
SEAT Ateca.



Tee jokaisesta päivästä
mahtava päivä.
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Tee jokaisesta päivästä

Heräät. Lähdet liikkeelle. Pysähdyt. Ja teet saman uudelleen. Kun 
pidät jokaista hetkeä uutena mahdollisuutena elää täysillä, jopa 
arkisimmasta rutiinista voi tulla ainutlaatuista. SEAT Ateca on 
palkittu SUV, joka on suunniteltu niille, jotka arvostavat päivän 
jokaista sekuntia. Kuinka sinä aloitat oman päiväsi?

mahtava päivä.



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 Espanjan auringon 
paisteesta.) Tämä on kaupunki, joka ei koskaan pysähdy. 
Emmekä mekään. Miksi? Koska maailmassa on niin paljon 
nähtävää.

Luotu
Barcelonassa.
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Maailma on täynnä mahdollisuuksia. 
SEAT tekee niihin tarttumisen 
helpommaksi. Suunnittele oma reittisi. 
Aseta omat määränpääsi. Pidä itsesi 
liikkeellä läpi jatkuvasti muuttuvan 
elämän. 

Jos liikkuminen ei ole vapauttavaa, vie 
sinua eteenpäin eikä tee elämästä 
parempaa, mitä järkeä siinä on? Ja jos 
se ei ole helppoa, se ei ole todellista 
liikkuvuutta.

Helppoa
liikkuvuutta.
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Sinun Atecasi.
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SEAT Ateca on urbaani SUV, jossa tyyli yhdistyy 
käytännöllisyyden, dynaamisen muotoilun ja 
uusimman teknologian kanssa. Rohkeat linjat, 
enemmän tilaa ja kaikki mitä tarvitset viihtyäksesi 
tien päällä. Turvallista ja mukavaa matkantekoa. 
Tulisipa maanantaiaamu pian.

Miksi tyytyä
tavalliseen?



Suurempi. Rohkeampi. Parempi. Dynaaminen 
ulkopuoli, korkea kattoprofiili, terävät linjat ja 
ajatuksella piirretyt muodot. Full LED -ajovalot, hopean 
väriset kattokaiteet ja maahan heijastettu Ateca-siluetti 
toivottavat sinut tervetulleeksi. Koska jokainen päivä on 
erityinen.

Tänään.  
Sinua varten.

Ulkopuoli
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Katsoit sitä mistä kulmasta tahansa, SEAT 
Ateca on suunniteltu nostamaan päivittäisen 
liikkumisesi uudelle tasolle. Näyttävä 
etusäleikkö, kaksoispakoputket, kromin 
väriset sivuikkunoiden listat ja 19-tuumaiset 
kevytmetallivanteet. 

Kaunis joka
suunnasta.

Ulkopuoli



Tilava ohjaamo ja 510 litraa tavaratilaa, 
joka laajenee takaistuimen selkänojat 
alas kaadettuina jopa 1 604 litraan. 
Tarpeeksi tilaa, jotta voit ottaa 
päivästäsi kaiken irti.

Tarvitsetko tilaa? 
Sitä löytyy.

Sisätilat
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Teknologia ei ole vain koristeena. Sen tarkoitus on tehdä 
matkastasi helpompaa. Esimerkiksi Top View Camera, jonka 
avulla näet 360 astetta ympärillesi ja Park Assist 
-pysäköintiavustin, joka pysäköi sinut tarkasti oikeaan 
paikkaan. Digitaalinen mittaristo ja matkapuhelimen 
langaton lataus jotka varmistavat, että tilanne on aina 
hallinnassasi ja olet yhteyksien päässä. Voit siis keskittyä 
siihen mihin haluat tänään mennä.

Vapaus. Se tekee 
elämästä elämisen 
arvoisen.

Teknologia
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Elämä on täynnä yllätyksiä. Siksi SEAT Atecaan  on 
saatavissa katvealueen varoitusjärjestelmä ja 
takana risteävän liikenteen tunnistin, jotka 
varoittavat sinua silloin kun asiat eivät ole menossa 
suunnitelmien mukaisesti. Entä moottoritiellä? Anna 
mukautuvan vakionopeudensäätimen ottaa ohjat. 
Istut ruuhkassa? Ruuhka-avustin pitää huolen, että 
et stressaannu. 

