Ateca
Новият SEAT

Светът не стои на едно място. И вие също. Всяко
предизвикателство е възможност да опитате
нещо ново. Бъдете любопитни. Продължавайте да
вървите напред.
Това е и начинът, по който живеем. SEAT е марка,
родена в Барселона. Вдъхновена от цвета и
светлината. Изпълнена с творческа енергия и
оптимизъм. Ние сме тук, за да ви улесним да се
движите по начина, по който искате. И така, къде
да отидем?

А сега
накъде?
2
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Истинско въплъщение на гъвкавост и свобода с модерен спортен дизайн като част от стандартното оборудване и усъвършенствани технологични
функции, които да ви отведат в свят, по-голям от
когато и да било. Осигурете си пространството,
от което имате нужда. Бъдете откриватели с
по-голям и по-дързък вид. Готови ли сте за безкрайни възможности, къде ще ви отведе?

Живейте
на широко.
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Новият SEAT Ateca предлага впечатляващ дизайн и
непримирим офроуд характер. С иновативни функции
за свързаност и усъвършенствани технологии за безопасност всяко пътуване се превръща в мечта.

Авантюристи,
търсачи,
претенденти.
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Внесете
малко
спортна
изисканост
на партито.
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ЕКСТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Излизащи на преден план по-голяма радиаторна
решетка и 19“ алуминиеви джанти за по-добра
управляемост и повече динамика. Скрити ауспухови тръби в сребриста рамка дават на новия
SEAT Ateca фин и изискан чар. Всички те са с ръкописен шрифт на името. Новият SEAT Ateca e дързък и готов за всяко приключение, до което може
да ви отведе.
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ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Улесняващ
живота
интериорен
дизайн.
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Фокусиран върху потребителя с кокпит, насочен към
удовлетворение за водача и пътника до него. Направете
го по начина, по който искате, с изпипване спрямо личните
предпочитания. За северняшки стил и комфорт като у
дома изберете оборудването XPERIENCE с панели на
вратите и централна конзола от дърво. Новият SEAT
Ateca има повече място, за да можете да отпочинете, да
се отпуснете и да се насладете на всяко пътуване в
максимална степен.

Пълен комфорт,
цялостно обгрижване.
14

КОМФОРТ

Удобство през цялата година. Climacoat подгряването на предното стъкло го размразява за
по-малко от 3 минути, а през лятото стъклото
отразява слънцето за поддържане на комфортна
температура в купето, намалявайки максимално
разхода заради използване на климатика, както и
отблясъците - за подобряване на безопасността и атмосферата в купето. Отопляемият волан
ви осигурява повече комфорт и контрол в студените зимни месеци, а с амбиентното осветление
на новия SEAT Ateca можете да зададете подходящия цветови нюанс за вашето пътуване по
всяко време на годината.
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Напълно
свързан.
Поддържайте връзка и използвайте навигация по целия свят, докато сте на пътя. Новият SEAT
Ateca е напълно оборудван, за да можете да се възползвате максимално от вашата технология:
поддържайте връзка, бъдете свързани, придвижвайте се с лекота.

СВЪРЗАНОСТ

SEAT CONNECT.
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SEAT CONNECT ви позволява да се чувствате по-спокойни, по-сигурни и по-безопасно
зад волана. С набор от функции, така че да
можете да проверите състоянието на вашия SEAT Ateca от всяко място по всяко
време. Потвърдете мястото, където сте
паркирали. И предварително настройте
температурате в кокпита, така че тя да
бъде перфектна, когато влезете в купето.
Свържете се лесно с автомобила си чрез
радиото, вашата SEAT навигационна система, уебпортала за клиенти или приложение SEAT CONNECT. Поддържайте връзка,
останете в правилната траектория.

Гласов асистент Hola Hola.

Лесни и естествени гласови команди. Всичко започва просто с „Hola Hola“. Активирайте асистента и поемете контрола
върху функционалностите на вашата навигационна система буквално без да си
вдигате пръста. Перфектно решение, за
да не сваляте ръце от волана.

