
Naujoji SEATAteca
Pirkdami Ateca su automatine pavarų dėže,
dovanų gaukite iki 2 000 eurų vertės įrangą.

www.seat.lt

Tegul SEAT
Jus nustebina.



Naujoji Ateca

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
• Į kainą įskaičiuotas 21% PVM mokestis, į kainą neįtraukta automobilio registracijos kaina ir kaina neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
• Kainininkas išleistas 2020.10.01. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TSI - Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI - Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis

MAN - Mechaninė pavarų dėžė
DSG - Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė

4Drive - Visų ratų pavara
ACT - Aktyvaus cilindrų valdymo technologija

www.seat.lt 2

Kodas Variklis Galia
kW/AG

Transmisija Kaina
EUR su PVM

Įranga dovanų *
EUR su PVM

REFERENCE

KHP1BX 1.0 TSI 81 / 110 MAN-6 20 100

STYLE

KHP2OX 1.5 TSI  ACT 110 / 150 MAN-6 23 900

KHP2OZ 1.5 TSI  ACT 110 / 150 DSG-7 25 500 1 700

KHP2PX 2.0 TDI 110 / 150 MAN-6 25 900

KHP2PZ 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 27 500 1 700

XPERIENCE

KHP8OZ 1.5 TSI  ACT 110 / 150 DSG-7 27 500 2 000

KHP8TS 2.0 TSI 140 / 190 DSG-7 4Drive 31 500 2 000

KHP8PZ 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 29 500 2 000

KHP8PS 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 4Drive 31 500 2 000

FR

KHP5OZ 1.5 TSI  ACT 110 / 150 DSG-7 27 500 2 000

KHP5TS 2.0 TSI 140 / 190 DSG-7 4Drive 31 500 2 000

KHP5PS 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 4Drive 31 500 2 000

* Įsigykite naująjį Ateca modelį su automatine pavarų dėže bei „Plus“ paketu ir sutaupykite nurodytą sumą.
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IŠORĖS ĮRANGA

Plieniniai ratlankiai R16 (6J x 16) 
∙ Padangos 215/60 R16

●

Lengvojo lydinio ratlankiai "Dynamic 36/1" 7J x 17
∙ Padangos 215/55 R17

●

Lengvojo lydinio ratlankiai "Xperience" 7J x 18
∙ Padangos 215/50 R18 (4Drive versijoje 225/50 R18)

●

Lengvojo lydinio ratlankiai "Performance 36/3" 7J x 18
∙ Padangos 215/50 R18 (4Drive versijoje 225/50 R18)

●

Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ● ●

Cosmo Grey spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ●

Juodos spalvos stogo bėgeliai ● ●

Sidabrinės spalvos stogo bėgeliai ●

Juodos spalvos ratų arkų apsaugos ● ●

Kėbulo spalvos ratų arkų apsaugos ●

Juodos spalvos šoninių langų apdaila ● ● ●

Sidabrinės spalvos šoninių langų apdaila ●

Style versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale ●

Xperience versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale ●

FR versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale ●

FR versijos sportinio dizaino galinis aptakas ●

High LED priekiniai žibintai ● ● ● ●

LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija ● ● ●

Eco LED galiniai žibintai ● ●

LED galiniai žibintai su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis ● ●

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ● ●

VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Clip" ●

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Dallas" ●

Medžiaginiai "Boston"/ Dinamica® microfiber sėdynių apmušalai ●

Medžiaginiai "Nilo"/ Dinamica® microfiber sėdynių apmušalai ●

Šviesiai pilkos spalvos medžiaginis lubų apmušimas ● ● ● ●

Sportinio dizaino komfortiškos priekinės sėdynės ● ●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ●

Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės ● ● ●

Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama ● ● ●

Priekinis vidurinis ranktūris ●

Priekinis vidurinis ranktūris, orlaidės galiniams keleivimas ● ● ●

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas ●

Šildomas, oda aptrauktas, daugiafunkcis vairas 
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)

