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Отдайте се на 
увлечението.

Универсалният градски SUV е преработен за тези, 
които избират да бъдат по-смели, да живеят по-
диво и да действат импулсивно. Затова вземете 
страстта си и се осмелете да побегнете с нея, 
защото никога не знаете докъде може да ви отведе 
тя, когато се отдадете на увлечението.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Запознайте 
се с вашия 
съучастник.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

За да се случат големи неща, понякога е нужен 
само лек тласък.
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Новата по-мускулеста визия е комбинирана с пре-
работена радиаторна решетка, нова предна 
броня и Full LED фарове, с които автомобилът из-
глежда по-дръзко отпред. Добавяйки спортна 
нотка, спойлерът на покрива и 18-цоловите алуми-
ниеви джанти също подчертават динамичните 
способности на автомобила. А ръкописното лого? 
То е добавено просто защото всяко значимо про-
изведение на изкуството се нуждае от подпис.

Новото лице на 
пъргавото 
придвижване в 
града.
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Пространство 
за вашите 
малки големи 
мании.

Мекото кацане е хубаво нещо, когато живеете 
на ръба. Стилният интериор е оборудван с 
ново меко табло и с облечен в кожа напа волан и 
осигурява достатъчно място, за да се отда-
дете диво на вашите страсти. LED осветле-
нието около въздуховодите осигурява наисти-
на уникална атмосфера във вашия кокпит.
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По-големият дисплей ви позволява да виждате и 
да правите повече. Новият 9,2-инчов SEAT инфо-
развлекателен екран е изнесен горе на арматур-
ното табло, като идва по-близо във вашето зри-
телно поле, осигурявайки по-добра видимост, 
практичност и безопасност. 10,25-инчовият 
Digital Cockpit пък ви дава възможност за по-лесно 
разглеждане на карти и актуализации на трафи-
ка в реално време. А кой има нужда от зарядно ус-
тройство, когато може да зарежда смартфона, 
като просто го постави в т.нар. connectivity box?

Винаги във 
вашето 
зрително
поле.

WIP
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Свързва вас с автомобила ви 
и автомобила ви - със света.
За живот, който винаги е в движение, SEAT CONNECT ви дава възможност за контрол върху 
вашия SEAT Arona с върха на пръстите ви. Вижте неговото местоположение и получавайте 
предупреждения срещу кражба на вашия смартфон. Отключването на автомобила ви е лесно 
като отключването на смартфона ви. Имате система Navi? Намерете бензиностанции или 
цени за паркиране. Можете също да изпращате любими дестинации и планирани маршрути 
от приложението към инфотейнмънт системата.

Дистанционен достъп.
Вижте местоположението на вашия 
SEAT Arona и го отключете чрез вашия 
смартфон. Това е все едно да носите 
автомобила си в джоба. Можете дори 
да задействате клаксона и светлини-
те, за да локализирате автомобила 
си по-бързо в „тълпата“.

Спешно повикване.
Дори и при най-дългите ви пътувания 
ще посочим точно местонахождение-
то ви, ако имате нужда от помощ. 
eCall автоматично се свързва със 
службите за спешно реагиране, като 
изпраща всички необходими подроб-
ности предварително, спестявайки 
време, когато то е най-ценно.

Мултимедия по желание.
Насладете се на безпроблемна 
свързаност с вашите любими ра-
диостанции или подкасти от цял 
свят и получавайте известия за 
случващото се по пътя напред, 
което улеснява намирането на 
най-бързия маршрут.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Разпознаване на пътни знаци. 
Вижте текущите ограничения на скоростта и 
забраните за изпреварване на Digital Cockpit. 
Всичко това благодарение на интегрираната 
предна камера.

Side Assist. 
Oще едно око във вашата сляпа зона. Винаги 
знаете за идващите автомобили при смяна на 
лентата или при изпреварване.

Travel Assist. 
Малка ръчичка за помощ. Travel Assist наблюдава ва-
шето пътуване, като използва камери за сканиране 
на идващ трафик, пътни маркировки и завои, регули-
райки скоростта ви, така че да продължите да се 
движите с потока на трафика.

Асистент за дълги светлини. 
Тази система автоматично превключва между къси и 
дълги светлини при откриване на превозно сред-
ство отпред, намалявайки заслепяването други шо-
фьори, за да осигури повече безопасност на пътя.

Lane Assist. 
Вградената камера ви позволява да ос-
танете в безопасност между линиите на 
маркировката. Идеален за задръствания 
и натоварен трафик.

