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Alhambra Family
Motor

Reference

Style

Xcellence

FR-Line

* Bonus Premium Finance sa vzťahuje na vozidlá financované cez značkové financovanie VWFS

Sériová  výbava, ponuka akčných balíkov výbav a ponuka výbavy na želanie platí podľa normálneho cenníka SEAT Alhambra
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1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 28 520 25 520

Akčný model

Výkon

(kW/k)
Prevodovka Kód

Cenníková 

cena
Akciová cena

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 32 080 27 180

26 040

2,0 TDI 150 110 / 150 6-st. 30 850 27 850

2,0 TDI 115 85 / 115 6-st. 29 040

30 780

2,0 TDI 150 4Drive 110 / 150 6-st. 4x4 36 180 31 280

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 35 680

28 820

2,0 TDI 150 110 / 150 6-st. 34 050 29 150

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 33 720

30 320

2,0 TDI 150 110 / 150 6-st. 36 050 30 650

7114GY19 + $FA

71145X19 + $FA

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 35 720

34 200

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 34 080 28 6807114GX19 + $FA

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4 39 100

33 570

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4 41 110 35 710

71146Y19 + $FA

71146T19 + $FA

2,0 TDI 177 automat 130/177 6-DSG 38 970

32 280

2,0 TDI 150 4Drive 110 / 150 6-st. 4x4 38 190 32 790

71145Y19 + $FA

71145U19 + $FA

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 37 680

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 38 320 33 9207114GXF9 + $FA

37 350

2,0 TDI 150 4Drive 110 / 150 6-st. 4x4 42 230 37 830

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 41 750

35 480

2,0 TDI 150 110 / 150 6-st. 40 190 35 790

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 39 880

38 580

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4 44 760 40 360

2,0 TDI 177 automat 130/177 6-DSG 42 980

7111GX19 + $FA

71114X19 + $FA

71115X19 + $FA

7112GX19 + $FA

7112GY19 + $FA

71125X19 + $FA

71125Y19 + $FA

71125U19 + $FA

71126T19 + $FA

71146TF9 + $FA

71145UF9 + $FA

71146YF9 + $FA

71145XF9 + $FA

71145YF9 + $FA

7114GYF9 + $FA



Motor

Reference

Style

Xcellence

Akčné balíky
* Bonus Premium Finance sa vzťahuje na vozidlá financované cez značkové financovanie VWFS

PLP

PAS

PAC

PW1

P7A

WD3

WH1

PK2

PXE

PAS

PIB

PCD

PNT

PCP

ZN4

PDR

PW1

P7A

WD3

WH1

PCD

PXE

PAS

PNT

PCP

ZN4

PDR

PAC
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Adaptívny tempomat ACC (k dispozícii od výroby 12/2018)

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané 

dýzy ostrekovačov čelného skla

7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre 7-miestne 

prevedenie, koberčeky pre 3. rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu

Technology pack I: elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zásuvka na 230 V

Balík 

STYLE PLUS 
(P25) pre STYLE

4 094

1 561

2 858

REFERENCE 

PLUS (P20) 

pre REFERENCE

130/177 7-DSG 4x4

6 251 -2 402 3 849

Obsahuje výbavu balika STYLE PLUS (P25) a navyše:

Balík              

EXCLUSIVE 
(P30) pre STYLE

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

Multifunkčná kamera s asistentom zmeny jazdného pruhu Lane Assist, systémom pre 

sledovanie mŕtveho uhla Blind spot detection a kontrolou okolia pri cúvaní

Cargo pack

SEAT Navi system

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač, lakťová 

opierka vpredu, držiaky na poháre

Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí

Multifunkčná kamera s asistentom zmeny jazdného pruhu Lane Assist, systémom pre 

sledovanie mŕtveho uhla Blind spot detection a kontrolou okolia pri cúvaní

Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel

Adaptívny tempomat ACC (k dispozícii od výroby 12/2018)

Balík 

EXCLUSIVE      
(P27) pre XC

7 083 -2 647 4 436

Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel (iba s WD1)

Cenník SEAT Alhambra
Výkon

(kW/k)
Prevodovka

7114GX19

110 / 150 6-DSG 7114GY19 35 720 33 720

41 110 39 110

-1 236

33 720

27 540

29 350

30 580

32 550

34 180

34 680

924-  637   

Kód

6-st.

