
SEAT Arona.



Crossovern

Kör. Upplev. Utforska. Livet är fullt av måsten, de 
verkligt modiga vågar gå sin egna väg. Nu finns 
crossovern för dig som ser möjligheterna. Smart. 
Kraftfull. Dynamisk. Våga stå ut i mängden.
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1953. Den första SEAT-bilen rullar ut från vår produktionslina 
och ett helt land börjar röra sig. Mer än 60 år senare 
förflyttar vi människor över hela världen. 

Men vi kommer alltid att vara Barcelona. Staden rinner 
genom våra ådror. Den inspirerar varje bil vi skapar.  
(Faktiskt kommer 50 % av den el vi använder för att tillverka 
våra bilar direkt från spanskt solsken.) Det är en stad som 
aldrig stannar upp. Det kommer inte vi heller att göra. 
Varför? För att du har platser där du behöver vara.

Skapad i 
Barcelona.
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Världen är full av möjligheter. 
SEAT gör det lätt att greppa 
dem. Planera din egen väg.
Välj dina egna mål. Rör dig 
fritt genom en ständigt 
föränderlig värld.

Vad du än vill. Hur du än vill. 
När som helst. Och var som 
helst. Detta är sofistikering på 
ett enkelt sätt. Eftersom vi 
tycker att ingenting ska vara 
komplicerat. Särskilt inte 
rörlighet.

Livet. 
Förenklat.

8



Fräsch, modern, snygg och aerodynamisk 
prestanda. Nya SEAT Arona har allt, med 
ultradefinierade karossdetaljer och dynamiska 
linjer. Kompakt. Orädd. Utformad för att vara 
fri. Stadsbilens flexibilitet möter det bästa från 
en SUV. Teknik som lägger världen i dina 
händer. Mer utrymme att leka med. Detta är en 
ny vision. Lika självständig som du är.

i sin 
komfortzon.

Inget 
utvecklas 
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Exteriör design

Släng bort kartan. Du vet vart du ska. 
Med klass. Vidgar gränserna. Suddar ut 
linjerna.  Och när du kommer dit vet du 
varför.

X visar 
målet.
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Exteriör design

Nya SEAT Arona låter dig välja det  
som är rätt för dig. Orange mot 
grått? Klart. Svart mot rött? 
Naturligtvis.  Vad du än väljer  
låter nya SEAT Arona dig uttrycka  
dig själv, på ditt sätt.

Vill du 
ha mer? 
Få mer.

14



Exteriör design

Stick ut, av alla de rätta anledningarna.
Nya SEAT Arona dominerar vägen med 
sina kromdetaljer och höga körposition. 
Härifrån är det lätt att planera nästa drag.

Hur är 
utsikten 
däruppe?
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Från de specialanpassade 18" lättmetall-
fälgarna till sina skarpa linjer säger nya SEAT 
Arona allt, utan att säga ett ord. Eftersom stil 
inte bara handlar om att se bra ut. Det är att 
få det att se enkelt ut.

Våga mer. 
Erövra 
hjärtan.

Exteriör design
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Starkare än resten. Nya SEAT Arona kan 
utrustas med Full-LED strålkastare och 
LED-ljus bak. Så du har kraften, och sikten, 
för att nå hela vägen.

Se längre. 
Nå längre.

Exteriör design
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När du har stora planer behövs mycket utrymme. 
Sträck på dig. Njut av en finish som känns helt rätt. 
Och ta kommandot över din åktur. Allt finns där du  
vill ha det.

Ditt utrymme är 
obegränsat. 

Interiör design



Vi kan alla ha nytta av det 
där extra utrymmet. Så nya 
SEAT Arona ger dig mer. Med 
upp till 400 liter utrymme i 
bagaget kan du ta med vad 
du vill och vad andra vill. 
Möjligheterna är oändliga.

Alternativ.  
I mängder.

Interiör design
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Connectivity Boxen med Trådlös smart phoneladdare 
ser till att batteriet är fullt och signalen får extra 
skjuts av den inbyggda GSM-förstärkaren. Full-Link 
tekniken ger dig total uppkoppling och kontroll med 
Apple CarPlay och Mirror Link.

Fulladdad och 
uppkopplad. 
Överallt.

