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TECHNOLOGY TO ENJOY



TECHNOLOGY 
TO ENJOY

SEATIN TARINA

Historiamme rakentuu miljoonien 
ihmisten tarinoille. Asiakkaat 
pitävät meidät liikkeessä, sillä 
haluamme luoda teknologiaa, josta 
voit nauttia.

Insinöörit saavat inspiraationsa 
asioista, joita he näkevät ja kokevat. 
SEATin inspiraationa on Barcelona, 
jossa muotoilu konkretisoituu 
kauneudessa. Tyylikkään muotoilun 
yhdistämme Volkswagen-konsernin 
huipputeknologiaan.

Vuonna 1953 syntyi ensimmäinen SEAT, 
maassa, joka oli päättänyt liikkua 
eteenpäin. Tänään, yli 60 vuotta 
myöhemmin, teknologiamme on 
kehittynyt kohti tavoitettamme: 
synnyttää kauniita asioita joka päivä 
 – ympäri maailman.
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Sisältö

SEAT QR-KOODI 
Pääset puhelimellasi tai table-
tillasi vielä lähemmäksi uutta 
SEAT Alhambraa. Lataa laitteeseesi 
QR-koodinlukija ja skannaa 
oheinen koodi.



ELÄKÖÖN
PERHE!
On autoja, jotka on suunniteltu perheitä varten –  ja on autoja, 

jotka on suunniteltu juuri teidän perhettänne varten. Uusi SEAT 

Alhambra kuuluu jälkimmäisiin. Se on auto, joka tarjoaa 

täydelliset tilat laatuaikaan perheen parissa.

Uusi SEAT Alhambra tarjoaa reilusti monikäyttöistä tilaa sekä 

tyylikästä ja erottuvaa muotoilua. Mukana on myös teknologiaa ja 

viihdejärjestelmiä, joiden ansiosta matkanteko sujuu entistäkin 

mukavammin. Olipa kyse sitten perheen mökkireissusta tai 

lapsen viemisestä kouluun, uusi SEAT Alhambra on täydellinen 

matkakumppani, jopa seitsemälle hengelle.
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MODERNILLE
PERHEELLE
Uudesta SEAT Alhambrasta näkee jo ensisilmäyksellä, että se on 

suunniteltu tarjoamaan kaiken, mitä perheenne tarvitsee. 

Alhambran muotokielessä on luonnetta, mutta samalla auto 

huokuu turvallisuutta ja mukavuutta. Ominaisuuksia, joita 

jokainen perhe etsii autostaan. Korkea kattolinja vihjaa suurista 

sisätiloista. Nuolimainen konepelti ja tyylikäs etusäleikkö 

puolestaan kertovat, ettei urheilullisuudesta ole jouduttu 

tinkimään käytännöllisyyden takia. LED-takavalot korostavat 

tyyliä ja tuovat lisää turvallisuutta liikkumiseen.
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PERHEELLE
SUUNNITELTU
Elämä on täynnä kompromisseja. Oman auton suhteen niitä ei kuitenkaan pitäisi 

joutua tekemään. Siksi tila ja laatu kulkevat käsi kädessä uuden SEAT Alhambran 

sisätiloissa. Ergonomiset istuimet on päällystetty laadukkailla materiaaleilla – ja 

jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty huomiota. Suuri sisätila vaikuttaa 

taitavan muotoilun ansiosta vieläkin suuremmalta. Se tuo perheille tärkeää 

turvallisuuden tunnetta.

Uuteen SEAT Alhambra on tehty myös useita teknologisia päivityksiä, jotka 

tähtäävät perheystävällisempään, käytännöllisempään ja mukavampaan 

matkustamiseen. Climatronic-kolmialueilmastoinnista aina uusimpaan 6,5 

tuuman kosketusnäytöllä varustettuun infotainment-järjestelmään: 

matkustusmukavuudesta on huolehdittu.



HELPOTUSTA
ELÄMÄÄN
Perheen parissa vietetään elämän ikimuistoisimpia hetkiä, mutta jokainen aikuinen 

tarvitsee välillä aikaa myös itselleen. Tämän vuoksi uusi SEAT Alhambra on 

saatavissa hierovalla kuljettajanistuimella. Näin pienetkin ajotauot muuttuvat 

rentouttaviksi hetkiksi, joista voi todella nauttia.

Mukavuus ja käytännöllisyys eivät suinkaan lopu siihen, kun autosta astuu ulos. 

