
AtecaNya SEAT





Vart vill du 
åka nu?

Livet stannar aldrig upp. Inte du heller. Alla utmaningar 
innebär en möjlighet att pröva något nytt. Var nyfiken! 
Fortsätt sträva framåt!

Precis så är livet för oss också. SEAT är ett bilmärke som 
har sina rötter i Barcelona. Med färg och ljus som inspi-
rationskällor. Med kreativ energi och optimism som 
drivkrafter. Vi vill göra det enklare för dig att ta dig fram, 
som du själv vill. Så, vart ska vi åka?



Lev stort.

Nya SEAT Ateca har fått ny design – för en ännu star-
kare och robustare utstrålning. Framåtskridande – 
samma fantastiska SUV, speciellt anpassad för ett 
händelserikt  liv och för outforskade trakter. Ett konkret 
uttryck för mångsidighet och frihet – med en modern, 
sportig design som standard, och med avancerade 
tekniska lösningar som hjälper dig ta dig fram i värl-
den. Ge dig själv det utrymme du behöver. Få ut mer 
på dina upptäcktsresor.





Med större kylargrill och 19"-lättmetallfälgarna AERO för ännu 
bättre vägegenskaper och prestanda. Dolda avgasrör med svart 
inramning för en diskret men raffinerad look. Allt signerat med ett 
emblem på bakluckan. Tuffa SEAT Ateca står redo för alla spän-
nande färder den kan ta dig ut på.

Sportig utstrålning, 
vart du än är på väg.
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Få det som du själv vill ha det – sätt din personliga 
prägel på kupén. För en nordisk touch och komfort 
som hemma, välj XPERIENCE-dekor med dörrpaneler 
och mittkonsol med finish i ljust trä. Släpp in solen ge-
nom det generöst stora soltaket.

Som du själv vill ha det.



Ju mer du ser, desto mer vet du. SEAT:s nya, större navigationssystem 
med 9.2"-skärm är indelad i 3 sektioner för att vara lättare att se och 
komma åt samtidigt som du fokuserar på trafiken. Kombinera stil och 
effektivitet med full LED-belysning i både strålkastare, baklyktor och 
blinkers.

En ny värld ligger 
framför dig.
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Kunskap är 
makt.
Onlinetjänsterna i SEAT CONNECT hjälper dig att hålla kontakt med omvärlden. Känn dig tryggare och 
mer avslappnad bakom ratten. Och koppla smidigt upp till allt, via radion eller ditt SEAT-navigationssys-
tem, kundportalen på internet eller SEAT CONNECT-appen. Håll kontakt med omvärlden. Kör uppkopplad.

OBS! Tillgängligheten på SEAT CONNECT-tjänsterna kan variera beroende på land, bil och utrustning.

Fjärråtkomst.
För ett liv i fart och fläng. Hantera din bil obero-
ende av var du befinner dig. Kolla var den står 
parkerad, hur mycket bränsle det finns kvar i 
tanken, och ställ in så att kupén håller önskad 
temperatur redan när det är dags att köra – 
allt från din smartphone. 

Online infotainment. 
När du är fullt uppkopplad öppnas oändliga 
möjligheter. Räkna fram hur långt det är till res-
målet, få trafikinformation i realtid och hitta 
närmaste lediga parkeringsplats.

Säkerhet & Service. 
Nödsamtal och vägassistans via uppkoppling 
gör att du alltid kan känna dig trygg bakom 
ratten. Alltid på. Alltid trygg. Full uppkoppling 
gör att du slipper oroa dig. Var du än är.



Få välkommen 
hjälp av din bil.

Climacoat. 
För komfort och bekvämlighet – året 
om. Den eluppvärmda vindrutan ser 
till att frosten försvinner på under 3 
minuter. Dessutom reflekterar den sol-
strålningen så att temperaturen inne i 
bilen blir behagligare på sommaren, 
men också för att minska luftkonditio-
neringens energiförbrukning och mini-
mera antalet reflexer så att resan blir 
både skönare och säkrare.
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Rattvärme. 
För ökad komfort och kontroll.



Assistanssystemet Pre-Crash. 
Assistanssystemet PreCrash kan känna av en 
oundviklig frontalkollision redan i förväg. I en 
sådan situation spänner det säkerhetsbältena 
och stänger rutorna för att optimera skyddet 
inför kollisionen.



