
Cenik Nova Alhambra
  Veljaven od 04.11.2010

Dodatna serijska oprema za slovenski trg:
- kovinska barva
- avtomatska klimatska naprava
- dodatno zatemnjena zadnja stekla

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana



Nova Alhambra 
Informativni cenik za modelsko leto 2011

Št.: 2010/01

Datum izdaje: 04.11.2010

Veljavnost cen: od 04.11.2010

Modeli z bencinskim motorjem

Moč Emisija Reference Style
 kW (KM) CO2 Koda MPC* v EUR MPC* v EUR

1.4 TSI Ecomotive 110 (150) 6-st. ročni 5 167 710_E105 24.790 26.411

1.4 TSI Ecomotive 110 (150) 6-st. DSG 5 178 710_E305 27.033 28.413

2.0 TSI 147 (200) 6-st. DSG 5 196 7103H305 30.911

Modeli z dizelskim motorjem

Moč Emisija Reference Style
 kW (KM) CO2 Koda MPC* v EUR MPC* v EUR

2.0 TDI DPF E-Ecomotive 103 (140) 6-st. ročni 5 143 710_6105 26.435 27.814

2.0 TDI DPF Ecomotive 103 (140) 6-st. DSG 5 149 710_6305 28.434 29.813

2.0 TDI DPF Ecomotive 125 (170) 6-st. ročni 5 152 71037105 29.315

2.0 TDI DPF Ecomotive 125 (170) 6-st. DSG 5 154 71037305 31.316

Izvedba Menjalnik Vrata

Izvedba Menjalnik Vrata

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
DMV = davek na motorna vozila     DDV = davek na dodano vrednost   



Nova Alhambra
Informativni cenik za modelsko leto 2011

Št.: 2010/01
Datum izdaje: 04.11.2010
Veljavnost cen: od 04.11.2010

SERIJSKA OPREMA*

> 12V vtičnica v sredinski konzoli spredaj in v prtljažniku > 2 senčna roloja za zadnji stekli
> 5 sedežev; 3 posamični zadnji sedeži z vzdolžnim pomikom, > 4 dodatni zvočniki

nastavitvijo naslonov in funkcijo Easy Fold > aluminijasta platišča 16"
> 3-kraki volan > dnevne luči s funkcijo Coming home
> 4 zvočniki > MDI (USB/Aux-In)
> 7 zračnih blazin (2 čelni in 2 stranski zračni blazini, 2 zračni > mizica na naslonjalih sprednjih sedežev

zavesi, 1 zračna blazina za zaščito voznikovih kolen) > notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem
> daljinsko centralno zaklepanje > poklopni zunanji ogledali
> daljinsko odklepanje pokrova prtljažnika > pokrita shranjevalna predala na tleh (2. sedežna vrsta)
> dnevne luči > pomik sovoznikovega ogledala proti tlom pri vzvratni
> drsna stranska vrata zadaj (levo in desno) vožnji
> držala za pijačo > predala pod voznikovim in sovoznikovim sedežem
> električni pomik stekel spredaj in zadaj > predalček za očala
> električni, ogrevani zunanji ogledali v barvi vozila > radio SEAT Sound System 2.0
> elektromehanski servovolan z dinamičnim krmiljenjem > samotesnilne pnevmatike 215/60 R16 z vijaki za zaščito 
> elektronska otroška blokada za zadnja drsna vrata pred krajo
> elektronska ročna zavora (pri DSG s funkcijo Auto Hold) > senzor za dež in senzor osvetljenosti
> ESP z zavorno asistenco > sovoznikov sedež nastavljiv po višini
> jeklena platišča 16" > sovoznikov sedež zložljiv v mizico
> možnost deaktiviranja sovoznikove zračne blazine > sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
> nadzor tlaka v pnevmatikah > strešne letve (črne)
> naslon za roke spredaj z vzdolžnim pomikom, nastavljivo > tempomat