Wireless Full Link.

Безпроблемна свързване с телефона ви
веднага щом влезете в автомобила. Без
жици. Без месинг. Без суетене. Всичко, от
което се нуждаете, е вашият смартфон.

Има изцяло нов свят,
който да откриете.
18

ТЕХНОЛОГИЯ

Колкото повече виждате, толкова повече знаете.
По-голямата 9,2-инчова навигационна система
със SEAT CONNECT се разделя на 3 панела за
по-лесен достъп, а 10,3-инчовият дигитален кокпит представя всички данни за шофирането в
рамките на вашето зрително поле, като подобрява видимостта, докато оставате фокусирани върху случващото се на пътя.
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Насладете се на
шофиране без
притеснения.
В наши дни шофьорите имат за гледане по пътищата повече неща от
когато и да било. Ето защо новият SEAT Ateca идва на пазара оборудван с най-новите функции за безопасност, за да можете да се фокусирате върху това, което е важно. А именно - самото шофиране.

Pre-crash Assist.
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Travel Assist.

Функциите Travel Assist при новия SEAT Ateca
наблюдават вашето пътуване и използват
камери, за да сканират за идващ трафик, пътна
маркировка, светофари, пътни знаци и завои,
като ви карат да шофирате с едно на ум.

Side Assist.

Изпреварване и смяна на лентата не означават да си
опъвате врата. Ако нещо се появи във вашата сляпа зона,
Side Assist ще ви предупреди с визуална индикация.

БЕЗОПАСНОСТ

Предвиждайки предстоящи катастрофи,
функцията Pre-Crash Assist подготвя автомобила за удара, като затяга коланите и
затваря прозорците.

Новият SEAT Ateca е предлаган в 4 нива на
оборудване. Същият дизайн, излъчващ здравина,
и смел дух, но всяко с различни подчертани
тънкости, така че можете да откриете стил,
който подхожда на всички приключения, които
търсите.

Нека бъде по
вашия начин.
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Джанти.

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Серийно
Опция

17"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER

18"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER

R

St

19"
PERFORMANCE 18"
36/8 NUCLEAR GREY MACHINED

DYNAMIC 17"
36/1 NUCLEAR GREY MACHINED

EXCLUSIVE 19"
36/4 NUCLEAR GREY MACHINED

St XP

St

18"

XP

EXCLUSIVE 19"
36/5 AERO NUCLEAR GREY MACHINED
XP

19"
St XP

XP
FR

¹ С декоративни вложки.

16"

PERFORMANCE 18"
36/2 NUCLEAR GREY MACHINED

R
St

PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
XP

PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
FR

PERFORMANCE 18"
36/3 COSMO GREY MACHINED
FR
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EXCLUSIVE 19"
36/9 COSMO GREY MACHINED
FR

EXCLUSIVE 19"
36/6 AERO COSMO GREY MACHINED
FR

EXCLUSIVE 19"
36/7 COSMO GREY MACHINED¹
FR

EXCLUSIVE 19"
36/10 GLOSSY BLACK
FR

Цветове.

BILA WHITE¹

R

St XP

NEVADA WHITE²

MAGIC BLACK²

R

St XP

DARK CAMOUFLAGE²

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Серийно
Опция

R
St
XP
FR

¹ Стандартна
² Металик
* странични огледала в цвят
Cosmo Grey за FR

R

St XP FR

BRILLIANT SILVER²

R

St XP

RODIUM GREY²

R

St XP FR

CRYSTAL BLACK²

St XP FR

St XP FR

LAVA BLUE²

R

St XP

ENERGY BLUE¹

R

St XP FR

VELVET RED²

St XP FR
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Taпицерия.