Rör dig fritt utan 
bekymmer.
Som förare har man i dag mer man behöver hålla uppsikt på 
längs vägen än någonsin. Därför är SEAT Ateca utrustad med 
den senaste säkerhetstekniken så att du själv kan fokusera på 
att köra.

Travel Assist. 
För total kontroll vid dina fingertoppar. Med en enkel 
knapptryckning kombinerar Travel Assist den adaptiva 
farthållaren (ACC) med filhållningsassistenten Lane 
Assist. Dessutom varnar systemet dig om du inte håller 
händerna på ratten.

Förutseende adaptiv farthållare. 
Utrustad med en halvautomatisk körassistent som reglerar has-
tigheten beroende på trafiken och ser till att bilen håller sig i sitt 
körfält. Den förutseende farthållaren använder sig av information 
från navigationssystemets kartor och från trafikskyltigenkänning-
en för att se till så att du håller rätt hastighet längs vägen. SÄ
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XPERIENCE.



 

Robust, pålitlig, högklassig.
Att kunna köra fritt och ge sig ut på äventyr – med en förstklassig 
interiör för full komfort – det är just det bilkörning handlar om. 
Stick ut på upptäcktsfärd med full trygghet för alla ombord 
– utrustningsnivån XPERIENCE bjuder på en robust kylargrill 
med dynamiska sidosektioner och en silverfärgad frontspoiler 
för en ännu tuffare look. Och inuti kupén? En utvald Nordic-
interiör med eleganta sömmar och dekordetaljer – komfort 
som hemma, vart ni än styr färden.

Naturligt ljus. 
Ut i det fria! Släpp in solen i kupén! Det 
generöst stora glastaket låter den eleganta 
interiören i SEAT Ateca komma till sin fulla 
rätt i ett behagligt, naturligt ljus. 

Körprofil. 
Äventyr kräver flexibilitet. Körlägen 
som passar alla tänkbara vägar: Eco, 
Normal, Off-road, Snow och Sport – 
de olika profilvalen ändrar karakteristi-
ken för motor responsen, styrningen, 
stämningsbelysningen och motorlju-
det så att du 



Ännu vassare stil.
Detaljer som sticker ut. Helgjuten stötfångare i 
Cosmo grey med racinginspirerat avgasrör.

Robust frontgrill.
Allt handlar om hur man tar sig fram. En kraftfull 
kylargrill banar vägen.

Utrustningsnivån FR optimerar prestandan och har en utsökt 
sportig design som matchar Atecas karaktär helt perfekt. 
Pigg, stark och uttrycksfull. Med dekordetaljer i Cosmo grey 
och dynamisk blinkers. Med effektfullt präglad tygklädsel och 
dubbla avgas ändrör inramade av krom tar den dig smidigt 
fram på sina snygga lättmetallfälgar – för rent ojämförlig 
körglädje.

Dags för lite sportig körning?



FR.



Style.



 

Här och nu – i just det 
här ögonblicket.

Komplett med urban optimism – ger utrustningsnivån Style är ett 
konkret uttryck för det självförtroende som endast elegans och 
styrka kan ge. Full LED-belysning och lättmetallfälgar – allt stilfullt 
fulländat av ett handskrivet Ateca-märke bak.

Underhållning på hög nivå.
Njut på resan. Nu uppdaterade och större 
8,25" Media System+ ger integrerad tillgång 
till massor av funktioner, som navigationskartor, 
musik och anslutning till din smartphone.

Modern touch.
Stilig både ut- och invändigt. Skön, tidlös 
klädsel i tyget Comfort. Justerbara armstöd 
för full komfort och elegans.



17"
DYNAMIC 17"  
BRILLIANT SILVER
St

DYNAMIC 17" 
36/1 NUCLEAR GREY MACHINED
St

Fälgar.

18"
PERFORMANCE 18"
36/2 NUCLEAR GREY MACHINED
St  XP

PERFORMANCE 18"  
BRILLIANT SILVER 
XP

PERFORMANCE 18" 
BRILLIANT SILVER 
FR



Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

Standard   
Tillval   

 
¹ Produktionsstart vecka 48 2020.

² Med dekorativa inlägg

EXCLUSIVE 19"  
36/5 AERO NUCLEAR GREY MACHINED
XP

19"

19"
EXCLUSIVE 19"  
36/4 NUCLEAR GREY MACHINED
XP

EXCLUSIVE 19"  
36/7 COSMO GREY MACHINED¹
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/10 GLOSSY BLACK 
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/6 AERO COSMO GREY MACHINED
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/9 COSMO GREY MACHINED²
FR



Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

¹ Solid
² Metallic

*Sidobackspeglar  
i Cosmo Grey för FR

Färger.