KESSY-avaimeton keskuslukitus auttaa silloin, kun kädet ovat täynnä ostoksia, 

urheiluvälineitä tai perheen pienimpiä. Järjestelmä avaa ovien lukituksen autoa 

lähestyttäessä; avainta ei siis tarvitse kaivaa taskusta tai käsilaukusta. Sähköisesti 

avautuvat sivuliukuovi ja takaluukku taas helpottavat lasten ja tavaroiden 

lastaamista autoon.

SISÄTILA NAHKAVERHOILLUILLA ISTUIMILLA
Sisätilojen laadukkaat verhoilut on suunniteltu 

elämän kaikkia tilanteita varten.
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TURVALLISUUTTA 
JA TEKNOLOGIAA 

KATVEALUEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ
Kaistanvaihto on turvallisempaa, kun sivupeileihin 
sijoitetut sensorit varoittavat autoista, jotka tulevat 
ns. kuolleesta kulmasta.

MEDIA SYSTEM PLUS
Integroitu viihde- ja informaatiojärjestelmä on varustettu 

 SD-muistikortinlukijalla ja Bluetooth-yhteydellä.

Uuden SEAT Alhambran suunnittelussa on ajateltu jokaista matkustajaa – varsinkin 

viihteen ja teknologian osalta. Integroitu navigaattori ja Media System Plus 

-viihde- ja informaatiojärjestelmä sekä monet muut teknologiset oivallukset tekevät 

matkustamisesta mukavaa.

Ja vaikka viihtyminen on tärkeää – on turvallisuus vielä tärkeämpää. Siksi uusi 

SEAT Alhambra on tilattavissa useilla turvallisuutta parantavilla järjestelmillä.
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LASTEN TURVAISTUIN
Integroitu lastenistuin parantaa pienen lapsen turvallisuutta.

VÄSYMYKSEN TUNNISTAMISJÄRJESTELMÄ
Pysyy valppaana ja ehdottaa taukoa, jos havaitsee merkkejä kuljettajan väsymyksestä.

KESSY-AVAIMETON KESKUSLUKITUS JA -KÄYNNISTYS
Ovien lukitus avautuu ilman, että avainta tarvitsee ottaa esiin.



TILAA KAIKELLE

Kojelautaan sijoitettu säilytystila.

Tavaratilaa on 300 litraa, 
vaikka kaikki seitsemän 

istumapaikkaa olisivat 
käytössä. 

Taittopöytä takapenkin 
matkustajalle.

Perheen parissa vietetyt päivät ovat usein täynnä yllätyksiä. Mutta kun 

käytössäsi on 2 297 litraa tilaa, löytyy myös yllättäville asioille omat paikkansa. 

Oli kyse sitten spontaanista kaupunkireissusta tai vierailusta isovanhempien 

luona, uuden SEAT Alhambran monipuolisuus auttaa toteuttamaan suunnitelmat.

Eikä kyse ole vain tilan koosta – vaan myös käytännöllisyydestä. Lapsiperheen 

seikkailut saattavat muuttua kaaokseksi auton sisällä, minkä takia uudessa 

SEAT Alhambrassa on useita säilytystiloja erilaisille tavaroille. Tila pysyy siis 

tehokkaassa käytössä ja tavarat siistissä järjestyksessä.
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Uuden SEAT Alhambran 
käytännölliset säilytystilat auttavat 

pitämään auton siistinä ja tavarat 
järjestyksessä – tehokkaammin 

kuin koskaan aikaisemmin.

Tilaa urheiluvälineille tai 
ostoksille: käytössänne on 

uskomattomat 2 297 litraa 
tavaratilaa, kun kaksi viimeistä 

penkkiriviä on kaadettuina alas.

Etukyynärnojassa on kätevää säilytystilaa.



JOKAISEEN 
TILANTEESEEN
Uuden SEAT Alhambran istuimet kaatuvat tarvittaessa alas, minkä 

ansiosta auton sisätila voidaan muokata 32 erilaiseen istuin-

järjestykseen. Tämä tarkoittaa perheautoa, joka vastaa 

perheenne kuljetustarpeisiin – olivatpa ne kuinka vaihtelevia 

tahansa.
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KAADETTAVAT ISTUIMET
Lukuisia eri vaihtoehtoja istuinjärjestykseksi: 

uusi SEAT Alhambra on yksi monipuolisimmista 
perheautoista.



Jos perheenne kaipaa mukavuutta ja tyyliä, kannattaa 

kääntää katseet Style Business-varustelutasoon.

