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Luotu 
Barcelonassa.

1953. Ensimmäinen SEAT rullaa ulos Barcelonassa 
sijaitsevalta tehtaalta, ja koko maa herää eloon. Yli 60 
vuotta myöhemmin liikutamme jo koko maailmaa. 

Mutta Barcelona inspiroi meitä vieläkin. Sen luova henki 
virtaa suonissamme. Se näkyy jokaisessa autossa, jonka 
luomme. (Itse asiassa 50 prosenttia energiasta, jota 
käytämme autojemme valmistamiseen, saadaan Välimeren 
auringon paisteesta.) Tämä on kaupunki, joka ei koskaan 
pysähdy. Emmekä mekään. Miksi? Koska maailmassa on 
niin paljon nähtävää.
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Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.



Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.

Valmiina
ottamaan
ohjat?

Perheen suuret päätökset tuntuvat 
hyvältä kun tiedät, että olette 
tehneet oikean päätöksen. Kun on 
kyse isosta perheautosta odotat 
siltä tilojen, turvallisuuden ja 
käytännöllisyyden lisäksi myös 
tehokkuuden tuomaa napakkaa 
urheilullisuutta. Tämä on 
7-paikkainen Alhambra. Yksi 
helpoimmista päätöksistä, jonka 
teette yhdessä.
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Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.

Sinun Alhambrasi.
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Koosta riippumatta jokainen perhe tarvitsee 
turvaa. Turvallisuutta, mukavuutta ja 
teknologiaa ilman kompromisseja. Pieniä 
asioita, joilla on suuri merkitys. Koska kyse ei 
ole vain tiellä liikkumisesta vaan myös 
muistoista. SEAT Alhambran kanssa 
tehdyistä matkoista jää mukavia muistoja.

Muistot alkavat 
täältä.



Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.
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Kun yksityiskohdat ovat kohdallaan mikä 
tahansa on mahdollista. SEAT Alhambra 
yhdistää ne kaikki. Älykkäät ja kehittyneet 
ominaisuudet kuten kromin väriset 
yksityiskohdat, näyttävä etusäleikkö ja 
17-tuumaiset kevytmetallivanteet. Koska 
tämä on sinun maailmasi ja sinä päätät 
miten saat siitä kaiken irti.

Mahdollisuuksien 
maailma.

Ulkopuoli



Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.
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Jokainen perhe on erilainen eivätkä kaikki sovi 
samaan muottiin. Alhambrassa on 32 erilaista 
tapaa järjestellä istuimet kuten haluat ja 
saada muunneltavuutta, mitä tarvitset 
elämäsi eri tilanteissa.

Tilaa kasvaa?
Se on sinun.

Sisäpuoli



Alhambrassa pitkäkin matka tuntuu lyhyeltä. Ehkä, 
koska auto on yhtä vaikuttava teknologialtaan kuin 
se on tiloiltaan. Alhambra on täynnä ominaisuuksia 
kuten SEAT Media System -viihdejärjestelmä ja 
KESSY-avaimeton ovien lukituksen avaus ja 
käynnistys. Niiden ansiosta matkasi on mukava ja 
viihtyisä, ja sinulla on tilanne aina hallinnassa.

Toisille se on
taikuutta.
Sinulle se on 
helppoa.

Teknologia
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Model Shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.



Model shown: Alhambra XCELLENCE.
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Sosiaalinen media. Viihde. Kartat. Kaikki mitä tarvitset 
autossasi matkaasi varten ja enemmän. SEAT Media System 
Plus -viihdejärjestelmässä on USB- ja Aux-in-liitännät, 
SD-korttipaikka, Bluetooth® musiikin striimausta varten ja 
8-kaiutinta. MirrorLink™-, Apple CarPlay™- tai Android 
Auto™*- teknologian avulla voit liittää puhelimesi autoon, 
jolloin pystyt hallinnoimaan maailmaasi 6,5-tuumaiselta 
värilliseltä kosketusnäytöltä. Älykäs on nyt myös helppoa. 
(*Android Auto ei toimi Suomessa).

Älypuhelin?
Älykkäämpi
auto.