●

Šildomas, oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su "X" logotipu 
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)

●

Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su "FR logotipu 
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)

●

SEAT Ateca
Bazinė įranga

●  bazinė įrangawww.seat.lt 3
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V IDAUS ĮRANGA (tęsinys)

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis (versijose su mechanine pavarų dėže) ● ●

LED vidaus apšvietimas priekinės durelėse įvairiomis pasirinktinomis spalvomis ● ●

Apšviečiamas veidrodis  skydelyje nuo saulės vairuotojui ●

Apšviečiami veidrodžiai skydeliuose nuo saulės priekiniams keleiviams ● ●

Dalomas galinės sėdynės atlošas ●

Dalomas galinės sėdynės atlošas su centriniu porankiu viduryje ● ● ●

Apšviečiamos priekinių durų aliuminio optikos apsauginės slenksčių juostos su versijos užrašu ● ●

Metalizuoti pedalai ●

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ● ●

Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS) ● ● ● ●

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto-Hold“ funkcija ● ● ● ●

Padangų oro slėgio indikacija ● ● ● ●

Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema „Rest Assist“ ● ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija ● ● ● ●

Pesčiųjų atpažinimo sistema ● ● ● ●

Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama),  kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje ● ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ● ● ●

Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu ● ● ●

Neprisegto diržo perspėjimas priekinėms ir galinėms sėdynėms ● ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje ● ● ● ●

Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ● ●

E-CALL pagalbos skambučio sistema ● ● ● ●

Parkavimosi sensoriai gale ● ● ●

Galinio vaizdo kamera ● ●

Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos) ● ● ● ●

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS

Medijos sistema Plus su 8.25" spalvotu jutikliniu ekranu ● ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje ●

2 USB-C jungtys priekyje and 2 jungtys gale ● ● ●

Bluetooth laisvų rankų sistema ● ● ●

4 garsiakalbiai ●

8 garsiakalbiai ● ● ●

Multifunkcinis spalvotas ekranas "Medium" (borto kompiuteris) ● ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB) ● ● ● ●

SEAT Ateca
Bazinė įranga

●  bazinė įrangawww.seat.lt 4
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KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS

Beraktė variklio paleidimo sistema "Keyless Go" ● ●

Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go" ● ●

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai ● ● ● ●

Elektra nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ●

Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 
(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija)

● ● ●

Oro kondicionierius ●

Automatinė 2 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic" ● ● ●

Šildomos priekinės sėdynės ● ● ●

Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai ● ● ● ●

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis ● ● ●

Dinaminė priekinių žibintų kontrolė ● ● ● ●

Automatinis priekinių žibintų įjungimas, automatinė Coming & leaving home funkcija ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ●

Progresyvus vairo mechanizmas ● ●

SEAT Drive Profile vairavimo režimų pasirinkimas ● ●

GARANTIJA

Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 100 000km ridos ● ● ● ●

SEAT Ateca
Bazinė įranga

●  bazinė įrangawww.seat.lt 5
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SPECIALŪS PAKETAI

Reference Plus paketas
∙ Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu
∙ Bluetooth laisvų rankų sistema
∙ Parkavimosi sensoriai gale
∙ Išmaniųjų telefonų integracija "SEAT Full Link"

P30 709
496

Style Plus paketas
∙ Parkavimo asistentas "Park Assist"
∙ Galinio vaizdo kamera
∙ Išmaniųjų telefonų integracija "SEAT Full Link"

P31 742
505

Xperience / FR Plus paketas
∙ Parkavimo asistentas "Park Assist"
∙"Easy Access" paketas
∙ Skaitmeninis prietaisų skydelis
∙ Navigacijos sistema Plus su 9.2" spalvotu jutikliniu ekranu
(tik su PMK)