Teknik



Sväng och byt fil utan att tveka.  
Välj till dödavinkelvarnaren till 
din nya SEAT Arona, som varnar dig  
om andra bilar närmar sig.

Se dem 
komma. 
Enkelt.

Säkerhet
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På ditt sätt.

Månen
är inte nog.

Vill du ha det bästa? Nya SEAT Arona är 
anpassningsbar ner till minsta detalj. 
Från varje färg. Gör den till din egen. 

Behövs mer teknik? Vill du ha mer stil?  
Det handlar inte om att någon säger 
vad du ska göra. Det handlar om dig 
och vad du vill ha.
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Se världen

genom 
dina öron.
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Med musiktema på dina 
pedaler blir din bil ett med 
musiken. Bara gasa med play 
och kör!

Allt du behöver för körningen centralt 
placerad i din SEAT Arona Beats. Från 
favoritlåten till hastighet och kartor. 
Allt finns där, rakt framför ögonen.

01 Enkelt. Lättöverskådligt 02 Gjord för musikälskaren
Den tvåfärgade omgivningsbelys-
ningen med orange och vitt sken 
sätter stämningen för vilken musik 
du än gillar. 

6 kraftfulla högtalare och en 10 liters 
subwoofer. Allt för att få det där perfekt 
balanserade och kristallklara ljudet.  

03 Stämningsfull belysning
Nya SEAT Arona Beats har inslag av 
orange på framsätena, ratten och på 
ramen till din touchscreen. Allt för att 
du ska åka bekvämt med stil.  

04 Det ska vara bekvämt och snyggt
Kör i din egen takt med 17" lättmetall-
fälgen Urban Black R Machined. 

05 Det ser lika bra ut som det låter 06 Möt Beats AudioTM

01 03

04

05

0602

SEAT Arona 
Beats.

Lever du genom musiken? Då har du hamnat rätt. 
Tryck play på ditt premium BeatsAudioTM ljudsystem 
och hör skillnaden. Med djärva kontrasterande färger 
och högteknologiskt ljud är det här crossover SUV:en 
som är byggd för att synas. Och höras. 
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FR-utförande.

Du kompromissar inte. Det gör inte nya SEAT 
Arona heller. FR-utförandet är prestanda 
och mångsidighet kombinerat med bäst 
design i klassen. Vem säger att du inte kan  
få allt?

Kan du känna 
rörelsen?

Ultradynamisk

Alla de rätta linjerna

FR-utförandet har SEAT 
körprofil så du kan välja den 
perfekta inställningen för 
dig, vilken situation det än 
är. Bättre väggrepp? Ökad 
effektivitet? Det är ditt val. 

Från topp till tå. Från 
insida till utsida. Med 
FR-utförandet får du 
alla dom rätta linjerna 
där dom ska vara.
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Allt du behöver precis 
där du behöver det.

Sport från topp till tå. De maskin-
bearbetade 18" lättmetallfälgarna 
(tillval) kommer definitivt få folk att 
vrida på nacken.

01 Lätt på handen 02 Fortsätt rulla

Standardutrustning FR

01

02

Säkerhet
•   Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
•  Färddator 
•  Krockkuddar fram (förare och 

passagerare)
•  Sidokrockkuddar fram med 

krockkuddegardin.
•  Bältespåminnare, elektrisk kontakt i 

bältesspännet
•  Separat varselljus med automatisk 

påslagning
• Parkeringssensorer bak

Exteriör
•  Tak i kontrastfärg
•  Dörrhandtag  

lackerade i karossens färg
•  LED-belysning av registreringsskylt
•  Dolt avgasrör
•  Lättmetallfälgar Dynamic 17" 

(Brilliant Silver)
•  Dubbla halogenstrålkastare med 

LED-varselljus
•  Dimljus med kurvfunktion
•  Inställning av strålkastarnas 

räckvidd
•  LED-bakljus
• Spegelhus lackerade i takets färg

Elektronik
•  Elektroniskt inställbara och 

uppvärmda sidospeglar
•  Vindrutetorkare med 

intervallstyrning
•  Luftkonditionering
•  2 infällbara nycklar med 

fjärrkontrollsfunktion
•  Centrallås med fjärrkontroll
•  6,5" Färgskärm, USB+AUX+SD 

kortläsare, Bluetooth
• 6 högtalare
•  Multifunktionsratt
•  Damm- och pollenfilter 

