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Me olemme SEAT.

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.) Barcelona on kaupunki, joka ei 
koskaan pysähdy. Emmekä mekään.

Luotu 
Barcelonassa.



Tiivistä yhteistyötä.
SEAT on osa Volkswagen-konsernia ja toimii tiiviissä 
yhteistyössä konsernin kanssa niin tuotekehityksessä kuin 
laaduntarkkailussakin. Oma suunnittelu yhdistettynä 
vahvaan yhteistyöhön konsernin kanssa antaa meille 
mahdollisuuden tarjota huippulaatua erittäin kilpailu-
kykyiseen hintaan.

Ajamme kasvun tiellä.
Olemme yksi Euroopan kasvavimmista automerkeistä, niin 
myyntimäärien kuin malliston laajuudenkin suhteen. 
Vuoden Auto Suomessa 2018 -tittelin voittanut SEAT Ibiza, 
markkinoiden ainut kaasukäyttöinen SUV-malli SEAT Arona 
TGI ja iso SEAT Tarraco ovat hyviä esimerkkejä kasvumme 
vauhdittajista.

SEAT panostaa vahvasti kaasuteknologiaan ja
ensimmäinen sähköautomme saapuu markkinoille
vuoden 2020 aikana.

Meissä virtaa 
Volkswagen 
Groupin DNA.



Viiden vuoden takuu.
Hankkimalla SEATin saat myös turvaa.  
SEAT tarjoaa jokaiseen malliinsa takuun  
5 vuoteen tai 100 000 kilometriin asti.  
Voit siis autoilla huoletta.

Huoletonta 
autoilua.

SEAT-takuu.





Kuljettaja edellä.



Yli 60 vuotta ammattitaitoa ja intohimoa. Olemme sitoutuneet 
tekemään parhaamme ja pitämään kuljettajan mukavuuden ja 
hyvinvoinnin mielessämme. SEAT-mallisto tarjoaa sinulle 
dynaamisia ja tyylikkäitä autoja, jotka on rakennettu korkeimpien 
laatustandardien mukaan ja jotka sisältävät uusinta teknologiaa. 
Ne ovat lisäksi  kustannustehokkaita, taloudellisia ja ympäristön 
huomioon ottavia. SEAT tarjoaa myös erinomaisia huoltopalveluja 
ja merkittäviä säästöjä. Oletko valmis valitsemaan seuraavan 
autosi SEAT-mallistosta? 

Giuseppe Tommaso 
johtaja, kansainvälinen jälleenmyynti



SEAT-mallisto.

Laajasta SEAT-mallistosta voit valita juuri 
sinulle parhaiten sopivan mallin. Haluat sitten 
kokoa, tehokkuutta tai muita ominaisuuksia, 
SEAT-mallistosta löydät omasi.

Oikea auto jokaiseen 
tarpeeseen.

SEAT AlhambraSEAT Ibiza

SEAT Arona

SEAT Leon

SEAT AtecaSEAT Tarraco

SEAT Leon CUPRASEAT Leon ST

Tutustu myös

www.cupraofficial.fi



SEAT Arona.



SEAT Ateca.



Älykäs teknologia on fiksu valinta. 
Matkapuhelimen langaton latausasema 
varmistaa, että puhelimesi akku on aina 
täynnä virtaa tärkeitä puheluita varten. 
Lisäksi KESSY-järjestelmä avaa ovien 
lukituksen ja mahdollistaa auton 
käynnistämisen jopa silloin kun avaimet 
ovat taskussasi.

Digitaalinen mittaristo. 
Näet yhdellä vilkaisulla kartan ja ajo- 
avustimien, kuten esimerkiksi mukautuvan
vakionopeudensäätimen, Lane & Front Assist
-järjestelmän ja Traffic Sign Recognition  
-liikkennemerkkien tunnistusjärjestelmän 
tilan. Mukautuva 10,25-tuumainen 
digitaalinen näyttö tuo tiedot kätevästi 
ulottuvillesi.

Turvallisuus ja teknologia.

Älä tyydy 
kompromisseihin.
SEAT tarjoaa sinulle uusinta teknologiaa. Kattavan vakiovarustelun lisäksi
voit valita sinulle sopivat lisävarusteet ja suunnitella sinua parhaiten
palvelevan kokonaisuuden.

