
SEAT Ateca.



Gör varje dag
till den bästa.
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Vakna up. Kör. Paus. Repetera. Se möjligheten att 
leva livet fullt ut, Gör vardagliga saker till något 
extra. SEAT Ateca, en kritikerosad SUV för dom som 
vill ta vara på varje ögonblick, varje dag.
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1953. Den första SEAT-bilen rullar ut från vår produktionslina 
och hela landet börjar nu röra sig fritt. 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 ström vi använder för att tillverka våra 
bilar direkt från spanskt solsken. Det är en stad som aldrig 
stannar upp.  Det kommer inte vi heller. Varför? För att du har 
ställen att vara på.

Skapad i
Barcelona.
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Världen är full av möjligheter,  
SEAT gör det enkelt att fånga 
dom. Planera din egen rutt. Ange 
dina egna mål. Rör dig lätt genom 
en ständig föränderlig värld. 

Det är det vi gör. För om det inte 
gör dig fri, skänker dig njutning, 
gör saker böttre, vad är då 
meningen med det? Om det inte 
är lätt är det inte mobilitet.

Det lätta 
livets 
mobilitet.
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Din Ateca.
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SEAT Ateca är en mångsidig urban SUV som 
kombinerar dynamisk design med den senaste 
tekniken. Vågade linjer, extra utrymme och 
allt du behöver för att vara säker och glad på 
vägen. Här är den nya morgondagen. 

Varför nöja sig 
med en ordinär bil?



 

Dagens första timmar har blivit ljusare. 
Välkomstbelysningen i LED i SEAT Ateca 
projicerar en siluett på marken bredvid 
framdörrarna som blir en trevlig och ljus 
start på dagen.

SEAT Full LED-strålkastarna ger en 
känsla av framtiden. LED-lampor är 
smartare och effektivare än motsvarande 
halogenlampor. Med LED-strålkastare 
får du ett rent vitt ”dagsljus” framför 
bilen, vilket ger en förbättrad sikt.  
Våra LED-strålkastarna har designats 
för att ge vår SUV ett unikt utseende 
samtidigt som den ökar säkerheten 
genom den förbättrade sikten.

Lätt att fånga 
dagen med 
din ATECA. 

Exteriör design
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Det är alltid skönt att veta att SEAT 
Ateca har utrymmen när du behöver 
dem vid exempelvis en shoppingdag,  
en tjänsteresa eller en semesterresa 
med familjen. 

SEAT Ateca 4Drive erbjuder ett lastut-
rymme på 485 liter och de framhjuls-
drivna versionerna imponerande  
510 liter. Med de fällbara baksätena, 
som du fäller ned genom de enkla 
knapparna i bagageutrymmet, har du 
aldrig problem med att få plats med  
det du behöver i ditt vardagsliv.

Få plats 
med allt du 
kan tänkas 
behöva.

Interiör design
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Tekniken ger dig friheten och underlättar din vardag. SEAT 
Ateca erbjuder parkeringsvärmare, vilket gör att dagen alltid 
kan börja med ett varmt välkomnande. TopView kameran 
levererar bilder från bilens omgivning från fyra olika kameror 
i realtid och ger en 360 graders vy av omgivningarna, det 
gör att föraren får en mycket bra överblick över vad som 
finns runt bilen.

Den trådlösa smartphoneladdaren håller din telefon laddad 
under resan. Välj även till den digitala instrumenteringen - 
där du kan byta mellan 3 olika visningar. 

Frihet.
Det är det som 
gör livet värt 
att leva.

Teknik
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Livet är fullt av överraskningar. SEAT Ateca 
erbjuder dödavinkel-varnaren som hjälper till 
att göra dagliga filbyten säkrare genom att ge 
en varning för fordon som inte är synliga för 
föraren. Vid en backningsmanöver hjälper 
Rear Cross Traffic Alert till att varna med en 
akustisk signal om andra fordon korsar vägen 
bakom. Den Adaptiva farthållaren hjälper 
föraren att hålla ett säkert avstånd till bilarna 
framför och kökörningsassistenten Traffic Jam 
Assist gör det möjligt att helt automatiskt följa 
efter bilen framför och hålla avståndet i ryckig 
kötrafik (i hastigheter upp till 60 km/h). I SEAT 
Ateca är du trygg och avslappnad. 

