Ateca

Новий SEAT

Світ не стоїть на місці. І ви теж. Ми вважаємо, що
виклики кожного дня, будь то питання, проблеми чи
навіть труднощі - це можливості спробувати щось
нове, навчитися, опанувати нові здібності. Будьте
допитливими. Продовжуйте рухатися вперед.
Саме таким є наш спосіб життя. SEAT - бренд, що
народжений у Барселоні. Натхненний кольорами і
світлом. Сповнений креативної енергії й оптимізму.
Ми тут, аби допомогти вам рухатися вперед туди,
куди хочете саме ви. Тож, куди рушаймо?
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Справжнє втілення мультифункціональності та
свободи духу у сучасному спортивному дизайні.
Жити на повну стає легшим, ніж будь-коли.
Забезпечте собі необхідний простір для маневру і
дійте сміливіше! Готові до безмежних можливостей?
Куди вони вас заведуть?
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Жити треба
на повну

Новий SEAT Ateca зі сміливим дизайном і підкресленим
позашляховим характером. Завдяки доступним в
автомобілі інноваційним функціям синхронізації і зв'язку та
вдосконаленим технологіям безпеки, кожна подорож
стане поїздкою вашої мрії.

Відважні
шукачі
пригод
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Додайте більше
спортивної
вишуканості
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ЕКСТЕР'ЄР

Оновлена модель Ateca отримала збільшену решітку
радіатора нової форми та 18-дюймові легкосплавні
диски для кращої керованості та продуктивності.
Приховані вихлопні труби зі сріблястим обрамленням
надають новому SEAT Ateca тонкого вишуканого
шарму. На додачу назва моделі у формі надпису ніби
від руки. Ваш Ateca готовий до будь-якої пригоди, в
яку ви вирішите рушити.

Дизайн, що
полегшує
життя

ІНТЕР'ЄР

Орієнтоване на водія розташування елементів управління у
салоні автомобіля спрямоване на задоволення потреб і водія, і
пасажирів. Завдяки можливостям індивідуалізації ви можете
обладнати інтер'єр на свій смак. Для цього оберіть оббивку,
опції і аксесуари на свій розсуд. Незалежно від вашого
вибору, у новому SEAT Ateca вдосталь місця для того, щоб ви і
ваші пасажири могли спокійно відпочити, розслабитися і
просто насолодитися кожною поїздкою.
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Зручність і комфорт у
будь-яку пору року
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КОМФОРТ

Зручно, незалежно від пори року. Опційно доступна
функція Climacoat взимку допомагає розморозити
замерзле скло менш ніж за 3 хвилини, а влітку
відбиває сонячні промені, щоб підтримувати
комфортну температуру в салоні, мінімізуючи
споживання кондиціонера та зменшуючи відблиски
для покращення безпеки на дорозі. Підігрів керма
забезпечує вам підвищений комфорт у холодні зимові
місяці, а завдяки круговому кольоровому LEDосвітленню інтер'єра нового SEAT Ateca ви можете
обрати колір для своєї подорожі залежно від
настрою і незалежно від пори року.

Повна
синхронізація
Залишайтеся на зв’язку та не переривайте його, поки ви в дорозі. Новий SEAT Ateca повністю
обладнаний усім необхідним, щоб ви могли використовувати свої гаджети і технології по максимуму:
залишайтеся онлайн, не переривайте зв'язок, робіть це з легкістю.

Бездротовий Full Link.

ЗВ'ЯЗОК

SEAT CONNECT.
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SEAT CONNECT дозволяє почувати себе
більш розслабленим і спокійним за кермом.
Завдяки цілій низці корисних функцій ви
можете коли заманеться перевірити стан
свого SEAT Ateca з будь-якого місця.
Згадайте місце, де ви припаркували
автомобіль.
Легко
під’єднайтеся
до
мультимедіа-системи автомобіля, системи
SEAT Navi, веб-портала клієнта або додатку
SEAT CONNECT. Будьте на зв’язку, не
зникайте з ефіру!

