
SEAT FOR BUSINESS.



Шофьорът на 
първо място. 

Повече от 60 години опит и страст. Ние сме ангажирани да даваме най-доброто от 
себе си, като винаги се грижим за комфорта и благосъстоянието на нашите клиенти. 
Гамата на SEAT ви предлага динамични и стилни автомобили, създадени с най-високи 
стандарти и най-нови технологии. Рентабилни. С нисък разход на гориво. Екологични. 
С изключително обслужване, както и значителни икономии за мениджърите по покупки. 
Готови ли сте да бъдете нашият следващ бизнес клиент? 

Джузепе Томасо  
Директор Международни бизнес продажби и ремаркетинг.
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Автомобилите SEAT са икономически ефективни днес 
и утре. Ние Ви предлагаме едни от най-ниските 
разходи на километър в индустрията. Пакетни услуги, 
които поддържат ниски разходи за поддръжка. И 
оптимална остатъчна стойност, ключов компонент на 
дългосрочните режийни разходи. 

Остатъчната стойност съответства на почти 
50% от TCO. Така увеличаването на остатъчната 
стойност с 1% намалява TCO с 0.5%.

Пътят напред е 
от значение. 
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Разходи за управление

5% Данъци

8% Финансови разходи

8% 
Поддръжка 
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ТСО сегментация 
по пера.
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Остатъчна стойност

Ateca, Ibiza, Arona (най-представителни версии) Източник: Autovista Group, юли 2017.  
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Интелигентни технологии.  
Интелигентен избор. 
Безжичното зарядно устройство гарантира, че 
батерията Ви винаги ще бъде заредена за 
важни обаждания. Системата за достъп без 
ключ Kessy отключва автомобила и стартира 
двигателя, докато ключа е все още в джоба Ви, 
така че винаги да сте навреме за срещи.

Безопасността е от първостепенно значение. 
Адаптивният Cruise Control измерва 
разстоянието между Вас и автомобила отпред и 
автоматично регулира скоростта Ви при 
движение до 210 км/ч. Освен това Traffic Jam 
Assist спира или ускорява в зависимост трафика.

Безопасност и технологии за бизнеса.

Няма нужда от 
компромиси.

Всеки SEAT е стандартно оборудван с най-
съвременни технологии като Cruis control, изцяло 
LED дневни светлини, Media System Touch с 
интегрирано гласово управление, електронна 
спирачка за паркиране с функция за автоматично 
задържане и много други.. 



TGI гама.

Екологичното 
изглежда добре. 

TGI комбинира бензин и втечнен природен газ (CNG) 
- най-малко замърсяващото гориво. Двигателят е 
умен и избира CNG като основно гориво и преминава 
към бензин само когато е необходимо. Икономия за 
Вашия автопарк, както и инициатива за корпоративна 
социална отговорност за Вашия бизнес. 
 
По-малко емисии на CO2.
Подобрена ефективност на двигателя и горивния 
резервоар, което означава по-малко емисии. 
Двигателят също е по-тих, което означава по-малко 
шумово замърсяване. 

Намалени общи разходи за собственост.
TGI ви спестява до 30% в сравнение с дизеловото 
гориво и до 50% в сравнение с бензина. И поради 
намаляването на емисиите общите разходи за 
собственост също са по-ниски. 

Свободен достъп до зони с ниски емисии. 
Ще откриете все по-голям брой метан станции в цяла 
Европа. Освен това, благодарение на ефективния 
двигател получавате безплатен достъп до градски 
паркинг.



Автопарк портфолио.

Широка гама от автомобили SEAT, от които 
можете да избирате. Независимо от 
размера, мощта или функциите, които 
търсите, тук ще ги намерите.

Има подходящ партньор 
за всеки бизнес.

SEAT MiiSEAT ToledoSEAT Alhambra

SEAT Leon X-PERIENCESEAT Leon CUPRA

SEAT Leon SEAT AtecaНовият SEAT Ibiza

Новият SEAT Arona.

SEAT Leon ST



SEAT Ateca.

Вашият идеален 
бизнес партньор. 

Всеки ден идва със своите предизвикателства. 
SEAT Ateca предлага решения, когато сте на пътя, 
от системата за предотвратяване на катастрофи 
Traffic Jam Assist до Full Link свързаност. Най-
доброто интериорно пространство в този клас, 
представяне, което работи заедно с Вас, за да 
опростите ежедневните бизнес задачи и да ги 
направите по-приятни.

