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TECHNOLÓGIAINNOVÁCIÓDIZÁJN

Papp Zoltán  / SEAT márkaigazgató

„A SEAT nem más,  
mint élvezhető,  

modern technológia!”
Spanyol márkához híven a SEAT számára elsődleges  

szempont, hogy a vevői igények kiszolgálása mellett,  
túlmutatva a mindennapok funkcionalitásán,  

autóival egyediségre törekedjen. 

A Volkswagen Csoport tagjaként mindezt a leg
magasabb minőségi és technológiai követelmények 

teljesítése mellett képes nyújtani. Partnereink  
pozitív visszajelzései is azt igazolják, hogy  

széles modellválasztékával, kiemelkedő  
dizájnjával, versenyképes fel  

tételeivel és megbízhatóságával  
a SEAT valódi alternatívát kínál  

a hazai flottapiacon. 
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SEAT  
TÖRTÉNELEM
1950. május 9-én megalakult 600 millió peseta alaptőkével  
a Sociedad Espanola de Automóviles de Turismo S.A., a SEAT. 
51%-ban a Spanyol Nemzeti Ipari Intézet, 42%-ban 6 bank  
és 7%-ban a Fiat voltak az alapító tagok. A Fiattal való 
együttműködés 1980-ban ért véget, a meglévő vállalati 
kapcsolatok megszakításával. A Volkswagen 1986-ban  
vásárolta meg a SEAT 75%-át, ezzel a SEAT a Volkswagen  
csoport harmadik márkájává vált.

A martorelli gyár felavatása előtt a vállalat termelőkapacitása az 
1950-ben megnyitott barcelonai szabadkereskedelmi övezetben 
(Zona Franca) koncentrálódott. Az első járművet, az 1400-ast 
1953-ban gyártotta le a vállalat. 1993. február 23-án I. János 
Károly király a Volkswagen Csoport akkori új elnöke, a Felügyelő 
Bizottság mai elnöke, dr. Ferninand Piëch jelenlétében avatta fel 
a martorelli gyártósort. Martorell Európa egyik legkorszerűbb 
autógyártó létesítményévé vált. Az üzem csúcstechnológiájával 
és a munkaszervezési rendszerével mérföldkövet jelentett  
a spanyol ipar számára.

Az elmúlt húsz év során 32 modellből összesen majdnem  
8 millió gépkocsi került ki a martorelli üzemből, kezdve az első 
generációs Toledóval, utána következett az Inca kisáru-szállító,  
az Arosa, az Altea vagy az Exeo, egészen az új Leonig.
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Célunk, hogy az Ön vállalata teljes mértékben elégedett legyen 
flottaszolgáltatásainkkal. Martorelli központunkban több mint 
900 mérnök dolgozik azon, hogy biztosítani tudjuk a legfejlettebb 
technológiát, a leghatékonyabb biztonsági megoldásokat és  
a dinamikus vezetés élményét úgy, hogy mindezzel a környezetet 
se terheljük. Autóink több mint 40%ának széndioxid
kibocsátása kevesebb mint 120 g/km, 10%uk pedig kevesebb 
mint 100 g/km károsanyagkibocsátással üzemel. A folyamatos 
tökéletességre törekvésünknek köszönhetjük számos nemzetközi 
elismerésünket, illetve kiváló NCAP besorolásainkat.

SEAT  
ELISMERÉSEK

SEAT  
KÖRNYEZETVÉDELEM

OFF ONOFF ON

VÉDJE A KÖRNYEZETET, MIKÖZBEN  
PÉNZT TAKARÍT MEG AZ ÜZEMANYAGON!

START/STOP RENDSZER
A Start/Stop rendszer üzemanyagmegtakarítást eredményez,  
ezáltal csökkentve a széndioxidkibocsátást is. 

A rendszer csak üresben aktiválódik. A motor teljesen leáll, és 
a tengelykapcsoló pedál kinyomásáig úgy is marad. A pedál 
kinyomásával a motor automatikusan újraindul.

SEAT  
SZÁMOKBAN

Több mint 

70 
országban
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SEAT 
TECHNOLÓGIA

SEAT VEZETŐI PROFIL

A program lehetővé teszi, hogy  

a kormány, a gázpedál és a DSGváltó 

válaszreakciói, a hangulatvilágítás fényei  

(piros Sport módban, és fehér Normal  

és Eco módban), valamint a motorhangok 

(kizárólag 1.8l TFSI 180 LE motornál) 

mind személyre szabhatóak legyenek. 

Az új és egyéni beállítású vezetői  

profilok megengedik, hogy a vezető  

saját vezetési stílusához és aktuális 

hangulatához igazítsa autóját. 