CLOTH BLACK / GREY (AS)

LEATHER BLACK¹ (BK+WL1)

R

St

CLOTH BLACK / DALLAS / OLOT (BK)

CLOTH NORDIC / DINAMICA® BLACK (BL)

St

XP

DINAMICA® BLACK¹ (BK+PL7)

DINAMICA® BLACK¹ (BL+PL7)
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St

XP

LEATHER BLACK¹ (BL+WL1)

DINAMICA® BLACK² (BM+PL7)

XP

FR

CLOTH NILO / DINAMICA® BLACK (BM)

LEATHER BLACK² (BM+WL1)

FR

FR

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Серийно
Опция

R
St
XP
FR

¹ Шев в цвят Dark Silver за Style и XP.
² Шев в цвят Lava Red за FR.

Животът е,
за да го живеете.
Стигнете до края.
Ние ще ви подкрепим.

Играйте по-твърдо.
Ние ще ви задържим на трасето.

От каквото имате нужда.
Само попитайте.

Предизвикателството - пред вас.
Притесненията - зад гърба ви.

Удължената гаранция на SEAT увеличава вашата 2-годишна гаранция от производителя за 1,2 или 3 години или
с до 100 000 км – в зависимост от това кое настъпи първо. И ако вашият автомобил е нов, гаранцията е стандартна. Лесно. Изгодно. Без притеснения.
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Трябва да ви изтеглят? Нуждаете се от още гориво?
Спешен ремонт? SEAT мобилен сервиз е тук за вас. 24/7.
Навсякъде в ЕС, както и в повечето гранични на него страни. За до 10 години. Това е пълна и надеждна помощ на пътя.
А най-доброто от всичко? Ако вашият SEAT е нов, за първите 2 години е безплатно.

SEAT застраховка е адаптирана специално за вашия автомобил. За да можете да се движите през цялата година. Нашата 24-часова линия за грижа за клиента и официалните
ни сервизи, използващи само оригинални резервни части
SEAT, ви връщат обратно на пътя. Вандализъм или кражба?
Няма проблем. Ние осигуряваме мобилност.

Живейте на макс. Договорите за сервизиране и поддръжка на SEAT обхващат повечето услуги в програмата за обслужване на SEAT за първите 3, 4 или 5 години
собственост. Предлага се в пакети Basic или Premium, с
възможности за финансиране. Така че можете да се съсредоточите върху по-важните неща в живота.
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Информация
за екологията.
Качествo на въздуха

Профил SEAT Eco Drive

Гуми

Седалки

Светлини

Двигатели

Възобновяеми и рециклирани
материали

Акустика

Дизеловите двигатели са оборудвани с
оптимизирана система за третиране на
отработените газове с цел минимизиране
на NOx-емисиите (AdBlue twin dosing).

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

Екологични цели на технологичното развитие на SEAT
Защита на климата.
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Запазване на природните ресурси.

Здравеопазване.

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

ECO Mode позволява стил на шофиране
с мисъл за околната среда, модифицирайки параметри на двигателя и трансмисията с цел редуциране разхода на
гориво и на вредните емисии.

100% LED фаровете и задните светлини значително редуцират консумацията на ток и увеличават живота и
ефективността на светлините.

Всички версии разполагат с двойно
уплътняване за вратите, което
намалява нивото на шума и увеличава
комфорта.

Гумите с ниско съпротивление при
търкаляне намаляват средно с 20%
коефициента на съпротивление при
търкаляне.

Благодарение на използването на модуларна конфигурация за намаляване
броя на компонентите и на сглобките
двигателите на Ateca са с до 30%
по-леки, което спомага за по-висока
ефективност и намаляване разхода на
гориво на вашия автомобил. При всички
двигатели са направени също подобрения по отношение на акустиката с
цел намаляване на шумовото замърсяване на пътя.
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1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW)
MQ-6 Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop | DSG-7 Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо)

3/12

4/16

Предно окачване

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Диаметър и ход на буталото (mm)

74.5/76.4

74.5/85.9

Кормилнa уредба

R-EPS (Rack Electric Power System); за XPERIENCE и FR: прогресивно кормилно управление

Двигател

Работен обем (cc)

Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Система за впръскване на горивото
Запалване

Атмосферно/свръхпълнене
Гориво тип

Количество моторно масло (I)
Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