Interiör
•  Solskydd med spegel och 

korthållare för båda framsätena
•  Delat och nedfällbart baksäte
•  Manuellt avbländbar 

innerbackspegel
•  Vikbart lastskydd
•  Läslampor fram förar-/ 

passagerarsida
•  Elfönsterhissar fram med 

komfortmanövrering
•  iSOFiX + Top Tether-förankringar på 

sidorna i baksätet (1+1)
• Säten i FR-tygklädsel
•  Förarpaket:  Farthållare + 

Trötthetsvarnare
•  Inlägg på instrumentbräda i 

konstläder

Håll dig 100 % laddad tack vare 
den trådlösa smartphoneladdaren.

Multifunktionsratten är distinkt 
utformad i läder med röda stygn 
och med FR logga.

03 Det är en trådlös värld

Lys upp en ny värld med 
Full-LED-strålkastare.

04 Håll sikten klar och skärpt

Full-Link tekniken ger dig total 
uppkoppling med Apple CarPlay 
och Mirror Link genom 6,5" 
pekskärmen.

05 Teknikens under 06 En touch av läder

03

04

05

06
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Xcellence-utförande.

Du frågar bara efter det allra bästa.  
Xcellence-utförandet av nya SEAT Arona är 
för dem som vet exakt vad de vill ha.

Endast det bästa 
är gott nog.

Utrymme för rörelse

Stil med ett syfte

Stig in. Sträck ut. Med en 
högre förarposition och 
med mer utrymme får 
du plats att röra dig.

Stad till stad, kust till 
kust. De kromade 
takrelingarna ger dig 
möjlighet att anpassa 
din Arona utifrån dina 
transportbehov.
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Gör ett avtryck, från alla 
vinklar.

Ut med det analoga. In med den helt 
digitala instrumenteringen. Allt du 
behöver för körningen, från hastighet 
och kartor till musik, och mer därtill. 

Standardutrustning Xcellence

01

02

01 Extra stiligt 02 Följ tiden

Säkerhet
•  Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
•  Färddator 
•  Krockkuddar fram (förare och 

passagerare)
•  Sidokrockkuddar fram med 

krockkuddegardin.
•  Bältespåminnare, elektrisk kontakt i 

bältesspännet
•  Separat varselljus med automatisk 

påslagning
• Parkeringssensorer bak

Exteriör
•  Tak i kontrastfärg
•  Dörrhandtag lackerade  

i karossens färg
•  LED-belysning av registreringsskylt
•  Dolt avgasrör
•  Lättmetallfälgar Design 16" 26/1 

(Brilliant Silver)
• Kromad takreling
•  Dubbla halogenstrålkastare med 

LED-varselljus
•  Dimljus med kurvfunktion
•  Inställning av strålkastarnas 

räckvidd
•  LED-bakljus
•  Spegelhus lackerade i samma färg 

som taket

Elektronik
•  Elektroniskt inställbara och 

uppvärmda sidospeglar
•  Vindrutetorkare med 

intervallstyrning
•  Luftkonditionering
•  2 infällbara nycklar med 

fjärrkontrollsfunktion
•  Centrallås med fjärrkontroll 

•  6,5" Färgskärm, USB+AUX+SD 
kortläsare, Bluetooth

• 6 högtalare
•  Multifunktionsratt
•  Damm- och pollenfilter 

Interiör
•  Solskydd med spegel och korthållare 

för båda framsätena
•  Delat och nedfällbart baksäte
•  Manuellt avbländbar 

innerbackspegel
•  Dubbelt lastgolv i bagageutrymmet
•  Vikbart lastskydd
•  Läslampor fram förar-/ 

passagerarsida
•  Elfönsterhissar fram och bak  

med komfortmanövrering 
•  iSOFiX + Top Tether-förankringar på 

sidorna i baksätet (1+1)
•  Förarpaket: Farthållare + 

Trötthetsvarnare
•  Förvaringspaket: Armstöd 

fram med förvaringsutrymme, 
förvaringsutrymme under 
framsäten (dokumentfack under 
förarsäte) + lastfixeringspunkter i 
bagageutrymmet

Sätt dig i det komfortabla. Det är 
enda sättet att göra. Du kan upp-
gradera dina säten med klädsel i 
svart Dinamica (mikrofiber). För 
att varje detalj räknas.