višino in shranjevalnim predalom > usnjena prestavna ročica
> nastavljiv in snemljiv prtljažni rolo > večfunkcijski usnjen volan
> opozorilnik za nepripet voznikov in sovoznikov pas > …
> po višini in globini nastavljiv volan
> potovalni računalnik Dodatna serijska oprema za slovenski trg:
> predali v stropni konzoli
> predali v vratih > avtomatska klimatska naprava Climatronic
> prikaz zunanje temperature > bela ali kovinska barva
> pritrdišča ISOFIX/Top Tether na zadnjih sedežih > dodatno zatemnjena zadnja stekla
> radio SEAT Sound System 1.0
> samotesnilne pnevmatike 205/60 R16
> sovoznikov predal s hladilnim prekatom, osvetlitvijo in

ključavnico
> sistem Start/Stop (razen pri 2.0 TSI 200 KM)
> termoizolacijska zasteklitev stranskih stekel in zadnjega stekla
> večfunkcijski prikazovalnik
> voznikov sedež nastavljiv po višini
> …

Dodatna serijska oprema za slovenski trg:

> avtomatska klimatska naprava Climatronic
> bela ali kovinska barva
> dodatno zatemnjena zadnja stekla
> tempomat

*SEAT si prizadeva, da bi bila serijska oprema v času izdaje cenika točna, vendar se pred nakupom vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim trgovcem z vozili SEAT.

STYLE (dodatno k Reference)REFERENCE



Nova Alhambra
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Št.: 2010/01
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Veljavnost cen: od 04.11.2010

Oprema Koda RE
FE

RE
NC

E

ST
YL

E

MPC* v EUR

Alarmna naprava
alarmna naprava PAL o o 267              

Asistenčni sistemi
parkirna asistenca s krmilno avtomatiko PAA - o 368              
parkirni senzorji spredaj in zadaj PAK o - 473              

Barve
navadna barva B4B4/4Y4Y o o Brez doplačila
kovinska barva o o Brez doplačila
posebna barva o o 511              

Dekorativni elementi
kromirani dekorativni elementi PIB - o 525              
- strešne letve in obrobe stekel

Električno odpiranje vrat
električno odpiranje in zapiranje drsnih vrat PCD - o 998              
- električno odpiranje pokrova prtljažnika

Ogrevanje vozila
ogrevanje mirujočega vozila PPH - o 1.260           

Paketi
Lifestyle paket PLP o - 683              
- aluminijasta platišča 16"
- funkcija Auto Hold
- kromirani elemetni v notranjosti in večfunkcijski volan
- radio SEAT Sound System 2.0 z 8 zvočniki, Aux-In
- sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Lifestyle paket + 7-sedežna izvedba (2+3+2) P7P o - 2.274          
prtljažni paket PCP o o 263              
- varnostna mreža v prljažniku
- pritrdilna garnitura
- mreža za prtljago
razširjeni paket Style WSQ - o 1.575          
- aluminijasta platišča 17"-"Kosta"
- električno panoramsko strešno okno
- športni sedeži
- športno podvozje
-večfunkcijski zaslon plus 
razširjeni paket Style + 7-sedežna izvedba (2+3+2) WSK - o 2.379          

DODATNA OPREMA

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
o - dodatna oprema ,  s - serijska oprema
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Oprema Koda RE
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MPC* v EUR

DODATNA OPREMA

shranjevalni paket PST o - 368              
- predal na armaturni plošči
- predal pod voznikovim sedežem
- sprednja sedeža z nastavljivo višino in ledveno oporo
- zložljiv sovoznikov sedež
tehnični paket I WD1 - o 683              
- pomik sovoznikovega ogledala proti tlem pri vzvratni vožnji
- avtomatsko krmiljenje dolgih luči
- funkcija Auto Hold
- optični parkirni sistem spredaj in zadaj
- vtičnica 230V
- večfunkcijski zaslon plus
tehnični paket II PD4 - o 1.155          
- Bluetooth in navigacijski sistem DAB (SEAT Media System 2.1)
- kamera za vzvratno vožnjo
- optični parkirni sistem spredaj in zadaj
tehnični paket III PD5 - o 1.890          
- Bluetooth in navigacijski sistem DAB (SEAT Media System 2.1)
- kamera za vzvratno vožnjo
- optični parkirni sistem spredaj in zadaj
- biksenonska žarometa
- naprava za pranje žarometov
zimski paket I PW1 o o 368              
- ogrevani sprednji sedeži
- naprava za pranje žarometov
- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
zimski paket II PW2 - o 557              
- ogrevano vetrobransko steklo
- ni možno za bencinske motorje
- obvezno z zimskim paketom I ali usnjenimi sedeži