Оставете притесненията зад гърба 
си, а приключенията - пред себе си.
Вашият нов SEAT Arona е оборудван с технология за 
полуавтономно управление, с която да бъдете една 
стъпка пред трафика, а също така и намалява риска 
от произшествия. Тя е създадена да отстрани стреса 
от вашето пътуване.
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Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Винаги различни. 
Вашето нещо. Вашият стил. Вашият SEAT 
Arona. С избор от Candy White, Magnetic Tech или 
Midnight Black за вашия покрив няма нищо, което 
да не можете да направите по вашия начин.

Най-фините тапицерии.
Избирайте само най-доброто за вашия 
интериор. Тапицирайте вашия SEAT Arona 
със стилни и издръжливи материали като 
новия текстил SANO.

За истинското усещане за свобода и приключения трябва да оти-
дете малко по-далеч. Освежената яка задна броня е създадена, за 
да ви отведе там, където не бихте очаквали да стигнете, докато 
10,25-инчовият Digital Cockpit ви осигурява виртуалните уреди за 
истинското офроуд изживяване на линията аXPERIENCE. Битките 
на изкачване никога не са били толкова забавни.

XPERIENCE.

Движи амбициите 
до краен предел.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

18



 

За крос-кънтри
състезатели.

Ненадминат звук. 
Beats Audio® включва 7 премиум високогово-
рителя, пулсиращ субуфер за вашите песни 
с подчертан и мощен 300-ватов усилвател 
за върхово кристално качество на звука във 
всичките ви плейлисти.

Преработен заден дифузор.
Ексклузивно проектираният заден дифузьор 
е израз на върховния спортен външен вид на 
вашия SEAT Arona FR. FR.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Спортна, атлетична и издръжлива на битки, готовата за всичко 
линия FR демонстрира мускулите си с преработен заден дифузьор и и 
фрезовани 18″ алуминиеви джанти. А аудиосистемата Beats Audio® 
осигурява перфектната акустика, за да ви вдъхнови да надминете 
вашите най-добри постижения.
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Бъдете диви и стилни.
Без значение дали ще изберете тесните градски улички или калните 
планински върхове, линията Style ще ви отведе и на двете места 
без компромиси. Комбинирайки динамична предница с подчертаващи 
превъзходното пътно поведение 17-цолови фрезовани алуминиеви 
джанти в цвят Nuclear Grey, тя разполага с визията и необходимите 
атрибути, за да извлечете максимума както от вътрешността на 
големия град, така и в „суровата“ природа навън.

Style.
Пълен контрол при пълен комфорт. 
Коженият мултифункционален волан е с по-удобен 
захват и осигурява най-доброто усещане при 
шофиране.

Модерни решения за светлините.
Екологичните LED фарове са не само ефективно 
решение - техните изчистени линии „озаряват” 
визията на екстериора.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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DESIGN 16" 
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

PERFORMANCE 18"
COSMO GREY MATTE ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

PERFORMANCE 18"
NUCLEAR GREY ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
XP

Джанти.

DYNAMIC 17"
SPORT BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
XP  

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

PERFORMANCE 18"
BLACK ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
 FR  XP  St

PERFORMANCE 18"
SPORT BLACK ФРЕЗОВАНИ  
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
 FR  XP  St

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Серийно   

Опция   

18"

16"

17"

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Цветове.

CANDY WHITE1

DARK CAMOUFLAGE2DESIRE RED2 ASPHALT BLUE2

FR  XP  St NEVADA WHITE2 FR  XP  St

PURE RED1 FR  XP  St FR  XP  St

MAGNETIC TECH2 FR  XP  St

SAPPHIRE BLUE2  FR  XP  St

MIDNIGHT BLACK2 FR  XP  StURBAN SILVER2 FR  XP  St

FR  XP  St XP  St  

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Серийно   

Опция   

¹ Стандартна боя
² Металик

За XR и FR страничните огледала са в същия 
цвят като покрива. За ST страничните 

огледала стандартно са в цвета на купето.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Тапицерии.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

DINAMICA® ЧЕРНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ St

СОМО ТЕКСТИЛНИ КОМФОРТНИ СЕДАЛКИ StSANO ТЕКСТИЛНИ КОМФОРТНИ СЕДАЛКИ XP

DINAMICA® ЧЕРНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ XP DINAMICA® ЧЕРНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ FR

LE MANS ТЕКСТИЛНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ FR

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Серийно   

Опция   28



Екологична 
информация.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Постигане на нулеви емисии: екологичната мисия на SEAT
 Климатични промени.   Ресурси.   Качество на въздуха.   Екологично съответствие.

Качествo на въздуха
Дизеловите двигатели разполагат с 
оптимизирана система за третиране на 
отработените газове, система Selective 
Catalityc Reduction (SCR), с моновпръскване 
на AdBlue® за допълнително намаляване на 
азотните оксиди.