Det är alltid bättre att lita på dina 
instinkter. Njut av känslan av en 
multifunktionsratt i läder med 
X-märke i silver.

03

04

05

06

03 Klass utan ansträngning
BeatsAudio™ -högtalarna håller 
dig nöjd med premiumljudkvalitet.

05 Ditt ljud
Praktisk modern teknik, med 
pekskärmen på 6,5" och Full 
Link-teknik. Smidig anslutning 
med ett fingertryck.

04 Redo för aktion 06 Rätt finish
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Style-utförande.

Med Style-utförandet har du allt du vill 
ha, och inget du inte vill ha. Detta är 
nya SEAT Arona, med friheten att välja.

Är du en ledare 
eller följare?

Perfekt smak

Alltid annorlunda

Du har känslan. Med 
kvalitet i varje sväng 
är det dags att höja 
ribban.

Din grej. Din stil.  
Din Arona. Blanda 
färgerna med olika 
takfärger eller välj en 
färg för hela bilen.
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Sätt standarden och se vägen 
i hög upplysning. 

Standardutrustning Style

01

02

02 Lys upp

Den högre sätesplaceringen ger 
dig en vidsträckt utsikt. 

01  Ta ledningen

Säkerhet
•  Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
•  Färddator 
•  Krockkuddar fram (förare och 

passagerare)
•  Sidokrockkuddar fram med 

krockkuddegardin.
•  Bältespåminnare, elektrisk kontakt i 

bältesspännet
•  Separat varselljus med automatisk 

påslagning

Exteriör
•  Tak i karossfärg eller kontrastfärg
•  Dörrhandtag och spegelhus 

lackerade i karossens färg
•  LED-belysning av registreringsskylt
•  Dolt avgasrör
•  Lättmetallfälgar Design 16" 26/1 

(Brilliant Silver)
•  Svart takreling
•  Dubbla halogenstrålkastare med 

LED-varselljus
•  Dimljus med kurvfunktion
•  Inställning av strålkastarnas 

räckvidd
• Bakljus med glödlampor

Elektronik
•    Elektroniskt inställbara och 

uppvärmda sidospeglar
•  Vindrutetorkare med 

intervallstyrning
•  Luftkonditionering
•  2 infällbara nycklar med 

fjärrkontrollsfunktion
•  Centrallås med fjärrkontroll 
•  6,5" Färgskärm, USB+AUX+SD 

kortläsare, Bluetooth
• 6 högtalare
•  Multifunktionsratt
•  Damm- och pollenfilter 

Interiör
•  Solskydd med spegel och korthållare 

för båda framsätena
•  Delat och nedfällbart baksäte
•  Manuellt avbländbar 

innerbackspegel
•  Vikbart lastskydd
•  Läslampor fram förar-/ 

passagerarsida
•  Elfönsterhissar fram med 

komfortmanövrering
•  iSOFiX + Top Tether-förankringar på 

sidorna i baksätet (1+1)
03

04 06

05

En intuitiv acceleration 
innebär att vara beslutsam 
när det räknas.

03 Snabbt upp ur blocken

Bakljus som är tända även under 
dagtid för att du skall synas under 
de flesta väderförhållanden. 

06 Bli uppmärksammad!

Takrelingarna håller alternativen 
öppna och går att anpassa till alla 
situationer.

04 Actionpackad

Kontrollera din värld med Aronas 
Climatronic-system. Känner du dig 
cool? Naturligtvis.

05 Just som du vill ha det
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Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
Beats Bt  

Standard   
Tillval   

Fälgar.

Dynamic 17"
Brilliant Silver  St  

Dynamic 17"
Nuclear Grey XE

Dynamic 17"
Brilliant Silver FR

Performance 18"
Nuclear Grey XE

Performance 18"
Black R FR

Design 16"
Brilliant Silver St  XE

16" 18"

17"

Tillbehörsfälgar.
SEAT Sport Line: Alla tillbehörsfälgar monteras vid SEAT 
Sport.  Beställ via bilkonfiguratorn och få dem 
färdigmonterade på din nya bil.

Piano Black 18" XE  FR

18"

Urban Black R Machined Bt
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Pure Red St  XE  FR  

Färger.

