Новий SEAT Arona.

Створений у
Барселоні.
1953 рік. З конвеєра в Барселоні сходить перший
автомобіль SEAT і вся країна починає рухатись уперед.
Минуло понад 60 років, і тепер люди в усьому світі
їздять на іспанських машинах.
Та ми віддані Барселоні. Адже вона надихає нас
для створення кожного авто. До речі, іспанське сонце
дає половину енергії для заводів SEAT.
Це місто ніколи не спиняється.
І ми теж.
Чому?
Та ж навколо ще стільки незвіданого.

Мобільність
щодня.
Ти прямуєш своїм шляхом.
А SEAT полегшує буденні справи.
Це і є наше покликання: робити день вільнішим,
поліпшувати життя, наближати до мети.
Якщо ти докладаєш забагато зусиль,
це не мобільність.
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Зустрічай!

Arona.

Вітай новий SEAT Arona. Міський кросовер для сміливців.
Сучасний, ефективний двигун.
Жвавий.
Потужний.
Кмітливий.
З ним ти завоюєш світ.
Готовий?
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Особливості кросовера

На крок
далі.
Новий SEAT Arona готовий до будь-яких викликів.
Чималий дорожній просвіт.
Захисні накладки на бамперах.
Захист колісних арок.
Рейлінги на даху.
Авто в повній готовності, як і ти.
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Дизайн екстер'єру

Динамічні обриси

Бракує сміливості?
Аж ніяк.

Чіткі форми та стрімкі
лінії виділять тебе з натовпу.

Колір даху на твій смак
Додай контрасту:
обери сірий, чорний чи
помаранчевий дах або залиш його
в кольорі кузова.

Декоративна вставка «Х»
Літера «Х» на задній стійці означає
кросовер. Щоб усі знали про твій
досконалий вибір.
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Дизайн екстер'єру

Запалюй!
Заяви про себе!

Решітка радіатора (Xcellence та FR)
Ламаймо шаблони!
В Arona Xcellence решітка радіатора
з хромованими елементами справляє
гарне враження. А в комплектації FR
вона має спортивніший вигляд.

Динамічні легкосплавні диски
Завдяки міцним, легким і швидким
колесам ти впевнено й вишукано
тримаєшся на дорозі.

Світлодіодна оптика
Повністю світлодіодні фари й задні
ліхтарі освітлюють шлях і виділяють
тебе з натовпу.
10

Дизайн салону

Як вдома.

Внутрішній простір і різні
кольори освітлення
Обирай колір фонового світла і створюй
власну атмосферу в просторому салоні.

Керування і контроль
Забарвлення передньої панелі й консоль
випромінюють якість і тішать око.
А все необхідне завжди під рукою.
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Технології

Усе в одному
місці.

Бездротовий зарядний пристрій та GSM-антена
І жодних кабелів. Заряджай телефон і насолоджуйся
гарним сигналом із бездротовим зарядним пристроєм
та посилювачем GSM-сигналу.

Акустика BeatsAudio ™
Додай гучності з акустикою BeatsAudio™.
Відчуй магію звуку.

8" сенсорний екран
з інтерфейсом Full Link
Усе в одному місці з технологією
Full Link. Можна легко керувати
і залишатися на зв’язку.
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Технології

Сідай.
Рушай.
Торуй свої шляхи.
Безключовий доступ
Навіщо тобі ключі? Коли підходиш
до авто, система KESSY відмикає
двері й готує двигун.

Датчики дощу і світла
На допомогу прийдуть датчики дощу
і світла, щоб фари чи склоочисники
ввімкнулися потрібної миті.

SEAT Drive Profile і
адаптивна підвіска (FR)

16

Вибирай власну динаміку руху
Адаптивні амортизатори
в комплектації FR подарують
відчуття справжнього спорту.

Комфорт

Більше
можливостей.

Багажник 400 л
Багато це чи мало?
Кращеподумай, чим вантажити його.

Розвернута до водія центральна консоль
Продумана ергономіка – запорука
комфортного й безпечного керування.

Висока посадка

Система Park Assist і камера заднього виду
Завдяки асистенту напівавтоматичного паркування
і камері заднього виду ти легко припаркуєшся там,
де інші не наважуються.
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Якщо раптом станеться найгірше,
розраховуйте на фронтальні й бокові
подушки безпеки. Та ще й на шторки
безпеки для обох рядів.