Бездротова синхронізація з телефоном
починається одразу ж, тільки-но ви сядете в
автомобіль. Більше ніяких переплутаних
дротів. Ніякого безладу. Жодної суєти. Все,
що вам потрібно, - це ваш смартфон.

Чим більше ти бачиш, тим більше знаєш. Система
навігації зі збільшеним екраном діагоналлю
9,2" (23,4см) і з системою SEAT CONNECT
відтепер має здатність розділення контенту на три
частини для ще більшої зручності користування.
Дисплей цифрової комбінації приладів діагоналлю
10,25" (26 см) теж може бути розділений на три
зони., що полегшує пошук необхідної інформації і
допомагає водієві зосередитись на дорозі.
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ТЕХНОЛОГІЇ

Перед вами цілий світ

Подорожуйте
без турбот
В умовах сьогодення сучасному водієві доводиться бути
ильним до більшої кількості речей і факторів під час руху, ніж
будь-коли. Ось чому новий SEAT Ateca оснащений
найновішими функціями безпеки, що дозволяють людині за
його кермом зосередитись на важливому. На власне поїздці.
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Як
запобіжні
заходи
проти
потенційної
майбутньої аварії, система попередження
аварій затягує ремені безпеки і закриває вікна.
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Cистема допомоги їзди на
автомагістралі SEAT Highway Assist.

Система автоматичного перемикання ближнього/
дальнього світла запобігає осліпленню водіїв авто,
що рухаються вам на зустріч.

Вдосконалена система адаптивного круїз-контролю (ACC) із завбачливою
функцією регулювання швидкості допоможе Вам дотримуватися
налаштованої максимальної швидкості, а також мінімальної відстані до
автомобіля, що рухається попереду. Оскільки враховуються офіційні
обмеження швидкості, Ви можете уникнути перевищення швидкості. Крім
того, система розраховує ідеальну швидкість у поворотах на основі
передбачених даних про відрізок шляху. Таким чином, підвищується Ваш
комфорт від керування автомобілем, а споживання пального знижується.

БЕЗПЕКА

Система попередження аварій
Pre-crash Assist.

АСС з системою контролю дистанції спереду Front
Assist

Новий SEAT Ateca в Україні пропонується у 2
комплектаціях: оптимальній Style і топовій FR з
підкреслено спортивним характером. Для кожної з
комплектацій пропонуються дисконт-пакети під
назвою URBAN. Це набори корисних опцій з вигодою
у ціні.

Нехай буде
по-вашому
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Простір для
самовираження
Обираючи комплектацію FR, ви отримаєте оптимальне поєднання:
виразний спортивний дизайн із відповідним характером. Енергійний,
потужний і яскравий автомобіль. З елементами екстер'єру в сірому
кольорі Cosmo Grey та динамічними показчиками повороту.
Хромована решітка радіатора, сріблясті акценти і чорне
обрамлення прихованих вихлопних труб додають преміальності і
привабливості вигляду автомобіля ззаду. Саме в такому вигляді слід
вирушати у нові пригоди.
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FR

Підкреслений стиль.
Кожна маленька деталь має значення.
Повноцінний задній бампер з молдингом у
сірому кольорі Cosmo Grey з вихлопною
трубою у спортивному дусі.

Масивна решітка радіатора.
Новий дизайн спереду для нових пригод
попереду

* Це обладнання є опційним і доступним
за додаткову оплату

Серійне
обладнання
Освітлюють ваш шлях.

Фірмова повністю світлодіодна оптика SEAT Full
LED спереду та задні фонарі з динамічними
показчиками поворотів.

SEAT CONNECT.

повний доступ до функціоналу SEAT
CONNECT через систему навігації Navi
System+*.

Безпека:

• Пакет "Безпека": 2 фронтальні та 2
бокові подушки безпеки, 2 шторки,
колінна подушка безпеки, індикатор
непристебнутого паска безпеки водія
• 3-точкові ремені безпеки спереду і ззаду
• Круїз-контроль з обмежувачем шкидкості
• Підвіска для поганих доріг
• Електронна система стабілізації ESP
• Cистема допомоги їзди на автомагістралі
SEAT Highway Assist
• Індикатор системи контролю тиску в
шинах

Рухомі інноваціями.