ACC (ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA)

Egy radar folyamatosan megfigyel egy 200 méteres területet a jármű előtt, annak érdekében,  

hogy meghatározza az út tisztaságát. Ha az ACC aktiválva van, a rendszer folyamatosan  

korrigálja a jármű sebességét és követési távolságát, hogy megfeleljen a vezető előre  

kiválasztott kritériumainak. A vezetőnek kevésbé van szüksége a tempomat sebességének 

állítására, valamint fékezésre, ha nagy a forgalom, illetve gyorsulásra sávváltás esetén.  

Hozzájárul a megfelelő távolság megtartásához, és elhárítja a figyelmetlenségből adódó hibákat.

FRONT ASSIST (FORGALOMFIGYELŐ RENDSZER VÁROSI VÉSZFÉKEZŐ FUNKCIÓVAL)

Egy közepes hatótávolságú radart használ a jármű előtti terület megfigyeléséhez,  

és figyelmezteti a vezetőt, ha túl közel kerül egy másik járműhöz. Ha szükséges, a vezető 

figyelmeztetése után a rendszer automatikusan lefékezi a járművet a baleset megelőzésének 

érdekében. A rendszer észleli a lehetséges ütközéseket, és figyelmezteti a vezetőt. 

 Ha a vezető nem reagál, a rendszer automatikusan fékezi a járművet. A Front asszisztens 

rendszert a városi vészfékező funkció használatára is konfigurálták, 30km/hnál alacsonyabb 

sebességre. Célja, hogy teljesen megállítsa a járművet egy alacsony sebességű ütközés esetén, 

vagy segítsen a vezetőnek a lehető legnagyobb fékezőerő alkalmazásában.
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ACC (ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA)

Egy radar folyamatosan megfigyel egy 200 méteres területet a jármű előtt, annak érdekében,  

hogy meghatározza az út tisztaságát. Ha az ACC aktiválva van, a rendszer folyamatosan  

korrigálja a jármű sebességét és követési távolságát, hogy megfeleljen a vezető előre  

kiválasztott kritériumainak. A vezetőnek kevésbé van szüksége a tempomat sebességének 

állítására, valamint fékezésre, ha nagy a forgalom, illetve gyorsulásra sávváltás esetén.  

Hozzájárul a megfelelő távolság megtartásához, és elhárítja a figyelmetlenségből adódó hibákat.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ 

ASSZISZTENS

Amikor szükséges, az autó 

automatikusan átkapcsolja  

a távolsági és a tompított 

fényszórót, így nem zavarja  

a szembejövő forgalmat.

SÁVTARTÓ ASSZISZTENS

A rendszer segít a forgalmi sávban maradni. Figyelmeztet, ha az autó 

átsodródna a másik sávba, és ennek megfelelően automatikusan 

módosítja az autó haladási irányát.

SEAT FULL LED FÉNYSZÓRÓK 

Legújabb LED technológiás útmegvilágítás a maximális biztonság érdekében. 

A LED fényszórók hatékonyabbak halogén megfelelőiknél. Gyorsabban 

reagálnak, nem érzékenyek a vibrációra, és ritkábban kell őket cserélni. 

Emellett jobban láthatóvá teszik az autót és kevésbé fárasztóak a szem 

számára. A SEAT Leon kategóriájában egyedülálló opció, hogy mind  

a fényszórók, mind a nappali fény LED technológiával működnek.

FÁRADTSÁGÉRZÉKELŐ RENDSZER

A rendszer folyamatosan analizálja  

a vezetést, így felismeri, amikor a vezető veszít 

az összpontosító képességéből. Hangjelzéssel, 

illetve a műszerfalon megjelenő ábrával 

figyelmeztet öt másodpercen keresztül,  

szükség esetén pedig ismétli a riasztást.

_SEAT_flotta_2015_A.indb   7 15/01/15   14:01



CO2-kibocsátás: 99 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100 km-től 

  TERMÉKELŐNYÖK    
/ tágas karosszéria

/ jó útfekvés

/ gazdaságos turbómotorok

/ alacsony CO2kibocsátás

/ kedvező fenntartási költségek

/ alapfelszereltség:  
ESC (elektronikus menetstabilizáló rendszer),   

guminyomásellenőrző rendszer, 
visszagurulásgátló funkció

SEAT IBIZA

Modern vonalvezetés, innováció, magas minőségi színvonal, 
mégis ugyanaz a sportos, praktikus, divatot teremtő SEAT Ibiza, 
amelyet már több mint 30 éve ismerünk. 
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DÍZELMOTOROS MODELLEK

Reference Style FR

1.2 TDI CR 75 LE (55 kW) × × –

1.6 TDI CR 90 LE (66 kW) × × –

BENZINMOTOROS MODELLEK

Reference Style FR

1.2 70 LE (51 kW) 12V × – –

1.4 85 LE (63 kW) 16V × × –

1.2 TSI 105 LE (77 kW) × × ×

1.2 TSI 105 LE (77 kW) DSG × × –

1.4 TSI 150 LE (110 kW) DSG – – ×
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  TERMÉKELŐNYÖK    
/ tágas karosszéria

/ jó útfekvés

/ gazdaságos turbómotorok

/ alacsony CO2kibocsátás

/ kedvező fenntartási költségek

/ alapfelszereltség:  
ESC (elektronikus menetstabilizáló rendszer),  

 visszagurulásgátló funkció

Az Ibiza kombi csomagterében összesen 430 literes űr áll 
rendelkezésre a csomagoknak, az utasok pedig a tágas fej  
és lábtérnek köszönhetően kényelmesen utazhatnak.

