SEAT Arona.

Chegou o

crossover urbano.
Seja isto. Conduza aquilo. A vida está cheia de
vozes a dizer-lhe o que fazer. Os verdadeiramente
ousados ouvem a sua própria voz. Traçam o seu
próprio caminho. O SEAT Arona é o crossover
urbano contruído para os destemidos. Poderoso.
Dinâmico. Para que possa sair e fazer o que quer.
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Nascido em
Barcelona.
1953. O primeiro SEAT sai da linha de produção de Barcelona
e todo um país começa a circular. Mais de 60 anos depois,
continuamos a movimentar pessoas em todo o mundo.
Mas Barcelona continua a inspirar-nos. O seu espírito criativo
corre-nos nas veias. Está em todos os automóveis que
criamos. Na verdade, 50% da energia que usamos para
fabricar os nossos modelos tem origem no sol espanhol. Esta
é uma cidade que não para. E nós também não. Porquê? Por
sua causa. Porque sabemos que quer ir sempre mais longe.
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Mobilidade
Inteligente.
O mundo está repleto de
possibilidades. E a SEAT
permite-lhe tirar o máximo
partido delas. Trace o seu
próprio caminho. Estabeleça
os seus próprios objetivos.
Nós fazemos questão de ir
consigo ao longo de todas
as mudanças da sua vida.
É o que sabemos fazer.
Na verdade, se não o
libertar, se não o fizer
avançar e sentir-se melhor,
qual é a finalidade? Se não
for inteligente e simples,
então não é mobilidade.
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O seu Arona.
Nunca nada
de novo surgiu
de uma zona
de conforto.

Irreverente, design moderno e performance
aerodinâmica. O SEAT Arona tem tudo, com
arestas ultra-definidas e linhas dinâmicas.
Compacto. Destemido. Desenhado para ser
livre. O encontro entre a agilidade de um
carro citadino e o estilo e substância de um
SUV. Tecnologia que põe o mundo na ponta
dos seus dedos. Mais espaço para explorar.
Uma nova visão. Tão independente como
quem o conduz.
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Design exterior

O X marca
o lugar.
Deite o mapa fora. Sabe onde quer ir. Com classe.
Teste os limites. Quebrando-os. E quando lá chegar,
saberá porquê.
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Design exterior

Queira
mais.
Tenha
mais.
Como o quer? É como o vai ter.
O SEAT Arona deixa-o escolher
o que é certo para si. Laranja
sobre Cinzento? Feito. Preto sobre
vermelho? Naturalmente. O que quer
que escolha, o SEAT Arona deixa que
se expresse. À sua maneira.

14

Design exterior

Como é
a vista aí
de cima?
Destaque-se, por todos os motivos certos.
O SEAT Arona comanda a estrada com a
sua grelha dianteira cromada detalhada e
posição de condução mais elevada. Daqui,
é fácil planear o próximo passo.
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Design exterior

Vira cabeças.
Conquista
corações.
Das jantes de liga leve personalizadas
de 18" às linhas marcadas, o SEAT Arona
diz tudo, sem dizer uma palavra. Porque
ter estilo não é só parecer bem, é fazê-lo
parecer fácil.
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Design exterior

Veja mais longe.
Vá mais longe.
Mais brilhante que os restantes. O SEAT
Arona está equipado com os últimos faróis
Full LED e farolins traseiros de LED. Visão
total para chegar onde quer.
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Design interior

No seu espaço,
não há limites.
Quando tem grandes planos, precisa de espaço.
Estique-se. Sinta a qualidade de um acabamento
superior. E assuma o comando da sua condução.
Está tudo exatamente onde quer.
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Design interior

Opções.
Multiplicadas.
Espaço extra dá sempre jeito. Por isso o
SEAT Arona dá-lhe mais. Com até 400 litros
de espaço de bagageira, pode levar o que
quer. E o que eles querem. Espaço para que
todos tenham o que precisam.
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Tecnologia

Em todo o lado.
Em todos os
momentos.
Esteja onde precisa de estar, sem ter de lá estar de todo.
Com o Carregador Sem Fios por indução do Arona nunca
fica sem carga, e com a tecnologia Full Link acrescenta
total conectividade e controlo à sua vida.
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Segurança

Veja-os chegar.
Facilmente.
Nem toda a gente está no melhor sítio.
Outros, aparecem do nada. Por isso,
o SEAT Arona avisa-o quando alguma
coisa está no seu ângulo morto e
representa um perigo. Deixe-os estar.
Pode estar à vontade.