Седалки
Използването на новите елементи от PUR 
пяна намалява емисиите на летливи 
органични съединения (ЛОС) в интериора с 
до 50%.

Възобновяеми материали.
Използване на възобновяеми материали 
(памук, натурална гума и целулоза), както и 
на рециклирани материали (пластмаса) в 
различни части на автомобила.

Аеродинамика 
Подобрена аеродинамика на автомобила 
благодарение на оптимизиран дизайн на 
купето, на джантите и на охладителната 
система.

Производствен процес
Производствен процес: в периода от 2010 
до 2020 намалихме CO2 емисиите на всеки 
произведен автомобил с 45%, като съще-
временно намалихме консумацията на енер-
гия на автомобил с 1%. Освен това постиг-
нахме 28% икономия в консумацията на вода 
на автомобил и 64% намаление на отпадъци-
те, генерирани на автомобил.
Използваме част от топлината, отделяна в 
процеса на „изпичане“ на боята, за отопле-
ние на помещения, за отопление на вани или 
абсорбационни машини в производствения 
процес, както и за други приложения.

SEAT Eco Drive Profile
Режимът ECO позволява да шофирате авто-
мобила с редуцирани параметри на двига-
теля и трансмисията, за да бъдат намалени 
разходът на гориво и вредните емисии. 

Гуми
Гумите с ниско съпротивление при търкаляне 
намаляват коефициента на съпротивление 
при търкаляне. 

Светлини
Фаровете са 100% LED и при някои модели 
задните светлини включват LED техноло-
гия, която значително редуцира консума-
цията на ток и увеличава живота и ефек-
тивността на светлините.

Купе
Използването на високоякостна стомана, 
която в комбинация с технологията за 
горещо щамповане позволява намаляване на 
дебелината и на теглото без влошаване на 
характеристиките.

Двигатели
Работейки почти през цялото време на 
компресиран природен газ (CNG), само с 
9-литров резервоар за бензин, двигателите 
TGI могат да се захранват с метан от 
възобновяеми източници, което позволява 
намаляване на СО2 емисиите с до 80%.
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Спецификации на двигателите.
Двигател

1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW)  
MQ Start/Stop

1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW)  
MQ Start/Stop | DQ Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)  
DQ Start/Stop

1.0 TGI 90 к.с. (66 kW)  
MQ Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо) 3/12 3/12 4/16 3/12
Работен обем (cc) 999 999 1,498 999
Диаметър и ход на буталото (mm) 74.5×76.4 74.5×76.4 74.5×85.9 74.5×76.4
Степен на сгъстяване 10.5 10.5 10.5 10.5
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm) 70 (95)/5,000-5,500 81 (110)/5,500 110 (150)/5,000-6,000 66 (90)/4,000-5,500
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 175/2,000-3,500 200/2,000-3,500 | 200/2,000-3,000 250/1,500-3,500 160/1,800-3,800
Система за впръскване на горивото TSI директно впръскване TSI директно впръскване TSI директно впръскване TSI директно впръскване 

/ TGI режим: многоточков инжекцион
Запалване Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене С турбокомпресор С турбокомпресор С турбокомпресор С турбокомпресор
Гориво тип Бензин/ROZ 95 Бензин/ROZ 95 Бензин/ROZ 95 ROZ 95/TGI
Количество моторно масло (I) 4.3 4.3 4.8 4.3
Алтернатор (A) 110 110 110 110
Акумулатор (Ah/A) 59 59 59 59

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 182 (5ª) 190 (5ª) | 190 (6ª) 210 (5ª) 178 (4)
Ускорение 0-80 km/h (s) 7.5 6.8 5.9 8.6
Ускорение 0-100 km/h (s) 11.5 10.3 | 10.1 8.2 13.2
Ускорение 80-120 km/h (s) 15.3 10.5 | 11.0 8.4 17.8
Ускорение 1000 m (s) 35.5 32.0 | 31.8 29.4 35.0

Разход на гориво
Градски (l/100 km) 5.7 5.9 | 5.5 5.8 6.6 / 4.3
Извънградски (l/100 km) 4.3 4.3 | 4.4 4.6 4.6 / 3.0
Комбиниран  (l/100 km) NEFZ 4.9 4.9 | 4.9 5.0 5.3-5.4 / 3.5
Комбиниран  (l/100 km) WLTP 5.3-5.8 5.2-5.9 | 5.8-6.4 6.1-6.6 5.7-6.1 / 3.7-4.0

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km) 131 134 | 127 132 118
CO2 при извънградско шофиране (g/km) 99 99 | 102 105 83
CO2 комбинирано (g/km) NEFZ 111 112 | 111 115 96
CO2 комбинирано (g/km) WLTP 121-132 118-133 | 132-145 138-150 101-109

Трансмисия
Модел трансмисия MQ200-5F MQ200-6F | DQ200-7F DQ200-7F MQ200-6F

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. 