SEAT IBIZA ST
CO2-kibocsátás: 99 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100 km-től 
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DÍZELMOTOROS MODELLEK

Reference Style FR

1.2 TDI CR 75 LE (55 kW) × × –

1.6 TDI CR 90 LE (66 kW) × × –

BENZINMOTOROS MODELLEK

Reference Style FR

1.2 70 LE (51 kW) 12V × – –

1.4 85 LE (63 kW) 16V × × –

1.2 TSI 105 LE (77 kW) × × ×

1.2 TSI 105 LE (77 kW) DSG × × –

1.4 TSI 150 LE (110 kW) DSG – – ×
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CO2-kibocsátás: 99 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100 km-től

  TERMÉKELŐNYÖK  
/ tágas utastér

/ remek futómű 

/ kedvező fogyasztás

/ alacsony CO2kibocsátás

/ széles felszereltség és motor választék

/ vezetést támogató rendszerek

/ 7 légzsák az alapfelszereltség része

/ teljes LED fényszórók

SEAT LEON

A SEAT Leon karakterét egyértelműen meghatározzák dizájnos
teljes LED fényszórói. A gyönyörű külső modern technológiát rejt, 
így megbízhatóságának és biztonságosságának köszönhetően  
a SEAT Leon kitűnő választás!
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DÍZELMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style FR

1.6 TDI CR 90 LE (66 kW) – × – –

1.6 TDI CR 105 LE (77 kW) – × × –

1.6 TDI CR 105 LE (77 kW) DSG Start/Stop – – × –

1.6 TDI CR 110 LE (81 kW) Ecomotive – – × –

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) DSG Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 184 LE (135 kW) Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 184 LE (135 kW) DSG Start/Stop – – – ×

BENZINMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style FR

1.2 TSi 86 LE (63 kW) × × – –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) – × – –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) Start/Stop – × × –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) DSG Start/Stop – – × –

1.4 TSI 125 LE (92 kW) Start/Stop – – × ×

1.4 TSI 150 LE (110 kW) ACT Start/Stop – – × ×

1.4 TSI 150 LE (110 kW) ACT DSG Start/Stop – – × ×

1.8 TSI 180 LE (132 kW) Start/Stop – – – ×

1.8 TSI 180 LE (132 kW) DSG Start/Stop – – – ×
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  TERMÉKELŐNYÖK    
/ tágas utastér

/ remek futómű 

/ kedvező fogyasztás

/ alacsony CO2kibocsátás

/ széles felszereltség és motorválaszték

/ vezetést támogató rendszerek

/ állítható vezetői profil

/ tárolórekeszek az ülés alatt

/ elektromosan állítható panorámanapfénytető

/ teljes LED fényszórók

A sokoldalú megoldásokkal felvértezett SEAT Leon ST az Ön  
tökéletes társa bármilyen kihívásban, ami elé az élet csak 
állíthatja. 587 literes csomagtere egy gombnyomásra  
1470 literesre bővíthető.

SEAT LEON ST
CO2-kibocsátás: 87 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,3 l/100 km-től
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BENZINMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style FR

1.2 TSi 86 LE ( 63 kW) × × – –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) – × – –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) Start/Stop – × × –

1.2 TSI 110 LE (81 kW) DSG Start/Stop – – × –

1.4 TSI 125 LE (92 kW) Start/Stop – – × ×

1.4 TSI 140 LE (103 kW) Start/Stop – – × ×

1.8 TSI 180 LE (132 kW) Start/Stop – – – ×

1.8 TSI 180 LE (132 kW) DSG Start/Stop – – – ×

DÍZELMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style FR

1.6 TDi CR 90 LE (66 kW) – × – –

1.6 TDI CR 105 LE (77 kW) – × × –

1.6 TDI CR 105 LE (77 kW) DSG Start/Stop – – × –

1.6 TDI CR 105 LE (77 kW) Start/Stop 4Drive – – × –

2.0 TDI CR 110 LE (81 kW) Ecomotive – – × –

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) DSG Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) Start/Stop 4Drive – – – ×

2.0 TDI CR 184 LE (135 kW) Start/Stop – – – ×

2.0 TDI CR 184 LE (135 kW) DSG Start/Stop – – – ×
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CO2-kibocsátás: 99 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100 km-től 

  TERMÉKELŐNYÖK   
/ állandó összkerékhajtás 

/ all road felszereltség   

/ tágas utastér 

/ remek futómű 

/ vezetői asszisztens  
rendszerek 

/ kedvező fogyasztás 

/ teljes LED fényszórók 

SEAT LEON X-PERIENCE

A SEAT Leon XPERIENCE állandó összkerékhajtással és allroad 
felszereltségével viszontagságos útviszonyok között is megállja 
a helyét. Köszönhetően a magasabb felfüggesztésnek és 
összkerékhajtásrendszerének, stabilitása kiemelkedő.