Безжично зарядно устройство.
Няма батерия, няма кабел, няма проблем. 
Профил на шофиране .
Адаптирайте автомобила към Вашия стил на 
шофиране.

Тип двигател.
Бензин: от 1,0 до 2,0 (от 115 до 190 к.с.)
Дизел: от 1,6 до 2,0 (от 115 до 190 к.с.) 

Разход на гориво.
Бензин: от 5.4 l/100 km
Дизел: от 4.6 до 4.9 l/100 km
Емисии CO2.
Бензин: от 121 до 135 g/km
Дизел: от 120 до 139 g/km

* Прогнозни данни



Новият SEAT Arona.

Crossover SUV за 
бизнесът в движение.

Кажете Здравей на новия SEAT Arona. 
Градският кросоувър, създаден за смелите. 
Модерен, високоефективен двигател. Пъргав. 
Мощен.  Точен. Това е начинът, по който 
превземаш света. Готов ли си?

400 литра вместимост на багажника.
Багажникът достига обем от 400 литра в 
новия SEAT Arona.
Адаптивен круиз контрол.
Иновативният ограничител на скоростта, който 
настройва скоростта ви според трафика.

Тип двигател.
Бензин: от 1,0 до 1,5 (от 95 до 150 к.с.)
Дизел: от 1,6 (от 95 до 115 к.с.)

Разход на гориво.
Бензин: от 4.9 до 5.1 l/100 km
Дизел: от 4.3 до 4.5 l/100 km
Емисии CO2. 
Бензин: от 111 до 117 g/km
Дизел: от 113 до 118 g/km

* Прогнозни данни



SEAT Leon.

Всичко, от което 
се нуждаеш.

Спортен и елегантен външен дизайн. Ергономичен 
интериор с комфортен достъп до интелигентни технологии. 
Неговата отлична ефективност и ниски общи разходи за 
собственост правят SEAT Leon идеалният автомобил, 
който ще Ви помогне да развиете своя бизнес напред.

Full Link технология.
TMedia Control дава възможност Вие да 
определяте преживяването си в автомобила. 
Безжично зарядно устройство.
Ако телефонът Ви остане без батерия, винаги 
разполагате с безжичното зарядно устройство.

Тип двигател.
Бензин: от 1.0 TSI до 2.0 TSI (от 115 до 300 к.с.) 
Дизел: от 1.6 TDI до 2.0 TDI (от 115 до 177 к.с.) 
CNG / TGI: 1.5 TGI (130 к.с.)
Разход на гориво.
Бензин: от 4.8 l/100 km
Дизел: от 4.0 l/100 km
CNG / TGI: Данните предстои да бъдат публикувани
Емисии CO2. 
Бензин: от 106 g/km
Дизел: от 108 g/km
CNG / TGI: Данните предстои да бъдат публикувани

* Прогнозни данни



Новият SEAT Ibiza.

Най-добрият  
път напред.

След 33 години и 5.4 милиона продадени 
автомобила, петото поколение на SEAT Ibiza е 
тук. Стилен дизайн. По-просторен интериор. 
Технологии за свързване. И най-добрата 
остатъчна стойност сред основните си 
конкуренти.

Нов дизайн на интериора. 
За трайно качество от по-висока класа.
Изцяло LED светлини.
Вижте и бъдете видени в най-добрата светлина 
с изцяло LED предни и задни светлини.

* Прогнозни данни

Тип двигател.
Бензин: от 1.0 TSI до 1.5 TSI (от 65 до 150 к.с.) 
Дизел: от 1.6 (от 80 до 115 к.с.) 

Разход на гориво.
Бензин: от 4.6 до 5.0 l/100 km
Дизел: от 3.8 до 4.0 l/100 km
Емисии CO2. 
Бензин: от 88 до 113 g/km
Дизел: от 100 до 111 g/km



SEAT Alhambra.

Многофункционална 
спечелила награди 
иновация.

SEAT Alhambra е MPV с някои наистина изненадващи 
характеристики. Този автомобил печели няколко 
награди, включително за “Най-добър MPV” за три 
поредни години. Идеален за клиенти с висок пробег, 
SEAT Alhambra предлага седем седящи места на три 
реда, с два сгъваеми задни реда.

KESSY Система за достъп без ключ без ключ.
Тази технология ви позволява да отключите и 
стартирате автомобила си, без да изваждате ключа. 

Просторен интериор.
2 430 литра, за да бъдем точни. Но не е само за 
размерът, а целият автомобил е създаден за 
комфорт и функционалност.