Rentoudu.  
Muistatko, kun 
ajaminen oli 
vielä hauskaa?

Turvallisuus



Sinun valintasi.
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Mikä tekee päivästäsi 
mahtavan?

Vaihtoehdot. Missä olisimmekaan ilman niitä? 
Viepä päiväsi sinut vuoristoteille tai kaupungin 
kaduille, sinulle löytyy SEAT Ateca, jonka tyyli ja 
tekniikka sopivat päivittäiseen ajoosi.



FR.
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Tutustu SEAT Ateca FR -malliin. Nelivedon 
dynaamista suorituskykyä ja runsaasti 
viimeisintä teknologiaa. Tämä on urbaani 
SUV, joka auttaa sinua vastaamaan 
jokaiseen haasteeseen.

Aika näyttää
tielle kuka on 
ohjaimissa.

Täydellistä näkyvyyttä.

Tunnelman mukaan.

Millaisella mielellä olet 
tänään? Käännä vain 
Driving Experience 
-kytkintä ja autosi 
ajoprofiili muuttuu 
välittömästi. Urheilullinen, 
mukava vai taloudellinen? 

Perfect Vision Led 
-takavalot viimeistelevät 
Ateca FR:n takaosan tyylin.



Top View Camera tarjoaa 360 
asteen näkymän 
ympäristöstäsi ja auttaa sinua 
välttämään pienet kolhut.

FR-mallia varten suunnitellut 
19-tuumaiset kevytmetalli-
vanteet ja nelivedon 
dynaaminen suorityskyky 
antavat Ateca FR:lle aidosti 
urheilullista luonnetta. 

01 Urheilulliset vanteet. 02 Näe ympärillesi.

01

02

Turvallisuus
• Elektroninen ajonvakautus-
   järjestelmä (ESC)
•  Elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (XDS)
•  Vakionopeudensäädin (CCS)
•  Kuljettajan ja etumatkustajan 

etuturvatyynyt, etumatkustajan 
turvatyynyn poiskytkentä.

• Sivuturvatyynyt edessä
•  LED-sumuvalot edessä 

kulmavalotoiminnolla 
• Pysäköintitutka takana
• Polviturvatyyny kuljettajalla
• Turvaverhot edessä ja takana
• Front Assist -ympäristönvalvonta-
   järjestelmä  hätäjarrutustoiminnolla
• Convenience Pack: sade- ja 

valontunnistin + automaattisesti 
himmentyvä taustapeili + Coming 
&Leaving Home -toiminto

Ulkopuoli 
•  18" 36/3 Performance -kevyt-

metallivanteet
•  Mustat kattokaiteet + korin väriset 

pyöränkaarien listat
• Kromattu kaksoispakoputki
• Tummennetut taka- ja taka-
   sivuikkunat
• Korin värinen takaspoileri
•  Kiiltävän musta etusäleikkö  

+ korin väriset puskurit
• Mustat ikkunalistat
Elektroniikka 
•  Korin väriset sähkösäätöiset, 

lämmitettävät ja sähköisesti 
sisäänpäin taittuvat ulkosivupeilit 
tervetuloa-valolla

• Mittariston monitoiminäyttö  
•  Media System: 8” värillinen 

kosketusnäyttö + äänentoisto: MP3/
WMA + liitännät: USB/SD-kortti/
Bluetooth® (puheluiden+musiikin 
toisto)/AUX-in + 8 kaiutinta

•  LED-sisävalaistus + tunnelma-
valaistus (väri vaihdettavissa) 

•  SEAT Full LED + LED-takavalot  
+ sähkösäätöiset, lämmitettävät 
ja sähköisesti sisäänpäin taittuvat 
ulkosivupeilit + automaattinen 
ajovalojen korkeuden säätö

•   SEAT Drive Profile Driving Experience 
toiminnolla: progressiivinen ohjaus + 
ajoprofiilin valinta + ECO-toiminto

• Navi System navigointijärjestelmä
(tuotantoviikosta 31/2018 alkaen)

• Peruutuskamera  
Sisätilat 
• Kyynärnoja etuistuimien välissä  
   säilytyslokerolla ja mukitelineellä
•  Nahkaverhoiltu monitoimi-

ohjauspyörä
•  Alumiiniset kynnyslistat edessä  

FR-tekstillä
•  Kromipaketti
• Mustat Alcantara® -istuimet
• Punaiset FR-saumatikkaukset  
   istuimissa, vaihteen valitsimessa ja  
   ohjauspyörässä
• Alumiiniset FR-poljinpinnat
• Takaistuimien keskikyynärnoja &

takaistuimien kaato tavaratilasta
käsin & läpilastausmahdollisuus 
(suksiluukku)

Vakiovarusteet
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Urheilullisessa ohjauspyörässä 
on näyttävä FR-logo.