12

BENZINMOTOROS MODELLEK

X-Perience

1.8 TFSI 180 LE (132 kW) 4Drive DSG Start/Stop ×

DÍZELMOTOROS MODELLEK

X-Perience

2.0 TDI CR 150 LE (110 kW) 4Drive Start/Stop ×

2.0 TDI CR 184 LE (135 kW) 4Drive DSG Start/Stop ×
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  TERMÉKELŐNYÖK    
/ kiváló ár–érték arány (kiváló 'TCO')

/ alacsony CO2kibocsátás

/ egyedi és elegáns céges gépkocsi

/ nagy hátsó lábtér

/ nagyobb kategóriájú minőségérzet

/ 550 literes, könnyen hozzáférhető 
csomagtér

/ teljes LED fényszórók

A Toledo egyszerre elegáns és praktikus. A megbízható technológia 
550 literes csomagtérrel párosul, mely a hátsó üléseket lehajtva  
tovább bővíthető. Valóban ellenállhatatlanná azonban megfizet 
hetősége teszi.

SEAT TOLEDO
CO2-kibocsátás: 104 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 3,9 l/100 km-től        
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DÍZELMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style

1.6 TDI 90 LE (66 kW) – × –

1.6 TDI 90 LE (66 kW) DSG – × ×

1.6 TDI 105 LE (77 kW) – × ×

BENZINMOTOROS MODELLEK

Entry Reference Style

1.2 MPI 75 LE (55 kW) × – –

1.2 TSI 85 LE (63 kW) – × –

1.2 TSI 105 LE (77 kW) – × ×

1.2 TSI 105 LE (77 kW) Ecomotive – × ×

1.4 TSI 122 LE (90 kW) DSG – – ×
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CO2-kibocsátás: 129 g CO2 /km-től
Üzemanyag-fogyasztás: 4,9 l/100 km-től 

  TERMÉKELŐNYÖK   
/ sokoldalú és családbarát 

/ 7 teljes értékű ülés

/ könnyű üléslehajthatóság (easy fold),  
ezzel 2430 liter raktér áll rendelkezésre

/ a lehajtott ülések sík felületet 
eredményeznek

/ mindkét oldalon elektromos tolóajtó

/ elektromos hátsó csomagtérajtó

/ ötcsillagos biztonság (EURO NCAP)*

*Forrás: http://www.euroncap.com

SEAT ALHAMBRA

Az Alhambra végtelen lehetőségek sorát nyújtja a vállalkozások 
számára. Akár 7 utas is kényelmesen elfér benne, a hátsó két 
ülést könnyedén lehajtva pedig 2430 liter raktér válik szabaddá.  
A parkolóasszisztens hátsó kamerájával a parkolás is könnyebb. 
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DÍZELMOTOROS MODELLEK

Reference Style

1.4 TSI 150 LE (110 kW) Start/Stop × –

1.4 TSI 150 LE (110 kW) DSG Start/Stop – ×

2.0 TSI 200 LE (147 kW) DSG Start/Stop – ×

BENZINMOTOROS MODELLEK

Reference Style

2.0 TDI CR 140 LE (103 kW) Start/Stop × ×

2.0 TDI CR 140 LE (103 kW) DSG Start/Stop – ×

2.0 TDI CR 140 LE (103 kW) 4Drive Start/Stop – ×

2.0 TDI CR 177 LE (130 kW) Start/Stop – ×

2.0 TDI CR 177 LE (130 kW) DSG Start/Stop – ×
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  TERMÉKELŐNYÖK    
/ gyári átépítés 

/  jó útfekvés 

/ gazdaságos motorválaszték 

/ alapfelszereltség: ESC (elektronikus 
menetstabilizáló rendszer),   

guminyomásellenőrző rendszer, 
visszagurulásgátló funkció 

/ 891 literes raktér

SEAT IBIZA VAN
CO2-kibocsátás: 99 g CO2 /km-től 
Üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100 km-től  

A SEAT Ibiza Van tökéletesen kielégíti mindazon igényeit, ame
lyeket egy kishaszongépjárműtől elvár. A háromajtós változatnak 
megfelelő lenyűgöző, forma 891 literes rakteret rejt magában.

