
SEAT Arona.



Uusi katumaasturi
on saapunut.
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Aina on niitä, jotka haluavat määrätä suunnan sinun 
puolestasi. Aidosti rohkeat kuuntelevat omaa 
ääntään ja seuraavat omaa polkuaan. SEAT Arona 
on katumaasturi, joka on tehty oman tiensä kulkijoille.

Älykäs. Voimakas. Dynaaminen. Voit mennä minne 
haluat, milloin haluat. Toteuta itseäsi - mitä ikinä se 
tarkoittaakin.



Luotu 
Barcelonassa.

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

Olemme silti aina henkisesti Barcelonassa. Se virtaa 
suonissamme. Se inspiroi jokaista autoa, 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.
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Helppoa
liikkuvuutta.

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.
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Sinun Aronasi.
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Mukavuus-
alueella ei 
synny uutta.

Raikasta ja modernia ulkonäköä sekä 
aerodynaamista suoritus kykyä. Tarkkaan 
harkittujen korin muotojen ja dynaamisten 
linjojen ansiosta SEAT Arona vakuuttaa 
joka suunnasta. 

Kompakti ja peloton. SEAT Arona on 
suunniteltu vapaaksi sieluksi, jossa 
yhdistyy kaupunkiauton ketteryys sekä 
maasturin tyylikkyys ja vakuuttavuus. 
Teknologiaa, jonka ansiosta maailma on 
sormiesi ulottuvilla. Enemmän tilaa, jota 
hallita. Tämä on uusi tapa olla itsenäinen.



X kertoo
kohteen.

Ulkopuoli

Heitä kartta pois, tiedät kyllä minne 
olet menossa. Tyylillä. Yli esteiden. 
Rajoja rikkoen.
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Minkälaisen Aronan sinä haluat? 
Valitse 68 eri väriyhdistelmästä 
sinulle parhaiten sopiva. Oranssi vai 
harmaa? Valinta on sinun. Musta vai 
punainen? Sinä päätät. Mitä 
valitsetkin, SEAT Arona antaa sinun 
toteuttaa itseäsi – juuri kuten haluat.

Ulkopuoli

Halua enemmän. 
Saa enemmän.



Tyylikkään etusäleikön ja korkeamman 
ajoasennon ansiosta SEAT Arona ottaa tien 
haltuunsa. Sen ohjaamosta sinun on helppo 
suunnitella seuraavaa siirtoasi.

Miltä siellä 
ylempänä 
näyttää?

Ulkopuoli
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18-tuuman kevytmetallivanteista aina korin 
tyylikkäisiin linjoihin, SEAT Arona vakuuttaa 
sanomatta sanaakaan. Tyylikkyydessä ei 
ole kyse vain siitä, että näytät hyvältä vaan 
myös siitä, että saat sen näyttämään 
helpolta.

Käännä päitä. 
Valloita 
sydämiä.

Ulkopuoli
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Valovoimaisempi kuin muut. SEAT Aronassa 
on uusimmat LED-ajovalot ja -takavalot, 
joiden ansiosta näet enemmän ja pääset 
pidemmälle.

Näe pidemmälle.
Mene pidemmälle.

Ulkopuoli



Kun sinulla on suuria suunnitelmia, tarvitset paljon 
tilaa. Tee olosi mukavaksi ja nauti laadukkaasta 
viimeistelystä, joka tuntuu juuri oikealta. Sinun on 
helppo ottaa ohjat, sillä kaikki on juuri siellä missä  
pitääkin.

Sinun tilasi,  
se on rajaton.

Sisäpuoli
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Meillä kaikilla on käyttöä 
lisätilalle. Siksi SEAT Arona 
myös tarjoaa sitä. Jopa 400 
litran tavaratilan ansiosta voit 
ottaa mukaasi mitä haluat. Ja 
myös mitä muut haluavat.

Vaihtoehtoja.
Monikertaisesti.

Sisäpuoli
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Kaikkialla.
Jokaisena 
hetkenä.

Teknologia

Ole siellä missä sinun pitääkin olla ilman, että olet oikeasti 
paikalla. SEAT Aronan matkapuhelimen langattoman 
latauksen ansiosta puhelimesi akku on aina täynnä virtaa. 
Full Link -teknologia pitää yhteydet kunnossa ja tilanteen 
hallussasi.
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Näe muiden 
lähestyvän.
Helposti.