SEAT Arona

Шаси
1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW)  
MQ Start/Stop

1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW)  
MQ Start/Stop | DQ Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)  
DQ Start/Stop

1.0 TGI 90 к.с. (66 kW)  
MQ Start/Stop

Предно окачване Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Задно окачване Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Кормилнa уредба C-EPS (Column Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6 10.6
Спирачна система ESC стандартно (вкл. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)

Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани/
задни барабанни

Предни дискови вентилирани/
задни дискови

Предни дискови вентилирани/
задни дискови

Предни дискови вентилирани/
задни дискови

Предни спирачки (mm) Ø 276×24 Ø 276×24 Ø 276×24 Ø 256×22
Задни спирачки (mm) TB 228×42 Ø 230×9 Ø 230×9 TB 228×42

Колела
Джанти 6J×16 ET45

6.5J×17 ET48
7J×18 ET47

6J×16 ET45
6.5J×17 ET48
7J×18 ET47

6.5J×17 ET48
7J×18 ET47

6J×16 ET45
6.5J×17 ET48
7J×18 ET47

Гуми 205/60 R16 92H
205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

205/60 R16 92H
205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

205/60 R16 92H
205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

Размери
Тип SUV 5 врати SUV 5 врати SUV 5 врати SUV 5 врати
Дължина/широчина/височина (mm) 4,154/1,780/1,552 4,154/1,780/1,552 4,154/1,780/1,552 4,154/1,780/1,552
Междуосие (mm) 2,566 2,566 2,566 2,566
Следа отпред/отзад (mm) 1,503/1,486 1,503/1,486 1,503/1,486 1,503/1,486
Обем на багажника (l) 400 (CNG 282) 400 (CNG 282) 400 (CNG 282) 400 (CNG 282)
Обем на резервоара (l) 40 (CNG 9 - 13.8) 40 (CNG 9 - 13.8) 40 (CNG 9 - 13.8) 40 (CNG 9 - 13.8)

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (кg) 1,185 1,216 | 1,233 1,268 1,311
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос 703/482 736/480 | 753/480 786/482 714/597
Максимално допустимо тегло  (kg) 1,710 1,730 | 1,740 1,770 1,720
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg) 590 600 | 610 630 -
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg) 1,100 1,200 1,200 -
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg) 1,000 1,100 1,200 -
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Спецификации на двигателите.

Екстериорни цветове.

 Опция
− Не се предлага

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Style XPERIENCE FR

Купе
Покрив

Купе
Покрив

Купе
Покрив

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy White
Pure Red - - -
Asphalt Blue
Dark Camouflage - - - -
Magnetic Tech
Midnight Black
Urban Silver - - -
Sapphire Blue
Nevada White - - -
Desire Red - - -

Странични огледала 
в цвета на покрива

EcoTSI Reference Style XPERIENCE FR
1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW) MQ Start/Stop
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) MQ Start/Stop -
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) DQ Start/Stop -
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) DQ Start/Stop - -

TGI
1.0 TGI 90 к.с. (66 kW) MQ Start/Stop

Размери.
SEAT Arona

Спецификации на двигателите.

Екстериорни цветове.

 Опция
− Не се предлага

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Style XPERIENCE FR

Купе
Покрив

Купе
Покрив

Купе
Покрив

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy White
Pure Red - - -
Asphalt Blue
Dark Camouflage - - - -
Magnetic Tech
Midnight Black
Urban Silver - - -
Sapphire Blue
Nevada White - - -
Desire Red - - -

Странични огледала 
в цвета на покрива

EcoTSI Reference Style XPERIENCE FR
1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW) MQ Start/Stop
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) MQ Start/Stop -
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) DQ Start/Stop -
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) DQ Start/Stop - -

TGI
1.0 TGI 90 к.с. (66 kW) MQ Start/Stop



SEAT се ангажира с политика на непрекъснато разработване на продукти и си запазва правото за 

промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Следователно информацията в 

тази брошура може да бъде дадена само като насока. Въпреки че SEAT прави всичко възможно, за да 

гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, винаги трябва да се свързвате с 

упълномощения си SEAT партньор за получаване на най-новата информация. Поради ограниченията в 

процеса на печат цветовете, възпроизведени в тази брошура, могат да се различават леко от 

действителния цвят и материал. Този автомобил и всичките му части, както и оригиналните резервни 

части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи защитата на околната 

среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за подходящо 

рециклиране за опазване и подобряване качеството на околната среда.
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