Teknologia



Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.
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Millään ei ole niin paljon merkitystä, kuin heidän 
turvallisuudellaan. Onnettomuuden sattuessa 
monitörmäysjarrutusjärjestelmä jarruttaa automaattisesti. 
Kuljettajan väsymyksentunnistusjärjestelmä puolestaan 
seuraa kuljettajan tilaa ja reagoi tarvittaessa. Ja kattavan 
turvatyynyjärjestelmän ansiosta kaikki ovat suojattuja. 
Sinun tarvitsee miettiä asiaa vain kerran ja voit olla varma, 
että olette kaikki turvassa.

Kaikki mitä
tarvitset 
pitääksesi
heidät turvassa.

Turvallisuus



Model shown: Alhambra XCELLENCE in Romance Red Metallic Paint.

Oikea hetki 
Alhambralle.
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Oikea hetki 
Alhambralle.

Nyt on aika 
kirjoittaa uudet 
säännöt.



Olemme tehneet SEAT Alhambran valinnan 
sinulle helpoksi. Valitttavanasi on kaksi varustelu-
vaihtoehtoa, kumpikin omannäköisillä 
varusteillaan ja ominaisuuksillaan.

Sinun Alhambrasi.

Kuvan auto: Alhambra XCELLENCE Romance Red -metallivärillä.
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Valitse sinulle parhaiten 
sopiva varustelutaso.

1

2 Valitse haluamasi 
moottorivaihtoehto.

3 Yksilöi Alhambrasi  
lempivärilläsi.

Siinä kaikki. Se ei voisi 
olla helpompaa.



Alhambra Style Business

Kuvan auto: Alhambra Style Atlantic Blue -metallivärillä.
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Se järkevä.

01

02

01  Harmaa Sada 
-kangasverhoilu

02  16" Design  
-kevytmetalli-
vanteet

Vakiovarusteet

Renkaat ja vanteet
•  16" Design -kevytmetallivanteet 215/60 R16 

-renkailla
Ulkopuoli
•  Bixenon-ajovalot AFS-kaarreajo-

valojärjestelmällä
• LED-takavalot
• Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla
• Coming home –saattovalotoiminto  
  ajovaloissa
• Kromattu jäähdyttimen säleikön kehys
•  Sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit
•   Korin väriset puskurit, ovenkahvat ja 

sivupeilit. Sivupeileissä integroitu LED-vilkku.
• Takaliukuovet
Infotainment
•  Media System Plus: MP3, CD-soitin, AUX-In 

-liitäntä + FM radio + Bluetooth®-handsfree 
ja äänen striimaus + 8-kaiutinta + 6.5" 
värillinen kosketusnäyttö

• USB-liitäntä
• Monitoimiohjauspyörä
Toiminnot ja tekniikka
• Sadetunnistin
• Climatronic automaattinen 3-alueilmastointi
• Automaattisesti himmentyvä taustapeili
• Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö
• Sähkömekaaninen ohjaustehostin
•  Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä (vain 

DSG-vaihteiston yhteydessä)
• Sähköisesti avattavat sivuikkunat edessä 
   ja takana
• Pysäköintitutkat edessä ja takana
• Sähköinen seisontajarru
• Start/stop-toiminto
• Jarrutusenergian talteenotto
• Comfort-jousitus

Istuimet ja verhoilu
• Seitsemän istuinpaikkaa
• Comfort-istuimet edessä
•  Korkeuden ja ristiselän tuen säätö 

etuistuimissa
• Alaskäännettävä etumatkustajan istuin
• Easy-Fold-takaistuimet
• Kromin väriset kojelaudan somisteet
• Alas laskettava pöytä etuistuimien
   selkänojien takana
• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdekepin
   nuppi
• Esiin vedettävät aurinkosuojat takasivuovissa
Turvallisuus 
• Turvatyynyt edessä
• Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
• Sivuturvatyynyt edessä
• Sivuturvaverhot kaikilla kolmella istuinrivillä
• Kuljettajan polviturvatyyny
•  ISOFIX- ja top tether -kiinnikkeet toisella ja 

kolmannella istuinrivillä
• Monitörmäysjarrustusjärjestelmä
• Kuljettajan väsymyksentunnistin
•  Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)  

hätäjarrutustoiminnolla (EBA)
• Auto Hold -toiminto sähköisessä
  seisontajarrussa
• Rengaspaineenvalvonta
• Sähköinen lapsilukko takaovissa
•  Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Elektroninen ajonesto
• Front Assist -ympäristönvalvontajärjestelmä
  hätäjarrutustoiminnolla   
  (tuotantoviikosta 48/2018 alkaen)
• Lane Assist -kaistanpitoavustin 
  (tuotantoviikosta 48/2018 alkaen)

