
Nový SEAT Arona.



Seznamte se 
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s modelem 
Arona.

Seznamte se s novým modelem SEAT Arona. Je to městský crossover pro odvážné řidiče. 
S vyspělým, vysokovýkonným motorem. Agilní. Silný. Ostrý. Přesně jako vy.  
Jste připraveni?



Poznej přednosti crossoveru 

O krok 
dál.

Nový SEAT Arona si poradí s každou překážkou, kterou před něj 
postavíte. Má mimořádnou světlou výšku. Robustní nárazníky 
vpředu a vzadu. Ochranné prvky kolem podběhů kol. Podélné 
střešní nosiče. Je připraven na cokoli. Stejně jako vy.
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Nesmělý? 
Nevypadá tak.

Vnější design

Vytvořte kontrast individuálně 
odlišitelnou barvou střechy 
modelu Arona, která může být 
šedá, černá, oranžová, nebo 
stejná jako karoserie. 

Individuálně odlišitelná barva 
střechy

Váš detail X na střešním sloupku 
C je dalším způsobem, jak dát 
najevo svůj vytříbený styl. 

Detail X
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Extrémně precizní prolisy 
a dynamické linie jsou způsobem, 
jak vystoupit z davu. 

Prolisy a dynamické linie



Rozsviťte si.
A zanechte silný dojem.

Vnější design

Rozbijte konvence. Maska chladiče 
s chromovanými detaily u stupně 
výbavy Xcellence zanechá silný 
dojem. A stupeň výbavy FR má 
masku chladiče ještě sportovnější. 
Buďte pánem situace.

Maska chladiče Xcellence a FR

Odolnost, nízká hmotnost, agilita. To 
jsou jen tři vlastnosti kol z lehké slitiny, 
díky nimž budete mít vše pod kontrolou. 
A ještě budete vypadat skvěle. 

Výjimečná kola z lehké slitiny
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Vidět a být viděn v nejlepším světle 
díky předním LED světlometům 
a zadním světlům z LED diod.

Přední LED světlomety  
a zadní světla z LED diod



Vnitřní design

Vítejte doma.

Vnitřní prostor  
a individuální osvětlení

Prostřednictvím ambientního 
osvětlení, které můžete změnit 
dotykem na displeji, si můžete 
v mimořádně prostorném interiéru 
vytvořit atmosféru, jakou chcete.
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Středem pozornosti jsou barvy 
na přístrojové desce a konzola. 
Kvalitní povrchové úpravy 
vyzařují vytříbený styl a všechno 
potřebné budete mít v dosahu 
rukou.

Ovládací prvky



Technologie

Spojte všechno 
dohromady.

Už žádné kabely. Díky bezdrátové 
nabíječce a zesilovači signálu GSM si 
můžete nabíjet mobilní telefon a užívat si 
telefonování kdekoli.

Bezdrátová nabíječka a anténa GSM

Zesilte si zvuk s audiosystémem 
BeatsAudio™, který podává ty pravé 
akustické výkony.

Audiosystém BeatsAudio™
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Spojte všechno dohromady 
pomocí systému Full Link. 
S propojením budete mít 
všechno pod kontrolou.

8" displej se systémem  
Full Link



Technologie

Nastupte si. 
Rozjeďte se. 
Ve vlastním stylu.

Spolehněte se na senzory deště 
a světla, které zajistí správné 
používání světlometů a stěračů 
skla čelního okna.

Senzory deště a světla

Kdo potřebuje klíček? Jakmile 
se přiblížíte k vozu, bezklíčkový 
přístupový systém Kessy 
odemkne a umožní otevření dveří 
i zapnutí zapalování.

Bezklíčkový přístupový systém Kessy
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Volič jízdních režimů Drive Profile 
nastaví vůz podle vašich 
preferencí. Dual Ride ve stupni 
výbavy FR nabízí ryzí sportovní 
režim. 

Volič jízdních režimů 
Drive Profile a Dual Ride pro FR



V první řadě.
S dokonalým přehledem.

Pohodlí

Vše máte při ruce. Přehledná 
přístrojová deska vám pomůže 
dělat správná rozhodnutí.

Přístrojová deska orientovaná na řidiče

Usnadněte si zaparkování vozu 
dokonce i do těsné mezery díky 
zadní parkovací kameře 
a parkovacímu asistentu.

Zadní parkovací kamera 
a parkovací asistent
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Zavazadlový prostor nového 
modelu SEAT Arona pojme 
pozoruhodných 400 litrů. 
Otázkou je, čím hodláte tento 
prostor vyplnit?

Objem zavazadlového prostoru 400 l

Díky vyšší poloze sedadel 
a designu zaměřenému na řidiče, 
budete mít skvělý výhled z vozu.

Vyšší poloha sedadel



Ovládejte situaci.
A zůstaňte nad věcí.

Bezpečnost

Přejíždíte do vedlejšího jízdního 
pruhu? Senzor mrtvého úhlu vás 
upozorní na vozidla, která 
se přibližují zezadu.

Senzor mrtvého úhlu

Užívejte si komfortní cestování 
s adaptivním tempomatem ACC 
(Adaptive Cruise Control) 
a systémem Front Assist. Díky 
němu budete udržovat správnou 
rychlost jízdy i bezpečnou 
vzdálenost. Front Assist vám 
pomůže zabránit kolizím s chodci 
nebo s ostatními vozidly.