Безпека

Повний контроль.

Асистент виїзду заднім ходом
Адаптивний круїз-контроль (ACC) + Front Assist
Адаптивний круїз-контроль тримає не
тільки сталу швидкість, а й задану дистанцію.
Якщо є загроза фронтального зіткнення
з авто чи пішоходом, система Front Assist
миттєво сповістить і допоможе під час
екстреного гальмування.

Під час виїзду зі стоянки заднім ходом
система попереджає про автомобілі,
що наближаються з боків.

Асистент рушання вгору
Система дає змогу спокійно зупинятися
і рушати на підйомах без стоянкового гальма.
Для цього вона пару секунд зберігає гальмівний
тиск, аби водій переніс ногу з педалі гальма
на педаль акселератора.

Система контролю «мертвих» зон
Під час зміни ряду нерідко виникають аварійні
ситуації. Використовуючи задній радар, система
вчасно попередить про попутний транспорт
на сусідній смузі.

Система автоматичного гальмування в разі аварії (MCB)
Поєднання цієї технології та навичок водія допоможе уникнути
вторинних зіткнень і не втратити контролю над автомобілем.
Подвійний захист – запорука твого спокою.
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Система розпізнавання втоми
Оцінюючи безліч параметрів поїздки,
система виявляє ознаки втоми водія
і пропонує перерву.

SEAT Arona

Midnight Black

Кольори кузова.

R

St

XE FR

Desire Red
R

St

XE FR

Mediterraneo
Blue
R

St

XE FR

Подобається однотонне рішення чи хочеться чогось особливого?
Обирай з-поміж 10 відтінків кузова, а дах можна забарвити в сірий, чорний, оранжевий або залишити як є.
Тож маєш 68 способів виразити себе!

Pirineos Grey
R

St

XE FR

Eclipse Orange
R

St

XE FR

Mystery Blue
R

St

XE FR

Midnight Black*
St

XE FR

Urban Silver
R

St

XE FR

R

Pirineos Grey*
St

St

XE

XE FR

Candy White
Eclipse Orange*
St

Mystic
Magenta

R

St

XE FR

Nevada White
R

St

XE FR

XE

Reference
Style
Xcellence
FR
Серійно
Опційно

R
St
XE
FR

*Xcellence/FR: зовнішні дзеркала мають колір даху.
Style: зовнішні дзеркала мають колір кузова.
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SEAT Arona

Reference
Style
Xcellence
FR
Серійно
Опційно
Оббивка має черво строчку
Оббивка має сіру строчку

Оббивка.

R
St
XE
FR

Мислиш нестандартно?
Для тебе – вишуканість і комфорт у кожній строчці.
У будь-якій комплектації можна обрати оббивку на свій смак, зокрема розкішну алькантару.

Чорна алькантара /
Штучна шкіра
Arena Titan Black

Чорна алькантара /
Штучна шкіра
Arena Titan Black

Чорна алькантара /
Штучна шкіра
Arena Titan Black

Текстиль Sound /
Hill / Nora FR

Текстиль Edge White /
Clip Titan Black

Текстиль Orgad Blue /

Текстиль Acero / Clip

Dream Conemara

Titan Black

FR

XE

FR
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XE

St

St

R

SEAT Arona

Колісні диски

16"

Гармонійне поєднання якості та стилю.
Колеса SEAT Arona міцні й динамічні,
сміливо випробовуй їх на будь-яких теренах.

Reference
Style
Xcellence
FR
Серійно
Опційно

Design 16"
Brilliant Silver
R

St

XE

17"

Dynamic 17"
Brilliant Silver
St

Dynamic 17"
Nuclear Grey

Dynamic 17"
Brilliant Silver

XE

FR

Accessories Wheels.

18"

18"
Performance 18"
Nuclear Grey

Performance 18"
Black R

XE

FR

Piano Black 18"
St
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XE FR

Sport Black 18"
St

XE FR

R
St
XE
FR

SEAT Arona

Аксесуари
Що тобі до душі? Яким ти бачиш свій автомобіль:
нахабно стильним чи добре оснащеним?
Навіщо обирати? - Створи власний Arona, в якому буде все.

Молдинг кришки багажника
Розкрий свої стильні сторони за допомогою
молдинга кришки багажника, покритого
матовим хромом чи рояльним лаком.