15

BENZINMOTOROS MODELLEK

Van

1.2 SC 70 LE (51 kW) 12V ×

DÍZELMOTOROS MODELLEK

Van

1.2 TDI CR 75 LE (55 kW) ×

1.6 TDI CR 90 LE (66 kW) ×
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HOZZÁÉRTŐ HIBADIAGNOSZTIKA A SEAT által képzett szerelők 
mindennap SEAT gépjárműveken dolgoznak, így senki sem ismeri náluk jobban ezeket az autókat. 
A termékpaletta ismerete azt jelenti, hogy képesek  vagyunk gyorsan észlelni, diagnosztizálni és 
megjavítani a problémákat, hogy a gépjárművek újra ott lehessenek, ahová tartoznak – az úton.
Jól felszerelt szervizeinknek, a legmodernebb diagnosztikai rendszereknek és az elérhető 
szoftvereknek köszönhetően nem is választhatna jobb helyet gépjárművei szervizeléséhez  
és karbantartásához.
Hálózati szinten biztosítjuk, hogy az általunk használt diagnosztikai szoftver az iparág élvonalát 
képviselje. A legújabb diagnosztikaiszoftverfejlesztésünk célja, hogy időt takarítson meg  
a szerelő számára, megkönnyítse minden egyes munka diagnosztikáját, és ezáltal növelje  
a hatékonyságát.

SEAT KÉPZÉSI RENDSZER Az alapos oktatási rendszernek köszönhetően 
biztos lehet benne, hogy az Ön SEAT gépjárművén dolgozó szerelő a legmagasabb szintű 
képzésben részesült.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS Még a legtapasztaltabb szerelők estén is időről  
időre előfordul, hogy bizonyos munkáknál szükség van valamilyen segítségre, amelyet csak  
a SEAT képes megadni. Szervizhálózatunk hatalmas mennyiségű műszaki információhoz fér  
hozzá, illetve lehetőség van közvetlenül egyeztetni egy tapasztalt műszaki szakemberekből  
álló, kijelölt csapattal, amelynek tagjai speciálisan a Szervizhálózat kérdéseivel foglalkoznak.

EREDETI ALKATRÉSZEK A Flotta Szervizpartnerek kizárólag eredeti 
alkatrészeket szerelnek be. Az összes SEAT Eredeti Alkatrészt a teljesítmény és a biztonság  
szem előtt tartásával tervezik, gyártják és tesztelik teljes körűen, így mindegyikhez két év  
alkatrész és javítási garancia tartozik.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS A SEATtermékválaszték sikere a rendelkezésre 
álló ügyfélszolgálat színvonalában is tükröződik. Hálózatunkban éppen ezért keményen 
dolgozunk, hogy biztosítsuk minden márkakereskedő ragaszkodását a legmagasabb szintű 
szolgáltatási minőséghez. Minden évben elvégezzük az összes márkaszerviz auditálását,  
hogy azonítsuk és megvalósítsuk a továbbfejlesztési lehetőségeket. 
A legközelebbi márkaszerviz adatait a www.seat.hu oldalon találhatja meg.

VÁLASZTHATÓ SZERVIZINTERVALLUMOK A kötelező szerviz és kar
bantartás alapvető fontosságú a folyamatos megbízhatóság garantálása érdekében. A SEAT strukturált 
és egységes szervizelőírás hozott létre termékei számára. A folyamatos technológiai fejlesztések 
lehetővé teszik számunkra a gépjárműveink karbantartási követelményeinek csökkentését. 
KÉTFAJTA SZERVIZINTERVALLUMOT KÍNÁLUNK:
/ Idő/távolság alapú szervizelőírás
/ Rugalmas szervizelőírás

IDŐ/TÁVOLSÁG ALAPÚ SZERVIZINTERVALLUM Egyes SEAT 
modellek más, nagyobb autógyártókhoz hasonlóan hagyományos, rögzített idő és távolság alapú 
szervizütemtervet követnek, és 15 000 kilométerenként vagy 12 havonta kell őket szervizelni, 
amelyik előbb letelik. A legtöbb üzleti felhasználó esetén ez a nagy futásteljesítményű változat lesz, 
15 000 kilóméterenként végzett olajcserével és 12 havonta vagy 30 000 kilométerenként végzett 
ellenőrző szervizzel.
Fontos – Kis éves futásteljesítmény és kivételes helyi környezet
Az Átvizsgálási és karbantartási ütemterv füzetben feltüntetett szervizintervallumok
azt feltételezik, hogy a gépjárművet rendszeresen használják. Ha az éves futásteljesítmény 
alacsony, vagy az üzemeltetési körülmények nehezek, akkor bizonyos változtatásokra van  
szükség a szervizelőírásokban. Ha a gépjárművet poros körülmények között üzemeltetik,  
vagy ha a motor üzemi hőmérséklete ritkán éri el a normál értéket, akkor lehetséges, hogy  
kiegészítő szervizműveletekre van szükség. Ez vonatkozik a folyamatos megállásokból és 
elindulásokból álló, városi használatra is.