ACC se systémem Front Assist
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Asistent pro vyparkování vás při vyjíždění 
z parkovacího místa ujistí, že máte volnou 
cestu.

Nebojte se prudšího stoupání. Asistent 
rozjezdu do kopce zachová brzdný tlak, 
abyste se mohli snadno rozjet i ve strmém 
svahu.

Senzor únavy řidiče na vás dohlédne 
a upozorní vás, že potřebujete přestávku 
k odpočinku.

Asistent pro vyparkování Asistent rozjezdu do kopce

Multikolizní brzda automaticky zpomalí vůz v případě 
nehody kombinací bleskově rychlých reakcí speciální 
techniky. Kdykoli však můžete převzít kontrolu nad 
vozem, a uplatnit tak své vlastní řidičské dovednosti. 
Díky této dvojité ochraně můžete cestovat s pocitem 
naprosté jistoty.

Multikolizní brzda Senzor únavy řidiče



Půjdete s davem, nebo si vyberete vlastní styl? Na výběr máte 10 barev 
karoserie, které můžete kombinovat se čtyřmi různými barvami střechy, 
šedou, černou, oranžovou, nebo barvou karoserie. Máte tedy 68 způsobů, 
jak vyjádřit svůj vkus.

Černá Midnight*
St  XE  FR

Šedá Pirineos*
St  XE  FR

Oranžová Eclipse*
St  XE  

Barvy.
SEAT Arona
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Šedá Pirineos
R  St  XE  FR

Stříbrná Urban
R  St  XE  FR

Mystic
Magenta

R  St  XE  

Bíla Nevada
R  St  XE  FR

Červená 
Desire

R  St  XE  FR

Modrá 
Mediterraneo

R  St  XE  FR

Oranžová 
Eclipse

R  St  XE  FR

Modrá Mystery
R  St  XE  FR

Bílá Candy
R  St  XE  FR

Černá 
Midnight

R  St  XE  FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání  

 
*Pro výbavové stupně XE a FR jsou 

vnější zpětná zrcátka v barvě střechy. 
Pro výbavový stupeň Style jsou vnější 

zpětná zrcátka v barvě karoserie.



SEAT Arona

Myslíte odlišně? Vyberte si ryzí eleganci a komfort v každém stehu. Rozmanité 
varianty čalounění a ozdobného obložení zahrnují mimo jiné elegantní 
čalounění sedadel Alcantara. 

Čalounění

Černá Alcantara®/ 
Arena Titan Černá2
XE

Černá Alcantara®/ 
Arena Titan Černá1
FR

Tkanina Bílá 
Edge / Clip 
Titan Černá
XE

Tkanina Sound / 
Hill / Nora FR
FR
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

1Čalounění má červené obšití
2Čalounění má šedé obšití

Černá Alcantara®/ 
Arena Titan Černá
St

Tkanina Orgad 
Blue / Dream 
Conemara
St

Tkanina Acero / 
Clip Titan Černá 

R



Kola.
SEAT Arona

Kola pro váš nový vůz SEAT Arona jsou svou odolností a dynamikou 
dokonalým ztělesněním harmonie stylu a výkonu. S nimi můžete jezdit 
na hranici limitu.
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Dynamic 17" 
Brilliant Silver
FR

Dynamic 17" 
Nuclear Grey
XE

16"

Design 16"
Brilliant Silver 

R  St  XE

Dynamic 17" 
Brilliant Silver
St

Piano Black 18" 
St  XE  FR

Sport Black 18" 
St  XE  FR

18"

Reference R
Style St

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

Performance 18" 
Nuclear Grey
XE

Performance 18" 
Black R
FR

17"

18" Kola dodávaná 
jako příslušenství.



Příslušenství
SEAT Arona

Jděte s módou a zvolte si ochrannou lištu 
na víko zavazadlového prostoru, která se 
dodává s matně chromovanou povrchovou 
úpravou nebo s černým klavírním lakem.

Ochranná lišta na víko zavazadlového prostoru
Chraňte si svůj vůz ze všech stran. 
Tyto ochranné lišty na boční dveře 
vynikají sofistikovaností a dodávají 
se ve stříbrné barvě nebo s černým 
klavírním lakem.

Ochranné lišty na boční dveře

Čemu dáváte přednost? Může to být cokoli. Chcete více elegance? 
Lepší výbavu? Vybavte si model Arona podle svých přání a můžete 
mít všechno. Volba je na vás.

Tyto rámečky pro mlhové 
světlomety se dodávají ve stříbrné 
barvě nebo s černým klavírním 
lakem. Jednodílné rámečky 
umocňují sportovní design.

Rámečky pro mlhové světlomety

Vkusné stříbrné detaily na 
volantu, hlavici řadicí páky, 
pedálech a opěrce nohy posunou 
eleganci v interiéru o stupeň výš. 
Užívejte si příjemného luxusu.

Stříbrné ozdobné obložení 
interiéru
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Vnější rozměry.



Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy 
pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání, nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného prodejce značky 
SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré 

jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných 
a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, 

mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících 
se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografie mohou 

obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Více informací získáte 
u autorizovaného prodejce.