Молдинги дверей
Твій, як не крути. Витончені
молдинги дверей доступні у
срібному й чорному кольорах.

Молдинги протитуманних фар
Срібні або чорні цільні молдинги
протитуманних фар увиразнюють
спортивний дизайн Arona.

Декорування салону
Сріблясте оздоблення керма,
важеля коробки передач й опори
для ноги додає стилю.
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SEAT Arona

Неповторний,
як і ти.

Безпека

Reference

Style

Xcellence

FR

Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира
Три підголівники на задньому сидінні, регульовані за висотою
−

Барабанні задні гальма
Дискові задні гальма

−

−

Індикатори непристебнутих ременів безпеки
Триточкові ремені безпеки для передніх і задніх пасажирів
Комплект для ремонту шин
Передня й задня підвіска «Комфорт»
Асистент паркування
Електронна система стабілізації (ESC)
Кріплення ISOFIX + Top Tether на крайніх задніх сидіннях (1+1)

Стандартно
Опційно
− Недоступно
¹ Тільки лоя двигунів потужністю понад 100к.с.
Необхідно замовляти пакет «Safety»
Для комплектації Reference необхідно замовляти радіо
Відповідає чинним стандартам ЄС та вимогам програми EuroNCAP
Тільки для двигунів потужністю понад 100 л.с.
Тільки для комплектації Style
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Style

Xcellence

FR

−

Дах сірого, чорного або помаранчевого кольору

−

Фарбований бампер із хромованим молдингом

−

Зовнішні ручки дверей і корпуси зовнішніх дзеркал кольору кузова або даху

−

−

−
−

−
−

−

−
−

Легкосплавні диски Dynamic 17" 26/1 (Brilliant Silver)

−

Легкосплавні диски Dynamic 17" 26/2 (Nuclear Grey)

−

−

Легкосплавні диски Dynamic 17" 26/3 (Brilliant Silver)

−

−

−

Легкосплавні диски Performance 18" 26/1 (Nuclear Grey)

−

−

Легкосплавні диски Performance 18" 26/2 (Black R)

−

−

−
−
−

−

Запобіжні болти кріплення коліс (болти-секретки)

−

Пакет «Sentinel 2»:
Система контролю «мертвих» зон з асистентом виїзду заднім ходом,
зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та обігрівом

−

Запасне колесо
−

Легкосплавні диски 16" зі всесезонними шинами
Рейлінги на даху, чорний колір

−
−

−

Світлодіодні задні ліхтарі

−

−

Світлодіодні задні протитуманні ліхтарі

−

Пакет «Street» (Xcellence)
Легкосплавні диски Performance 18" 26/1
Система SEAT Drive Profile
Програма енергоефективності (Еко-режим)

−

−

Пакет «Street» (FR)
Легкосплавні диски Performance26/2
Система SEAT Drive Profile + адаптивна підвіска (Dual Ride)

−

−

Лампові задні ліхтарі

Декоративна кришка сталевого колісного диска 16" (Reference)

Пакет «Sentinel 1»:
Система контролю «мертвих» зон з асистентом виїзду заднім ходом

−

Рейлінги на даху, хром

−

−

Корпуси зовнішніх дзеркал кольору даху

−

−

Двомодульні галогенові фари з ламповими ліхтарями денного світла

Xcellence

FR

−

−

Коректор фар

Легкосплавні диски Design 16" 26/1 (Brilliant Silver)

−

Style

−

Протитуманні фари

Прихована вихлопна труба

−

Reference

Екстер’єр

Хромоване обрамлення бокових вікон

−

Екстер’єр
Двомодульні галогенові фари зі світлодіодними ліхтарями денного світла

Світлодіодне освітлення номерного знака

−

Пакет «Vision plus»:
Камера заднього виду
Система паркування (Park Assist)
Передні й задні датчики паркування

Пакет «Security»:
Система охоронної сигналізації, датчики спостереження за салоном
і датчик нахилу, сирена з автономним живленням
Центральний замок із дистанційним управлінням, клавіша центрального
замка в салоні, функція подвійного блокування дверей (SAFELOCK)