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

2,0 TDI 150 71145X19

Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny

SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), CD 

prehrávač s podporou prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN, 

cúvacia kamera, Bluetooth, farebný multifunkčný displej v združených prístrojoch, lakťová 

opierka vpredu, 8x reproduktor, multifunkčný volant

Winter pack I

7-miestne prevedenie (2+3+2)

Technology pack I

Climatronic 

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty

71125X19

71125Y19

71125U19

71114X19

2,0 TDI 150 4Drive

110 / 150 6-DSG

6-st. 4x4

2,0 TDI 150 automat

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7112GY19

1,4 TSI 150 110 / 150

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st.

BONUS
Zvýhodnená 

cena balíka

Cenníková 

cena

110 / 150

130/177 7-DSG 4x4

Aktuálna ponuka s výhodou 

až 2000 EUR

71126T19

6-st.

6-st.

7111GX19 28 520 27 020

29 040

30 850

39 100

6-st.

71115X19

7112GX19

36 190

34 050

35 680

6-st.

32 220

6-st.

32 080

34 050

35 680

36 180

6-DSG

Cenníková 

cena

6-st. 4x4

71145Y19

110 / 150

2,0 TDI 177 4Drive automat

2,0 TDI 150 4Drive

2,0 TDI 177 automat

1,4 TSI 150 110 / 150

110 / 150

2,0 TDI 177 4Drive automat

71145U19

36 050

37 680

38 190

130/177 6-DSG 38 970

2,0 TDI 150 automat

110 / 150

2,0 TDI 115 85 / 115

34 080

71146Y19

71146T19

2,0 TDI 150 110 / 150

2,0 TDI 150

110 / 150

37 600

32 080

1,4 TSI 150 automat

Lifestyle pack: 16" zliatinové disky "DESIGN" (48/1; vrátane bezpečnostných skrutiek), Chrome 

pack pre interiér, multifunkčný volant, SEAT Media system Plus (rádio, 6,5" obrazovka s 

dotykovým ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, rozhranie Aux-

IN, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free)

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

36 970



Reference
Bezpečnosť Exteriér

• 7x airbag (2x čelný, 2x bočný, 2x hlavový, kolenný airbag vodiča) • 16" oceľové disky 6,5J x 16, pneu. 205/60 typu contiseal

• Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné, vyhrievané, s integrovanými

• Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás v 1. rade    LED smerovkami

• 5x 3-bodový bezpečnostný pás, vpredu výškovo nastaviteľný • Systém Štart/Stop s rekuperáciou

• Elektromechanický posilňovač riadenie s premenlivým účinkom • Lakované nárazníky, kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel

• Elektronický stabilizačný program ESC, asistent pre núdzové brzdenie • Halogénové svetlomety s dvojitou optikou vpredu

• Multikolízna brzda + Svetlá pre denné svietenie s funkciou Coming home

+ Front assist - výstraha pred nárazom spredu s núdzovým brzdením • Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

+ Tempomat • Zadné LED svetlá a LED osvetlenie EČV vzadu

+ Lane assist - systém udržiavania v jazdnom pruhu • Tepelne izolačné sklá

• Senzor pre rozpoznanie únavy vodiča • Zadné bočné posuvné dvere

• Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou (XDS) • Mriežka chladiča s chrómovými prvkami

     (iba pre motory s výkonom 135 kW) • Strešné lišty, čierne

• Detská poistka pre zadné dvere elektricky ovládateľná vodičom Interiér

• ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether) • Komfortné sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

• Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách • Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

Komfort • 3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie

• Climatic - klimatizácia       sklonu operadiel, funkcia "Easy fold"

• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá + Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant

• Ukazovateľ vonkajšej teploty • Volant a radiaca páka potiahnuté kožou (iba pre DSG)