Turvallisuus

Kaikki eivät aina ajattele asioita loppuun 
asti, ja joskus he ilmestyvät eteesi tyhjästä. 
Siksi SEAT Arona on aina valmis varoitta-
maan sinua asioista, joita et itse näe ja 
jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Anna 
muiden siis tehdä omat liikkeensä, samalla 
kun sinä teet omasi.



FR.
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Älä tee kompromisseja. Aronan FR-varustelussa 
on kyse suorituskyvystä ja monipuolisuudesta 
yhdistettynä luokkansa parhaaseen muotoiluun. 
Kuka sanoi, että et voisi saada kaikkea halua-
maasi?

Tunnetko pulssisi 
nousevan?

Äärimmäistä 
dynaamisuutta

Linjakasta muotoilua

Sinä olet nyt ohjaimissa. 
FR-varusteluun kuuluu 
SEAT Drive Profile, jonka 
ansiosta voit valita sinulle 
parhaiten sopivan ajotilan. 
Enemmän urheilullisuutta? 
Lisää taloudellisuutta? 
Valinta on sinun.

Tyylikäs lattiasta kattoon. 
Aronan FR-varustelu 
sisältää kaiken tarpeellisen. 
Ulkopuolen tyylikkäät linjat 
viimeistelevät sisäpuolen 
ergonomisen muotoilun. 



01

02

Kaikki mitä tarvitset,  
juuri siellä missä pitääkin.

Urheilullisuutta päästä 
varpaisiin. 18-tuumaiset 
kevytmetallivanteet  

01  Ota rennosti 02 Käännä katseita

Vakiovarusteet

•  Turvatyynyt edessä
•  Kolme säädettävää niskatukea 

takana
• Levyjarrut takana  
   (yli 100 hv -versioissa)
• Turvavyön muistutus
•  Kolmepisteturvavyöt edessä ja 

takana
• Tyre fit (renkaan paikkausaine

ja kompressori)
•  Mukavuusjousitus edessä ja takana
• Pysäköintitutka takana
• Elektroninen ajonvakautus (ESC)
• Navi System -navigointijärjestelmä
• Sivuturvatyynyt edessä, turvaverhot 

edessä ja takana
• Etumatkustajan turvatyynyn 

poiskytkentä
• Nopeudenrajoitin 
• Mäkilähtöavustin
• Tuulilasinpyyhkimet 

sadetunnistimella
• Monitoiminäyttö/ajotietokone
• Rengaspaineen valvontajärjestelmä
• Front assist -ympäristönvalvonta-

järjestelmä hätäjarrutustoiminnolla
• Päiväajovalot
• Kuljettajan väsymyksen- 

tunnistusjärjestelmä
• Vakionopeudensäädin ja nopeuden 

rajoitin
• Musta tai harmaa katon väri
• Korin väriset ovenkahvat, korin tai 

katon väriset ulkosivupeilit
• LED-takarekisterikilven valo
• Hopean väriset pakoputkenpää- 

koristeet
• Hopean väriset sivuikkunoiden 

alalistat
• Dynamic 17" 26/3 (Brilliant Silver) 

kevytmetallivanteet
• Hopean väriset kattokaiteet

• Kaksoisajovalot (halogeeni)  
LED-päiväajovaloilla

• Etusumuvalot 
• Ajovalojen korkeudensäätö
• LED-takavalot
• LED-sumuvalo takana
• Häikäisysuojat edessä, 

 meikkipeileillä ja kuljettajan  
häikäisysuoja korttitaskulla

• Kahdessa osassa alas  käännettävä 
takaistuimen  selkänoja

• Automaattisesti himmenevä  
taustapeili

• Tavaratilan kaksoispohja (ei 1.0 TGI)
• SEAT Drive Profile ajoprofiilin valinta 

(ei 1.0 TGI)
• Lukuvalot edessä
• Etuistuimien korkeudensäätö
• Sähköisesti avattavat  sivuikkunat 

edessä ja takana
• iSOFiX + Top Tether -kiinnitys pisteet 

takaistuimella (1+1)
• Sähkösäätöiset ja  lämmitettävät 

ulkosivupeilit
• Takalasin pyyhin pesurilla sekä  

tihku kytkimellä
• Elektroninen ajonestolaite
• Automaattinen ilmastointi  

Climatronic
• Kaksi taitettavaa avainta 

 kauko-ohjauksella
• Keskuslukitus kauko-ohjauksella
• Ulkopeilien sähköinen  

pysäköintiasento
• Coming home- ja leaving home  

-toiminto ajovaloissa
• Media System Plus audio- ja info-

tainmentjärjestelmä 8" kosketusnäy-
töllä

• Full Link älypuhelimen peilaus
• Kyynärnoja etuistuimien välissä
• Säilytyshylly kuljettajan istuimen alla
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03

04

05

06

Langattoman latauksen 
ansiosta puhelimesi on aina 
täynnä virtaa.