RUGALMAS SZERVIZINTERVALLUM A rugalmas szervizintervallum 
esetén a flottakezelőknek lehetőségük van a gépjármű teljes életciklusköltségeinek csökkentésére.  
Ez attól függően, hogy az illető hogyan, hol és mennyit használja az autót, alapvetően hosszabb 
szervizintervallumokat, ezáltal alacsonyabb karbantartási és életciklusköltségeket tesz lehetővé. 
Biztosítja azt, hogy a gépjármű megkapja a szükséges karbantartást, amikor szüksége van rá. 
A beépített érzékelők folyamatosan figyelik a motorolaj állapotát (hőmérséklet, olajszint és olaj 
elöregedése). Az ellenőrző rendszer a futásteljesítményt, a fékbetétek kopását és az akkumulátor 
állapotát is figyeli. Ezeknek az információknak a felhasználásával az autó fedélzeti számítógépe 
kiszámítja a saját karbantartási intervallumát, és feltűnő módon figyelmezteti Önt az esedékes 
szervizre a Szervizig hátralevő távolság kijelző segítségével.

FLOTTA  
SZERVIZHÁLÓZAT
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2 ÉV JAVÍTÁSI 
GARANCIA

HOZOM-VISZEM
SZOLGÁLTATÁS 

KAROSSZÉRIA- 
JAVÍTÁS ÉS -FÉNYEZÉS

SEAT EREDETI 
ALKATRÉSZEK®

SEAT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

+2 ÉV 
KITERJESZTETT 

GARANCIA

ÁTVIZSGÁLÁS ÉS 
KARBANTARTÁS

CLEVER REPAIR

PARKOLÁS

FINANSZÍROZÁS

AKTÍV 
MUNKAFELVÉTEL

2 ÉV GARANCIA

SEAT SERVICE® 
KARBANTARTÁS

SEAT 
GYORSSZERVIZ

MŰSZAKI VIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS ÉS 
VIZSGÁZTATÁS

BIZTOSÍTÁS

AUTÓMOSÁS

SEAT SERVICE® 
MOBILITÁS

SZOLGÁLTATÁS

12 ÉV 
ÁTROZSDÁSODÁS 
ELLENI GARANCIA

SZERVIZ BÉRAUTÓ

MECHANIKAI ÉS 
ELEKTROMOS 

JAVÍTÁS

SEAT EREDETI 
TARTOZÉKOK®

SEAT SERVICE® 
HÁLÓZAT

SEAT MOBILITÁSGARANCIA A vásárlás utáni első két évben az Ön SEAT gépjárművére 
automatikusan, minden további költség nélkül érvényes a SEAT Mobilitás Szolgáltatás. A SEAT Mobilitás Szolgáltatás 
asszisztenciaszolgáltatást nyújt Önnek bármilyen esetben, ha SEAT járműve mozgásképtelenné válna egy 
meghibásodás következtében. Mindig megtaláljuk az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást, legyen az 
csereautó, Ön és utasainak hazaszállítása vagy szállodai elhelyezés. A Mobilitásgarancia a 2 év lejárta után  
az ellenőrző szervizek során további 1 évre meghosszabbítható.

TARTOZÉKOK Ha saját egyéni ízlésére szeretné formálni SEAT gépjárművét, az Ön hivatalos SEAT 
márkaszervize a SEAT Eredeti Tartozékok nagyon széles választékát kínálja ehhez, a gyermeküléstől a tető
csomagtartóig. Minden egyes tartozékot úgy terveztek meg, hogy az pontosan illeszkedjen az Ön autójának  
a méreteihez, és a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően tesztelték ezeket.

GARANCIA A SEAT Service új autókra érvényes garanciája Európaszerte teljes körű lefedettséget nyújt Önnek, 
függetlenül attól, hogy mekkora futásteljesítményt ér el új SEAT gépjárművével. A 2 éves garancia az összes eredeti al kat
részre, tartozékra és elvégzett szervizmunkára is vonatkozik – mindez természetesen szintén kilométerkorlátozás nélkül.

KITERJESZTETT GARANCIA Ezáltal Ön további 2 évig élvezheti a SEAT gépjárművére  
érvényes garanciális feltételeket. 

12 ÉV ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA Arra törekszünk, hogy Ön a lehető 
legtovább élvezhesse SEAT autóját. Ezért kínálunk 12 év garanciát átrozsdásodás ellen. Az Ön SEAT gépjárműve teljes 
mértékben galvanizált karosszériával készül, így ellenáll az elemek mindenféle káros hatásának.

SEAT EREDETI ALKATRÉSZEK Az Ön SEAT autóján a hivatalos SEAT márkaszervizekben 
végzett összes javítás esetén 2 év garancia vonatkozik a hálózatunkban végrehajtott javításokhoz felhasznált 
anyagokra és szervizmunkákra. Továbbá garantáltan csakis SEAT Eredeti Alkatrészek kerülnek az autójába, ugyanis 
kizárólag ezek biztosítják a gyártás során beépített alkatrészekkel megegyező minőséget, hogy a SEAT modellek 
megőrizzék maximális szintű biztonságukat és megbízhatóságukat, kilométerkorlátozás nélkül.