Mukavuuden pitäisi tulla aina 
vakiona. Aidolla nahalla verhoillut 
istuimet tuovat jokaiseen päivään 
laadun tunnetta.

03 Sporttinen ohjauspyörä.

Etuovien valaistu kynnyslista 
FR-logolla tekee auton sisään 
astumisesta ja sieltä 
poistumisesta miellyttävää.

04 Valoa kohti.

FR-mallin urheilullinen DNA näkyy 
dynaamisessa kromin värisessä 
kaksoispakoputkessa.

05 Kaksoispakoputki. 06 Aitoa laatua.

03

04

05

06



Xcellence.
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Haluat enemmän? Saat sen. SEAT Ateca 
Xcellencessa saat enemmän eleganssia ja 
uusinta teknologiaa.

Suorin reitti
ei aina ole paras.

Valaise tiesi.

Katto auki.

LED-takavalot 
varmistavat, että 
Ateca Xcellence ei jää 
ilman huomiota.

Panoraama-
kattoluukku antaa 
sinulle täydellisen 360 
asteen näkymän 
ulkoilmaan.



Turvallisuus 
• Elektroninen ajonvakautus-
   järjestelmä (ESC)
•  Elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (XDS)
•  Vakionopeudensäädin (CCS)
•  Kuljettajan ja etumatkustajan 

etuturvatyynyt, etumatkustajan 
turvatyynyn poiskytkentä.

• Sivuturvatyynyt edessä
•  LED-sumuvalot edessä 

kulmavalotoiminnolla 
• Pysäköintitutka takana
•  Convenience Pack: sade- ja 

valontunnistin + automaattisesti 
himmentyvä taustapeili + Coming & 
Leaving Home -toiminto 

• Polviturvatyyny kuljettajalla
• Turvaverhot edessä ja takana
• Front Assist -ympäristönvalvonta-
   järjestelmä  hätäjarrutustoiminnolla
Ulkopuoli 
• 18" 36/1 Performance -kevytmetalli-
   vanteet
• Kromattu kaksoispakoputki
• Tummennetut taka- ja taka-
   sivuikkunat
•  Exterior Chromed Pack: Hopean 

väriset kattokaiteet + mustat 
pyöränkaarien listat + kromin väriset 
ikkunalistat

•  Kiiltävän musta etusäleikkö  
+ korin väriset puskurit

Elektroniikka 
•  Korin väriset sähkösäätöiset, 

lämmitettävät ja sähköisesti 
sisäänpäin taittuvat ulkosivupeilit 
tervetuloa-valolla

•  SEAT Full LED -ajovalot + LED-
takavalot + sähkösäätöiset, 
lämmitettävät ja sähköisesti 
sisäänpäin taittuvat ulkosivupeilit  
+ automaattinen ajovalojen 
korkeuden säätö 

• Mittariston monitoiminäyttö  
•  Media System: 8” värillinen 

kosketusnäyttö + äänentoisto: MP3/
WMA + liitännät: USB/SD-kortti/
Bluetooth® (puheluiden+musiikin 
toisto)/AUX-in + 8 kaiutinta

•  LED-sisävalaistus + tunnelma-
valaistus (väri vaihdettavissa)  

• LED-takavalot
•  SEAT Drive Profile Driving Experience 

toiminnolla: progressiivinen ohjaus + 
ajoprofiilin valinta + ECO-toiminto 

• Navi System navigointijärjestelmä
(tuotantoviikosta 31/2018 alkaen)

• Peruutuskamera
Sisätilat 
•  Ruskeat Alcantara® -istuimet
• Kyynärnoja etuistuimien välissä
   säilytyslokerolla ja mukitelineellä
•  Takaistuimien keskikyynärnoja & 

takaistuimien kaato tavaratilasta 
käsin & läpilastausmahdollisuus 
(suksiluukku)

•  Nahkaverhoiltu monitoimi-
ohjauspyörä

•  Alumiiniset kynnyslistat edessä
• Kromipaketti

Näyttävät 19-tuumaiset 
kevytmetallivanteet antavat 
Ateca Xcellence -mallille 
itsevarman ilmeen.

