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SEATSEAT nie wyznacza okrężnych tras.
Idziemy prosto do celu i inspirujemy ludzi do 
myślenia wprost i o wszystkim – o sprawach 
zwykłych i o sprawach nadzwyczajnych.

Propozycja dla Ciebie:
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SilnikSilnik

LakierLakier
Cena końcowa Cena końcowa 

samochodusamochodu

SEAT Arona
Arona FR 1.0 TSI 115 KM 7-biegowa
automatyczna DSG Start/Stop
Nevada White - dach w kolorze czarnym
Midnight Black

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

Przygotowaliśmy praktyczne porównanie, które pomoże Ci
dokonać wyboru.

Oto modele, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

100 889 zł
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Informacja handlowa dotycząca samochodu.

SEAT Arona FR

Silnik Arona FR 1.0 TSI 115 KM 7-biegowa automatyczna DSG Start/Stop

Cena cennikowa 94 400 zł

Lakier Nevada White - dach w kolorze czarnym Midnight Black 2 470 zł

Wnętrze ciemna tapicerka materiałowa z czerwonym przeszyciem 0 zł
Wyposażenie dodatkowe 4 019 zł

18-calowe koło dojazdowe 337 zł

5 lat gwarancji SEAT 0 zł

Pakiet Easy 2 071 zł

Pakiet Vision 1 611 zł

Cena z wyposażeniem fabrycznym 100 889 zł
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Wyposażenie standardowe:

Full Link Hamulce tarczowe z przodu
ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA SEAT Drive Profile
Relingi dachowe w kolorze chromu Blokada przeciwuruchomieniowa

(Immobiliser)
Składana i dzielona tylna kanapa Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i

poziomie
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości Logo FR z przodu i z tyłu samochodu
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia Fotele z czerwonym przeszyciem
Dach oraz lusterka zewnętrzne w kontrastującym kolorze Zagłówki z regulacją wysokości w przednich

fotelach i na tylnej kanapie
Oświetlenie LED w przednich drzwiach (kolor biały lub czerwony) Rozbudowana tablica przyrządów z

komputerem pokładowym
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 26/3 (205/55 R17 91V) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy

wszystkich siedzeniach
Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki
powietrzne kurtynowe

System przypominający o konieczności
zapięcia pasów na 2 fotelach

Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja
rekomendacji zmiany biegów, tempomat,
system wykrywania zmęczenia

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z
dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i
składane lusterka boczne, elektrycznie
sterowane szyby z przodu i z tyłu

Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu, listwa okien w
kolorze chromu, element ozdobny słupca C w kolorze chromu

Zamykany schowek w desce rozdzielczej,
schowki w panelach drzwi przednich i tylnych,
gniazdo 12 V z przodu, podwójna podłoga
bagażnika, oświetlenie wnętrza z lampkami
do czytania

Pakiet Spring: automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem
AirCare; czujnik deszczu; czujnik zmierzchu (automatyczne światła);
funkcja opóźnionego wyłączania świateł "Coming and Leaving
Home"; automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne;
elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

Pakiet Full LED: pełne przednie reflektory LED
z funkcją świateł autostradowych; tylne
światła LED; światła do jazdy dziennej LED;
oświetlenie tablicy rejestracyjnej w
technologii LED; przednie światła
przeciwmgielne

Wykończenie wnętrza w kolorze chromu: klamki, kierownica,
dźwignia zmiany biegów, przycisk hamulca ręcznego, przyciski radia i
klimatyzacji, nawiewy, przełącznik świateł, wykończenie zegarów

Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze
sterowaniem radiem i telefonem obszyta
skórą z przeszyciem w kolorze czerwonym z
logo FR z łopatkami do zmiany biegów

Navi System: nawigacja satelitarna z mapami Europy; 8-calowy
kolorowy ekran dotykowy; złącza 2 x USB, 2 x SD, Aux-in; 6
głośników; Bluetooth; sterowanie głosem; Full Link; lampki do
czytania dla kierowcy i pasażera; schowek z funkcją ładowania
bezprzewodowego i wzmacniaczem sygnału

System kontroli ciśnienia w oponach,
aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym
hamowaniu (światła awaryjne + migające
światła STOP)

Skórzany dekor na desce rozdzielczej z przeszyciem w kolorze
czerwonym, dekor na drzwiach i konsoli centralnej w kolorze
błyszczącej czerni

Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na
karty i lusterkiem dla kierowcy oraz lusterkiem
dla pasażera

Zderzaki w kolorze nadwozia, przedni zderzak z listwą ozdobną w
kolorze chromu, sportowy tylny zderzak w stylistyce FR

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu,
mieszek skrzyni biegów i dźwignia hamulca
ręcznego obszyte skórą z przeszyciami w
kolorze czerwonym, czarna podsufitka
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Pakiet VisionPakiet Vision
Czujniki parkowania z tyłu i przodu Asystent parkowania

18-calowe koło dojazdowe18-calowe koło dojazdowe

Pakiet EasyPakiet Easy
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY Aktywny tempomat
(ACC) z systemem wykrywania zmęczenia

5 lat gwarancji SEAT5 lat gwarancji SEAT
Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 150.000 km, z czego 2
pierwsze lata bez limitu kilometrów.

Wyposażenie opcjonalne/sugerowane.

Wybrane wyposażenie opcjonalneWybrane wyposażenie opcjonalne
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