CSEREAUTÓ Ezt a szolgáltatást a hivatalos márkaszervizhálózatunk nyújtja. Amikor bármilyen 
beavatkozás céljából márkaszervizünkben hagyja autóját, lehetősége van nagyon kedvező áron csereautót igénybe 
venni, biztosítva az Ön folyamatos mobilitását, amíg visszaülhet saját autójába.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Telefonos ügyfélszolgálatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában várja  
az Ön hívását, hogy bármilyen kérdésre választ adjon, vagy bármilyen problémát megoldjon az Ön SEAT autójával 
kapcsolatosan, méghozzá várakozási idő nélkül. Hívjon minket a +36 1 4515 160 telefonszámon, vagy küldjön emailt  
a vevoszolg@porsche.hu címre!

További információért látogassa meg a www.seat.hu weboldalt vagy hivatalos SEAT  
márkakereskedőjét/márkaszervizét, hogy megismerhesse szolgáltatásaink teljes választékát.
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OPERATÍV LÍZING ELŐNYEI 
01. Az induló bérleti díj akár 0% is lehet.
02. Személygépkocsi esetén is visszaigényelhető a havidíjak általános forgalmi adója  

(2012.01.01jétől, bizonyos feltételek teljesülése esetén – céges használat arányában).
03. A bérlő a tényleges eszközhasználatért a futamidő alatt rendszeres díjat fizet a bérbeadónak. 
04. A bérleti díj 100%ban leírható költségként. 
05. A futamidő végén a maradványérték megegyezik, vagy közel áll a piaci értékhez.
06. A bérleti díj 100%ban leírható költségként. 
A BÉRLETI DÍJ TARTALMAZZA:

NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ELŐNYEI 
01. Személygépkocsi esetén is visszaigényelhető a lízingdíjak általános forgalmi adója  

(2012.01.01jétől, bizonyos feltételek teljesülése esetén – céges használat arányában).
02. A beszerzési ár áfatartalma nem része a lízingtőkének, így a kamatszámítás alapjának sem, ezért a futamidő alatt 

fizetendő kamat kevesebb, mint a hasonló ütemezésű zártvégű lízing esetén.
03. Az áfa a futamidő során részletekben kerül megfizetésre, ami bizonyos esetben még akár magánszemélyek  

és áfalevonásra nem jogosult vállalkozások számára is kamatelőnyt jelenthet.
04. A futamidő végén vételi és vevőkijelölési jog illeti meg a lízingbevevőt, de kötelezettség nem terheli a tulajdonszerzésre.
05. A lízingbevevő nem fizet kamatot az áfa után, mivel a lízingbeadó már a futamidő elején visszaigényli az áfát.  

(Kb. 20%kal kevesebb kamatköltség.)

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ELŐNYEI 
01. Beruházási szándékát az ügyfél külső forrással tudja megoldani, kímélve ezzel saját forrásait.
02. A minimális önerő bruttó 20%.
03. A lízingtárgy biztosítéka lehet részben vagy egészben a lízingtárgy is.
04. A lízingdíjak fizethetők a lízingtárgy által megtermelt bevételből, ezáltal a beruházás önfinanszírozóvá válik.
05. A futamidő végén a lízingtárgy a bérlő nevére kerül automatikusan – amennyiben a lízingbevevő teljesítette minden 

kötelezettségét. 

/ Porsche Casco biztosítás
/ Karbantartási díj
/ Adminisztrációs díj
/ PL Assistance szolgáltatás

/ Csereautó Szolgáltatás 
/ Finanszírozás
/ Kötelező KGFB
/ Adók (Gépjármű, baleseti, cégautó)

/ Gumiszolgáltatás
/ Hozomviszem szolgáltatás
/ Forgalomba helyezés költsége

Szabó László / SEAT flottamanager 
/ Telefon: +36 1 4515 185
/ Fax: +36 1 4515 213
/ Mobil: +36 30 962 9708
/ Email: lszabo@porsche.hu
/ Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.,  

1139 Bp., Fáy u. 27.
/ www.seat.hu

MÁRKAKERESKEDŐK
Alisca Autócentrum Kft.
7100 Szekszárd, Bátaszéki út 130.
 
Autocarma Zrt. Debrecen
4002 Debrecen, Szíkgát

Autocarma Zrt. Miskolc
3508 Miskolc, Csaba vezér u. 70. 

Brill Kft.
6000 Kecskemét, Halasi út 32.

Duna Autó Zrt.
1037 Budapest, Zay u. 24.

Dunaújváros M8 Autócentrum Kft.
2400 Dunaújváros, Magyar u. 2.

Ferihegy Autó Kft.
1185 Budapest, Üllői út 822.

Juvenal Kft.
5000 Szolnok, Széchényi krt. 26.