BILA WHITE¹  St  XP NEVADA WHITE²  St  XP  FR CRYSTAL BLACK² St  XP  FR

MAGIC BLACK²  St  XP

BRILLIANT SILVER²  St  XP RODIUM GREY²  St  XP  FR

VELVET RED² St  XP  FRLAVA BLUE²  St  XPDARK CAMOUFLAGE² St  XP  FR ENERGY BLUE¹  St  XP  FR





TYGKLÄDSEL SVART / DALLAS / OLOT (BK)

SVART¹ LÄDERKLÄDSEL (BL+WL1)

St

XP

SVART¹ DINAMICA® KLÄDSEL (BK+PL7) St SVART¹ LÄDERKLÄDSEL (BK+WL1)

TYGKLÄDSEL NORDIC / DINAMICA® BLACK (BL)

St

XP

Klädsel.

 SVART¹ DINAMICA® KLÄDSEL (BL+PL7) XP



Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

Standard   
Tillval   

¹ Söm i mörk silver för Style & XP
² Söm i Lava röd för FR

TYGKLÄDSEL NILO / DINAMICA® SVART (BM) FR SVART² DINAMICA® KLÄDSEL (BM+PL7) FR

SVART² LÄDERKLÄDSEL (BM+WL1) FR
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Tillbehör.
Skidräcke. 
Hur får man ut så mycket av vintern som möjligt? Med det här 
skidräcket kan du transportera upp till 6 par skidor eller 4 
snowboards. Levereras med gummidynor för att skydda ut-
rustningen under transporten.

Takbox. 
Stora planer? Dessa väderbeständiga takboxar finns i olika ut-
föranden från 400 till 460 liter, klarar en vikt på upp till 50 kg 
och har ett dubbelt öppningssystem så att du enkelt kan kom-
ma åt det du behöver. Lätta att sätta fast på lasthållarna, även 
om bilen har soltak. 

Cykelhållare.
Står cykling på programmet? Med vår cykelhållare för drag-
kroken, kan du transportera upp till 3 cyklar (med tillsats). Den 
passar t.o.m. för elcyklar. Speciellt tillverkad för din SEAT upp-
fyller den alla våra kvalitetskrav. Och med ett lutningsbart sys-
tem som gör det enkelt att lasta, är du ute på din cykeltur på 
nolltid.

För lokalt monterade tillbehör se, seattillbehor.se



Målen för SEAT´s tekniska utveckling och miljöarbete. 
 Värna om vårt klimat.  Sparande av naturresurser.  Skydda hälsan.



Miljöinformation.

Luftkvalitet
Dieselmotorerna är försedda med ett optime-
rat reningssystem som ytterligare sänker ut-
släppen av kväveoxider (AdBlue med SCR tek-
nik)

SEAT Eco Drive Profile
Läget ECO modifierar olika motor- och väx-
ellådsparametrar för att minska förbruk-
ningen och utsläppen så att du kan köra mer 
miljöfokuserat

Däck
Lågfriktionsdäcken ger i snitt 20% lägre 
rullmotstånd

 Belysning
100% LED-belysning runt om minskar  
bilens elförbrukning avsevärt samtidigt 
som den är effektivare och har längre livs-
längd än konventionell belysning

Tystare kupé
Alla versioner av bilen är försedda med ett 
dubbelt tätningssystem som minskar ljud-
nivån och ökar komforten ombord.

Säten 
Användandet av PUR-skum minskar halten av 
flyktiga organiska föreningar (”VOC”) i kupén 
med upp till 50%.

Förnybara och återvunna material 
Flitigt användande av förnybara material, t.ex. 
bomull, naturgummi och cellulosa och av åter-
vunnet material, som plast, runt om i bilen.

Motorer
Tack vare en modulbaserad produktion, 
minskas antalet komponenter och hjälp-
system – motorerna till Ateca är upp till 
30% lättare vilket bidrar till bättrre effektivi-
tet och minskar förbrukningen. Och akustis-
ka förbättringar på alla våra motorer gör 
dem ännu tystare.



Mått.

* Måttet skiljer mellan olika strorlekar på däck





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 produkt-

utveckling 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-åter försäljare 

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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