+ Dažďový a svetelný senzor • Schránka pred spolujazdcom uzamykateľná a klimatizovaná

• Elektricky ovládané okná + Vnútorné spätné zrkadlo automatickou clonou

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • Odkladací priestor v prístrojovej doske a stropnej konzole

• Komfortné blikanie (3x na jedno stlačenie) • Odkladací priestor vo dverách (v predných pre 1,5 l fľašu)

• Multifunkčný displej s palubným počítačom • Dodatočné odkladacie priestory v priestore pre batožinu

• Signalizácia otvorených dverí • 2x držiak na poháre (4x pre 7-miestne prevedenie)

• Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca) • Dekoračné prvky "Volcano Grey"

• 12 V zásuvka vpredu (2x pre 5-miestne a 1x pre 7-miestne • Slnečné clony s make-up zrkadlami

       prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu • 4x háčik v priestore pre batožinu

• SEAT Media system color: rádio, 5" obrazovka s dotykovým ovládaním, • Nastaviteľný a odnímateľný kryt batožinového priestoru

      CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, rozhranie • Opierky hlavy vpredu výškovo a sklonovo nastaviteľné

      Aux-IN, 4x reproduktor

Style /navyše oproti Reference

• Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné, s bedernou opierkou • Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel

• Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou • Dekoračné prvky "Black It Up"

• Sedadlo spolujazdca sklopiteľné, funkcia stolíka ( nie pre PL4, PL8 a WL1 )• SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým

• Stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel      ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu,

• Odkladacie priestory pod prednými sedadlami      rozhranie, Aux-IN a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free

• Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel • 12 V zásuvka vpredu (3x pre 5-miestne a 2x pre 7-miestne

• Slnečné clony s make-up zrkadlami a osvetlením, schránka na okuliare      prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu

• Protislnečné roletky pre zadné dvere • USB konektor pri zadných sedadlách

• Odkladací priestor v prístrojovej doske s krytom • 16" zliatinové disky "IZAROS" 6,5J x 16, pneu. 215/60 typu contiseal

• 4x držiak na poháre (6x pre 7-miestne prevedenie) • Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

• Lakťová opierka vpredu, pozdĺžne a výškovo nastaviteľná, • Osvetlenie priestoru okolo vozidla

       s odkladacou schránkou

Xcellence /navyše oproti Style

• Chrómové prvky v interiéri • Pochrómované orámovanie okien a strešné lišty

• Poťahy špecifické pre Xcellence • Tmavo tónované okná od B-stĺpika

• 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/2), pneumatiky 225/50 • Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla

• Parkovacie senzory vpredu a vzadu
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Sériová výbava Alhambra



Motor

FR-Line

* Bonus Premium Finance sa vzťahuje na vozidlá financované cez značkové financovanie VWFS
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40 190

71145UF9

41 760

41 750

42 230

71146YF9

6-st.

39 230

Akčný model SEAT Alhambra FR-Line

71145XF9

71145YF9

Cenníková 

cena

Aktuálna ponuka s výhodou 

až 3000 EUR

Výkon

(kW/k)
Prevodovka Kód

38 320

2,0 TDI 150 automat 110 / 150

1,4 TSI 150 110 / 150

37 190

38 750

2,0 TDI 150 4Drive

6-DSG

2,0 TDI 150

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7114GYF9 39 880 36 880

35 3206-st.

2,0 TDI 177 4Drive automat

2,0 TDI 177 automat

71146TF9

42 980

44 760

110 / 150 6-st. 4x4

110 / 150

130/177

130/177 7-DSG 4x4

7114GXF9

6-DSG 39 980

• Výbava v rozsahu Xcellence a navyše:

• Winter pack I: Vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného 
skla

• 7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre 7-miestne prevedenie, 
koberčeky pre 3. rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu

• Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač, lakťová opierka vpredu, držiaky na 
poháre

• Technology pack I: asistent rozjazdu do kopca, elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zásuvka na 230 V 