28

O seu estilo.
À sua
maneira.
Quer o melhor? Tem-no. Quer ainda mais?
Torne-o só seu. O SEAT Arona é costumizável
até ao último detalhe. Com uma grande
variedade de cores. Deixe a sua marca.

Precisa de mais tecnologia? Carregue-se.
Quer mais estilo? É para já. Porque não se
trata de lhe dizer o que fazer. Trata-se de o
fazer à sua maneira. Exatamente como gosta.
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FR.

Sente a
adrenalina?
Não se compromete? O SEAT Arona também
não. A versão FR é performance e versatilidade,
combinadas com o melhor design na sua classe.
Quem disse que não pode ter tudo?

Ultra-dinâmico.
Agora está no lugar do
condutor. Por isso a versão
FR vem com Perfil de
Condução SEAT. Selecione
o modo perfeito para si.
Maior resposta? Mais
eficiência? A escolha é sua.

Todas as linhas certas.
De alto a baixo, a versão FR
não falha. Claro, por dentro
tem tudo. E com estas linhas
por fora, também.
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Equipamento de Série
Equipamento elétrico
• Computador de Bordo “Medium”
com Display multifunções
• Pacote de Condução: Sistema de
deteção de fadiga + Cruise Control
com limitador de velocidade
• Sensores de estacionamento traseiros
• Espelhos retrovisores elétricos e
aquecidos com recolhimento elétrico
• Espelho interior antiencandeamento
automático
• Imobilizador eletrónico
• Iluminação LED na zona dos pés na
parte dianteira e consola central.
Iluminação no painel das portas
• Pacote Spring: Climatronic com Filtro
Aircare + Sensor de Chuva + Luzes
diurnas + Função Coming&Leaving
Home + Sensor de Luz
• 6 Altifalantes
• Bluetooth®
• Sistema de Som Media
Cor com Ecrã 6,5"
• 2×USB + Aux-In
• Perfil Condução SEAT

34

Exterior e Interior
• Vidros traseiros escurecidos
• Retrovisores da cor do tejadilho
• Dupla saída de escape (apenas
no motor 1.5 TSI)
• Pintura do Tejadilho
• Barras de tejadilho cromadas
• Alavanca de velocidades
e Travão de mão em pele
• Volante multifunções desportivo
em pele com logo FR
• Jantes de Liga Leve
DYNAMIC 17" 26/3
• Farolins traseiros com LEDs
• Bancos do condutor e passageiro
reguláveis em altura
• Bancos FR
• Faróis dianteiros de halogéneo
de dupla ótica com luzes diurnas
em LED
• Faróis de nevoeiro dianteiros
com função Cornering
Segurança
• Fecho centralizado
com controlo remoto
• ABS + ESC
• Sistema de monitorização
de condução “Front Assist”
• Dois airbags dianteiros com
desativação do airbag do
passageiro
• A irbags laterais dianteiros
e Airbag de Cortina
• Controlo de pressão dos pneus
• Sistema Hill hold
• X DS (para motores com mais
de 100 CV)

01

03

05

02

04

06

01 Tudo fácil.

02 Sempre em movimento.

03 É um mundo sem fios.

04 Brilhante e elegante.

05 Inteligência é sexy.

06 Um toque de pele.

Tudo o que precisa,
exatamente onde precisa.

Desportivo de alto a baixo.
Estas jantes de liga leve
maquinadas de 18" vão virar
cabeças de certeza.

Mantenha-se 100%
carregado graças ao
Carregador sem Fios.

Descubra o seu potencial.
Ilumine um novo mundo
com faróis Full LED.