Midnight Black Metallic St  XE  FR  Bt Magnetic Tech Metallic St  XE  FR  Bt Urban Silver Metallic St  XE  FR  Bt Candy White Solid St  XE  FR  

Eclipse Orange Metallic St  XE  FR  Bt Nevada White Metallic St  XE  FR  BtDesire Red Metallic St  XE  FR  

01 Midnight Black¹  
St  XE  FR  Bt

02 Magnetic Tech¹ 
St  XE  FR  Bt

03 Eclipse Orange¹ 
St  XE  Bt

01

02

03

Style St  
Xcellence XE  

FR FR

Beats Bt  
Standard   

Tillval   

¹ För XE och FR har ytterbackspeglarna 
samma färg som taket. För St är 

ytterbackspeglarna i karossfärgen.

Mystery Blue Metallic St  XE  FR  
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Dinamica svart, inlägg på instrumentbräda 
i svart konstläder BC-WL7 ¹

XE Textil Sound / Hill, inlägg på instrumentbräda 
i svart konstläder FR FA

FR Dinamica svart, inlägg på instrumentbräda 
i svart konstläder  BC-WL7 ²

FR

XETextil Edge White Clip Titan Black CDTextil Orgad Dream Conemara BC St Dinamica Black BC-WL7 St

Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
Beats Bt  

Standard   
Tillval   

¹Klädseln har gråa sömmar.
²Klädseln har röda sömmar .

Vändbar sätesklädsel.

Anpassa dina Arona säten 
efter säsong. Tillvalet 
avtagbar/vändbar sätes-
klädsel gör det enkelt. Dinamica® Black Beats by Dr. Dre Bt

Klädsel.
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Dina 
tillbehör.

Annorlunda.
Det är det enda sättet.

Vad är din grej? Oavsett vad du  
vill att den ska vara.  Mer stilfull? 
Bättre utrustad? Gör din SEAT Arona 
unik, och få allt du vill ha. Den är din.

SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog
seattillbehor.se kan du söka
efter tillbehör som passar din bil och
även se aktuella erbjudanden.
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Smidig. Lättviktig. Robust. Prestandafälgarna i 
lättmetall på nya SEAT Arona är byggda för att 
få ut mer av vägen. Tillgängliga i 18" och blank 
Piano Black är de ett ställningstagande. Och 
varför inte? Du har valet.

För den coola och sofistikerade 
looken väljer du Piano Black 
lättmetallfälgar på 18", det  
perfekta komplementet till din bil.

Ge din Arona ett mer dynamiskt 
utseende med en extra takspoiler i 
matt krom eller satinsvart.

SEAT Sport Line: Alla tillbehörsfälgar monteras på SEAT Sport. 
Beställ via bilkonfiguratorn och få dem färdigmonterade på din 
nya bil.

Lättmetallfälgar Piano Black 18"

När design möter prestanda.

Prestanda.
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Interiör.

Bälte för hundar

Det är ett hundliv, så gör det bättre. 
Din hund kan nu färdas säkert och 
bekvämt med ett stoppat koppel som 
kan fästas i bälteslåset.

Att göra din grej blev just enklare. Detta praktiska och 
polerade utbud är designat för att hjälpa dig att äga det. 
Behöver du skugga? Ljus i mörket? Eller bara några smarta 
detaljer för att komplettera din perfekta SEAT Arona? 
Vad du än behöver, få anpassning och höj ribban.  

Lys upp med dessa dekorativa 
instegslister. De tänds när du 
öppnar dörren utan någon 
elektrisk installation.  

01 Upplysta instegslister

Håller dig säker och sval. 
Skyddar från solstrålar 
samtidigt som du behåller 
sikten över vägen. På det 
här sättet är du redo för 
sommaren.

03 Solskydd

Håll koll på vad som händer i bilen 
utan att distraheras från vägen. 
Perfekta tillägget, med barn i bilen.

02 Extra innerbackspegel 04 Konsolmatta

01

02

03

04

Liva upp din nya SEAT Arona med 
denna skyddande konsolmatta 
som fångar andan av Barcelona 
med en livfull, urban design med 
inspiration av stadens gator.
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Nya SEAT Arona kommer med två orädda, personliga 
interiörer: Fitness Green och Sophisticated Pearl Gold. 
Uppdatera din växelspaksknopp, ratt och mer för att 
hålla samma stil på insidan som utsidan.

Invändig 
anpassning.