Reference

Дах кольору кузова

Пакет «Driver»:
Система розпізнавання втоми водія
Круїз-контроль + обмежувач швидкості
Пакет «Easy» з функцією подвійного блокування дверей
Адаптивний круїз-контроль
Система розпізнавання втоми водія
Система безключового доступу (KESSY)
Система підтримки в разі загрози фронтального зіткнення (Front Assist)
(тільки для адаптивного круїз-контролю версії High)
Пакет «Easy»:
Адаптивний круїз-контроль
Система розпізнавання втоми водія
Центральний замок без функції подвійного блокування дверей: (KESSY)
Система підтримки в разі загрози фронтального зіткнення (Front Assist)
(тільки для адаптивного круїз-контролю версії High)
Пакет «Vision»:
Система паркування (Park Assist)
Передні й задні датчики паркування

Безпека
Пакет «Safety»:
Бокові подушки безпеки для передніх пасажирів + шторки безпеки
Відключення подушки безпеки переднього пасажира
Обмежувач швидкості
Асистент рушання вгору (Hill start assist)
Триточкові ремені безпеки, з ярликом «ECE» на крайніх задніх сидіннях
Індикатор непристебнутого ременя безпеки
Переривчастий режим склоочисника (фотодатчик)
Багатофункціональний дисплей (бортовий комп'ютер)
Система контролю тиску в шинах
Система попередження фронтального зіткнення (Front Assist)
Автоматичний режим ближнього світла + окремі ліхтарі денного світла

−

−

−

−

Пакет «Light» (Style)
Фонове освітлення салону
Освітлення просторів для ніг
Двомодульні галогенові фари зі світлодіодними ліхтарями денного світла
Світлодіодні задні ліхтарі
Пакет «Full LED» (Style)
Повністю світлодіодні фари
Фонове освітлення салону
Освітлення просторів для ніг
Світлодіодні задні ліхтарі
Автоматичний коректор фар
Пакет «Full LED»:
Повністю світлодіодні фари
Автоматичний коректор фар

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Пакет «Red»:
Червоні гальмові супорти спереду і ззаду
Червоні смуги на ременях безпеки

−

−

Пакет «Summer»:
Атермальні бокові стекла + тоновані задні стекла
Хромоване обрамлення бокових вікон

−

Тягово-зчіпний пристрій
Набір інструменту + домкрат
Тягово-зчіпний пристрій, знімний (+ замок)
Підготовка для тягово-зчіпного пристрою
Набір обладнання для встановлення тягово-зчіпного пристрою

−

−

SEAT Arona

Інтер'єр

Reference

Сонцезахисний козирок з боку водія із тримачем для карток
Сонцезахисні козирки для водія та переднього пасажира
з люстерком і тримачем для карток

Style

Xcellence

FR

Електроніка

−

−

−

Пакет «Cool & Sound»:
Підготовка для стереосистеми + антена на даху (має захист від крадіжки)
Мультимедійна система Touch із монохромним дисплеєм 5"
Механічний кондиціонер
4 динаміки
Інтерфейс Bluetooth
Дисплей комбінації приладів Basic (бортовий комп’ютер)
USB-порт + додатковий аудіовхід (AUX) + слот для SD-карти
Багатофункціональне кермо
Фільтр салону (затримує пил і рослинний пилок)
Пакет «Connectivity»:
Мультимедійна система Plus із кольоровим екраном 8"
Бортовий комп’ютер
−
Антена для AM/FM-радіо
Інтерфейс для інтеграції смартфона (Full Link)
2 USB-порти + додатковий аудіовхід (AUX) + слот для SD-карти + CD-програвач
Система голосового управління
Пакет «Connectivity Plus»:
Пакет «Connectivity»
Бездротовий зарядний пристрій + GSM-антена
−
Медіанавігаційна система
6 динаміків !!!
Ліхтарі індивідуального освітлення для водія та переднього пасажира

−

Окремо складані спинки заднього ряду
Салонне дзеркало з автоматичним затемненням
Дворівнева підлога багажного відсіку
Ліхтарі індивідуального освітлення для водія та переднього пасажира

−

Сидіння водія з механічним регулюванням за висотою
Передні сидіння, регульовані за висотою