Фірмові легкосплавні 18" диски у сірому
кольорі Cosmo Grey.*
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Елементи в спортивному стилі.

Масивна решітка радіатора оновленої
форми, занижена передня частина,
передні і задні бампера у сірому кольорі
Cosmo Grey, бічні пороги і накладки на
дзеркала заднього виду.

• XDS - розширена система імітації
міжколісного блокування
• Система розподілу гальмівного зусилля
• Розпізнавання втоми водія
• Електро-механічне стоянкове гальмо з
функцією Autohold
• ISOFIX - система кріплення дитячих
автокрісел на задніх сидіннях

Технології:

• Мультимедійна система Plus з
дисплеєм діагоналлю 8,25" (21см ):
8 динаміків, AM/FM, 4 USB (Type-C
по 2 спереду і ззаду), Bluetooth,
цифрове радіо (DAB)"

Екстер'єр:

• Пакет Black: pейлінги на даху, додаткові
накладки на колісні арки та пороги
дверей - чорного кольору
• Екстер'єр у стилі FR

• Клімат-контроль двозоновий
Climatronic, фільтр Aircare

• Диски легкосплавні R18"

• Камера заднього виду
• Центральний замок з дистанційним
керуванням, та функцією Keyless
Entry&Go (безключовий доступ і
кнопка запуску двигуна)
• Зовнішні дзеркала з електричним
регулюванням, складанням та
обігрівом, підсвітка Welcome Light

• Накладки на пороги з підсвіткою

• Ассистент паркування Park Assist
(включаючи датчики паркування
попереду і позаду)
• Система вибору профіля їзди SEAT
Drive Profile (для повноприводної
версії 4DRIVE)
• SEAT CONNECT 3.0 з безкоштовним
доступом на 12 місяців

Інтер'єр:

• Накладки на педалі алюмінієві
• Світлодіодна 16-кольорова підсвітка
салону Ambient Light
• Стеля інтер'єру сірого кольору

• Тоновані задні вікна

• Мультифункціональне спортивне
шкіряне кермо з шильдиком FR

• Передні світлодіодні LED протитуманні
фари з функцією поворотного світла

• Передні сидіння Comfort з
регулюванням по висоті,
поперековою підтримкою і кишенями
на спинках, оббивка сидінь
комбінована FR

• Задні ліхтарі зі світлодіодними LED
секціями з динамічними показчиками
поворотів

• Накладки на пороги з підсвіткою
• Пакет "Winter": підігрів передніх
сидінь з роздільним керуванням,
підігрів керма

* Це обладнання є опційним і доступним
за додаткову оплату

Жити на повну
саме зараз
Зі своїм урбаністичним оптимізмом комплектація Style
уособлює впевненість через усвідомлення власної
елегантності і самобутності. Фірмова повністю
світлодіодна оптика, легкосплавні диски та імітовані
здвоєні
вихлопні
труби,
витончено
доповнені
рукописними літерами назви моделі Ateca.

Style
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Готовий до розваг.

Задоволення в дорозі. Мультимедіасистема зі
збільшеним дисплеєм діагоналлю 8,25" (21 см)
забезпечує легкий і швидкий доступ до низки
функціональних можливостей: навігаційних
карт, музики та синхронізації з вашим
смартфоном.

Стріт-стайл.

Легкосплавні 17" диски Dynamiс.*

* Це обладнання є опційним і доступним
за додаткову оплату

Серійне
обладнання
Модернова грація.

Світлодіодні фари головного
світла Full LED і LED ходові вогні.

Теплота за кермом.

Кермо з підігрівом, що працює у
трьох режимах інтенсивності.