Ajattelet toisin? Valitse tyyliä ja 
mukavuutta, joka ulottuu 
jokaiseen saumatikkaukseen asti.

03 Maailma on langaton

Laajenna näkökenttääsi ja 
valaise ympäristösi Full LED 
-ajovalojen avulla.

04 Pysy kirkkaana ja tarkkana

8-tuuman kosketusnäytössä 
yhdistyvät älykkyys ja kauneus, 
ja se on sormiesi ulottuvilla.

05 Älykäs on kaunista 06 Ylellisyyden tuntua



Xcellence.
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Uskalla tavoitella haluamaasi. Pyydä siis 
kaikkein parasta. SEAT Aronan Xcellence-
varustelu on tarkoitettu niille, jotka tietävät 
mitä haluavat.

Vain paras on 
kyllin hyvää.

Tilaa liikkua

Tarkoituksenmukaista 
tyyliä

Astu sisään ja tee olosi 
mukavaksi. Korkeamman 
ajoasennon ja matkusta-
mon avaruuden ansiosta 
näet paremmin ympärillesi.

Kaupungista toiseen, 
rannikolta toiselle. 
Hopean väriset kattokai-
teet mukautuvat moneen 
tarpeeseen ja ne ovat 
valmiina kun tarvitset 
niitä.



01

02

Jätä jälkesi, joka erottuu joka 
suunnasta.

Analoginen on eilistä. Täysin 
digitaalinen mittaristo on 
tulevaisuutta. Kaikki mitä 
tarvitset matkallesi. 
Nopeudesta karttoihin, 
musiikkiin ja vielä enemmän.
Ja kaikki silmiesi edessä.

01 Astetta tyylikkäämpi 02 Pysy ajan tasalla

Vakiovarusteet

•  Turvatyynyt edessä
•  Kolme säädettävää niskatukea 

takana
• Levyjarrut takana 

(yli 100 hv -versioissa)
• Turvavyön muistutus
•  Kolmepisteturvavyöt edessä ja 

takana
• Tyre fit (renkaan paikkausaine

ja kompressori)
•  Mukavuusjousitus edessä ja takana
• Pysäköintitutka takana
• Elektroninen ajonvakautus (ESC)
• Navi System -navigointijärjestelmä
• Sivuturvatyynyt edessä, turvaverhot 

edessä ja takana
• Etumatkustajan turvatyynyn 

poiskytkentä
• Nopeudenrajoitin 
• Mäkilähtöavustin
• Tuulilasinpyyhkimet 

sadetunnistimella
• Monitoiminäyttö/ajotietokone
• Rengaspaineen valvontajärjestelmä
• Front assist -ympäristönvalvonta-

järjestelmä hätäjarrutustoiminnolla
• Päiväajovalot
• Kuljettajan väsymyksen tunnistus-

järjestelmä
• Vakionopeudensäädin ja  nopeuden- 

rajoitin
• Musta, harmaa tai oranssi  katon väri
• Korin väriset ovenkahvat, korin tai 

katon väriset ulkosivupeilit
• LED-takarekisterikilven valo
• Piilotettu pakoputki
• Hopean väriset sivuikkunoiden 

alalistat
• Design 16" 26/1 (Brilliant Silver) ke-

vytmetallivanteet
• Hopean väriset kattokaiteet

• Kaksoisajovalot (halogeeni)  
LED-päiväajovaloilla

• Etusumuvalot 
• Ajovalojen korkeudensäätö
• LED-takavalot
• LED-sumuvalo takana
• Häikäisysuojat edessä, 

 meikkipeileillä ja kuljettajan  
häikäisysuoja korttitaskulla

• Kahdessa osassa alas  käännettävä 
takaistuimen  selkänoja

• Automaattisesti himmenevä  
taustapeili

• Tavaratilan kaksoispohja (ei 1.0 TGI)
• Lukuvalot edessä
• Etuistuimien korkeudensäätö
• Sähköisesti avattavat  sivuikkunat 

