
                                                         

 

SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI DSG 
 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 24 390 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 27 730 
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 36 708 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1004 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 
Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1395 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k)/ot min-1 110(150)/5000-6000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 250/1500-3500 

Pohon predných kolies 
Prevodovka 6-st. automat DSG 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 
Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,9 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 225/50 R17 

KAROSÉRIA 
Typ karosérie MPV, 7-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4854 - 1904 -1720 

Rázvor (mm) 2919 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1557-69/1605-17 
Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru 7/5/2 sedadiel (l) 300/658/2297 

Objem palivovej nádrže (l) 70 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1693 

Užitočná hmotnosť (kg) 737 

Celková hmotnosť (kg) 2430 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 
Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1535 
Vnútorná šírka minimum 1470 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 980/1030 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/355 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 
Vzdialenosť pred. operadlo - zad. operadlo  670-820 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1585 

Vnútorná šírka minimum  1505 
Vzdialenosť sedák - strop 978 

Vzdialenosť podlaha - sedák 335 

Priestor pre chodidlá vzadu pod pred. sedákmi Áno 

Pre cestujúcich vzadu 3. rad sedadiel 

Vzdialenosť pred. operadlo - zad. operadlo  560-710 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1262 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1262 
Vnútorná šírka minimum 1095 

Vzdialenosť sedák - strop  875 

Vzdialenosť podlaha – sedák 295 

Dĺžka predný sedák 510 
Dĺžka zadný sedák  445 

Dĺžka zadný sedák 3.rad  438 

Priestor pre chodidlá vzadu 3.rad pod pred. sedákmi Nie 
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 198 

Spotreba mesto (l/100 km) 8,1 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,9 

Kombinovaná spotreba (l/100 km)  6,7 
Emisie CO2 (kg.km-1) 157 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,8 
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,2 

Spotreba v teste pri 130km/h(l/100 km) 8,6 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 9,6 

Spotreba pri teste priemer (l/100 km) 8,4 
Spotreba od užívateľov min/max (l/100km)  9,44 

Spotreba od užívateľov min/max (l/100km)  7,41/10,74 

CELKOVÉ NÁKLADY 
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 3 381 

1. rok pri najazdení 30.000 km 5 232 

2. rok pri najazdení 30.000 km 6 055 
2. rok pri najazdení 60.000 km 10 549 

3. rok pri najazdení 45.000 km 9 527 

3. rok pri najazdení 90.000 km 15 671 
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 11 589 

1. rok pri najazdení 30.000 km 13 440 
2. rok pri najazdení 30.000 km 18 763 

2. rok pri najazdení 60.000 km 23 257 

3. rok pri najazdení 45.000 km 24 485 
3. rok pri najazdení 90.000 km 32 879 

Cena PHM (€/liter) 1,430 



Normohodina, Bratislava min - max (€ s DPH) 43-80 
Gar. kontroly (roky/max.km) 2 roky/30 000km  

Výmena oleja (roky/km) prvé 2 roky/30 000km, potom každý 1rok/30 000 km 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 493 
Predný blatník  296 

Svetlomet. + smerovka 388 (xenon 661) 

Spätné zrkadlo el. 230 
Predný nárazník 484 

Predný tlmič 196 

Predné brzdové platničky 159 

Spojka 452 

Batéria 238 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 
Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 + 4/150 000 km 

Motor a mechanické časti 2 + 4/150 000 km 
PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 28 500 

Po 2. roku 60.000 km 24 000 
Po 3. roku 90.000 km 19 500 

 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Excellence (navyše oproti Style): chrómové prvky v interiéri, pochrómované orámovanie okien a strešné 
lišty, tónované okná od B-stĺpika, 17“ zliatinové disky, bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla, 7-miest (779 €), 
metalíza (612 €), nemetalizovaný (279 €), sedadlá alcantara (448 €), 6,5“ dotykovy displej + navigácia + cúvacia 
kamera (702 €). ( V ponuke je Balík EXCLUSIVE s cenovou výhodou viď cenník na www.seat.sk) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ variabilita 

+ 7-miestna kabína  

+ vnútorný a batožinový priestor 
+ dostatočne výkonný agregát 

+ tichý chod motora  

+ jazdné vlastnosti  
+ 6-st. DSG prevodovka 

+ kvalita spracovania a kvalita materiálov v interiéri 

+ odhlučnenie kabíny  

+ rozsah výškového nastavenia vodičovho sedadla 
+ veľa odkladacích priestorov  

+ konkurenčná cena 



MÍNUSY 
- pri 7-miestnom usporiadaní objem kufra 

- benzínová verzia nie je v ponuke s pohonom 4×4 

- spätné zrkadlá by mohli byť väčšie  

- vyššia spotreba v porovnaní s dieselom 
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