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Създаден в
Барселона.
1953. Първият SEAT слиза от конвейера в Барселона
и цяла страна e поставена на колела. Над 60 години
по-късно ние придвижваме хора по целия свят.
Барселона обаче продължава да ни вдъхновява.
Нейният дух на креативност тече във вените ни. Той е
вложен във всяка произведена от нас кола (всъщност
50% от енергията, която използваме, за да правим
нашите автомобили, идва директно от
средиземноморското слънце). Това е град, който
никога не спира. Като нас. Защо? Защото има места,
до които трябва да стигнете.
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Лесна
мобилност.
Светът е пълен с възможности.
SEAT ни позволява да поемем
контрола над тях. Планирайте
вашия собствен маршрут.
Поставете си собствени цели.
Продължавайте напред във
вашия постоянно променящ се
живот. Това правим ние.
Защото ако той не те кара да
се чувстваш свободен, не те
тласка напред и нещата не
стават по-добри, какъв е
смисълът на всичко? Ако не е
лесно, не е мобилност.
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Вашата Alhambra.

Спомените
започват
оттук.
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Без значение колко е голямо, всяко семейство
има нужда от подкрепа. Сигурност, комфорт
и технология без никакви компромиси.
Малките неща, които създават голямата
разлика. Защото това не са просто пътища,
това са спомени. SEAT Alhambra. Подготви се
да превърнеш пътуванeто в приказка.

Екстериорен дизайн

Свят на
възможности.
Когато имаш частите от пъзела, всичко е
възможно. SEAT Alhambra събира всички
тях в интелигентни и елегантни характерни
черти като хромирани детайли, горещо
щампована радиаторна решетка и
18-цолови алуминиеви джанти. Защото
това е Вашият свят. Вие решавате как да
му се насладите максимално.
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Интериорен дизайн

Пространство,
което да расте?
Имате го.
Всяко семейство е различно. Няма размер,
който да става на всички. Освен ако нямаш
вътрешно пространство от 2430 л с огромен
багажник за нещата на всеки. А 32 начина за
конфигурация на седалките ви дават цялата
гъвкавост, от която имате нужда – за всичко,
което ви поднесе животът.
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Технология

Те му казват
„магическо“.
Вие му казвате „лесно“.
Когато технологията просто работи, това наистина
е вид магия. От биксеноновите фарове, които
превръщат нощта в ден, до „виртуалния педал“,
който ви позволява да отваряте капака на
багажника изцяло без ръце: SEAT Alhambra има
много начини да улесни живота ви.
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Технология

Умен телефон?
По-умна кола.
Социални медии. Забавление. Карти. Светът е във
вашия джоб. А с технологията Full Link вашият Seat
Alhambra е също постоянно свързан. Благодарение
на MirrorLink™, Apple CarPlay™ и Android Auto™ вие
можете да управлявате света си от 6,3-инчовия
цветен тъчскрийн. Интелигентно и лесно.
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Сигурност

Всичко в
интерес на
сигурността.
Нищо не е по-важно от тяхната безопасност. 4Drive и
DSG на вашата Alhambra осигуряват върхов контрол.
Blind Spot Detection ви предупреждава за обекти,
които не сте видяли. Работещите с помощта на камера
асистенти Lane Assist, Light Assist, Traffic Sign
Recognition, както и Tiredness Recognition наблюдават
постоянно случващото се на пътя и реагират
своевременно. А със сложната система от въздушни
възглавници всички са защитени. Помислете само
веднъж – и ще знаете, че са положени грижи за всичко.
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Style.

Всеки момент е
специален.
Перфектна смесица между форма и функция,
оборудването Style в SEAT Alhambra е посветено на
семейния живот. Без значение каква е ситуацията и
какво е настроението, вие винаги ще стигнете до
желаната дестинация сигурно и със стил.

Само небето е над нас.
Електрическият
панорамен покрив само
с едно движение донася
топлите дни.

Най-близките връзки.
Full Link. Това е твоят начин
да си винаги свързан.
Свържи телефона си и
използвай функциите му в
твоят SEAT Alhambra .
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Джанти.
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Urban

Design 48/1

R

R
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Dynamic 48/1

St

R
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Dynamic 48/1
Atom Grey St

Performance
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18"

Reference
Style

Dynamic 48/2

XE

Dynamic 48/2
Atom Grey VS

Dynamic 48/3
Glossy Black

Xcellence
St XE

FR-Line

VISIO

Стандартно
Опция
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XE

R
St
XE
FR
VS

Akira

St XE

Akira
Atom Grey

FR

Цветове.

Pure White1

R

St XE FR VS

White Silver2

R

St XE FR VS

Indium Grey2

R

St XE FR VS

Deep Black 2

R

St XE FR VS

Black Oak Brown2

R

St XE FR VS

Reference

Style

Xcellence

XE

VISIO

VS

FR-Line

Moonstone Silver2

R

St XE FR VS

Urano Grey 1

R

St XE FR VS

Atlantic Blue2

R

St XE FR VS

Pyramid Gold2

R

St XE FR VS

Romance Red2

R

FR

Стандартно

St XE FR VS

Опция

1
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R
St

Стандартен цвят.
2
Металик.

Тапицерии.

Cloth Sada XC

R

Cloth Rodas Grey XC

St

VS

Cloth Mikelly EF

XE

Black Leather Sport Seats JJ + WL1

St

VS XE

Sport Seats JJ + PLT

St

VS XE

Sport Seats FR-Line FL + PFR/PFS

FR

Reference
Style

Xcellence

XE

VISIO

VS

FR-Line

Cloth Rodas Cornsilk XU

St

VS

Cloth Rodas Black DM

St

VS

Cognac/Black Leather Sport Seats XY + WL1

St

VS XE

Стандартно
Опция
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R
St

FR

SEAT се ангажира с политика на непрекъснато развитие на продуктите и си запазва правото да прави промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Ето защо

информацията в тази брошура може да бъде давана само за насоки. SEAT полага всички усилия, за да гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, но винаги

следва да се консултирате с Вашия оторизиран SEAT партньор за най-нова актуална информация. Поради ограничения в печата цветовете, представени в тази брошура може леко да се
различават от действителния цвят на боята и материала. Това превозно средство и всички негови части, както и оригиналните резервни части, са проектирани съгласно законовите
разпоредби, регулиращи предотвратяване и свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с
предприети мерки за постигане на подходящ модел за рециклиране с цел опазване и подобряване качеството на околната среда.
09/2018. Отпечатано в България.