edessä ja takana
• iSOFiX + Top Tether -kiinnityspisteet 

takaistuimella (1+1)
• Säilytyshylly kuljettajan istuimen alla
• Kyynärnoja etuistuimien välissä
• Sähkösäätöiset ja  lämmitettävät 

ulkosivupeilit
• Takalasin pyyhin pesurilla sekä 

 tihkukytkimellä
• Elektroninen ajonestolaite
• Automaattinen ilmastointi  

Climatronic
• Kaksi taitettavaa avainta 

 kauko-ohjauksella
• Avaimeton keskuslukitus ja 

 käynnistys ("KESSY")
• Ulkopeilien sähköinen pysäköinti-

asento
• Coming home- ja leaving home  

-toiminto ajovaloissa
• Media System Plus audio- ja infotain-

mentjärjestelmä 8" kosketusnäytöllä
• Full Link älypuhelimen peilaus
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03

04

05

06

Tee olosi mukavaksi, sillä se on ainoa 
oikea tapa matkustaa. Voit valita 
autoosi lisävarusteena saatavat 
mustat Dinamica®-verhoillut 
istuimet, jolloin jokainen yksityiskohta 
on harkittu loppuun asti.

On aina parempi luottaa omiin 
vaistoihin. Nauti XE-tunnuksella 
varustetun ja nahalla verhoillun 
monitoimiohjauspyörän 
kosketuksesta.

03 Vaivatonta tyyliä
BeatsAudio™-kaiuttimien laadukas 
äänentoisto pitää sinut vireessä.

05 Musiikkia sinun makuusi
8-tuumainen kosketusnäyttö Full 
Link -teknologialla tarjoaa käden 
ulottuvilla olevaa ylellistä 
tekniikkaa. Saumattomasti 
toimivat yhteydet ovat vain 
kosketuksen päässä.

04 Valmiina toimintaan 06 Täydellisesti viimeistelty



Style.
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Sinulla on vapaus valita juuri sinulle sopiva 
varustelu. Style-varustelu sisältää kaiken 
tarvittavan mukavaa matkaa varten.

Saat juuri sen, 
mitä tarvitset.

Täydellisen hyvä maku

Aina hieman erilainen

Tiedät mitä haluat. Laatua 
joka käänteessä. On aika 
nostaa vaatimustasoa.

Sinun juttusi, sinun tyylisi, 
sinun Aronasi. Katon ja korin 
laajan värivalikoiman 
ansiosta vaihtoehdot ovat 
sinulle avoinna.



01

02

Aseta uudet standardit ja näe 
tie paremmassa valossa.

02 Valoa maailmaan

Valitse useiden sisäverhoilu-
vaihtoehtojen joukosta juuri 
sinulle sopivin.

01 Valitse sopivin

Vakiovarusteet

•  Turvatyynyt edessä
•  Kolme säädettävää niskatukea 

takana
• Levyjarrut takana 

(yli 100 hv -versioissa)
• Turvavyön muistutus
•  Kolmepisteturvavyöt edessä ja 

takana
• Tyre fit (renkaan paikkausaine

ja kompressori)
•  Mukavuusjousitus edessä ja takana
• Elektroninen ajonvakautus (ESC)
• Sivuturvatyynyt edessä,  

turvaverhot edessä ja takana
• Etumatkustajan turvatyynyn  

poiskytkentä
• Pysäköintitutka takana
• Nopeudenrajoitin 
• Mäkilähtöavustin
• Tuulilasinpyyhkimet  

tihku kytkimellä
• Monitoiminäyttö/ajotietokone
• Rengaspaineen valvonta- 

järjestelmä
• Front assist -ympäristönvalvonta-

järjestelmä hätäjarrutustoiminnolla
• LED-päiväajovalot
• Korin värinen katto
• Korin väriset  ovenkahvat ja  

ulkosivupeilit
• LED-takarekisterikilven valo
• Piilotettu pakoputki
• Design 16" 26/1 (Brilliant Silver) 

kevytmetallivanteet
• Mustat kattokaiteet

• Kaksoisajovalot (halogeeni) 
LED-päiväajovaloilla

• Etusumuvalot 
• Ajovalojen korkeudensäätö
• Häikäisysuojat edessä, 

 meikkipeileillä ja kuljettajan 
häikäisysuoja korttitaskulla

• Kahdessa osassa alas 
 käännettävä takaistuimen 
 selkänoja

• Tavaratilan kaksoispohja  
(ei 1.0 TGI)