Nahalla päällystetty ohjaus-
pyörä Xcellence-logolla.

01

02

01 Vakuuttava ulkokuori. 02 Ota mukava ote.

Vakiovarusteet
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Aseta matkapuhelimesi 
langattoman latausaseman 
päälle ja et koskaan jää tien 
päällä ilman virtaa.

Ateca Xcellence -mallin BeatsAudio™ 
-äänentoistojärjestelmän 9 kaiutinta ja 
tavaratilaan sijoitettu subwoofer 
tuottavat 340 W tehon. Musiikkia 
parhaimmillaan.

03

04

05

06

03 Täynnä virtaa.

Full LED -ajovalot edustavat 
viimeisintä valoteknologiaa ja  
lisäävät turvallisuutta ja tyyliä 
jokaiseen matkaan.

05 Ole turvassa, näe paremmin.

Virtual Pedal -toiminnon, 
sähkötoimisen takaluukun 
avauksen ja avaimettoman 
keskuslukituksen ansiosta voit 
avata tavaratilan luukun sormea 
nostamatta.

04 Katso, ilman käsiä. 06 Laadukasta äänentoistoa.



Style.
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Älykäs ja kaunis. Ateca Style -mallissa on 
kaikki mitä tarvitset tuomaan hieman tyyliä 
arkeesi.

Tyyli. Tee siitä 
osa arkeasi.

Pidemmälle ja kirkkaammin.

Matkusta ensimmäisessä luokassa.

Pidä huomio edessäsi. 
Halogen-tekniikalla toteutetut 
kaksoisajovalot kestävät 
pidempään ja luovat kristallin 
kirkkaan näkymän edessäsi 
olevaan tiehen.

Tilavat sisätilat on suunniteltu 
tekemään jokaisesta matkastasi 
ainutkertaisen. Äärimmäistä 
mukavuutta ja laadukasta 
viimeistelyä. 

Style.  
It’s how  
you use it.



Mukautuvan vakionopeuden-
säätimen ansiosta voit nostaa 
jalkasi kaasulta ja nauttia 
matkasta.

01

02

02 Tasaista matkantekoa.

Näyttävä kromin värinen 
etusäleikön kehys tuo SEAT 
Atecan keulaan huomiota 
herättävää ilmettä.

01 Tee vaikutus.

Vakiovarusteet

Turvallisuus 
• Elektroninen ajonvakautus-
   järjestelmä (ESC)
•  Elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (XDS)
•  Vakionopeudensäädin (CCS)
•  Kuljettajan ja etumatkustajan 

etuturvatyynyt, etumatkustajan 
turvatyynyn poiskytkentä

• Sivuturvatyynyt edessä
• Pysäköintitutka takana
•  Halogen-sumuvalot edessä 

kulmavalotoiminnolla 
• Polviturvatyyny kuljettajalla
• Turvaverhot edessä ja takana
• Front Assist -ympäristönvalvonta-
   järjestelmä  hätäjarrutustoiminnolla
•  Convenience Pack: sade- ja 

valontunnistin + automaattisesti 
himmentyvä taustapeili + Coming & 
Leaving Home -toiminto

Ulkopuoli 
• 17" 36/1 Dynamic-kevytmetallivanteet
•  Korin väriset sähkösäätöiset ja 

lämmitettävät ulkosivupeilit
Elektroniikka 
•  Sähkötoiminen pysäköintijarru 

Autohold-toiminnolla
•  Halogen-kaksoisajovalot ja  

LED-päiväajovalot

•  Media System: 6,5" värillinen 
kosketusnäyttö (tuotantoviikkoon 
30/2018 saakka 5") + äänentoisto: 
MP3/WMA + liitännät: USB/SD-kortti/
Bluetooth® (puheluiden+musiikin 
toisto)/AUX-in + 8 kaiutinta (tuotanto-
viikkoon 30/2018 saakka 6 kaiutinta)