• Asistent diaľkových svetiel Light assist

• Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí

• Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty

• Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

• Adaptívny tempomat ACC

• Multifunkčná kamera s asistentom zmeny jazdného pruhu Lane Assist, systémom pre sledovanie mŕtveho uhla Blind 
spot detection a kontrolou okolia pri cúvaní 

• Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny ( nie  k dispozícii pre 71146TF9 )

• SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), CD prehrávač s podporou 
prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth, farebný 
multifunkčný displej v združených prístrojoch, lakťová opierka vpredu, 8x reproduktor, multifunkčný volant

• 18" zliatinové disky vo farbe sivá Atom

• Označenie FR-LINE na mriežke chladiča a na zadných dverách

• Kryty vonkajších spätných zrkadiel co farbe sivá Atom

• Polep vozidla s dizajnom FR-LINE

• Farba interiéru - čierna, poťah sedadiel - Alcantara, čierna farba s červeným prešívaním a logom FR-LINE

• Logo FR na volante

• Kožený volant a radiaca páka s červeným prešívaním

• Chromové prahové lišty s logom FR-LINE



< - v sérii

o - na želanie

- - nedostupné
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882 - o  -  -
Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu PK5

< <

511

17" zliatinové disky "DYNAMIC" 48/1 pneumatiky 225/50 (vrátane bezpečnostných 

skrutiek)
- -

SEAT Full link (Mirror link) (vyžaduje PLP alebo balík Reference Plus alebo Navi system) PMK 179 o

PK2 496 o o

o

Klimatizácia, kúrenie a zimné pakety

o

o oDigitálny príjem autorádia (DAB+)

-

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, 

vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla (nie s WL1)
PW1 386 o o o <

Programovateľné nezávislé kúrenie, vyhrievané predné sedadlá (nie s PW2, P7B, WH1) PPH 1 321 -

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Keyless system)(pri konfigurácií auta bez 

alarmu sa objednáva ako PQC)
PQS 422 < <

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty

 - o

-

-

o o o

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

o o

PND 220 o o

PXE 1 062 - o o <

<

Multifunkčná kamera s asistentom zmeny jazdného pruhu Lane Assist, systémom pre 

sledovanie mŕtveho uhla Blind spot detection a kontrolou okolia pri cúvaní (iba s PDR; 

nie s PW2)

PNT 266 - o o <

Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel (iba s WD1) PDR 141 - o o

Adaptívny tempomat ACC (k dispozícii od výroby 12/2018)

Adaptívny tempomat ACC (k dispozícii od výroby 12/2018)

PAC

PAC

<

Bluetooth (hands-free), multifunkčný volant, rozhranie USB, lakťová opierka (nie s WN4) RB5 529 o < < <

SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), 

CD prehrávač s podporou prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB 

a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth, farebný multifunkčný displej v združených 

prístrojoch

ZN4 709 - o o

SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), 

CD prehrávač s podporou prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB 

a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth, farebný multifunkčný displej v združených 

prístrojoch, lakťová opierka vpredu, 8x reproduktor, multifunkčný volant

ZN4 1 097 o - - -

Rádia, navigačné systémy a telefonovanie

o o

<

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, vyhrievané 

predné sedadlá, programovateľné nezávislé kúrenie (nie s P7A, P7B, PW2)
PH2 2 201 - o o -

951  - o o
WH1

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač, 

lakťová opierka vpredu, držiaky na poháre (nie s PPH, pre Reference len s RB5 alebo 

Navi systém) 977 o  -  -  -

o - -

17" zliatinové disky "DYNAMIC BLACK" (48/3), pneumatiky 225/50 (vrátane 

bezpečnostných skrutiek)
PUG 582 - o -

Kolesá a podvozky

PUB 405 - o

PDJ 2 051

o

Adaptívny podvozok DCC  (nie s PAE a PUK) PDC 1 065 - o o

17" zliatinové disky "DYNAMIC ATOM" (48/1), pneumatiky 225/50 (vrátane 

bezpečnostných skrutiek)
PUF 582 - o - -

PUG 177 - - o -

18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok (vrátane 

bezpečnostných skrutiek)
PUK 582

- o -

18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok (vrátane 

bezpečnostných skrutiek)
PUK 987 -

Sada na opravu pneumatík (kompresor a tesniaci prípravok) PY9 57 o o o

Tmavo tónované okná od B-stĺpika PCO <
Okná, zrkadlá a exteriér

-

17" zliatinové disky "DYNAMIC BLACK" (48/3), pneumatiky 225/50 (vrátane 

bezpečnostných skrutiek)