P32 1798
1313

SPALVA

Mėlyna "SOFT" spalva
∙ Energy Blue (K4K4) O ● ● ● ● 0

Balta "SOFT" spalva
∙ Bila White (9P9P) P 160

Metalizuota  spalva
∙ Lava Blue (0F0F)
∙ Rodium Grey (F6F6)
∙ Brilliant Silver (8E8E)
∙ Magic Black (1Z1Z)
∙ Nevada White (2Y2Y)

M 424

Speciali spalva
∙ Crystal Black (6J6J)
∙ Dark Camouflage (9S9S)
∙ Velvet Red (K1K1)

C 662

RATLANKIAI  /  PADANGOS

Lengvojo lydinio ratlankiai "Dynamic 36/1" R17 (Nuclear Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17
∙ Padangos 215/55 R17

PUA 359

Lengvojo lydinio ratlankiai  "Performance 36/8" R18 (Nuclear Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai  7J x 18
∙ Padangos 215/50 R18 (4Drive versijoje 225/50 R18)

PUQ 578

Lengvojo lydinio ratlankiai  "Exclusive 36/4" R19 (Nuclear Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 235/40 R19 (4Drive versijoje 245/40 R19)

PUU 708

Lengvojo lydinio ratlankiai "Performance 36/3" R18 (Cosmo Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18
∙ Padangos 215/50 R18 (4Drive versijoje 225/50 R18)

PUK 356

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 36/7" R19 (Cosmo Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 235/40 R19 (4Drive versijoje 245/40 R19)

PUV 773

SEAT Ateca
Papildoma įranga

●  bazinė įranga    papildoma įrangawww.seat.lt 6
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RATLANKIAI  /  PADANGOS (tęsinys)

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 36/10" R19 (Glossy Black)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 235/40 R19 (4Drive versijoje 245/40 R19)

PYB 757

Sumažinto dydžio atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas
(4Drive versijoje pakeltos bagažinės grindys) PG6 88

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI

Parkavimosi sensoriai gale PAK ● ● ● 211

Parkavimo asistentas "Park Assist
∙ Aktyvi vairavimo pagalba lengvam parkavimui
∙ Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

PK5 347

Manevravimo su priekaba pagalbos sistema "Trailer Assist“ 
∙ Manevravimo su priekaba pagalbos sistema 
∙ Parkavimo asistentas "Park Assist
(tik su PGR ir PCT) (negalima su PK5)

PK7 569

Galinio vaizdo kamera PCR ● ● 223

360°  kamerų sistema (priekinė ir galinė kameros, dvi kameros iš šonų)
(tik su ZN2 ir PK5 arba P32) PCT 518

Vairavimo asistentų paketas (M)
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su  Follow-to-Stop funkcija)
∙ Eismo juostos palaikymo sistema "Lane Assist" su aktyvia vairavimo intervencija
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
(negalima su ZN2)

PDF 427

Vairavimo asistentų paketas (M) skirtas Navigation system Plus
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su  Follow-to-Stop funkcija)
∙ Eismo juostos palaikymo sistema "Lane Assist" su aktyvia vairavimo intervencija
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
∙ Kelio ženklų atpažinimo sistema "Sign Assist"
(tik su ZN2)

PDG 516

Vairavimo asistentų paketas (M2)
∙ Aklosios zonos asistentas "Blind Spot Detect"
∙ Perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis "Rear Cross Traffic Alert"

PDV 383

Vairavimo asistentų paketas (L)
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su  Follow-to-Stop funkcija)
∙ Eismo juostos palaikymo sistema "Lane Assist" su aktyvia vairavimo intervencija
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
∙ Aklosios zonos asistentas "Blind Spot Detect"
∙ Perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Keleivių apsaugos sistema "Pre-crash Assist"
(negalima su ZN2)