Акумулатор (Ah/A)

Динамични постижения

999
11.5

81 (110)/5,500

200/2,000 - 3,000

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
ROZ 95
4.3

EU6 AP

110 - 140

59 - 68/320 - 380

Максимална скорост (km/h)

180 (5)

Ускорение 0-100 km/h (s)

11.4

Ускорение 0-80 km/h (s)

Ускорение 80-120 km/h (s)
Ускорение 1000 m (s)

Разход на гориво

110 (150)/5,000 - 6,000
250/1,500 - 3,500

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
ROZ 95
4.5

EU6 AP

110 - 180
59 - 68/320 - 380

13.6

10.3 | 9.6

33.4

Комбиниран (l/100 km) NEFZ

−

Емисии CO2

10.5

7.5

−

Комбиниран (l/100 km) WLTP

1,498

200 (5)
5.9 | 6.0

Градски (l/100 km)

Извънградски (l/100 km)

−
−

8.5 | 8.6

30.0 | 30.2
−
−
−
−

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

−

CO2 комбинирано (g/km) NEFZ

−

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)
CO2 комбинирано (g/km) WLTP
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SEAT Ateca

Спецификации на двигателите.

−
−

−

Шаси

Задно окачване

Диаметър на завой (m)
Спирачна система

Тип предни и задни спирачки

1.0 EcoTSI 115 к.с. (85 kW)
MQ-6 Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop | DSG-7 Start/Stop

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори
10.8

Двукръгова с диагонално разделение и серво
Предни дискови вентилирани/задни дискови

10.8

Ø 312×25

Ø 312×25

Джанти

6J×16 ET43
7J×17 ET45 - 7J×18 ET45

7J×17 ET45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET45
| 7J ×17 ET 45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET45

Гуми

215-60 R16 95V
215-55 R17 94V - 215-50 R18 92W

215-55 R17 94V/215-50 R18 92W/235-40 R19 96Y
| 215-55 R17 94V/215-50 R18 92W/235-40 R19 96Y

Тип

A-SUV

A-SUV

Междуосие (mm)

Отпред: 2,638

Отпред: 2,638

Предни спирачки (mm)
Задни спирачки (mm)

Колела

Размери
Дължина/широчина/височина (mm)

Следа отпред/отзад (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Маса

272×10

Отпред: 4,381/1,841/1,601
(покрив) - 1,615 (рейки на покрива)
Отпред: 1,576 - 1,541
Отпред: 510
Отпред: 50

Ø 272×10

Отпред: 4,381/1,841/1,601
(покрив) - 1,615 (рейки на покрива)
Отпред: 1,576 - 1,541
Отпред: 510
Отпред: 50

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

1,350

1,400 | 1,408

Макс. допустимо тегло (kg)

1,890

1,930 | 1,940

Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)

792/558
670

Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg) 1,500
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg) 1,300

829/571 | 837/571
700

1,850 | 1,800
1,800 | 1,600

−

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

2.0 TDI 110 к.с. (85 kW) CR
MQ-6 Start/Stop

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop
| DSG-7 Start/Stop | DSG-7 4Drive Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо)

4/16

4/16

Диаметър и ход на буталото (mm)

81.0/95.5

81.0/95.5

Двигател

Работен обем (cc)

Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Система за впръскване на горивото
Запалване

Атмосферно/свръхпълнене
Гориво тип

Количество моторно масло (I)
Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

Акумулатор (Ah/A)

Динамични постижения

16.0

85 (116)/2,750 - 4,250
300/1,600 - 2,500

Директно впръскване: Common Rail
Компресионно

С турбокомпресор
Дизел
5.3

EU6 AP

140 - 180

68 - 70/380 - 420

1,968

16.2 | 16.2 | 16.0

Двукръгова с диагонално разделение и серво

Компресионно

С турбокомпресор
Дизел
5.3

EU6 AP | EU6 AP | EU6 AP
140 - 180

68 - 70/380 - 420

9.3 | 9.0 |8.7

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

Извънградски (l/100 km)