O ecrã tátil de 8" é cérebro e
beleza, na ponta dos seus dedos.

A pensar de forma diferente?
Escolha classe e conforto
em todas as costuras.

Xcellence.

Apenas o
melhor serve.
Se não pedir, não tem. E apenas pedirá o
melhor. A versão Xcellence do SEAT Arona
é para aqueles que sabem exatamente o
que querem.

Espaço para mexer.
Entre. Estique-se.
Com uma posição de
condução mais elevada
e com mais espaço, tem
espaço de manobra.
Estilo com propósito.
Pela cidade ou em
grandes viagens. As suas
barras de tejadilho
cromadas são adaptáveis,
para que tenha o que
precisa, quando precisa.
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Equipamento de Série
Equipamento elétrico
• Computador de Bordo “Medium”
com Display multifunções
• Pacote de Condução: Sistema de
deteção de fadiga + Cruise Control
com limitador de velocidade
• Sensores de estacionamento
traseiros
• Espelhos retrovisores elétricos e
aquecidos com recolhimento elétrico
• Espelho interior antiencandeamento
automático
• Imobilizador eletrónico
• Iluminação LED na zona dos pés na
parte dianteira e consola central.
Iluminação no painel das portas
• Pacote Spring: Climatronic com Filtro
Aircare + Sensor de Chuva + Luzes
diurnas + Função Coming&Leaving
Home + Sensor de Luz
• 6 Altifalantes
• Bluetooth®
• Sistema de Som Media
Cor com Ecrã 6,5"
• 2×USB + Aux-In
Exterior e Interior
• Retrovisores da cor do tejadilho
• Saída de escape não visível
• Pintura do Tejadilho
• Duplo piso da mala
• Pacote de Arrumação: Apoio de
braço dianteiro + Porta-objetos
sob os bancos dianteiros
+ Rede de fixação da bagageira
• Barras de tejadilho cromadas
• Alavanca de velocidades
e Travão de mão em pele
• Volante multifunções em pele
• Jantes de Liga Leve DESIGN 16" 26/1
• Farolins traseiros com LEDs
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• Faróis dianteiros de halogéneo de
dupla ótica com luzes diurnas em
LED
• Bancos do condutor e passageiro
reguláveis em altura
• Faróis de nevoeiro dianteiros
com função Cornering

Segurança
• Fecho centralizado
com controlo remoto
• ABS + ESC
• Sistema de monitorização
de condução “Front Assist”
• Dois airbags dianteiros com
desativação do airbag do passageiro
• Airbags laterais dianteiros e Airbag
de Cortina
• Controlo de pressão dos pneus
• Sistema Hill hold
• XDS (para motores com mais
de 100 CV)

01

03

05

02

04

06

01 Estiloso.

02 Mova-se com os tempos.

03 Classe natural.

04 Pronto para a ação.

05 O seu tipo de som.

06 O acabamento certo.

Deixe a sua marca, torne-a
memorável. De qualquer ângulo.

Adeus analógico. Olá ao quadro de
instrumentos integralmente digital.
Tudo o que precisa enquanto conduz.
Da velocidade e mapas à música e
muito mais.

Deixe-se relaxar no conforto.
É a única opção. Porque todos
os detalhes importam.

Tudo à mão e com tecnologia
de luxo, com o ecrã tátil de
8" Full Link. Conectividade
irrepreensível à distância de
um toque.

As colunas BeatsAudioTM
mantêm-no em sintonia com
a qualidade de som premium.

É sempre melhor quando confia
nos seus instintos. Sinta o prazer do
toque do volante multifunções em
pele com o logótipo XE prateado.

Style.

Ou se tem,
ou não se tem.
Com a versão Style, tem tudo o que quer,
e nada do que não quer. Este é o SEAT
Arona, equipado com a liberdade para
poder escolher.