Komplettera din dynamiska 
interiör. Tillgänglig i en mängd 
olika Arona-färger, är detta en 
häftig avslutande detalj.

Innerbackspeglar

Praktisk, snygg och skyddande  
– det här sätesnätet är praktiskt på 
en helt ny nivå. Finns även i Svart.

Nät mellan säten

Ta ett steg upp med specialanpas-
sade Instegslister fram i rostfritt 
stål som ger värdefullt skydd åt din 
design. Finns även i Silver.

Instegslister
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Invändig 
anpassning.

Det är så här du tar kontroll. Din 
anpassade ratt med en utmanande 
ny design. Finns även i Silver.  
Ej tillgänglig för FR- och Xcellence-
versioner.

Första, andra, tredje och vidare.  
Detta är Arona-stil. Finns även i Silver.  
Ej tillgänglig med automatisk växellåda.

Ratt

Växelspak

Dessa smarta nyckelskal 
både skyddar och passar 
perfekt ihop med interiören 
du valt.

Nyckelskal

Fotstöd och pedaler

Alltid garanterat perfekt grepp. 
De särskilda antihalkmattorna är 
optimala för sportig körning.

Golvmattor

Dynamisk styrning med peda-
ler och fotstöd i din stil. Finns 
även i Silver. Pedalerna är inte 
tillgäng liga med automatisk 
växellåda. 



Det blir inte häftigare än så här. Gör din Arona 
lika unik som du är. Det här är en anpassning 
in i minsta detalj. 

Exteriör 
anpassning.

Krydda dina sidospeglar och 
A-stolpar med dessa folier i 
anpassade Arona-färger.

Exteriör foliering

Visa din avslappnade sida med en 
baluckelist i anpassad färg. Finns 
även i matt krom och Piano svart.

Bakluckelist

Dessa dekorlister för dimljusen är 
gjorda i ett stycke för att bidra 
med styrka till den sportiga 
designen. Nu ser andra när du 
kommer. Tillgängliga även i Silver 
och Piano svart.

Dekorlist för dimljus
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Det känns bra, 
eller hur?

Val.
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För allt spännande i livet är det viktigt att 
ha det du behöver när du behöver det.

Transport.

Resa till skidbacken? Den här 
skidhållaren är särskilt desig-
nad och perfekt för familjen. 
Kan transportera 4–6 skidor 
eller 2–4 snowboards.

Skidhållare

Redo för action. Dessa takräcken är 
anpassade till din SEAT Arona. Idealisk 
för en rad av taktillbehör. Kommer 
komplett med stöldskyddslås.  

Takräcken

Älskar du cykling? Denna aerodyna-
miska aluminiumram håller cyklarna 
på plats. Använd tillsammans med 
takräcken kommer den komplett 
med stöldskyddsanordning.

Cykelhållare

Diskret och kraftig. När du 
behöver transportera något är 
dragkroken vad du behöver.

Dragkrok
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Skydd.
Skydda din nya SEAT Arona med en rad anpassade 
tillbehör. Detta praktiska utbud håller allting på dess 
rätta plats, och i bästa skick.

Lastgallret skiljer passagerar-
utrymmet från bagageutrym-
met, och är lätt att ta bort utan 
verktyg. Perfekt för husdjur.

Tålig. Vattentät. Lätt att rengöra. 
Halkskyddad. Och en barnlek att 
passa in, du kan enkelt hantera vad 
än livet utsätter din SEAT Arona för.

01 Lastgaller

Stänkskydd fram och bak förhindrar 
att grus, lera och annat smuts från 
vägen slår upp på din SEAT Arona.  
Enkelt och effektivt.

03 Stänkskydd

Skydda din nya SEAT med denna 
vändbara bagageutrymmesmatta 
som är lätt att sätta på plats. Det 
ideala sättet att stoppa smuts och 
vätskor.

02 Vändbar bagageutrymmesmatta 04 Halvhård bagageutrymmesmatta

01

02

03

04
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Nya SEAT Arona kommer med anpassade säten och 
säkerhetsfunktioner för att ta hand om alla i bilen 
samt med de senaste infotainmentenheterna för att 
hålla dem glada. Skydda det som är viktigt, och få 
långa resor att flyga förbi.