• Lukuvalot edessä
• Kuljettajan ja etumatkustajan 

istuimen  korkeudensäätö
• Sähköisesti avattavat 

 sivuikkunat edessä ja takana
• iSOFiX + Top Tether -kiinnitys- 

pisteet takaistuimella (1+1)
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät 

ulkosivupeilit
• Takalasin pyyhin pesurilla sekä 

 tihkukytkimellä
• Elektroninen ajonestolaite
• Ilmastointi
• Kaksi taitettavaa avainta 

 kauko-ohjauksella
• Keskuslukitus kauko- ohjauksella
• Vakionopeudensäädin ja  

nopeudenrajoitin
• Kuljettajan väsymyksentunnis-

tusjärjestelmä
• Kyynärnoja etuistuimien välissä
• Säilytyshylly kuljettajan istuimen 

alla

38



03

04 06

05

Intuitiiviseksi suunniteltu 
kojelauta helpottaa sinua 
olemaan päättäväinen kun 
sitä tarvitaan.

03 Tee nopeita päätöksiä

Päiväajovalot takana LED-
ajovalojen yhteydessä lisäävät 
turvallisuutta ja tyyliä tien päällä. 
Jotta tulet huomatuksi.

06 Pidät huomiosta?

Moneen tarpeeseen 
mukautuvat kattokaiteet 
pitävät vaihtoehtosi avoinna.

04 Täynnä toimintaa 

Hallitse ympäristösi lämpötilaa 
Aronan Climatronic-ilmastoinnilla. 
Mukavaa, vai mitä?

05 Juuri sellainen kuin haluat



Reference.
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Hyvin 
suunnitellut 
asiat ovat 
vaivattomia.

Aina valmiina

Erotu eduksesi

Yhteydet kunnossa ja 
viihde lähellä. 
6,5-tuumainen 
keskikonsolin näyttö 
tekee siitä helppoa. 

Aronan C-pilarin X-
merkki viimeistelee 
kokonaisuuden.

Kaikki tarpeellinen täydellisesti hallinnassa. 
SEAT Aronan Reference-varustelu pitää 
asiat vaivattomina ja helppoina.



Design Brilliant Silver R  St  XE Dynamic Brilliant Silver St  Dynamic Nuclear Grey XE Dynamic Brilliant Silver FR

Performance Nuclear Grey XE Performance Black R FR

18"

16" 17"

Vanteet.

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste   
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Piano Black St  XE  FR

Sport Black St  XE  FR

18"

Alkuperäiset SEAT- 
lisävarustevanteet.
SEAT Sport Line: alkuperäiset lisävarustevanteet toimittaa SEAT Sport. 



Ulkovärit.

Midnight Black² R  St  XE  FR  Magnetic Tech² R  St  XE  FR  Urban Silver² R  St  XE  FR  Candy White¹ R  St  XE  FR  

Eclipse Orange² R  St  XE  FR  Mystic Magenta² R  St  XE  Nevada White² R  St  XE  FR  Desire Red² R  St  XE  FR  
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Mediterraneo Blue¹ R  St  XE  FR  

Mystery Blue² R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR

Vakio   
Lisävaruste   

¹Normaaliväri.
²Metalliväri. 

⁴XE- ja FR-mallien ulkosivupeilit ovat auton katon väriset. 
St-mallin ulkosivupeilit ovat auton korin väriset

01

02

03

01 Midnight Black²,⁴  
St  XE  FR  

02 Magnetic Tech²,⁴ 
St  XE  FR  

03 Eclipse Orange²,⁴  
St  XE  



Verhoilut.

Dinamica® Black Arena Titan Black CD+WL7¹ XE Sound/Hill/Nora FR FA FRXEEdge White Clip Titan Black CD

Acero Clip Titan Black AF R Orgad Blue Dream Conemara CB St Dinamica® Black Arena Titan Black CB+WL7 St
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste   

¹Verhoilussa on harmaat saumatikkaukset.
²Verhoilussa on punaiset saumatikkaukset.

Istuinsuojat.

Viilennystä kesällä, 
lämpöä talvella. 
Käännettävät istuinsuojat  
kiinnittyvät Aronan 
istuimiin helposti 
vetoketjulla.

Dinamica® Black Arena Titan Black FA+WL7² FR



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    