Bom gosto.
Sabe o que é bom. Com
qualidade em todos os
detalhes, está na altura
de elevar a fasquia.
Sempre diferente.
A sua maneira. O seu estilo.
O seu Arona. Com as
inúmeras combinações de
cor de tejadilho e carroçaria,
nada é impossível.
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Equipamento de Série
Equipamento elétrico
• Computador de Bordo “Medium”
com Display multifunções
• Pacote de Condução: Sistema de
deteção de fadiga + Cruise Control
com Limitador de Velocidade
• Espelhos retrovisores com
regulação elétrica
• Espelho interior antiencandeamento
• Ar condicionado manual
• 6 Altifalantes
• Bluetooth®
• Imobilizador eletrónico
• Sistema de Som Media
Cor com Ecrã 6,5"
• 2×USB + Aux-In

Exterior e Interior
• Manípulos das portas e retrovisores
na cor da carroçaria
• Saída de escape não visível
• Barras de tejadilho na cor Preto
• Suspensão dianteira
e traseira Comfort
• Vidros dianteiros e traseiros elétricos
• Duplo piso da mala
• Alavanca de velocidades e travão
de mão em pele
• Iluminação na zona dos pés na parte
dianteira e consola central LED
• Volante multifunções em pele
• Bancos Style
• Jantes de Liga Leve DESIGN 16" 26/1
• Faróis dianteiros de halogéneo
de dupla ótica com luzes diurnas
em LED
• Faróis de nevoeiro dianteiros
com função Cornering
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Segurança
• Fecho centralizado
com controlo remoto
• ABS + ESC
• Sistema de monitorização
de condução “Front Assist”
• Dois airbags dianteiros
com desativação do airbag
do passageiro
• Airbags laterais dianteiros
e Airbag de Cortina
• Controlo de pressão dos pneus
• Sistema Hill hold
• XDS (para motores com mais
de 100 CV)

01

03

05

02

04

06

01 Assuma o comando.

02 Faça da noite, dia.

03 Intuitivo.

04 Repleto de ação.

05 Tal como o quer.

06 Ser visto.

Mostre ao mundo de que
é feito com a gama de estofos
à escolha.

Eleve os parâmetros, veja a
estrada em alta definição.

Ter um painel assim
significa poder decidir,
quando é preciso.

Adaptáveis a qualquer
situação, as barras de
tejadilho mantêm as suas
opções em aberto.

Controle o seu mundo com o
sistema Climatronic do Arona.
Sente-se bem? É natural.

As luzes traseiras de circulação
diurna reforçam a segurança
e o estilo na estrada. Assim não
vai passar despercebido.

Reference.

Quando está
certo, não é
preciso esforço.
Tudo o que é essencial, completamente
sob controlo. A versão Reference do SEAT
Arona permite tudo de forma fácil e livre
de complicações.

Ligado.
Sinta-se conectado
e usufrua. Com o
sistema opcional de
som Media Cor 6,5"
tudo é simples.
Como uma bandeira.
Assuma o seu estilo com
o X de crossover no pilar
C do seu Arona.
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Jantes.
16"

17"

Jantes de Aço
R

Design em Prata Brilhante
R

17"

Dynamic em Prata Brilhante

St XE

St

Dynamic em Cinzento Nuclear
XE

18"

Dynamic em Prata Brilhante
FR

Performance em Cinzento
Nuclear XE

Performance em Preto R
FR

Reference

Style

Xcellence
FR

Série

Opcional
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R
St
XE
FR

Cores.
01 Preto Midnight²,³
St XE FR

02 Cinzento
Magnetic Tech²,³
St XE FR

03 Laranja Eclipse² ³

01

,

St XE

Preto Midnight²

R

St XE FR

Cinzento Magnetic Tech²

R

St XE FR

Prata Urban²,⁴

R

St XE FR

Branco Candy¹

R

St XE FR

Azul Mystery²

R

St XE FR

02

Reference

Style

Xcellence
FR

R
St
XE
FR

Série

Opcional

Vermelho Desire²

R

St XE FR

Laranja Eclipse²

R

St XE FR

Vermelho Pure¹

R

St XE FR

Branco Nevada²

R

St XE FR

¹Cor base.
²Cor metalizada.
³Para XE ou FR os retrovisores exteriores
são da mesma cor que o tejadilho. Para St
os retrovisores são da cor da carroçaria.
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03

Estofos.