Slappna av, 
det ska vara 
roligt att köra.

Säkerhet



Din väg.
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Vad gör din dag 
till en bra dag?



FR.
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SEAT Ateca FR är den praktiska SUVen 
som möter den dynamiska fyrhjulsdriv-
na prestandabilen som är byggd för 
utmaningar på alla vägar.

Älskar du  
att köra bil?

Gör dig synlig.

Körglädje på alla vägar.

Med körupplevelseknappen 
kan du välja mellan körläge-
na Normal, Sport, Eco och 
Individuell. Med 4Drive kan 
du dessutom optimera din 
körning för terrängkörning 
respektive snöförhållanden.

LED-ljus bak ger din 
Ateca FR både stil  
och säkerhet.



Top View kameran visar  
en 360 graders vy över din 
omgivning.

Välj till lättmetallfälgarna  
19" Exclusive för en sportig 
personlighet.

01 Rulla med stil. 02 Blicken i skyn.

01

02

 Säkerhet
•  ABS + ASR + ESC + XDS
•  7 Krockkuddar 
•   LED-dimljus fram med kurvfunktion 

(kurvfunktion utgår vid LED-
strålkastare)

• Parkeringssensorer bak 
• Adaptiv Farthållare upp till 210 km/h 
•  4 stk ISOFIX-fästen för barnstolar + 

Top Tether-system för 2 barnstolar 
bak

•  Urkoppling av passagerarkrock-
kudde

•  Progressiv styrning
•  Front Assist (övervakning av om-

givande trafik) + City Emergency 
Braking (nödbromsning i stadstra-
fik) + Fotgängarskydd

•  Varningsindikator för däcktryck + 
Hill Hold Control + Trötthetsvarnare

• Backkamera
Exteriör 
•  Performance 18" 36/3 

lättmetallfälgar 
•  Svartlackerade fönsterlister  

och takreling 
•  Synligt dubbelt avgasrör i krom 
• Mörktonade rutor bak
• Skärmbreddare i bilens färg 
•  Kylargrill i högblank svart  

+ stötfångare bak med 
aluminiumlook 

• Kromad kylargrillram 
• Komfortfjädring
Elektronik 
•   Elektriskt justerbara, uppvärmda 

och elektriskt fällbara ytterspeglar
• Larm inklusive SAFE- funktion 

•   Navigationssystem: 8" färgpek-
skärm + Ljudfunktioner: MP3/WMA 
+ Anslutningsmöjligheter: 2xUSB 
(Apple-chip)/2xSD-kort/CD/AUX-in/
Bluetooth® (telefon + ljudströmning) 
+ 8 högtalare + Röstigenkänning 
med navigationsfunktionalitet + 
Karta över Europa inklusive Mapcare 
+ Wireless RSE App – trådlös anslut-
ning till mobiltelefon

•  Invändig LED-belysning + Avancerad 
ambientebelysning i flerfärg

•  SEAT Full LED strålkastare (för 
halv och helljus) samt varselljus + 
Automatisk strålkastarinställning + 
Välkomstbelysning (med belysning i 
sidospeglar med Ateca siluett) + LED 
bakljus

•  SEAT Körprofilsknapp med 
Körupplevelseknapp (vred) + 
Styrrespons + gaspedalrespons + 
växlingsläge (endast med DSG)

• Elfönsterhissar fram och bak
• Eluppvärmda stolar fram 
 Interiör 
•  Svart innertak
•  Armstöd fram med längd- och 

höjdinställningar, integrerad box, 
mugghållare och luftutlopp bak

•  Läderklädd multifunktionsratt och 
växelspaksknopp i läder

•  Upplyst instegslist i aluminium i 
framdörrarna med FR-text

•  Röda FR sömmar på klädsel, ratt  
och växelspak

• FR Aluminiumpedaler 

Standardutrustning
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En sportig läderklädd ratt med 
exklusiv FR-logga.