o

Automatická regulácia výšky zadnej nápravy (nie s PUK) PAE 551 o o o -

o

- - o -

Adaptívny podvozok DCC + 18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový 

podvozok (vrátane bezpečnostných skrutiek)

977 - o o

Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien PIB 551 - o <

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí PCD 1 046

<

<

PTC

Easy Open System - Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných 

výklopných dverí + virtuálny pedál (vyžaduje PQS/PQC)

< < <

o
Panoramatické strešné okno, elektrické ovládanie (iba s WH1; nie s PPH, PRC) ( 2,0 TDI 

4x4: nie WGR+P7A/P27/P30 )

PFM 254 o

PHB 1 225 - o o -

     cena v kombinácii s balíkom Exclusive PHB 180 - o o -

276 o o <

- o o

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

o

PAR

Výbava na želanie 

Bočné airbagy vzadu 221

547
<

Kód Cena Reference Style Xcellence FR-Line

o

Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

215

o o - -

- - o



< - v sérii
o - na želanie
- - nedostupné
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-

o

P7A

FR-Line

o o

StyleCena ReferenceKód

Výbava na želanie 

787 o

W5N 486 o o

Sedadlá a interiér

o o252

Xcellence

o

-

Balíky výbav

o

WD1

o o o

-

o -

81 - o

o o

Technology pack I: elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zásuvka na 230 V 

(iba s PDR a PK2 alebo PK5) (v kombinácii s WH1 platí kód WD3)

7-miestne prevedenie (P7A) + Climatronic, vyhrievané predné sedadlá a nezávislé 

kúrenie (PH2) (nie s PPH, PW2, WH1)

PCP 276 o

o - -

Ťažné zariadenie (nie pre motory 1,4 TSI; pre 2,0 TDI 4x4:  nie v kombinácii s 

PTC+P7A/P27/P30)
WGR 848 o o o

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím PAS 331 o

o

-

W4N

Lifestyle pack: 16" zliatinové disky "DESIGN" (48/1; vrátane bezpečnostných skrutiek), 

Chrome pack pre interiér, multifunkčný volant, SEAT Media system Plus (rádio, 6,5" 

obrazovka s dotykovým ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD 

kartu, rozhranie Aux-IN, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free)

PLP 683 o -

- o

7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu, 

koberčeky pre 3. rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu (iba s WH1 a 

RB5 ) (2,0 TDI 4x4: obmedzenie kombinovateľnosti uvedené na konci cenníka)

PL8 648 - - o

PL4 -

- oPL4

1 detská sedačka (v 2. rade, vpravo)

2 detské sedačky (v 2. rade, vpravo a vľavo)

-

o

o

o

<

o

o

P7B 2 988 - o

Storage pack: uzatvárateľná schránka na prístrojovej doske, odkladací priestor pod 

sedadlom vodiča, odkladacia schránka na okuliare, výškovo nastaviteľné sedadlo 

vodiča a spolujazdca s bedernými opierkami, lakťová opierka vpredu, sklápateľné 

sedadlo spolujazdca, sklápateľné stolíky a držiak na poháre v 2. rade (len s RB5 alebo 

Navi systémom)

PLT 452

- o

<

-

-

Masážne sedadlo vodiča s pamäťou, vyhrievané (bez sklápacieho operadla sedadla 

spolujazdca,  bez odkladacích priestorov pod prednými sedadlami)

Masážne sedadlo vodiča s pamäťou, vyhrievané (pre kombináciu s Alcantarou pozri 

PL8) ( bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích priestorov pod 

prednými sedadlami)