Безпека:

• Пакет "Безпека": 2 фронтальні та 2
бокові подушки безпеки, 2 шторки,
колінна подушка безпеки, індикатор
непристебнутого паска безпеки водія
• 3-точкові ремені безпеки спереду і ззаду
• Круїз-контроль з обмежувачем шкидкості
• Підвіска для поганих доріг
• Електронна система стабілізації ESP
• Cистема допомоги їзди на автомагістралі
SEAT Highway Assist
• Індикатор системи контролю тиску в
шинах

Сучасні штрихи.
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Стильний зовні, стильний всередині. Передні
сидіння Comfort, з регулюванням по висоті,
поперековою підтримкою і кишенями на
спинках. Довговічна текстильна оббивка.
Регульований центральний підлокітник.

Підкріплення.

Урбаністичні бампери і молдинги.

• XDS - розширена система імітації
міжколісного блокування
• Система розподілу гальмівного зусилля
• Розпізнавання втоми водія
• Електро-механічне стоянкове гальмо з
функцією Autohold
• ISOFIX - система кріплення дитячих
автокрісел на задніх сидіннях

Технології:

• Мультимедійна система Plus з
дисплеєм діагоналлю 8,25" (21см ):
8 динаміків, AM/FM, 4 USB (Type-C
по 2 спереду і ззаду), Bluetooth,
цифрове радіо (DAB)"
• Клімат-контроль двозоновий
Climatronic, фільтр Aircare
• Центральний замок з дистанційним
керуванням, та функцією Keyless Go
(кнопка запуску двигуна)
• Зовнішні дзеркала з електричним
регулюванням, складанням та
обігрівом, підсвітка Welcome Light
• Задні датчики паркування
• SEAT CONNECT 3.0 з безкоштовним
доступом на 12 місяців

Екстер'єр:

Інтер'єр:

• Зовнішні дзеркала у колір кузова

• Стеля інтер'єру сірого кольору

• Диски легкосплавні R17"

• Мультифункціональне спортивне
шкіряне кермо

• Світлодіодні фари головного світла Full
LED і LED ходові вогні.
• Передні світлодіодні LED протитуманні
фари з функцією поворотного світла
• Задні ліхтарі зі світлодіодними LED
секціями

• Передні сидіння Comfort, з
регулюванням по висоті,
поперековою підтримкою і
кишенями на спинках, текстильні
• Пакет "Winter": підігрів передніх
сидінь з роздільним керуванням,
підігрів керма
• Передній центральний підлокітник
• Шухлядка для зберігання речей
під водійським сидінням

Кольори

Диски
Style

17"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
St

FR

FR

FR
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St
FR

St

BILA WHITE¹

NEVADA WHITE²

BRILLIANT SILVER²

BLACK MAGIC ²

DARK CAMOUFLAGE²

LAVA BLUE²

RODIUM GREY²

18"
PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER

Style

DYNAMIC 17"
36/1 NUCLEAR GREY MACHINED

PERFORMANCE 18"
36/3 COSMO GREY MACHINED
FR

ENERGY BLUE¹

VELVET RED²

¹ Лак
² Металік

Оббивка сидінь

ǽɭɝɱɩɱɝɻɲɴɱɝӎɵʈɴɝ з прострочкою
сірого кольору Dark Silver 
BLACK / DALLAS / OLOT (BK)

Style
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St

ǫɭɲәɨɝɰɽɝчорна з прострочкою сірого
кольору Dark Silver
DINAMICA® BLACK¹ (BK+PL7)

Шкіра чорна з прострочкою сірого
кольору Dark Silver
BLACK¹ (BK+WL1)

St

St

Тканина чорна з прострочкою червоного
кольору Lava Red
NILO / DINAMICA® BLACK (BM)

FR

FR

Еко-замша чорна з прострочкою червоного
кольору Lava Red
DINAMICA® BLACK² (BM+PL7)

FR

Style

Шкіра чорна з прострочкою червоного
кольору Lava Red
BLACK² (BM+WL1)

FR

FR
Серійно
Опційно

St
FR

Маєте грандіозні плани? Ваш Ateca розділить ваші
захоплення. Вірно підібрані аксесуари дозволять
взяти із собою та надійно розмістити усі необхідні
речі. A декоративні елементи й вдало підібрані
молдинги з асортименту аксесуарів SEAT Ateca
прикрасять і захистять ваш автомобіль.