Acero / Preto Clip Titan AF

R

Azul Orgad / Dream Conemara CB

St

Preto Dinamica / Preto Arena Titan CB + WL7

St

Preto Dinamica / Preto Arena Titan FA + WL7²

FR

Reference

Style

Xcellence
FR

R
St
XE
FR

Opcional

Branco Edge / Preto Clip Titan CD
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XE

Preto Dinamica / Preto Arena Titan CD + WL7¹

XE

Sound / Hill / Nora FA

FR

¹Costura em cinzento.
²Costura em vermelho.

Os seus
acessórios.
Diferente. Não pode
ser de outra forma.
Qual é o seu estilo? É o que quiser. Mais moderno?
Melhor equipado? Torne o seu SEAT Arona único,
e tenha tudo. É seu.
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Interior.
Ter tudo à sua maneira é agora mais fácil. Este prático
e elegante leque de opções foi desenhado para ajudá-lo
a ter tudo como gosta. Precisa de sombra? Iluminar a
escuridão? Ou apenas deseja acrescentar os toques finais
para completar o seu SEAT Arona perfeito? O que quer que
precise, torne-o só seu e eleve a fasquia.

01

03

02

04

Arnês para cães.
Alguém falou em vida de cão?
Melhore-a. O seu amigo de
quatro patas agora pode viajar
com conforto e segurança com
este arnês de viagem acolchoado,
que se prende ao cinto para extra
segurança.
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01 Estribos com iluminação.

02 Retrovisor interior adicional.

03 Cortinas solares.

04 Tapete de consola.

Acendem quando abre as portas,
sem instalações elétricas.

Mantenha o controlo do que se
passa dentro do carro, sem se
distrair da estrada. Se os seus
filhos se divertem, ainda melhor.

Mantenha-se fresco e seguro,
proteja-se dos raios solares e
não perca visibilidade. Assim
está pronto para o verão.

Tapete protetor para
a consola central.

Costumização
interior.
O SEAT Arona vem com dois interiores personalizáveis
e ousados: Fitness Green e Sophisticated Pearl Gold.
Altere o seu punho de caixa, volante e muito mais para
manter o interior tão moderno como o exterior.

Retrovisor interior.
Complemente o seu interior
com algum dinamismo.
Disponível em várias cores,
é um excelente toque final.

Rede entre bancos.
À mão, distinta e protetora, esta
rede entre bancos redefine o que
é ser prático. Também disponível
em preto.

Estribos.
Eleve a fasquia com estribos
de aço inoxidável nas portas
da frente, e dê mais proteção
ao seu design. Também
disponíveis em prateado.
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Costumização
interior.
Volante.
É assim que assume o controlo. O seu
volante personalizado, com um
design ousado. Também disponível
em Prateado. Apenas para o volante
em pele. Não está disponível para as
versões FR e Xcellence.

Decoração de chaves.
Estas elegantes capas de
chaves oferecem proteção
e condizem na perfeição
com a sua escolha de interior.

Pedal de descanso + pedais.
Controlo dinâmico e ao seu
estilo. Também disponível
em Prateado. Pedais não
compatíveis com caixas de
velocidade automáticas.

Punho da caixa de velocidades.
Primeira, segunda, terceira e mais
além. Este é o estilo Arona. Também
disponível em Prateado. Não
disponível para caixas de velocidade
automáticas.
Tapetes.
Conte com a garantia de
aderência perfeita, sempre.
Estes tapetes antiderrapantes,
feitos à medida, são ideais para
uma condução desportiva.
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Costumização
exterior.
Torne o exterior do seu Arona único. Escolha
extras que vão fazer virar cabeças, como os
autocolantes pormenorizados, molduras
para faróis de nevoeiro e porta-bagagens.
É personalizável até ao último detalhe.

Autocolantes exteriores.
Torne os seus retrovisores
exteriores mais interessantes
com estes autocolantes
modernos nas cores Arona.