Тип двигател. 
Бензин: от 1,4 (от 150 к.с.) 
Дизел: 2,0 (от 115 до 177 к.с.)

Разход на гориво.
Бензин: от 6.4 до 6.7 l/100 km
Дизел: от 5.0 до 5.9 l/100 km
Емисии CO2. 
Бензин: от 148 до 157 g/km
Дизел: от 130 до 154 g/km

* Прогнозни данни



SEAT Toledo.

Големите ходове 
водят до големи 
резултати.

SEAT Toledo съчетава елегантността на 
седан с универсалността на  комби. Красота, 
ефективност, простор: Толедо има всичко. 
Уменят хечбек се отваря в просторен 
550-литров багажник.

Лесен достъп до багажника.
Удобството на хечбек с капацитет на комби. 

Full Link технология.
Останете свързани по време на път. Съвместим 
с Apple CarPlay™, Android Auto™ и MirrorLink™. 

Тип двигател.
Бензин: от 1.0 (от 95 до 110 к.с.)

Разход на гориво.
Бензин: от 4.6 до 4.7 l/100 km

Емисии CO2. 
Бензин: от 104 до 108 g/km

* Прогнозни данни



SEAT Mii.

Малък, стилен и 
пълен с функции.

Изключителен градски автомобил. Просторен отвътре с 
идеални външни размери за градския трафик. И е 
достатъчно умен, за да комбинира технологии за 
безопасност с интелигентен инженеринг. Той е 
икономичен и има ниски емисии на CO2, благодарение 
на новия си метанов двигател.

По-умен отвътре.
Най-новото в инфоразвлението, предназначено 
да допълни начина Ви на живот. 

Поглед отвътре.
Зашеметяващ интериор. Компактното никога 
не се е усещало толкова просторно.

Тип двигател.
Бензин: 1.0 (от 60 до 75 к.с.)
CNG / TGI: 1.0 (68 к.с.)

Разход на гориво.
Бензин: от 4.1 до 4.2 l/100 km
CNG / TGI: 4.5 l/100 km
Емисии CO2. 
Бензин: от 97 до 98 g/km
CNG / TGI: 83 g/km

* Прогнозни данни



SEAT Ateca.
• Най-продаван автомобил за Европа
• Най-добър кросоувър в Обединеното 

кралство
• Най-добри автомобили в света според  

Top Gear Magazine
• Награда Авто трофей
• Награда за иновации
• Най-добър компактен  SUV
• Най-добър автомобил на годината 

според ABC
• Най-добър автомобил на годината 

според читателите
• Най-добър автомобил на годината сред 

автомобилите под наем и оперативен 
лизинг

• Награда за автопарк

Новият SEAT Ibiza.
• Най-добър градски автомобил
• Продуктов дизайн 
• Победител в наградите на Auto Express за 

нови автомобили
• Победител на Brand Automotive Brand 

Award
• Най-доброто от най-доброто Brand 

Automotive Brand Award
• Най-добър първи автомобил носител на 

Паркърс за нов автомобил
• Награда за автомобил на годината 
• Специална награда за най-технологичен 

автомобил на годината в Каталуния
• Най-добър автомобил на годината
• Автомобил на годината във Финландия

Новият SEAT Arona.
• Награда на фенове на Motorvize
• Най-добър автомобил на Канарските 

острови
• Най-добър SUV
• Автомобил на годината в Дания

Гамата на SEAT Leon.
• Награда за моторни превозни средства 

на Estrella Luike
• Награда за автопарк
• Печат на одобрение от наградите Auto 

Express за нови автомобили
• Най-добър автоматичен автомобил
• Най-добър компактен автомобил
• Най-добър комби автомобил на годината
• Най-добър автомобил за закупуване

SEAT Alhambra.
• Печат на одобрението в наградите на 

Auto Express за нов автомобил
• Най-добър MPV в автомобилните 

наградата на Tow
• Най-добър MPV
• Награда Авто трофей
• Евротакс награда
• Водещ внос в категория ванове
• Семеен автомобил на годината

Награди.

Нагоре и отвъд.



Присъствие в над  

75 държави 
по целия свят

Горди с  
нашите цифри.

14,6 
iувеличение на 
доставките от 2016 г.

+10,4% инвестиции 
през 2017 г.

Ръст от  
49,4 милиона евро  
за 2016 г.



ПОКУПКА ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Предимства за компанията Ви? Предимства за компанията Ви? Предимства за компанията Ви? 