Дрібні деталі, які
мають велике значення
36

Декоративні
молдинги
Ідеальне доповнення. Додайте ці останні штрихи до
інтер’єру та екстер’єру вашого нового SEAT Ateca.

Молдинг для кришки багажника.

Звідки не поглянь, помітиш акценти, що підкорюють.
Сріблястий молдинг на двері багажного відділення додасть
вишуканості вигляду вашого Ateca.

Внутрішні молдинги.
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АКСЕСУАРИ

Нова панель приладів SEAT Ateca, центральна консоль, двері
та система Climatronic. Молдинги на ці елементи інтер'єру
елегантно підкреслять гармонійність стилю внутрішнього
одоблення вашого Ateca.

Рішення на всі
випадки
Кріплення для велосипедів позаду.

Додаткова пара коліс не має додавати зайвого
клопоту. Алюмінієві напрямні пасують до будь-якого
типу велосипеду.

Кріплення на даху.

АКСЕСУАРИ

Звертаєте
з
протореного
шляху?
Швидко
завантажуйте свій велосипед за допомогою
спеціально розробленого кріплення для перевезення
велосипедів на даху. Завдяки простоті конструкції
догляд за рамою вашого велосипеда не вимагатиме
зайвих зусиль.
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Перевезення
багажу
Тримачі на даху.

Передня та задня транспортні планки легко
кріпляться до даху та оснащені надійною
протикрадіжною системою.

Кріплення дошки для серфінгу.

Плануєте активну відпустку? Завантажуйте своє
спорядження і вривайтеся у відпочинок на повну.
Кріплення, що розраховане на 2 дошки, ідеально
пристосовується до форми вашої дошки для серфінгу.

Кофр на даху.
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АКСЕСУАРИ

Маєте грандозні плани? Ці волого- і сонцестійкі
кофри на даху об'ємом від 400 до 460 л, витримують
вагу до 50 кг та мають систему подвійного
відкривання, щоб ви могли легко отримати доступ до
свого багажу. Їх легко кріпити навіть за наявності
зсівного панорамного люка.

Перевезення
спорядження
Кріплення для лиж Ski Rack Xtender.

Не потрібно зайвих рухів: кріплення для лиж Ski Rack
Xtender висуваються на напрямних для полегшення
завантаження і задля безпечного транспортування
спорядження.

Кріплення для лиж або дощок для
сноуборду Ski Rack.

АКСЕСУАРИ

Плануєте поїхати у гори? Кріплення Ski Rack ідеально
пасує для використання всією родиною або великою
компанією. Конструкція розрахована на 4-6 лиж або
2-4 дошки для сноудобду.
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Рішення для
багажного
відділення
Розташовуйте всі свої речі у багажнику безпечно,
впорядковано і так, як хочете ви. Ніхто не любить безладу в
багажнику. Аксесуари для завантаження SEAT стануть вам у
потребі для наведення ладу.

Сітка для багажного відділення.

Не хочете щоб речі у багажнику підлітали на кожній
нерівності шляху? Еластична сітка чорного кольору
допоможе вам зафіксувати усі ваші речі на підлозі багажного
відділення.

Органайзери.

Ця алюмінієва перегородка допоможе максимально корисно
спланувати простір у багажному відділенні вашого нового
SEAT Ateca, гарантуючи, що всі речі дістануться пункту
призначення в ідеальному стані.

Двосторонній захисний килимок.
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АКСЕСУАРИ

Захистіть свій новий SEAT Ateca за допомогою цього
несковзкого завантажувального лотка. Тримайте бруд та
рідини подалі від того, що є у вашому багажнику.

Захист
Захист для заднього бампера та
багатофункціональна основа і сітка.

Нехай ваш автомобіль виглядає завжди свіжим і чистим. Захисна
накладка попередить появу подряпин на бампері. А завдяки
багатофункціональній основі та сітці, розташованій на одній
стороні багажника, ви зможете впорядкувати і тримати під рукою
усі дрібні предмети, які возите із собою.

Фірмові передні і задні бризговики.