Mendeautó GMH-CAR 
Autókereskedelmi Kft.
2235 Mende, 31. sz. főút,  
34. km hrsz 094/1

Autó Pulai Kft. (Motor Kft. Outlet)
9024 Győr, Orgona utca 12.

Porsche Inter Auto Hungaria Kft., 
Porsche Buda telephely
1117 Budapest, Prielle K. u. 45.

Porsche Inter Auto Hungaria Kft., 
Porsche Pest telephely
1139 Budapest, Fáy u. 27.

Ring-Autó Kft.
8200 Veszprém,  
Északkeleti útgyűrű 18.

Szabó Autójavító Kft.
1165 Budapest, Újszász út 45/B

Valent Autó Kft.
4400 Nyíregyháza,  
Tiszavasvári út 54.

Walter Autó Kft.
9400 Sopron, Pozsonyi út 63.

ELÉRHETŐSÉG
KAPCSOLAT

FLOTTA  
FINANSZÍROZÁS
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MODELLEK

Listaalapár (bruttó)

Kedvezményes vételár (bruttó)

Teljes forgalombahelyezési költség  
(80 000 Ft + áfa, vagyonszerzési illeték, címke, törzskönyv, forgalmi engedély)

Futamidő

Futásteljesítmény

Porsche Lízing bérleti díj tartalma (Ft/hó, nettó):
/ finanszírozás

/ forgalombahelyezés költsége

/ Kötelező GFB

/ Casco biztosítás (10% min. 50 000 Ft)

/ Assistance szolgáltatás

/ adók (gépjármű, baleseti, cégautó)

Opcionálisan választható Porsche Lízing szolgáltatások (Ft/hó, nettó):
/ Karbantartási díj

/ Szervizköltség teljes futamidőre tervezhető. Tartalmazza az időszakos szervizek, illetve műszaki meghibásodások javításának díját.

/ Gumiszolgáltatás

/ Tartalmazza teljes futamidőre a téli, nyári gumik beszerzését, cseréjét, javítását, tárolását

/ Cereautószolgáltatás

/ Időszakos szervizek, illetve műszaki meghibásodások időtartamára kategóriaazonos csereautó biztosítása.

/ Hozomviszem szolgáltatás

/ Gépkocsi ügyfél székhelyéről/telephelyéről szervizbe történő eljuttatása, valamint javítást követően gépkocsi visszaszállítása.

Havi bérleti díj összesen (nettó):

Egy km-re eső nettó összes költség: (Ft/km)

Üzemanyagköltség összesen 

Üzemanyagköltség (Ft/km) 

Egy km-re eső használati (Total Cost of ownership) költség

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) *

Seat Leon ST 1.6 TDI CR Style

6 906 170 Ft

5 814 000 Ft

130 050 Ft

Seat Toledo 1.2 TSI Reference

5 214 850 Ft

4 390 000 Ft

130 050 Ft

107 525 Ft 95 095 Ft

17 408 Ft 19 493 Ft

124 933 Ft

58,40 Ft

40 590 Ft

16,24 Ft

74,64 Ft

4,1 l

114 588 Ft

52,27 Ft

51 165 Ft

20,46 Ft

72,73 Ft

5,4 l

48 hónap

30 000 km/év

MINTA KALKULÁCIÓ

Üzemanyagköltségelszámolás a NAV által kiadott, 2015. január 1je és január 31e között alkalmazható üzemanyagárak alapján (benzin: 379 Ft; gázolaj: 396 Ft)
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A SEAT a folyamatos termékfejlesztés elkötelezett márkájaként az egyes felszereltségek, illetve motorváltozatok tekintetében egyaránt fenntartja az előzetes 

értesítés nélküli változtatás jogát. A jelen dokumentációban szereplő információk ennek megfelelően kizárólag tájékoztató jellegűek. Noha a SEAT nagy 

hangsúlyt fektetett a dokumentációban szereplő információk helyességére a megjelenés időpontjában (2015. január), kérjük, hivatalos SEAT márkakereskedője 

révén minden esetben tájékozódjon a legfrissebb adatokról! Az alkalmazott nyomdai eljárások korlátai következtében az e dokumentumban feltüntetett színek 

némileg eltérhetnek az aktuális fényezések és egyéb anyagok színétől. Az itt szereplő járművek, illetve azok minden eleme és eredeti alkatrésze a környezetre 

gyakorolt káros hatások megelőzésére és minimalizálására vonatkozó törvényi szabályzásokkal összhangban készült, többek között újrahasznosított/

újrahasznosítható anyagok felhasználásával, illetve a környezet megóvását célzó megfelelő újrahasznosítási folyamatok révén.

We are Spanish and German. We are passionate perfectionists. We are emotional technologists. Everything we know,  
is everything you feel. We give design a purpose. We bring technology to life. We call it TECHNOLOGY TO ENJOY. We are SEAT.

SEAT recommendsA SEAT ajánlásával

seat.hu

SEAT FOR BUSINESS
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