• Mittariston monitoiminäyttö  
• LED-takavalot
•  Automaattinen Climatronic-

ilmastointi
•  Vakionopeudensäädin
Sisätilat
•  Kuljettajan + etumatkustajan 

häikäisysuojat, kannelliset valaistut 
meikkipeilit, kuljettajalla korttitasku

• Kangasverhoillut istuimet
•  Takaistuimien keskikyynärnoja & 

takaistuimien kaato tavaratilasta 
käsin & läpilastausmahdollisuus 
(suksiluukku)

•  Nahkaverhoiltu monitoimi-
ohjauspyörä

• Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä  
   DSG-vaihteiston yhteydessä
•  Sisustuspaketti: verhoilu, 3D 

mittaristonäyttö, kromipaketti
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06

03

04 06

05

Automaattinen Climatronic-
ilmastointi antaa kuljettajalle ja 
matkustajille mahdollisuuden 
valita matkalle juuri heille 
sopivan lämpötilan.

03 Lämmintä vai viileää? 
Sinä päätät. Sähköinen pysäköintijarru toimii 

kätevästi vain napin painauksella. 
Helppoa.

06 Paina nappia ja lähde liikkeelle.

Etuistuimien selkänojista esiin 
käännettävillä pöydillä 
säilyvät tabletit, kirjat ja kaikki 
muut hauskat asiat, jotka 
pitävät takaistuimen 
matkustajat tyytyväisinä.

04 Hauskempaa matkaa.

LED-takavalot antavat Ateca Style 
-mallille ilmettä ja parantavat 
näkyvyyttä muun liikenteen seassa.

05 Kirkkaammin.



Reference.
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Mitä muuta
tarvitset?

Nauti matkasta.

Suuria ajatuksia.

Keskikonsolin kosketusnäyttö 
Full Link -teknologialla 
(lisävaruste) tarkoittaa, että 
olet aina yhteyksien päässä ja 
tilanne on hallinnassasi. Valitse 
vain lempimusiikkisi.

Ajattele mitä voit tehdä 
suurella 510 litran 
tavaratilalla. SEAT Ateca 
Referencessä saat tilaa, jota 
tarvitset toteuttamaan 
suuretkin suunnitelmasi.

Ateca Referencen varusteluun kuuluu kaikki 
mitä tarvitset täyttääksesi päiväsi 
nautinnollisilla hetkillä.



Dynamic 36/01 St  Dynamic Machined 36/02 St

Performance 36/01 XE Performance  
Machined 36/02 St  XE

Performance 36/03 FR

Urban 36/01 R  Design 36/01 R  

Exclusive Machined 
36/01 XE

Exclusive Machined
36/02 FR

16"

18"

17"

19"

Vanteet.
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18"

19"
Puigmal Black St  XE  FR

Aneto Black St  XE  FR

Puigmal Silver St  XE  FR

Aneto Silver St  XE  FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste   

Jälkiasenteiset 
lisävarustevanteet.



Ulkovärit.

Bila White1,3 R  St  XE  FR  Nevada White2 R  St  XE  FR  Brilliant Silver2 R  St  XE  FR  

Velvet Red2 R  St  XE  FR  Lava Blue2 R  St  XESamoa Orange2 R  St  XE  FR  
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste  

1Normaaliväri.
2Metalliväri.

3Ei saatavilla viikko 19, 2019 jälkeen.
4Ei saatavilla viikko 47, 2018 jälkeen.

Capuccino Beige2,4 R  St  XE  FR  

Energy blue1 R  St  XE  FR  

Rodium Grey2 R  St  XE  FR  

Magnetic Brown2 R  St  XE  FR  

Black Magic2 R  St  XE  FR  



Verhoilut.

Alcantara®/kangas/ruskeat urheiluistuimet EE XE Alcantara®/kangas/PVC urheiluistuimet DV+PL3 XEStNahkaverhoillut urheiluistuimet BB+WL1

Kangasverhoillut Comfort-istuimet AS R Kangasverhoillut Comfort-istuimet BB St Alcantara®/PVC urheiluistuimet BB+PL3 St
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Ruskeat nahkaverhoillut urheiluistuimet EE+PL3 Nahkaverhoillut urheiluistuimet DV+WL1 Alcantara®/kangas/PVC urheiluistuimet ME

Nahkaverhoillut urheiluistuimet ME+WL1

XE XE FR

FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste   



Moottorivaihtoehdot.
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Ulkomitat.



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 (1.8.2018) 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. 8/2018.

seat.fi            facebook.com/seatfinland             seatfinland             @SEATfi    