SEAT Ateca створений для нових відкриттів і досліджень. Тож не
бійтеся звертати зі шляху і досліджувати нові маршрути,а передні
та задні бризковики захистять ваш новий SEAT Ateca від бруду та
каміння.

Гумові килимки.

АКСЕСУАРИ

Після тривалих прогулянок протягом дня ви не хочете займатися
чищенням взуття, а бажаєте лише розслабитися? В такому разі
водонепроникні гумові килимки, зручні і практичні у використанні,
полегшать ваше життя.
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Безпека
Візміть із собою усіх своїх улюблених пасажирів, одночасно
гарантуючи їм безпеку протягом вашого шляху.

Розділювальна решітка для домашніх
тварин.

Ця знімна решітка відокремлює салон автомобіля від
багажника, забезпечуючи додатковий захист домашніх тварин
під час їзди.

Автокрісло Kidfix S 2-в-1
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АКСЕСУАРИ

Бережіть своїх найдорожчих пасажирів. Автокрісло Kidfix2 S
має V-подібну спинку з регульованою системою SICT. Його
можна налаштовувати до потрібного розміру, щоб отримати
більше місця, коли ваша дитина виросте. Зокрема це крісло
забезпечує винятковий захист від бічних ударів. Пасує для
дітей від 3,5 до 12 років.

Життя занадто коротке, аби зважати на незначні дрібниці.
Вправні
майстри
команди
SEAT
Сервіс
Україна
використовують виключно оригінальні запчастини SEAT
Genuine Parts, щоб ваш SEAT Ateca жив довго, а ви - на повну!
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Життя на повну
починається
вже зараз

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
Аеродинаміка

Поновлювальні матеріали

Якість повітря

Профіль їзди SEAT Eco

Аеродинаміку автомобіля покращено завдяки
оптимізованому дизайну кузова, коліс та
розвиненої системи охолодження.
Дизельні двигуни з інтегрованою системою с
елективної каталітичної редукції (SCR) та
AdBlue®, продукують мінімізовані шкідливі
викиди оксидів азоту.

Сидіння

Використання нових сполук пінопласту PUR
зменшує викиди летких органічних сполук
(ЛОС) у салоні автомобіля майже на 50%.

"Move to ZERO" (Рух до 0) - екологічна місія SEAT
Відповідність екологічним нормам.
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Поновлювані матеріали, такі як бавовна,
натуральний каучук і целюлоза / папір присутні в
різних частинах транспортного засобу.

Режим Есо забезпечує характеристики руху, які
змінюють параметри двигуна та трансмісії з
метою зменшення споживання палива та викидів.

Освітлення

Інтеграція повністю світлодіодного освітлення
фар та світлодіодних денних ходових вогнів
сприяє зменшенню споживання електроенергії
та збільшенню тривалості життя фар.

Акустика

На всіх версіях встановлена система
подвійного ущільнення на дверях, що
зменшує рівень шуму в салоні та покращує
комфорт.

Шини

Нові шини з низьким опором кочення.

Кузов

Використання
надвисокоміцної
сталі
разом
із
технологією
гарячого
штампування дозволяє зменшити товщину
та вагу конструкції без втрати її
експлуатаційних характеристик.

Компанія SEAT підтримує політику постійного вдосконалення власного продукту і залишає за собою право
вносити будь-які зміни до специфікацій, кольорової гами тощо без додаткового повідомлення. SEAT гарантує, що
наведені дані були актуальними на момент публікації матеріалів. Зверніть, будь ласка, увагу, що інформація
наведена лише для ознайомлення. Функції та їх наявність в автомобілі можуть відрізнятися в залежності від їх
доступності в країні та/або технічних характеристик (конфігурації) автомобіля. За детальною інформацією
звертайтесь до найближчого авторизованого дилера SEAT. Дана інформація по автомобілю не є публічною
пропозицією щодо придбання товару. Дана інформація по автомобілю також не є рекламою та не зобов'язує
жодну зі сторін до продажу чи придбання автомобіля. Точна комплектація та перелік опцій вказуються у
договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням
договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з точною ціною та
комплектацією автомобіля.
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