Moldura de porta-bagagens.
Mostre o seu lado mais cool com
uma moldura de porta-bagagens,
também disponível em Cromado
Mate e Preto Piano. Traga o seu
design para o nível seguinte.

Molduras dos faróis de nevoeiro.
Estas molduras dos faróis de
nevoeiro foram construídas como
uma peça única para dar mais
força ao seu design desportivo.
Também disponíveis em Prateado
e Preto Piano.
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Escolher.
Sabe bem
não sabe?
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Transporte.

Barras de tejadilho.
Prontas para a ação. Estas barras de
tejadilho foram feitas à medida do seu
SEAT Arona. Ideais para uma vasta
gama de acessórios. Vêm completas
com um cadeado antirroubo.

Para todo o entusiasmo que a vida traz, tenha
o que precisa, quando precisa.

Mala de tejadilho.
Ideal para a família, protege a sua bagagem
das intempéries. Elegante e aerodinâmica,
esta caixa é simples de montar e fixar. Abre
dos dois lados e é utilizada em conjunto com
as barras de tejadilho.

Suporte para esquis
e pranchas de snowboard.
Viagem à neve? Este suporte
de esquis é especialmente
criado e perfeito para o uso
familiar. Suporta 4-6 esquis ou
2-4 pranchas de snowboard.
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Suporte para bicicletas.
Adora andar de bicicleta? Esta moldura
de alumínio aerodinâmica carrega as
bicicletas. Utilizada em conjunto com as
barras de tejadilho, vem completa com
um dispositivo antirroubo.

Proteção.
Proteja o seu SEAT Arona com acessórios à medida.
Este leque de opções práticas mantém tudo no sítio
e na melhor das condições.
01

Separador para porta-bagagens.
Este separador de alumínio
aproveita ao máximo o espaço
para bagagem do seu Arona,
e assegura que tudo chega ao
destino em perfeitas condições.
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02

01 Grelha de separação
de carga.

02 Tapete de portabagagens reversível.

A grelha de separação divide o lugar
dos passageiros do porta-bagagens, e
é retirada facilmente sem ferramentas:
perfeita para os animais de estimação.

Proteja o seu SEAT com este tapete
reversível e fácil de fixar. É a forma
ideal de impedir que sujidade e
líquidos façam estragos.

03

03 Bandeja de proteção.
Resistente. À prova de água. Fácil de
limpar. Antiderrapante. Muito fácil de
encaixar na bagageira, pode atreverse a transportar o que quer que a vida
lhe traga no seu SEAT Arona.

Infotenimento
e Segurança.
O SEAT Arona vem com bancos costumizáveis
e sistemas de segurança para cuidar de todos,
e ainda com os últimos dispositivos de infotenimento
que permitem a diversão a bordo. Proteja o que é
importante, e faça o tempo voar enquanto viaja.

Navlet 7i Full HD Tablet + GPS.
Registe a ação e entretenha a
família. Este tablet recarregável com
duas câmeras inclui mapas europeus
em HD. Completo com suporte de
ventosa e apoio. Assim, saberá
sempre qual o melhor caminho
enquanto a família se diverte.

SEAT PEKE G1 Trifix l-SIZE.
Aconselhada para os grupos II e III
(15kg-36kg). Instalada com o cinto
de segurança ou a base iSOFiX.
Costas com altura ajustável. A capa
pode ser removida e lavada.
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Linha
Crossover.