Komfort bör vara en självklarhet.
Läderstolarna i Ateca FR ger den 
rätta premium känslan.

03 Sportig styrning.

Upplyst insteglist med FR-loggan 
gör varje i - och urstigning lite 
roligare.

04 Vägleds av ljuset.

Kromade dubbla avgasrör får 
FR:en att kännas som om du är  
på banan varje dag.

05 Dubbel dynamik. 06 Optimala säten.

03

04

05

06



Style.
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Intelligent och stilfull. Ateca 
Style har allt du behöver för 
att få en extra stilfull vardag.

Style.  
Bestäm själv 
hur du vill 
använda den.

Längre, tydligare, ljusare.

Res i första klass.

Håll ditt fokus framåt. 
Twin Halogen lampor 
håller längre och ger  
ett kristallklart ljus över 
vägen framför dig.

Den rymliga interiören 
är utformad för att göra 
varje resa speciell.  
Med komfort och hög 
kvalité i fokus.



Med den adaptiva farthållaren 
kan du släppa gaspedalen, vilket 
ger en mer stressfri upplevelse på 
vägen.

01

02

02 Bekväm fart.

Med den främre distinkt 
kromade grillen utmärker 
du dig på vägen.

01 Gör ett intryck.

Standardutrustning

Säkerhet
• ASR + ABS + ESC + XDS
•  Adaptiv Farthållare upp till 210 km/h
•  7 krockkuddar 
• Parkeringssensorer bak
•  Front Assist (övervakning av 

omgivande trafik) + City Emergency 
Braking  (nödbromsning i 
stadstrafik)  + Fotgängarskydd

•  4 stk ISOFIX-fästen för barnstolar + 
Top Tether-system för 2 barnstolar 
bak

•  Halogendimljus fram med 
kurvfunktion (kurvfunktion utgår 
med LED-strålkastare)

•  Varningsindikator för däcktryck + 
Hill Hold Control + Trötthetsvarnare

•  Urkoppling av passagerar-
krockkudde

Exteriör 
• Dynamic 17" 36/1 lättmetallfälgar
• Dolt avgasrör
•  Kromad kylargrillram
• Svart takreling
• Svarta skärmbreddare runt hjul
• Komfortfjädring

Elektronik 
•  Elektriskt justerbara, uppvärmda 

och elektriskt fällbara ytterspeglar 
•  Dubbla halogenstrålkastare fram  

+ LED-varselljus
•   Mediasystem Colour: Radio med 

6,5" färgpekskärm + Ljudfunktioner: 
MP3/WMA + Anslutningsmöjligheter: 
USB/SD-kort/ Bluetooth®  (telefon- 
+ ljudströmning)/AUX-in  
+ 8 högtalare

• Elfönsterhissar fram och bak 
• Bakljus i LED
•  Eluppvärmda stolar fram 
Interiör
•  Armstöd bak och 

frigöringsmekanism för baksätet 
från bagageutrymmet

•  Läderklädd multifunktionsratt och 
växelspaksknopp i läder

•  Armstöd fram med längd- och 
höjdinställning, integrerad box, 
mugghållare och luftutlopp bak
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06

03

04 06

05

Men den helautomatiska klimat-
anläggningen Climatronic i 2 zoner 
kan du ställa in en behaglig 
temperatur till passagerarna.

03 Varmt eller kallt?
Det bestämmer du. Den elektriska handbromsen kan 

du enkelt koppla i och ur med en 
knapptryckning.

06 En knapptryckning.

Vikbara bord underlättar resan 
för baksätets passagerare.

04 Kul på vägen.

Bakre LED-lampor ger Ateca Style 
en skarp siluett och förbättrar 
synligheten på vägen.

05 Lys upp.



Dynamic 36/01 St  Dynamic Machined 36/02 St

Performance Machined 36/02 St

Exclusive Machined 36/02 FR

18"

17" 19"

Fälgar.

Performance 36/03 FR
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18"

19"
Puigmal Black St  FR

Aneto Black St  FR

Puigmal Silver St  FR

Aneto Silver St  FR

Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   

Tillbehörsfälgar.



Färger.

Bila White Solid St Nevada White Metallic St  FR  Brilliant Silver Metallic St

Velvet Red Metallic St  FR  Lava Blue Metallic StSamoa Orange Metallic St  FR  
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Style St  
FR FR  

Tillval  

Energy blue Solid St  FR  

Rodium Grey Metallic St  FR  

Magnetic Brown  Metallic St  

Black Magic Metallic St  FR  



Klädsel.

Svart sätesklädsel i microfiber Dinamica/PVC ME Sportstolar i läder ME+WL1FR FR

StSportstolar i läder BB+WL1Komfortstolar i tyg BB St Svart sätesklädsel i microfiber Dinamica BB+PL7 St

Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   
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Tillbehör.

SEAT Tillbehör 
Online!

I vår elektroniska tillbehörskatalog  
seattillbehor.se kan du söka efter  
tillbehör som passar till din bil och  
även se aktuella erbjudanden.
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För dig.

Service & 
underhåll.

Vill du få ut det mesta av din SEAT?
SEAT:s serviceteam finns här för att 
hjälpa dig att hålla bilen i bästa skick.

SEAT underhållsprogram använder 
naturligtvis endast SEAT originaldelar.  
Du kan vila tryggt medveten om att du 
ger din Ateca 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.
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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.



 

Miljöinformation.

SEAT Drive Profile innehåller ett ECO-alternativ 
som sätter din Ateca i ett miljövänligt lågt 
bränsleförbrukningsläge.

Miljövänlig körning   

Den totala vikten av förnyelsebara 
material som används kan uppgå till 13 kg. 
Bly används inte längre i stötdämparna, i 
svetsningen av elektriska, elektroniska 
samt i glaskomponenter eller i kondensa-
torers dielektriska keramiska material.

Förnybara material 

Genom att använda ett modulärt konfigura-
tionssystem gör det möjligt att reducera 
komponenter och komponentgrupper, vilket 
slutligen leder till en viktminskning på upp till 
30%. Det i sin tur bidrar till effektivitet och 
mindre bränsleförbrukning av din bil. 

Motorer   

Integrerade strålkastare som är helt utrustade 
med LED minskar elförbrukningen betydligt 
och ökar livslängden och ljusstyrkan.

Belysning   

I speciellt förorenade miljöer stänger en 
sensor tillfälligt av bilens inloppsventil för 
luft. Pure Air-systemet stänger ute luften 
utanför och undviker förekomsten av 
allergener.

Invändig luftkvalité   
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Följer det nya europeiska direktivet 
avseende bullerreglering. Akustiska 
förbättringar på alla motortyper har 
också gjorts vilket bidrar till en 
minskning av interna ljudnivåer tack 
vare åtgärder på avgasröret och på 
ljudpaketet.

Akustik   

SEAT Atecas lättmetallfälgar har designats 
med lägsta möjliga vikt och utsatts för 
tester avseende uthållighet och tålighet.

Lättmetallfälgar  
Lågt rullmotstånd minskar energiförlusten. 
Däcken är tillverkade av natural rubber, vilket 
utgör 76% av det totala gummit i bilen. Systemet 
för övervakning av däcktryck (TPMS) känner av 
minskningar i däcktrycket, för att minska bränsle-
förbrukningen och slitaget på däcken.

Däck   

Genom användningen av hög hållfast stål tillsam-
mans med varmpräglingsteknologi har tjockleken 
minskats utan att några mekaniska egenskaper 
gått förlorade eller kompromisser i dess prestanda.

Chassi   

SEAT Ateca's sittplatser har utformats och 
konstruerats för att väga mindre. Dess 
främre platser väger enbart 4,5kg.

Bilsäten   

Ett nytt köldmedium används i luftkonditione-
ringen som har en betydligt lägre påverkan på 
den globala uppvärmningen.

Luftkonditionering 

Miljömål för SEATs tekniska utveckling

 Skydda miljön   Bevara resurser   Bevara folkhälsan



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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