Håll koll på händelser och underhåll 
familjen. Denna uppladdningsbara 
skärm med två kameror innehåller 
HD-kartor över Europa. Komplett 
med sugkoppskonsol och stativ 
kommer du alltid veta den bästa 
vägen och de kommer kunna roa sig.

Navlet 7"

Infotainment 
och säkerhet.
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Service och 
underhåll.

Vill du få ut det 
mesta från din 
SEAT?

SEAT:s serviceteam finns här för att 
hjälpa dig att hålla din SEAT Arona  
i bästa skick. 

SEAT underhållsprogram använder 
naturligtvis endast SEAT Originaldelar.  
Du kan vila tryggt medveten om att du 
ger din SEAT det bästa som går att få.
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Ett tryggt köp.
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn och trygg med ditt bilköp.  
Därför har vi tagit fram SEAT Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra 
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial Services. I paketet ingår  
fri service i 3 år/4500 mil**, assistans och förlängd nybilsgaranti till 3 år/9000 mil**. 
Enklare än så blir det knappast att njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

 *  Ett generöst paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial 
Services. I paketet ingår fri service i 3 år/4500 mil**, assistans och förlängd nybilsgaranti till 3 år/9000 mil**. 
Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och du kan njuta av ett bekymmersfritt bilägande.

 ** Det som infaller först.

Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer 

bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta 
till ny bil oftare.

•  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra 
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i dekla-
rationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform för före-
tag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.

SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.

SEAT FÖRETAGSLEASING
•  SEAT Företagsleasing erbjuds med restvärde vilket ger en lägre  

månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar 
som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. 

•  Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen  
är avdragsgill. 

•  Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 
• Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing.

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. Kombi-
nera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett 
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT SERVICEAVTAL
•  Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service-

kostnaderna för din SEAT.
•  Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar 

och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.

SEAT FÖRSÄKRING
•  En helt ny SEAT eller 120% av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada. 
•  Du får 3.000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskade-

garanti.
•  Upp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med  

SEAT Financial Services.

SEAT PERSONALBIL
•  En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett  

löneavdrag.
•  Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller 

fundera över bilens framtida restvärde.

BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
•  Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT KORTET VISA
SEAT KORTET VISA är speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och ger 
unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt. 
Läs mer och ansök på seatkortet.se.

Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil. 
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och 
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se  
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB 
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring 
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT  
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkrings-
villkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kredit-
prövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.  
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll 
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara 
extrautrustade.
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Miljöinformation.

EKO-tips: rekommendationer för en mer 
effektiv och miljövänlig körupplevelse.  

EKO-tränare: hjälper föraren att njuta av en 
mer effektiv körupplevelse, och pekar ut all 
onödig acceleration och inbromsning.

Miljövänlig körning    

Närvaro av förnybara material som bomull, 
naturgummi och cellulosa/papper i olika 
delar av bilen.

Förnyelsebara material 

En modulär konfiguration som gör det
möjligt att reducera antalet komponenter
och komponentgrupper för att minska vikten.

Motorer   

Dieselmotorer med integrerat system för 
systemet Selektiv katalytisk reduktion (SCR) 
för att minimera utsläppen av kväveoxid.

Luftkvalitet    

Integration av full-LED-strålkastare och LED-varselljus minskar 
strömförbrukningen och ökar strålkastarnas förväntade livslängd.

Belysning    

Full överensstämmelse med nya 
bullerdirektiv tack vare förbättringar 
av avgasröret och akustikpaket. 

Akustik   

Nya däck med lågt rullmotstånd.

Däck   

Förbättringar av systemet hjälper till att  
minska vikten och volymen hos en full tank  
utan att förlora räckvidden.

Bränsletank   

Viktminskning med 15 % tack vare  
optimering av sätesramarna.

Bilsäten    

Användning av det nya köldmediet 
R1234YF minskar den globala 
uppvärmningspotentialen med 99,7 %.

Luftkonditionering 

Fabrik   

Mellan 2010 och 2017 har utsläppen av  
CO2 för varje bil som tillverkats minskat med 
54 % och energiförbrukningen per bil med 
16 %. Genom att förbättra reningssystemet 

för lösningsmedel har utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) minskat med 50% 
per bil sedan 2016 

Miljömål för SEATs tekniska utveckling

Klimatskydd.    Bevarande av resurser.  Hälsoskydd.
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Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 
SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. 
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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