Bolsa de artigos
de higiene pessoal.
Bolsa multifunções de artigos
de higiene pessoal, com vários
compartimentos no interior,
saco de plastico amovivel,
adequado para transportar
líquidos em bagagens de mão
nos aviões, logótipo SEAT subtil
em relevo.
Material: 100% poliéster
Base: PU impermeável
Dimensões: 300×120×245 mm
Cor: azul/areia
Ref: 6H1087317 HAJ
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Notebook.
Caderno com acabamento
suave e capa flexível,
pequeno emblema da SEAT
em pele na capa, alça
elástica horizontal, páginas
em branco, 224 páginas com
silhueta do carro na primeira
página, marcador.
Material: papel
Dimensões: 215×150×17 mm
Cor: azul escuro/castanho
Ref: 6H1087216 HAJ

Ao seu serviço.
A liberdade começa
onde as preocupações
acabam.
A vida é demasiado curta para ser passada
numa oficina. As Oficinas SEAT Service
utilizam apenas peças genuínas SEAT para
manter o seu Arona na melhor forma. Tudo
para que possa sair e aproveitar a vida.
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A vida é para
ser vivida.
Na SEAT, beneficie de pacotes
de Serviços pós-venda com a melhor
relação preço-qualidade. São menos
preocupações para mais diversão.

Nós preocupamo-nos.
Para que não tenha
de o fazer.

Extensão de Garantia SEAT. Sempre em movimento? A Garantia
de 2 anos SEAT pode ser prolongada por mais 2 anos ou 80.000 km
com as mesmas condições de origem.

Precisa de alguma
coisa? Ligue.

Precisa de reboque? Reparação no lugar? O SEAT Service Mobilidade
dá-lhe a liberdade para se mover. Assistência completa em estrada
na união Europeia e nos países limítrofes. Tem um novo SEAT? Então
tem 2 anos grátis. Para si, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Não pense nisso.
Está protegido.

Porquê preocupar-se? SEAT Service & Manutenção.
Alta qualidade. Para os anos que se seguem.
A manutenção completa garante que o seu carro se
mantém nas melhores condições. Torne o seu SEAT
num investimento seguro, económico e de longo prazo.

Informação ambiental.

Fábrica
Entre 2010 e 2017, as emissões de CO2
para cada carro produzido pela SEAT
diminuíram 54%.

Condução ecológica

Materiais renováveis

Dicas ECO: recomendações para uma
experiência de condução mais eficiente
e ecológica.
Treinador ECO: ajuda o condutor a desfrutar
de uma experiência de condução mais
eficiente, avisando quando há acelerações
ou travagens desnecessárias.

Presença de materiais renováveis com
algodão, borracha natural e celulose/papel
em diferentes partes do veículo.

O consumo médio de energia de todos
os nossos automóveis também baixou
19%. Uma diminuição de 31% em
consumo de água e uma redução de
28% em desperdício por carro produzido.

Melhorando o sistema de purificação
de solvente, reduzimos as emissões de
Componentes Orgânicos Voláteis (VOCs)
para cada veículo 50% em comparação
com os valores de 2016.

Depósito de combustível
Melhorias feitas no sistema ajudam a
reduzir o peso e volume do depósito de
combustível, sem perder a autonomia.

Ar condicionado

Motores

A utilização do novo refrigerante
R1234YF reduz o potencial de
aquecimento global 99.7%.

Bancos do carro

Uma configuração modular facilita
a redução do número de componentes
e peças, diminuindo o peso do chassi.

15% de redução de peso graças à
otimização das estruturas dos bancos.

Acústica

Qualidade do ar

Iluminação

Motores Diesel equipados com sistema
SCR para minimizar as emissões de óxidos
de nitrogénio.

Faróis integrais Full LED e luzes
diurnas de LED reduzem o consumo
de eletricidade e aumentam
a esperança de vida dos mesmos.

Em total cumprimento com os novos
regulamentos sobre o ruido graças
às melhorias introduzidas nos tubos
de escape e no pacote acústico.

Pneus
Pneus novos com pouca resistência
ao rolamento.

Objetivos técnicos para o desenvolvimento ambiental SEAT
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Proteção ambiental.  

Preservação de recursos.  

Proteção de saúde.

A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações contidas

nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT envide todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações se encontram corretas à data da publicação deverá
sempre contatar o seu Concessionário autorizado SEAT para obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores reproduzidas na

presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram

concebidos de acordo com as normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas
para efetuar uma reciclagem adequada à conservação e melhoria da qualidade ambiental.
08/2019. Impresso em Espanha.