Poťah sedadiel - Alcantara, masážne sedadlo vodiča, elektricky nastaviteľné s 

pamäťou, vyhrievané, farba interiéru - čierna (nie s PLT, PL4) ( bez sklápacieho 

operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )

o -

PFU 26

o

Kožené poťahy sedadiel, predné sedadlá športové, elektricky nastaviteľné (12-smerovo, 

vodičove s pamäťou) a vyhrievané, ostrekovače svetlometov, vyhrievané trysky 

ostrekovačov čelného skla, elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá (nie s PW1) 

(bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích priestorov pod 

prednými sedadlami)

Fajčiarska výbava

Odkladacie priestory v stropnom paneli (nie s PTC)

Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny ( nie k dispozícii 2.0 TDI 4Drive DSG 

(711*6T ))

PRC 145

Poťah sedadiel - Alcantara, vyhrievané, športové predné sedadlá, farba interiéru - 

čierna (nie s PL4, bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích 

priestorov pod prednými sedadlami)

o o

196

196

WL1 2 311

- o o

<o

Ostatné

<

o

o

281

1 120 <ZADARMO

618 o o

<

Lak karosérie: nemetalizovaný

o

Záruka/garancia

Predĺžená garancia na 6 rokov / 150 000 km                                               <

o

o o

Lak karosérie: metalizovaný

o o o o

-

<

PST 386

Lak karosérie: základný 0



Hmotnostné obmedzenia pre Alhambru 2,0 TDI 150 k

Vyššie uvedenú kombináciu výbav nie je možné kombinovať s výbavou W5N (2 detské sedačky) a PCP (Cargo pack)

Vyššie uvedenú kombináciu výbav nie je možné kombinovať s kombináciou PCD (Elektrické ovládanie a dovieranie dverí) + 

PY9 (Sada na opravu pneumatík)

Hmotnostné obmedzenia pre Alhambru 2,0 TDI 177 k 7-DSG

Objem palivovej nádrže 70 l

Batožinový priestor [l]:

5-miestne prevedenie 885 (po strechu: 1 339; so sklopeným 2. radom sedadiel: 2 430)

7-miestne prevedenie 300 (so sklopeným 3. radom sedadiel: 658; so sklopeným 2. a 3. radom sedadiel: 2 297)
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Vyššie uvedenú kombináciu výbav nie je možné kombinovať s výbavou PTC 

(Panoramatické strešné okno, PRC (Odkladacie priestory v strope) a PCP 

(Cargo pack)

Vyššie uvedenú kombináciu výbav nie je možné kombinovať s 

kombináciou PDC/PDJ  (Adaptívny podvozok DCC) + PK5 

(Parkovací asistent)

Technické údaje

Výbava na želanie 

7 miest ťažné zariadenie strešné okno4 DriveAlhambra

7 miestAlhambra 4 Drive 4 DriveAlhambra



SEAT Service Mobility

Prvé dva roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci SEAT Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný 

a spoľahlivý rozsah asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla,

či natankovania nesprávneho paliva je služba SEAT Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.

V rámci Service mobility máte nárok na:

● náhradné vozidlo

● náhradné ubytovanie

● krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste

Záruka/garancia

Automaticky Vám prinášame 2 - ročnú záruku vo Vašom novom vozidle značky SEAT, ktorá poskytuje plné krytie na území Európskej únie 

bez obmedzenia kilometrov. Ako bonus sme pre Vás pripravili aj dodatočnú 4 - ročnú garanciu až do výšky 150.000 najazdených km.  Veľkou  

zákazníckou výhodou je aj prenesenie 6 - ročnej garancie na ďalšieho majiteľa v prípade predaja vozidla.

12 rokov záruka na prehrdzavenie z vnútra

Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku proti

prehrdzaveniu z vnútra. Modely značky SEAT majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly

môžu zoslať.

SEAT Finance

Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky SEAT. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní

 dokážeme pripraviť tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky SEAT je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.

Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu SEAT alebo navštívte http://www.seatfinancie.sk .