/ 7 turvatyynyä

/ Media System Plus -viihde ja informaatiojärjestelmä

/ LED-takavalot

/ Vakionopeudensäädin

/ Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla

/ Sadetunnistin ja valosensori

/ Automaattinen monitörmäysjarrutus

/ Pysäköintitutka edessä ja takana

/ Kolmialueinen automaattinen ilmastointi Climatronic

/ Bluetooth handsfree ja -audio

/ Bixenon-ajovalot AFS-kaarreajovalojärjestelmällä

/ 7 erillisistuinta kolmessa rivissä

/ Sähköisesti avautuva sivuliukuovi*

/ Katvealueen varoitusjärjestelmä*

/ Hierova kuljettajanistuin*

/ Intergroitu navigointijärjestelmä*

/ Full Link (Mirror Link) älypuhelimen peilaus*

VARUSTELUTASOT
STYLE BUSINESS

*Lisävaruste
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Lisää turvallisuutta, muotoilua ja mukavuutta. Style Advanced 

Business -varustelutaso antaa uudelle SEAT Alhambralle 

lyömättömän viimeistelyn.

/ 7 turvatyynyä

/ Media System Plus -viihde ja informaatiojärjestelmä

/ LED-takavalot

/ Sadetunnistin ja valosensori

/ Tummennetut takasivuikkunat ja takalasi

/ Automaattinen monitörmäysjarrutus

/ Pysäköintitutka edessä ja takana

/ Kolmialueinen automaattinen ilmastointi Climatronic

/ Bluetooth handsfree ja -audio

/ Bixenon-ajovalot AFS-kaarreajovalojärjestelmällä

/ 7 erillisistuinta kolmessa rivissä

/ Vakionopeudensäädin

/ Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla

/ Kevytmetallivanteet, Dynamic 17 48/2

/ Urheilullinen alusta

/ Urheilulliset mukavuusistuimet

/ Sähköisesti avautuva sivuliukuovi*

/ Katvealueen varoitusjärjestelmä*

/ Hierova kuljettajanistuin*

/ Intergroitu navigointijärjestelmä*

/ Full Link (Mirror Link) älypuhelimen peilaus*

STYLE ADVANCED BUSINESS 

*Lisävaruste
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Jos perheenne elämä on täynnä seikkailuja, uusi SEAT 

Alhambra 4Drive tuo ajamiseen lisää monipuolisuutta ja 

tehoa. Jatkuvatoiminen neliveto tarjoaa todellista veto- ja 

etenemiskykyä.

/ 7 turvatyynyä

/ Media System Plus -viihde ja informaatiojärjestelmä

/ LED-takavalot

/ Vakionopeudensäädin

/ Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla

/ Sadetunnistin ja valosensori

/ Automaattinen monitörmäysjarrutus

/ Pysäköintitutka edessä ja takana

/ Kolmialueinen automaattinen ilmastointi Climatronic

/ Bluetooth handsfree ja -audio

/ Bixenon-ajovalot AFS-kaarreajovalojärjestelmällä

/ 7 erillisistuinta kolmessa rivissä

/ Sähköisesti avautuva sivuliukuovi*

/ Katvealueen varoitusjärjestelmä*

/ Hierova kuljettajanistuin*

/ Intergroitu navigointijärjestelmä*

/ Full Link (Mirror Link) älypuhelimen peilaus*

ALHAMBRA 4DRIVE

*Lisävaruste
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VANTEET

Style /St/

Style Advanced /A/

Vakio  

Lisävaruste 

16" DESIGN 48/1 St

17" KIROA St 18" AKIRA St A

17" DYNAMIC 48/2 A

17" DYNAMIC 48/1 St

17" DYNAMIC 48/1 TITANIUM St

Monipuolisen vannevalikoimamme avulla autoon 

saa yksilöllisyyttä, urheilullisuutta ja tyyliä.
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ULKOVÄRIT

PURE WHITE 0Q0Q PERUSVÄRI INDIUM GREY X3X3 METALLIVÄRI DEEP BLACK 2T2T METALLIVÄRI REFLEX SILVER 8E8E METALLIVÄRI 

MOONSTONE SILVER 9019 METALLIVÄRI URANO GREY 5K5K PERUSVÄRI NIGHT BLUE Z2Z2 METALLIVÄRI 

BLACK OAK BROWN P0P0 METALLIVÄRI ROMANCE RED W0W0 METALLIVÄRI PYRAMID GOLD I2I2 METALLIVÄRI 



VERHOILUT

Style /St/

Style Advanced /A/

Vakio 

Lisävaruste  

RODAS HARMAA XC St

RODAS CORNSILK XU St

Perheauton verhoilun täytyy kestää kulutusta. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö verhoilu voisi tuntua miellyttävältä. Siksi uuteen 