Takaistuimien ISOFIX-kiinnikkeiden ja monitörmäysjarrutus-
järjestelmän, 3-alueilmastoinnin ja 6,5-tuumaisen Media 
System Plus -viihdejärjestelmän ansiosta perheelläsi on kaikki 
tarvittava, jotta saatte päivästänne kaiken irti.



Alhambra 
XCELLENCE Business.

Kuvan auto: Alhambra XCELLENCE Romance Red -metallivärillä.
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01

02

Se ylellinen.

Style Business -varustelun lisäksi

Vanteet ja renkaat
•  17" Dynamic-kevytmetallivanteet  

225/50 R17 -renkailla
Ulkopuoli
•  Tummennetut takasivuikkunat ja takalasi
•  Kiiltolistat ikkunoiden ympärillä
• Hopeanväriset kattokaiteet
Istuimet ja verhoilu
•  Urheilulliset mukavuusistuimet edessä
•  Metal Eye II - ovien ja kojelauden 

somisteet
•  Kynnyslistat XCELLENCE -logolla
Toiminnot ja tekniikka
•  KESSY-avaimeton ovien lukitus ja 

käynnistys
•  Urheilullinen jousitus

01 Musta
nahkaverhoilu.

02  17" Dynamic
-kevytmetallivanteet.

Kun istut nahkaverhoilluille ja lämmitettäville istuimille ja avaat panoraama-
kattoluukun, joka tuo ulkomaailman sisälle, elät perhe-elämää täysillä. 

Samalla voit nauttia valikoimasta elämää helpottavia toimintoja kuten 
kosketusnäytöllisestä navigointijärjestelmästä, KESSY-avaimettomasta 
ovien lukituksesta ja käynnistyksestä ja Front Assist-ympäristönvalvonta-
järjestelmästä, joka pitää automaattisesti etäisyyden edellä ajavaan 
autoon. 

Lisäksi kätevä sähkötoiminen takaluukun avaus ja sivuliukuovet tekevät 
autoon kulkemisen ja sen lastaamisen helpoksi.



Ulkovärit.

Pure White1 S  XC White Silver2 S  XC Indium Grey2 S  XC Deep Black2 S  XC

Urano Grey1 S  XC Atlantic Blue2 S  XCMoonstone Silver2 S  XC Romance Red2 S  XC
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Black Oak Brown2 S  XC

Style S  
XCELLENCE XC  

¹Normaaliväri.
²Metalliväri.



SEAT on sitoutunut jatkuvan tuotekehityksen politiikkaan. Sen vuoksi me pidätämme oikeuden tehdä muutoksia väreihin, versioihin ja hintoihin. Siksi tämän esitteen tiedot ovat lähinnä suuntaa-

antavia. Samalla, kun SEAT panostaa jatkuvasti varmistaakseen sen, että versiot ovat yhteneviä tämän julkaisun (1.4.2019) kanssa, sinun on hyvä varmistaa viimeisin tieto valtuutetulta SEAT-

myyjältäsi. Painotekniikasta johtuen esimerkiksi värit voivat hienoisesti poiketa esitteen väreistä, samoin materiaalien ulkonäkö. Olemme suunnitelleet tämän auton kaikkine alkuperäisine osineen ja 

varaosineen siten, että se täyttää kaikki laissa annetut asetukset sekä ympäristövaikutusten minimiehdot kierrätettyjen ja kierrätettäviä materiaalien käyttämisestä. Nämä määrät ovat sellaisia, 

että saavutetaan ympäristön kannalta suositeltava kierrättämisen ja kuluttamisen tasapaino sekä ympäristön huomioiva laatu. 4/2019.

seat.fi            facebook.com/seatfinland             seatfinland             @SEATfi    