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.

Všetky uvedené ceny v tomto dokumente sú nezáväzne odporúčané ceny v EUR a zahŕňajú 20% DPH. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Bonusy nie je možné vyplatiť v hotovosti a vzťahujú sa len na kúpu nového vozidla.

Uvedené výbavy zodpovedajú aktuálnemu modelovému roku. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť.

Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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SEAT Služby

● pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných 

nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)

ZÁRUKA NA PREHRDZAVENIE 

Z VNÚTRA 12 ROKOV

NÁHRADNÉ

VOZIDLO

SEAT SERVICE

MOBILITY

ORIGINÁLNE DIELY
SEAT

ORIGINÁLNE VÝMENNÉ

DIELY SEAT

ORIGINÁLNE

PRÍSLUŠENSTVO SEAT

SIEŤ SERVISOV

SEAT

STAROSTLIVOSŤ O

ZÁKAZNÍKOV



Motor

Reference

Style

Xcellence

FR-Line

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH

Reference
Bezpečnosť Exteriér
• 7x airbag (2x čelný, 2x bočný, 2x hlavový, kolenný airbag vodiča) • 16" oceľové disky 6,5J x 16, pneu. 205/60 typu contiseal
• Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné, vyhrievané, s integrovanými
• Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás v 1. rade    LED smerovkami
• 5x 3-bodový bezpečnostný pás, vpredu výškovo nastaviteľný • Systém Štart/Stop s rekuperáciou
• Elektromechanický posilňovač riadenie s premenlivým účinkom • Lakované nárazníky, kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel
• Elektronický stabilizačný program ESC, asistent pre núdzové brzdenie • Halogénové svetlomety s dvojitou optikou vpredu
• Multikolízna brzda • Svetlá pre denné svietenie s funkciou "coming home"
• Front assist - výstraha pred nárazom spredu vrátane núdzového brzdenia • Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut
• Tempomat • Zadné LED svetlá a LED osvetlenie EČV vzadu
• Lane assist - systém udržiavania v jazdnom pruhu • Tepelne izolačné sklá
• Senzor pre rozpoznanie únavy vodiča • Zadné bočné posuvné dvere
• Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou (XDS) • Mriežka chladiča s chrómovými prvkami
     (iba pre motory s výkonom 135 kW) • Strešné lišty, čierne
• Detská poistka pre zadné dvere elektricky ovládateľná vodičom Interiér
• ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether) • Komfortné sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
• Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách • Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
Komfort • 3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie
• Climatic - klimatizácia       sklonu operadiel, funkcia "Easy fold"
• Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant
• Ukazovateľ vonkajšej teploty • Volant a radiaca páka potiahnuté kožou (iba pre DSG)
• Dažďový a svetelný senzor • Schránka pred spolujazdcom uzamykateľná a klimatizovaná
• Elektricky ovládané okná • Vnútorné spätné zrkadlo automatickou clonou
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • Odkladací priestor v prístrojovej doske a stropnej konzole
• Komfortné blikanie (3x na jedno stlačenie) • Odkladací priestor vo dverách (v predných pre 1,5 l fľašu)
• Multifunkčný displej s palubným počítačom • Dodatočné odkladacie priestory v priestore pre batožinu
• Signalizácia otvorených dverí • 2x držiak na poháre (4x pre 7-miestne prevedenie)
• Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca) • Dekoračné prvky "Volcano Grey"
• 12 V zásuvka vpredu (2x pre 5-miestne a 1x pre 7-miestne • Slnečné clony s make-up zrkadlami
       prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu • 4x háčik v priestore pre batožinu
• SEAT Media system color: rádio, 5" obrazovka s dotykovým ovládaním, • Nastaviteľný a odnímateľný kryt batožinového priestoru
      CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, rozhranie • Opierky hlavy vpredu výškovo a sklonovo nastaviteľné
      Aux-IN, 4x reproduktor