Искате да управлявате вашия автопарк сами? SEAT 
е най-добрият партньр, който можете да откриете за 
Вашите корпоративни покупки от цялата гама  SEAT със 
значителни отстъпки. 

Възползвайте се от специалните оферти, които правим за 
компании, купуващи автомобили от нас за автопарка си. Можете 
да изберете автомобили от нашата гама, подходящи за всички 
в компанията – от търговски представители и мърчандайзери, 
до топмениджъри. Със SEAT може да договорите най-добрите 
условия, отговарящи на Вашия бюджет, и да получите най-
доброто качество за цената, която плащате. 

Индивидуални решения, съобразени с вашия бюджет и 
нужди.  

• Паричен поток и планиране на бюджета: Без повече 
неочаквани разходи, които да нарушат схемата на Вашите 
парични потоци. Една и съща месечна вноска. 

• Риск на остатъчната стойност: Придобивайки автопарка 
си чрез оперативен лизинг, прехвърляте  риска на остатъчната 
стойност на лизинговата компания. 

• Заместващ автомобил: Заместващ автомобил се осигурява 
в случай на повреда или инцидент.

Финансовият лизинг е чудесен начин да поемете по своя 
път.  

• Той се конструира, така че да е достъпен за различни 
бюджетни възможности. 

• Всичко, което трябва да направите е да заплатите 
първоначална вноска в размер от 15%, да определите срока 
на изплащане и размера на месечните вноски спрямо него –  
от 12 месеца до 5 години. 

• Веднага след изплащане на последната вноска автомобилът 
става изцяло Ваш. ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

ПОКУПКА
SEAT е най-добрият партньор за корпоративни 
покупки със значителни отстъпки за цялата гама

Индивидуални решения, съобразени с вашия 
бюджет и нужди

Финансовият лизинг е чудесен начин да 
поемете по своя път

5-годишна 
удължена 
гаранция

С право на 
ползване 

на данъчен 
кредит за 

всички модели

5-годишна 
сервизна 
гаранция 

Най-новите 
SEAT модели 

с много бързи 
процедури

След 
изплащане 
на лизинга, 

придобивате 
автомобила

Корпора- 
тивни 

отстъпки

По-малко 
админи- 

стративни 
процедури

Висока 
остатъчна 

стойност на 
автомобила

С право на 
ползване 

на данъчен 
кредит за N1 

хомологация

С право на 
ползване 

на данъчен 
кредит за N1 

хомологация

Възможност 
за плащане на 
по-малка сума 

по гаранция

По-дълъг 
период на 

изплащане до 
72 месеца

Три начина да  
бъдем партньори



Ние сме готови, 
когато вие сте.

Отдаден екип.

СОФИЯ  
Шоурум SEAT
Аутотехника ООД 
Бул. Н. Вапцаров 53 
Тел. 02/ 439 12 20
Факс: 02/ 439 12 25

СОФИЯ
Сервиз SEAT
Бул. Искърско шосе 13
Тел. 02/ 439 12 27

БУРГАС
Шоурум и Сервиз SEAT
Прима Ауто Трейдинг ООД
Ул. Индустриална 8
Тел./Факс: 056/ 874 279
Тел. 056/ 845 624

ВАРНА
Шоурум и Сервиз SEAT
Аутоцентър МП  
Бул. Владислав Варненчик 312
Тел. 052/ 73 73 83

СТАРА ЗАГОРА
Шоурум SEAT 
Мотор Рейсинг ООД
Бул. Христо Ботев 102
Тел./ Факс: 042/ 636 263

СТАРА ЗАГОРА
Сервиз SEAT 
Мотор Рейсинг ООД 
Бул. Христо Ботев 130 
Тел. / Факс: 042/ 635 067

ПЛОВДИВ 
Шоурум и Сервиз SEAT
ХААС
бул. България 121
Тел. 032/  942 195

ПЛЕВЕН 
Автосалон SEAT
АВТОСТИЛ ЕООД
бул. Георги Кочев  4
Тел. 064/ 807 680

С представителства в 6-те най-големи града в 
България, ние сме близо до Вас, да ви съдействаме 
с продажби и следпродажбено обслужване. 
Каквото и да ви интересува, ще намерите близо до 
Вас експертен съвет или помощ. Заповядайте при 
нас и се запознайте със SEAT отблизо. 

НИЕ СМЕ БЛИЗО ДО ВАС

София

Плевен

Бургас

Варна

Стара Загора
Пловдив



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.