–

−

−

−

−

−

Електричні склопідйомники спереду і ззаду
Пакет «Spring»:
Зовнішні дзеркала з електроприводом (регулювання, складання, обігрів)
Автоматичний клімат-контроль (Climatronic)
Датчик дощу і світла (автоматичний режим склоочисника)
Автоматичний режим ближнього світла + ліхтарі денного світла
Салонний фільтр Aircare®
Салонне дзеркало з автоматичним затемненням
Пакет «Luxe» (Style):
Спортивні передні сидіння
Оббивка сидінь із чорної алькантари
Передні сидіння, регульовані за висотою
Ремінці/сітка/кишеня без кріплень
Кишені на звороті спинок передніх сидінь
Пакет «Luxe» (Xcellence):
Пакет «Luxe»
Оббивка дверей і передньої панелі штучною шкірою
Пакет «Luxe» (FR):
Пакет «Luxe»
Оббивка дверей штучною шкірою

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Пакет «Місця для речей»:
Відділення під сидінням водія
Передній центральний підлокітник
Вушка для фіксації речей у багажному відсіку
Пакет «Зимовий»:
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та обігрівом
Форсунки омивача переднього скла з обігрівом
Підігрів передніх сидінь
Передні сидіння, регульовані за висотою

Електроніка
−

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та обігрівом
Стандартно
Oпційно
− Недоступно
Необхідно замовляти пакет «Safety»
Необхідно замовляти пакет «Safety» (WSF, Європа) /
пакет «Connectivity» (RBA) або «Connectivity Plus» (RNA)
Необхідно замовляти пакет «Safety» (WSF, Європа) /
пакет «Connectivity» (RBA) або «Connectivity Plus» (RNA)
Бездротовий зарядний пристрій без антени
Необхідно замовляти мультимедійну систему
Запасне колесо 18''; відсутність набору інструменту
Місце для інструменту
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Переривчастий режим склоочисників
Імобілайзер двигуна
Механічний кондиціонер
2 складані ключі з пультом
−

Центральний замок із дистанційним управлінням
Система безключового доступу (KESSY)

−

Цифрове радіо (DAB)
Прийом цифрових радіопрограм
Акустична система BeatsAudio ™
Посилювач 300 Вт, шість динаміків і сабвуфер класу High-End
Навігаційні мапи:
SD-карта з оновленням картографії на рік
Навігаційні мапи + MapCare:
SD-карта із сервісом MapCare (3 роки – 6 оновлень)

−

−

Reference

−

Style

Xcellence

FR

−

−

−

SEAT Arona

Габарити.

Двигуни.
Бензин

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

Витрата пального
у змішаному циклі,
(л/100 км)

FR
−

1.0 EcoTSI 70 кВт MQ S/S*
1.0 EcoTSI 85 кВт MQ S/S*

−

1.0 EcoTSI 85 кВт DQ S/S*

−

1.5 TSI Evo 110 кВт MQ S/S*

−

−

−

1.6 MPI 81 кВт MQ*

Викиди
CO у
2
змішаному циклі
(г/км)

5.0*

115

4.9 - 5.0

113-114

5.0*

115

5.1*

118

−

−

4.1*

107*

Дизель
−

1.6 CR 70 кВт MQ S/S*
Габарити
− Недоступно
Початок виробництва - 27й календарний тиждень
Початок виробництва - 39й календарний тиждень
Початок виробництва - 45й календарний тиждень
Попередні дані

Кольори кузова.
REFERENCE
Кузов

STYLE
Кузов

XCELLENCE
Дах

Сірий

Чорний

Помаранчевий

Кузов

FR

Дах
Сірий

Чорний

Помаранчевий

Кузов

Дах
Сірий

Чорний

Candy White
Mediterraneo Blue
−

−

Mystery Blue

−

−

Desire Red

−

−

Mystic Magenta

−

Eclipse Orange

Urban Silver
Pirineos Grey
Midnight Black
Nevada White
Зовнішні дзеркала: колір кузова
Oпційно
− Недоступно
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Зовнішні дзеркала: колір даху

−

−

За детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів SEAT в Україні.
З огляду на обмежені можливості технології друку, кольори у брошурі можуть дещо відрізнятися від фактичних. Цей автомобіль та всі його компоненти, включно з оригінальними
деталями, розроблені відповідно до екологічного законодавства завдяки використанню вторинної сировини й матеріалів, придатних для повторної переробки, а також організації
належного процесу утилізації заради збереження і покращення довкілля.
Надруковано в Україні.
2017