Комбиниран (l/100 km) NEFZ

Комбиниран (l/100 km) WLTP

Емисии CO2

33.2

6.5 | 6.1 | 5.6

10.4 | 11.1 | 11.3

31.1 | 30.7 |30.6
−
−
−
−

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

CO2 комбинирано (g/km) NEFZ

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)
CO2 комбинирано (g/km) WLTP

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори | Торсионна греда,
винтови пружини и хидравлични амортисьори | Многораменна ос, винтови пружини и
хидравлични амортисьори

Спирачна система

10.9

Ускорение 1000 m (s)

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Директно впръскване: Common Rail

Ускорение 0-100 km/h (s)

12.3 (5)

Задно окачване

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop
| DSG-7 Start/Stop | DSG-7 4Drive Start/Stop

R-EPS (Rack Electric Power System); за XPERIENCE и FR: прогресивно кормилно управление

202 (6) | 200 (6) | 197 (6)

Ускорение 80-120 km/h (s)

Предно окачване

2.0 TDI 110 к.с. (85 kW) CR
MQ-6 Start/Stop

Кормилнa уредба

340/1,750 - 3,000 | 340/1,750 - 3,000 | 340/1,700 - 2,750

185 (5)
7.4

Шаси

110 (150)/3,500 - 4,000 | 110 (150)/3,500 - 4,000 | 110 (150)/3,000 - 4,200

Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)
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1,968

SEAT Ateca

Спецификации на двигателите.

−
−

Диаметър на завой (m)
Тип предни и задни спирачки
Предни спирачки (mm)

10.8

Предни дискови вентилирани и задни дискови
Ø 312×25

Ø 312×25

Джанти

6J×16 ET 43 - 7J×17 ET45
7J×18 ET45- 8J×19 ET 45

7J×17 ET45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET 45
| 7J×17 ET45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET 45 | 7J×18 ET 45 - 8J ×19 ET45

Гуми

215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W
235/40 R19 96Y

215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W - 235/40 R19 96Y
| 215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W - 235/40 R19 96Y | 225/50 R18 95W - 245/40 R19 94W

Тип

A-SUV

A-SUV

Дължина/широчина/височина (mm)

Отпред: 4,381/1,841/1,601
(покрив) - 1,615 (рейки на покрива)

Междуосие (mm)

Отпред: 2,638

Обем на багажника (l)

Отпред: 510

Задни спирачки (mm)

Колела

Размери

Следа отпред/отзад (mm)
Обем на резервоара (l)

Маса

Ø 272×10

Отпред: 1,576/1,541
Отпред: 50

Ø 272×10

Отпред: 4,381/1,841/1,601 (покрив) - 1,615 (рейки на покрива) | Отпред: 4,381/1,841/1,601
(покрив) - 1,615 (рейки на покрива) | Allroad: 4,381/1,841/1,611 (покрив) - 1,625 (рейки на
покрива)
Отпред: 2,638 | Отпред: 2,638 | Allroad: 2,630

Отпред: 1,576/1,541 | Отпред: 1,576/1,541 | Allroad: 1,572/1,544
Отпред: 510 | Отпред: 510 | Allroad: 485
Отпред: 50 | Отпред: 50 | Allroad: 55

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

1,468

1,483 | 1,514 |1,602

Макс. допустимо тегло (kg)

2,000

1,990 | 2,030 | 2,130

Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)

902/566
−

Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg) −
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg) −

898/585 | 930/584 | 956/646
740 | 750 | 750

1,900 | 1,900 | 2,100
1,800 | 1,800 | 2,100

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

TSI

1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) MQ-6 Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) MQ-6 Start/Stop

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7 Start/Stop

Reference
−
−

TDI

2.0 TDI 110 к.с. (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) CR DSG-7 Start/Stop
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop

Опция
− Не се предлага

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

Style

XPERIENCE

Размери.
FR

SEAT Ateca

Спецификации на двигателите.

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.

11/2020. Отпечатано в България.

