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SEATSEAT nie wyznacza okrężnych tras.
Idziemy prosto do celu i inspirujemy ludzi do 
myślenia wprost i o wszystkim – o sprawach 
zwykłych i o sprawach nadzwyczajnych.

Propozycja dla Ciebie:
przygotowana przez:
Łukasz Burda

Dynamica | Myślenice 
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SilnikSilnik

LakierLakier
Cena końcowa Cena końcowa 

samochodusamochodu

FinansowanieFinansowanie

SEAT Ateca
Ateca Style 1.5 EcoTSI 150 KM 6-biegowa
manualna Start/Stop

Rodium Grey

113 700 zł
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Przygotowaliśmy praktyczne porównanie, które pomoże Ci
dokonać wyboru.

Oto modele, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

Łukasz Burda Dynamica | Myślenice 
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Informacja handlowa dotycząca samochodu.

Twoja konfiguracja: 390270

SEAT Ateca Style

  

Silnik Ateca Style 1.5 EcoTSI 150 KM 6-biegowa manualna Start/Stop

Cena cennikowa 110 900 zł

Lakier Rodium Grey 2 862 zł

Wnętrze tapicerka czarna Dinamica® 1 947 zł
Wyposażenie dodatkowe 7 458 zł

Alarm z funkcją SAFE 1 082 zł

Pakiet Comfort+ 4 145 zł 6 376
zł

Cena z wyposażeniem fabrycznym 123 167 zł
Rabaty

Rabat cennikowy 0 zł

Rabat na wyposażenie 2 231 zł

Dealer 7 236 zł

CENA KOŃCOWACENA KOŃCOWA 113 700 zł
Ubezpieczenie BRAK 0 zł

Łukasz Burda

Numer informacji handlowej:
GOS-20-042591 

Dynamica | Myślenice 

Data utworzenia:
2020-05-27

Data ważności:
2020-05-28
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Wyposażenie standardowe:

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
Gniazdo 12V z przodu XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Elektromechaniczny hamulec postojowy Kieszeń w oparciu przednich foteli
Asystent podjazdu (Hill Hold Control) Składana i dzielona tylna kanapa
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic Pełne przednie światła LED
Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu System rozpoznawania zmęczenia
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach Tylne światła LED, światła do jazdy dziennej LED
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
Schowek na okulary w podsufitce, półka na dokumenty
pod fotelem kierowcy

System kontroli odstępu Front Assist z funkcją
awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych

Zewnętrzny pakiet Black: czarne relingi dachowe; czarne
elementy ochronne nadkoli Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Tempomat, ogranicznik prędkości, funkcja rekomendacji
zmiany biegów Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i
podparcia odcinka lędźwiowego

Wielofunkcyjna kierownica i elementy dźwigni zmiany
biegów obszyte skórą

Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem
pokładowym z kolorowym wyświetlaczem 3,5" TFT

Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją
doświetlania zakrętów

17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 36/1 (215/55 R17
94V lub 225/55 R17 97V dla 4Drive)

7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny
powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)

Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla
2 fotelików dziecięcych)

Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia,
obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu,
antena dachowa w kształcie płetwy rekina

Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu
(automatyczne światła); automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving
Home; automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

Lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie
bagażnika, oświetlenie schowka w desce rozdzielczej

Media System Colour: 6,5-calowy kolorowy ekran
dotykowy; Radio; Złącza USB, SD, Aux-in; 8 głośników

Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i regulacją
wysokości oraz zintegrowanym schowkiem z otworami
wentylacyjnymi dla tylnego rzędu siedzeń, podłokietnik w
drugim rzędzie siedzeń, uchwyt na napoje z przodu, 4
uchwyty do zabezpieczania przedmiotów przewożonych
w bagażniku

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z
zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy

System przypominający o obowiązku zapinania pasów
bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, przednie fotele
typu Comfort, elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w
kolorze chromu, wnętrze Style z ciemno-szarymi
elementami dekoracyjnymi konsoli srodkowej

Łukasz Burda
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Pakiet Comfort+Pakiet Comfort+
Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu Pakiet wspomagania jazdy
ADVANCED ASSISTANT: /Asystent świateł drogowych /Asystent pasa ruchu /System
monitorowania martwego pola z funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego
Full Link

Alarm z funkcją SAFEAlarm z funkcją SAFE

Wyposażenie opcjonalne/sugerowane.

Wybrane wyposażenie opcjonalneWybrane wyposażenie opcjonalne

Łukasz Burda
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Dane techniczne.

Dane WLTPDane WLTP
Zużycie paliwa - cykl mieszany: 6.4 l/100km
Emisja CO2 - cykl mieszany: 145 g/km
Osiągi:

Prędkość maksymalna: 198 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9 s

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze
względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych
wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu (dla samochodu z wyposażeniem opcjonalnym).
SEAT KREDYT MOC NISKICH RATSEAT KREDYT MOC NISKICH RAT - Podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata
określona w umowie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,18%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 63 855 zł, całkowita kwota
do zapłaty 80 323 zł, oprocentowanie zmienne 4,39%, całkowity koszt kredytu 16 468 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9 729 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2
443 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 296 zł, 47 miesięcznych rat równych po 869 zł; rata finalna 38 614 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2018 na
reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEAT-a przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.
Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat.
SEAT LEASING MOC NISKICH RATSEAT LEASING MOC NISKICH RAT - Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej SEAT Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych
powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT Leasing Moc
Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat
dla oferty SEAT Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
SEAT KREDYT MOC NISKICH KOSZTÓWSEAT KREDYT MOC NISKICH KOSZTÓW  - Podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto wyliczoną dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata określona w umowie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50 421 zł, całkowita kwota do zapłaty 60 928
zł, oprocentowanie zmienne 3,99%, całkowity koszt kredytu 10 507 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 4 700 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 385 zł, ubezpieczenie
spłaty kredytu 3 422 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1 269 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane
modele SEATA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modelu Tarraco:LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modelu Tarraco: Suma opłat 100,99% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu: opłata wstępna: 20%, okres
leasingu: 24 albo 36 miesięcy, wartość wykupu: 24 miesiące – 19%, 36 miesięcy - 1%.
LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Alhambra:LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Alhambra: Suma opłat 103,99% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu:
opłata wstępna: 20%, okres leasingu: 24 albo 36 miesięcy, wartość wykupu: 24 miesiące – 19%, 36 miesięcy - 1%. Podana kwota stanowi miesięczną ratę netto. Parametry
przyjęte do kalkulacji raty w zależności od modelu podane powyżej, finalna rata określona w umowie. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia
opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT Leasing Moc Niskich Kosztów wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowanej przez Volkswagen
Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez
Volkswagen Leasing GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).
Szczegóły: www.seat.plwww.seat.pl
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Podsumowanie.

Numer oferty: GOS-20-042591

ID konfiguracji: 390270

Data pobrania danych WLTP: 2020-05-27 15:29:44

Marka SEAT

Model Ateca

Typ Style

Dane WLTPDane WLTP
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 6.4

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km): 145

Dane na podstawie świadectw homologacji typu (dla samochodu z wyposażeniem opcjonalnym).
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Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.seat.pl

SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez
wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich
starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do zmian i
pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki SEAT.

Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego.

Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu
pojazdu.

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/ .
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