SEAT Alhambraan on valittu korkealaatuisia kangas- ja 

nahkaverhoiluja, jotka kestävät myös lasten käsittelyssä.
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MUSTAT NAHKAVERHOILLUT ISTUIMET  JJ + WL1 St A

RODAS MUSTA DM St

TOKYO HN A

NAHKAVERHOILLUT COGNAC/MUSTA ISTUIMET XY + WL1 St A

ALCANTARA/MUSTA ISTUIMET JJ + PLT St A



LISÄVARUSTEET

KATTOTELINEISIIN ASENNETTAVA 450 LITRAN KULJETUSLAATIKKO 
000071180A 

KATTOTELINE
7N5071151

POLKUPYÖRÄTELINE
000071128B

Voitte valita laajasta valikoimastamme lisävarusteita, jotka 

tekevät uudesta SEAT Alhambrasta täydellisesti perheenne 

käyttöön sopivan matkakumppanin. 
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TAVARATILAN JA 
MATKUSTAMON VÄLIVERKKO

7N5017221

ROISKELÄPÄT TAAKSE
7N5075101A



Huolto ja ylläpito
SEAT SERVICE
SEAT-huollossa saat ammattitaitoisen ja kattavan huolenpidon 

autollesi – riippumatta sen iästä tai ajokilometreistä. Kun 

merkkikoulutetut ammattilaiset tekevät huolto-ohjelman 

mukaiset huollot alkuperäisillä SEAT-osilla, voit olla varma, että 

autosi pysyy parhaassa mahdollisessa ajokunnossa. Hyvällä 

huolenpidolla varmistat myös autollesi parhaan mahdollisen 

jälleenmyyntiarvon.
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SEAT-huolenpitosopimus on palvelu, joka tarjoaa sinulle 

riskittömän ja vaivattoman tavan huolehtia autosi huolto- ja 

korjauskuluista. Palvelun ajatus on yksinkertainen: Saat 

kuukausimaksua vastaan huollattaa ja korjauttaa autoasi 

missä tahansa maahantuojan valtuuttamassa SEAT-

huoltoliikkeessä. 

Sopimus pitää sisältää mm. huolto-ohjelman mukaiset 

määräaikaishuollot sekä kulumisesta ja normaalista käytöstä 

aiheutuneiden vikojen korjaukset sekä katsastustarkastuksen. 

Voit myös kasvattaa sisältöä jälleenmyyjäkohtaisilla 

lisäpalveluilla, kuten renkaidensäilytyspalvelulla. 

Huolenpitosopimus tehdään uuteen autoon aluksi kolmeksi 

vuodeksi. Tämän jälkeen sopimusta voidaan vielä jatkaa. 

Sopimuksen kuukausihinta määritetään automallisi ja arvioidun 

vuotuisen ajomääräsi perusteella. Maksat sopimuskauden 

aikana vain niistä huoltokuluista ja palveluista, joita käytät. 

Mikäli sopimuskauden päättyessä maksamasi kuukausimaksut 

ovat suuremmat kuin toteutuneet sopimuskulut, erotus 

palautetaan. Jos taas maksusi ovat pienemmät kuin toteutuneet 

kulut, erotusta ei veloiteta. Huolenpitosopimuksen avulla autosi 

huoltokustannukset ovat aina tarkasti tiedossa, ja ne jakautuvat 

tasaisesti koko sopimuskauden ajalle. 

SEAT-HUOLENPITOSOPIMUS
HUOLLON VERKKOVARAUS

Voit varata SEATillesi huollon helposti ja nopeasti verkossa. 

Huollon verkkovaraus on palvelu, joka toimii kaikilla 

päätelaitteilla ympäri vuorokauden. Syötät vain autosi 

rekisteritunnuksen ja ajokilometrit järjestelmään, joka tarjoaa 

niiden avulla juuri sinun autollesi ajankohtaiset palvelut – 

hintoineen. Voit tietenkin asioida haluamassasi SEAT-

huoltoliikkeessä.



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 

(1.8.2015) 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.

s e a t . f i

SEAT recommends

facebook.com/seatfinland

SEAT suosittelee

TECHNOLOGY TO ENJOY

Yhdistämme barcelonalaisen muotoilun saksalaiseen teknologiaan. Olemme intohimoisia ja perfektionisteja. Olemme 
tunteellisia teknologeja. Se, mitä sinä tunnet, on sitä, minkä me osaamme. Me annamme muodon ja tarkoituksen. Me 
annamme teknologialle elämän. Tätä me kutsumme sanoilla TECHNOLOGY TO ENJOY. Me olemme SEAT.