Tarjoamme laajan valikoiman turvallisuutta ja mukavuutta lisääviä
varusteita, kuten esimerkiksi digitaalisen mittariston, puhelimen 
langattoman latauksen, Full Link -älypuhelimen peilauksen ja Top View 
Camera -ympäristön tarkkailujärjestelmän.



SEAT-kaasuhybridimallisto.

Ekologinen 
on hyvä valinta.

TGI-kaasuhybridimallistossa yhdistyvät bio-/maa- 
kaasu (CNG) ja bensiini. Auto käyttää ensisijaisesti  
bio-/maakaasua ja kaasun loppuessa se siirtyy 
automaattisesti käyttämään bensiiniä. Kaasuhybridi  
on ekologinen valinta ja vastuullinen teko.
 
Vähemmän CO2-päästöjä.
Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva liikenteen
polttoaine ja helppo tapa vähentää liikenteen
hiilidioksidipäästöjä jopa 85 %. Maakaasun
hiilidioksidipäästöt ovat 25 % bensiiniä alhaisemmat.

Matalammat omistamisen kokonaiskustannukset.
Kokonaiskustannuksiltaan kaasuautoilu on halvin
autoilumuoto Suomessa. Maakaasu on markkinoiden
edullisin polttoaine ja kaasuhybridin hankintahinta
on lähes samalla tasolla vastaavan bensiinimallin
kanssa. Valitsemalla kaasuauton säästät sekä
rahaa että ympäristöä.

Kaasutankkausverkosto laajenee. 
Sekä Suomeen että Eurooppaan rakennetaan
jatkuvasti lisää bio-/maakaasun tankkauspisteitä,
joten auton tankkaaminen on helppoa.100 %

Biokaasu on 100 % uusiutuva 
polttoaine, jota valmistetaan 
mm. kotitalouksien biojätteistä.

SEAT Leon ST TGI.



SEAT Ibiza 1.0 TGI

SEAT Arona 1.0 TGI SEAT Leon 1.5 TGI

SEAT Leon ST 1.5 TGI

Aja pienemmillä
päästöillä.

107–115 g/km

112–123 g/km

111–123g/km

106–112 g/km

Panostamme vahvasti vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. SEAT kehittää 
kaasuteknologiaa koko Volkswagen-konsernille yli tuhat henkeä 
työllistävässä teknologiakeskuksessa.

SEAT-kaasuhybridimallit

SEAT Ibiza TGI.



SEAT-kevytautot

Turvallisin tapa
aloittaa autoilu.

Uusi ajoneuvotyyppi
Kevytauto on aivan uusi ajoneuvotyyppi, joka otetaan 
käyttöön Suomessa marraskuun alussa 2019. Henkilö-
autoista muunnellut kevytautot tulevat tarjolle nykyisten 
mopoautojen rinnalle ja ne on suunniteltu 15 vuotta 
täyttäneille AM121-luokan ajokortin haltijoille.

Laaja valikoima
SEAT-mallisto tarjoaa paljon hyviä vaihtoehtoja kevyt- 
autoiluun. Esimerkiksi Ibiza-, Leon- ja Arona -mallistoista 
löytyy paljon malleja, joiden alle 1 500 kg:n
omapaino mahdollistaa niiden muuttamisen kevyt-
autokäyttöön. Kevytauto voidaan myöhemmin muuttaa 
takaisin henkilöautoksi poistamalla rajoitin ja 
muutoskatsastamalla se takaisin henkilöautoksi.





SEAT-sähköautot

Vapaus valita.

SEAT on jo pitkään panostanut vahvasti vaihto-
ehtoisiin energiamuotoihin. Euroopan laajin 
kaasuhybridimallistomme kertoo paljon ajattelu-
tavastamme ja pyrkimyksistämme yhä paremmin 
ympäristön huomioon ottavaan autoiluun. Mutta 
se ei mielestämme vielä riitä – hyviä vaihtoehtoja  
pitää olla tarjolla vielä enemmän, jotta kaikille 
löytyy itselle sopivin tapa ajaa puhtaammin.  
Pian on aika sähköistyä.

Täyssähköauto tai ladattava hybridi
SEATin sähköistämisstrategia etenee vauhdilla 
– vuoden 2021 alkuun mennessä tuomme 
markkinoille kuusi sähköautomallia. SEAT Mii:n 
täyssähköautoversio sekä SEAT el-Born tulevat 
olemaan kaksi ensimmäistä täyssähköautoamme. 
Uuden sukupolven Leon ja uusi iso SUV Tarraco 
saavat molemmat ladattavat hybridi-versiot.

Lisäksi CUPRA-merkiltä on tulossa markkinoille 
CUPRA Leon ja CUPRA Formentor -mallit, joista 
saa myös ladattavat hybridiversiot.



K-ryhmä rakentaa Suomeen koko maan kattavan 
sähköautojen latauspisteverkoston. K-Lataus-
verkosto mahdollistaa täyssähköauton ja ladattavan 
hybridin lataamisen K-kaupan yhteydestä löytyvällä 
latauspisteellä. K-Lataus-verkoston pisteet avataan 
etupäässä isoihin kaupunkeihin K-Citymarketien, 
K-Supermarketien ja K-Rautojen yhteyteen.

Lue lisää osoitteesta k-lataus.fi.

Maan kattava
latausverkosto.



Kattava 
Business- 
varustelu. 

SEAT Business -varustelu.

Kattavaan SEAT Business  
-varusteluun kuuluu muun muassa:
1. Navigointijärjestelmä
2. Metalliväri
3. DSG-automaattivaihteisto
4. Pysäköintitutkat edessä ja takana
5. Full LED -ajovalot

Business-varustelu on saatavana
seuraaviin malleihin:
· SEAT Leon
· SEAT Leon ST
· SEAT Ateca
· SEAT Alhambra

1

2 3

4 5

SEAT tarjoaa jokaiseen malliinsa 
takuun 5 vuoteen tai 100 000 
kilometriin asti.



SEAT-asiakkaana voit hyödyntää SEATin kattavia palveluita, kuten  
pitkää SEAT-takuuta, ympäri vuorokauden palvelevaa SEAT  
Liikkumisturvaa, SEAT Huolenpitosopimusta ja SEAT-merkkihuoltoa.

Mielenrauha 
on arvokasta. 

SEAT Care.

Pidempi SEAT-takuu.
SEAT-takuu on turvanasi 5 vuotta tai 100 000 km.  
Voit halutessasi jatkaa sitä SEAT Jatkoturvalla aina  
150 000 km asti.

SEAT Liikkumisturva. 
Jos matkasi tien päällä yllättäen katkeaa SEAT 
Liikkumisturvan palvelukeskus on valmiina palvelemaan 
sinua ympäri vuorokauden, kaikkialla EU:n alueella ja 
muutamassa muussa maassa. 

SEAT Huolenpitosopimus. 
Huolenpitosopimus auttaa sinua välttämään yllättävät
huoltokulut. Kiinteän kuukausimaksun johdosta huolto- 
ja korjauskulut jakautuvat tasaisesti koko sopimusajalle.

Palveleva SEAT-merkkihuolto. 
SEAT-huollon koulutettu henkilökunta, valmistajan
toimittamat erikoistyövälineet ja -laitteet sekä
käytettävissä olevat informaatiojärjestelmät palvelevat
sinua ja autosi tarpeita. Voit varata SEAT-merkkihuollon
kätevästi myös suoraan verkosta.

Plussaa huollosta. 
Saat Plussa-pisteitä aina käyttäessäsi SEATiasi
valtuutetussa merkkihuollossa. Saat pisteitä
huoltotapahtuman yhteydessä huollon töistä,
korjauksista ja varaosista.





SEAT Tarraco.

Miksipä ei nyt? 
Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä jotakin tavallisesta poikkeavaa. SEAT
Tarraco on iso katumaasturi, joka tarjoaa sinulle runsaasti tilaa. Se sisältää
uusinta teknologiaa, joka pitää sinut yhteyksien päässä myös tien päällä ja
monipuolisen valikoiman turvallisuusvarusteita, kuten Lane Assist -kaistalla-
pitoavustin ja Pre Crash Assist.

8-tuumainen kosketusnäyttö  
ja Full Link -teknologia.
Full Link -teknologian ansiosta voit 
hallinnoida matkapuhelintasi autosi 
8-tuumaiselta kosketusnäytöltä. Liitäntä 
tapahtuu MirrorLink-, Apple CarPlay™- tai 
Android Auto™* -yhteyden kautta. 

Muunneltavat sisätilat.
7-paikkaisessa mallissa on 700 litraa 
tavaratilaa, kun viimeinen penkkirivi on 
käännetty alas ja peräti 1 775 litraa kun 
keskimmäinenkin penkkirivi on alhaalla. 
5-paikkaisessa mallissa voit nauttia 760 
litran tavaratilasta ja takapenkit alas 
käännettyinä peräti 1 920 litran tilasta.

Vakuuttavia ominaisuuksia.
• Täydet 5 tähteä EuroNCAP-

törmäystestissä
• Saatavana etu- ja nelivetoisena
• Maavara 19,2 cm
• CO2-päästöt 152–214 g/km
• Saatavana 5- tai 7-paikkaisena
• Vetokyky jopa 2 300 kg

 Vakiovarusteena muun muassa:
• Digitaalinen mittaristo
• LED-ajovalot
• KESSY avaimeton käynnistys
• Lane Assist -kaistallapitoavustin
• Front Assist -ympäristönvalvonta- 

järjestelmä
• Pysäköintitutkat edessä ja takana

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.5 –2.0 l (150–190 hv)
Diesel: 2.0 l (150–190 hv)

*AndroidAuto ei ole saatavana Suomessa.





SEAT Ateca.

Täydellinen
liikekumppani.

Jokainen päivä tuo tullessaan haasteita. SEAT Ateca tarjoaa niihin
ratkaisuja tien päällä, kuten esimerkiksi Trafic Jam Assist -ruuhka-
avustin ja Full Link -älypuhelimen peilaus. Luokkansa parhaat 
sisätilat, ajettavuus ja suorituskyky auttavat tekemään
jokapäiväisestä liikkumisesta nautittavampaa.

Matkapuhelimen langaton lataus.
Kun puhelimesi tarvitsee virtaa voit ladata 
sen helposti langattoman latausaseman 
avulla.

Drive Profile -ajoprofiilin valinta.
Voit valita itsellesi parhaiten sopivan 
ajoprofiilin.

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.0 –2.0 l (115–190 hv)
Diesel: 1.6–2.0 l (115–190 hv)

Sinun näköisesi.
• Saatavana etu- ja nelivetoisena
• Maavara 17,6 cm (etuveto),  

18,9 cm (neliveto)
• CO2-päästöt 145–197 g/km
• Tavaratilan tilavuus 510 l  

(4Drive-nelivedossa 485 l)
• Vetokyky jopa 2 100 kg
• Saatavana kattavalla  

Business-varustelulla





SEAT Arona.

Todellinen 
kaupunkiauto.
SEAT Arona on kompakti katumaasturi, joka on kuin 
kotonaan niin kaupungissa kuin maantielläkin. 
Edistyksellinen ja suorituskykyinen moottori, ketterä 
ajettavuus ja korkeampi ajoasento tekevät siitä upean 
matkakumppanin. Oletko valmis lähtemään liikkeelle?

SEAT Arona TGI on markkinoiden ainoa kaasu-SUV.

400 l tavaratilaa.
Tavaratilan koko on jopa 400 litraa.

Mukautuva vakionopeudensäädin.
Mukautuva vakionopeudensäädin säätää 
autosi nopeutta automaattisesti muun 
liikenteen mukaan.

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.0–1.5 l (95–150 hv)
Diesel: 1.6 l (95 hv)
CNG/TGI: 1.0 l TGI (90 hv)

Taipuu moneen.
• Maavara 19 cm
• Korkeampi ajoasento
• CO2-päästöt 107–151 g/km
• Saatavana myös kaasuhybridinä
• Tavaratilan tilavuus 400 l
• Saatavana 68 eri väriyhdistelmää





SEAT Leon.

Kaikki mitä 
tarvitset.
Urheilullista ja tyylikästä korimuotoilua, ergonomiset sisätilat ja
helposti lähestyttävää älykästä teknologiaa. Erinomainen
taloudellisuus ja matalat käyttökustannukset tekevät SEAT
Leonista täydellisen auton viemään sinua eteenpäin.

SEAT Leon on saatavana myös TGI-kaasuhybridinä.

Full Link -älypuhelimen peilaus.
Yhdistä älypuhelin autosi
Infotainment-järjestelmään Full Linkin
välityksellä ja käytä puhelimen
sovelluksia suoraan autosi näytöltä.

Matkapuhelimen langaton lataus.
Kun puhelimesi tarvitsee virtaa voit ladata 
sen helposti langattoman latausaseman 
avulla

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.0–2.0 l (115–300 hv)
Diesel: 1.6–2.0 l (115–150 hv)
CNG/TGI: 1.5 l (131 hv)

Monipuolisia ominaisuuksia.
• Saatavana 5-ovisena (Leon)  

ja farmarina (Leon ST)
• Saatavana etu- ja nelivetoisena
• Täydet 5 tähteä EuroNCAP-

törmäystestissä
• CO2-päästöt 111–199g/km
• Saatavana myös kattavalla 

Business-varustelulla
• Tavaratila 380 l (5-ov),  

587 l (Leon ST)





SEAT Ibiza.

Paras tapa liikkua.
Tyylikästä muotoilua, suuret sisätilat ja teknologiaa, joka tekee arjestasi entistä
helpompaa. Useilla testivoitoilla ja mm. Red Dot -tuotemuotoilupalkinnolla
palkittu SEAT Ibiza on oikea valinta sinulle, joka etsit ulkomitoiltaan pienempää,
mutta ominaisuuksiltaan suurta autoa.

SEAT Ibiza on saatavana myös TGI-kaasuhybridinä.

Sisätilojen uusi muotoilu.
SEAT Ibizan sisätiloja hallitsevat tyylikäs 
muotoilu ja laadukkaat materiaalit.

Full LED -ajovalot.
Full LED -ajovalojen ja LED-takavalojen 
ansiosta näet paremmin ja tulet itse 
nähdyksi.

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.0–1.5 l (80–115 hv)
Diesel: 1.6 l (95 hv)
CNG/TGI: 1.0 l (90 hv)

Vakiovarusteena muun muassa:
• Bluetooth
• Vakionopeudensäädin
• Hill Hold -mäkilähtöavustin
• Front Assist -ympäristönvalvonta-

järjestelmä
• Tavaratila 355 l 
• CO2-päästöt 106-143 g/km
• Täydet 5 tähteä EuroNCAP-

törmäystestissä
• Lisäksi monipuoliset lisävarustelu-

mahdollisuudet

Palkittua laatua.
SEAT Ibiza on palkittu mm. Vuoden 
Auto Suomessa 2018 -palkinnolla.

Vaihteisto valintasi mukaan.
SEAT Ibiza on saatavana automaatti- 
ja manuaalivaihteisena.





SEAT Alhambra.

Monikäyttöisyyttä
ja palkittuja 
innovaatioita.
SEAT Alhambra on tila-auto täynnä upeita ominaisuuksia. Se on
voittanut useita palkintoja mukaan lukien ‘Paras Tila-auto’
-palkinnon kolmena vuonna peräkkäin. Parhaiten se sopii tilaa
tarvitsevalle ja esimerkiksi paljon ajavalle autoilijalle. SEAT 
Alhambra tarjoaa tilat jopa seitsemälle kolmella penkkirivillä, joista 
kaksi takapenkkiriviä on alas käännettävissä.

KESSY-avaimeton järjestelmä.
KESSY mahdollistaa auton ovien lukituksen 
avaamisen ja auton käynnistämisen vaikka 
avain olisi taskussasi.

Suuret sisätilat.
Tarkalleen 2 297 litraa. Mutta kyse ei ole 
vain koosta, vaan myös mukavuudesta ja 
toimivuudesta.

Moottorivaihtoehdot.
Bensiini: 1.4 l (150 hv)
Diesel: 2.0 l (150–177 hv)

Turvallisuutta ja 
käytännöllisyyttä.
• Saatavana etu- ja nelivetoisena
• Vetokyky jopa 2 400 kg
• CO2-päästöt 168–208 g/km
• Isofix/Top tether -lastenistuinten 

kiinnitys 2. ja 3. istuinrivillä kaikilla 
istuinpaikoilla

• Aina 7-paikkainen
• Liukuovet takana
• Saatavana kattavalla  

Business-varustelulla
• Täydet 5 tähteä EuroNCAP-

törmäystestissä



Olemme valmiina
sinua varten.

SEAT-jälleenmyyjät ja huoltoverkosto

Myynti

Huolto

Espoo

Forssa

Helsinki

Huittinen

Hyvinkää

Hämeenlinna

Joensuu 

Jyväskylä

Kajaani

Keminmaa
 
Kokkola
 
Kotka

Kouvola

Kuopio

Lahti 

Laitila 
 

Lappeenranta
 
Lohja

Mikkeli

Oulu

Pori
 
Rovaniemi
 
Savonlinna

Seinäjoki

Tammisaari

Tampere

Turku

Vaasa

Vantaa

Ylivieska





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 (1.5.2019) 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. 5/2019.

seat.fi            facebook.com/seatfinland             seatfinland             @SEATfi    