PDH 704

Vairavimo asistentų paketas (XL) skirtas Navigation system Plus
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su  Follow-to-Stop funkcija)
∙ Eismo juostos palaikymo sistema "Lane Assist" su aktyvia vairavimo intervencija
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
∙ Aklosios zonos asistentas "Blind Spot Detect"
∙ Perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Keleivių apsaugos sistema "Pre-crash Assist"
∙ Kelio ženklų atpažinimo sistema "Sign Assist"
∙ Važiavimo spūstyje asistentas "Traffic Jam Assist"
∙ Kritinių situacijų asistentas "Emergency Assist"
(tik su ZN2)

PDL 881

SEAT Ateca
Papildoma įranga

●  bazinė įranga    papildoma įrangawww.seat.lt 7
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MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS

Skaitmeninis prietaisų skydelis PFK 390

SEAT Full Link išmaniųjų telefonų integracija
∙ Išmaniojo telefono informacijos atvaizdavimas automobilio medijos sistemoje
∙ Suderinama su Google Android Auto ir Apple CarPlay
∙ Prieinamumas priklauso nuo išmaniojo telefono versijos ir paslaugų bei programų 
pasiekiamumo šalyje

PML / 
PMK 172

Connectivity Box
∙ Išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija
(tik su PQS arba PQC)

PB1 176

Beats Audio garso sistema
∙ 340W stiprintuvas
∙ 9 garsiakalbiai
∙ Žemų dažnių garsiakalbis
(tik su PG6)

PNB 487

Navigacijos sistema Plus su 9.2" spalvotu jutikliniu ekranu
(tik su PMK) ZN2 623

KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas PCO ● ● 176

Panoraminis stoglangis
∙ Elektra valdomas panoraminis stoglangis PTC 956

Šildomas priekinis stiklas
∙ Priekinio stiklo šildymas be vizualiai matomų šildymo laidelių
∙ Šilumą izoliuojantis stiklas

PW2 342

Autonominė šildymo sistema
∙ Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PPH 863

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Juodos spalvos lubų apmušimas PBR 232

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atminties fukcija
∙ Vairuotojo sėdynė su atminties fukncija
∙ Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija
  (tik su PL7 arba WL1)

PFZ 394

Sėdynių apmušalai Dinamica®(juodos spalvos)
∙ Dinamica® mikro pluošto priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Sėdynių šonuose ir vidinėje durų pusėje - dirbtinės odos apdailos

PL7
438

356

Odiniai sėdynių apmušalai (juodos spalvos)
∙ Odiniai priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Vidinėje durų pusėje - dirbtinės odos apdailos

WL1
954

784

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS

Signalizacija WAS 247

Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"
∙ Beraktė durų užrakinimo/atrakinimo sistema
∙ Variklio užvedimas/sustabdymas mygtuku

PQS/ 
PQC ● ● 319

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis PCD 303

"Easy Access" paketas
∙ Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"
∙ Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis,  Virtualaus Pedalo funkcija - 
   valdymas kojos judesiu
  (negalima su PCD)

PHF/ 
PHE

621

438

SEAT Ateca
Papildoma įranga

●  bazinė įranga    papildoma įrangawww.seat.lt 8
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KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS (tęsinys)

Elektrinis tempimo kablys
∙ Paslėptas, elektra atrakinamas ir atlenkiamas priekabos kablys
∙ Elektros jungtis (13 kontaktų)

PGR 701

Paketas "Easy plug-in"
∙ 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje
∙ 230 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

PDY 97

Dvigubos bagažinės grindys
(negalima su PG6 opcija 4Drive versijoje) PFP 148

Skiriamasis tinklas PCP 144

Galinės sėdynės atlošo nulenkimas iš bagažinės PLY 19

Automobilio bagažinės dangtis be modelio ir versijos pavadinimų PQN 0

DIZAINAS IR VAIRAVIMAS

Eksterjero chromo paketas
∙ Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai
∙ Sidabrinės spalvos šoninių langų apdaila

PIB 438

Adaptyvi važiuoklės kontrolė
∙ Vairavimo profilio pasirinkimas PDC 780

GARANTIJOS PRATĘSIMAS

Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 150 000km ridos YW9  481

SEAT Ateca
Papildoma įranga
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