Style /navyše oproti Reference
• Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné, s bedernou opierkou • Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel
• Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou • Dekoračné prvky "Black It Up"
• Sedadlo spolujazdca sklopiteľné, funkcia stolíka ( nie pre PL4, PL8 a WL1 ) • SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým
• Stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel      ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu,
• Odkladacie priestory pod prednými sedadlami      rozhranie, Aux-IN a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free
• Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel • 12 V zásuvka vpredu (3x pre 5-miestne a 2x pre 7-miestne
• Slnečné clony s make-up zrkadlami a osvetlením, schránka na okuliare      prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu
• Protislnečné roletky pre zadné dvere • USB konektor pri zadných sedadlách
• Odkladací priestor v prístrojovej doske s krytom • 16" zliatinové disky "IZAROS" 6,5J x 16, pneu. 215/60 typu contiseal
• 4x držiak na poháre (6x pre 7-miestne prevedenie) • Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
• Lakťová opierka vpredu, pozdĺžne a výškovo nastaviteľná, • Osvetlenie priestoru okolo vozidla
       s odkladacou schránkou

Xcellence /navyše oproti Style
• Chrómové prvky v interiéri • Pochrómované orámovanie okien a strešné lišty
• Poťahy špecifické pre Xcellence • Tmavo tónované okná od B-stĺpika
• 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/2), pneumatiky 225/50 • Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla
• Parkovacie senzory vpredu a vzadu

FR-Line
• Winter pack I: Vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače svetlometov a čelného skla • SEAT Navi system, 6,5" farebný dotykový displej, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN,
• 7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu, koberčeky    cúvacia kamera, Bluetooth
• Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač • Parkovacie senzory vpredu a vzadu
• Technology pack I: asistent rozjazdu do kopca, elektricky sklápateľné spätné zrkadlá, zásuvka 230 V • Adaptívny tempomat
• Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien • 18" zliatinové disky vo farbe sivá Atom
• Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí • Kryty vonkajších spätných zrkadiel co farbe sivá Atom
• Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty • Polep vozidla s dizajnom FR-LINE
• Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím • Farba interiéru - čierna, poťah sedadiel - Alcantara s červeným prešívaním a logom FR-LINE
• Multifunkčná kamera vrátane asistenta zmeny jazdného pruhu a systému pre sledovanie mŕtveho uhla • Logo FR na volante
• Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny ( nie  k dispozícii pre 71146TFT ) • Kožený volant a radiaca páka s červeným prešívaním
• Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla • Chromové prahové lišty s logom FR-LINE
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110 / 150

2,0 TDI 150 110 / 150 6-st. 71115XST

2,0 TDI 150

Výkon 

(kW/k)
Prevodovka Kód

7112GYST

32 080

2,0 TDI 115 85 / 115 6-st. 71114XST

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st.

2,0 TDI 150 4Drive 110 / 150 6-st. 4x4 71125UST

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4 71126TST

71125XST

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 71125YST

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG

Cenník SEAT Alhambra (neakciový)

71146TST

7111GXST

6-st.

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7114GYST

6-st.

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 71145YFT

1,4 TSI 150 automat 110 / 150

34 0801,4 TSI 150 110 / 150

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 7112GXST

30 850

6-st. 7114GXST

2,0 TDI 150

110 / 150 6-st.

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4

2,0 TDI 150 automat 110 / 150 6-DSG 71145YST

2,0 TDI 150 4Drive 110 / 150 6-st. 4x4 71145UST

2,0 TDI 177 automat 130/177

6-st. 4x4110 / 150 71145UFT

2,0 TDI 177 automat 130/177 6-DSG

6-DSG 71146YST

2,0 TDI 177 4Drive automat 130/177 7-DSG 4x4

41 750

2,0 TDI 150 110 / 150 71145XFT

2,0 TDI 150 4Drive

6-DSG 7114GYFT

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 7114GXFT

Cenníková cena

28 520

29 040

33 720

34 050

35 680

36 180

39 100

35 720

37 680

38 190

38 970

41 110

42 230

36 050

42 980

71145XST

39 880

38 320

44 760

40 190

Sériová výbava Alhambra

71146TFT

71146YFT