Platišča in pnevmatike
aluminijasta platišča 17" - "Kiroa" PJ7 - o 420               
- pnevmatike 225/50 R17
- vključuje vijake z zaščito proti kraji

Podvozje
samodejno uravnavanje višine podvozja na zadnji premi PAE o o 525               

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
o - dodatna oprema ,  s - serijska oprema
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Oprema Koda RE
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MPC* v EUR

DODATNA OPREMA

Radio-navigacijski sistemi
Bluetooth PBT o 525               

o 399               
SEAT Sound System 3.0 RB2 - o 473               
- barvni zaslon
- integriran izmenjevalnik za 6 CD-plošč
- MP3, WMA
- optični parkirni sistem s kamero za vzvratno vožnjo
- parkirni senzorji spredaj in zadaj

Sedeži
1 (en) integriran otroški sedež P1N o o 210               
2 (dva) integrirana otroška sedeža P2N o o 420               
7-sedežna izvedba (2+3+2) P7A o o 803               
- opozorilnik za nepripet varnostni pas za vseh 7 sedežev
- stranska sedeža v 2. vrsti s funkcijo Easy Entry
- sedeži v 3. vrsti z ISOFIX in Top Tether
7-sedežna izvedba (2+3+2) + ogrevanje mirujočega vozila P7B - o 2.063           
- opozorilnik za nepripet varnostni pas za vseh 7 sedežev
- stranska sedeža v 2. vrsti s funkcijo Easy Entry
- sedeži v 3. vrsti z ISOFIX in Top Tether
usnjeni sedeži PL1 - o 2.205           
- električno nastavljivi in ogrevani sprednji sedeži
- 12 načinov nastavitve s pomnilniško funkcijo za voznika
- šobe za pranje vetrobranskega stekla
- naprava za čiščenje žarometov

Strešne letve
strešne letve (črne) PRN o s 210               

Vlečna kljuka
vlečna kljuka WGR o o 809               
- s funkcijo Auto Hold

Zračne blazine
stranska zračna blazina zadaj PAR o o 210               

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
o - dodatna oprema ,  s - serijska oprema
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MPC* v EUR

DODATNA OPREMA

Žarometi
biksenonska žarometa PXE - o 1.013           
- naprava za pranje žarometov, AFS

Pridržujemo si pravico do sprememb. MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.
o - dodatna oprema ,  s - serijska oprema



> 2-letna garancija za vsa nova vozila
> 3-letno jamstvo za lak
> 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije
> 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo SEAT
> 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih SEAT
> 4-letno jamstvo SEAT 4PLUS

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici, garancijskem listu in knjižici SEAT 4PLUS . Da pa še dodatno utrdimo skrb za stranke,
je v Sloveniji kar 20 pooblaščenih serviserjev s popolno ponudbo servisnih storitev.

Brezplačna Asistenca SEAT

Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenem serviserju SEAT vam Asistenco SEAT brezplačno podaljašamo do naslednjega pregleda. Tako lahko
Asistenca SEAT velja celotno življenjsko dobo vozila. 

V okviru Asistence SEAT vam priznamo naslednje brezplačne storitve:
> pomoč na cesti
> vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa SEAT. Če popravilo traja dlje kot tri ure, ste upravičeni do brezplačnega 
   nadomestnega vozila do največ 3 dni.
> v primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotavljamo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega servisa SEAT, kjer vam bomo vozilo
   popravljali

Storitev velja na področju Slovenije. Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko:

Porsche Finance Group Slovenia

V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo ugodno
zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem
in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja prilagojeno vašim željam, potrebam in finančnim
možnostim. Odgovor boste prejeli že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov.

Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja:
> SEAT kreditKlasik
> SEAT kreditPlus
> SEAT operativni leasing
> SEAT finančni leasing in
> SEAT finančni leasing Plus

Za našo kakovost jamčimo!      SEAT 4PLUS

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18)

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana


