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Czyszczenie klimatyzacji
z wymianą filtra przeciwpyłkowego

Pomiar geometrii kół oraz kontrola  
zawieszenia i układu kierowniczego

Zakres:
–  sprawdzenie stanu wahaczy,
–  kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
–  ocena stanu amortyzatorów,
–  sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym.

* Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16".

Cena od: zł*

Usługa wymiany opon z wyważeniem

Cena od: zł*

Usługa wymiany kół z wyważeniem

Cena od: zł

Cena od: zł





Wiosenna  
oferta  
oryginalnych
części

Filtr przeciwpyłkowy  5Q0819669
Leon, Ateca, Formentor, Tarraco 204 zł

Filtry oleju silnikowego 04E115561AC
Leon, Ibiza/Arona, Ateca 91 zł

Wkład filtra paliwa 5Q0127177
Ateca, Tarraco, Leon 260 zł

Płyn hamulcowy  1 l B  000750M3
Wszystkie modele 80 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed wprowadzeniem promocji to: 94,99 zł

Zestaw piór 5F1998002
do wycieraczek AERO
Leon 222 zł

PROMOCJA



Akumulator  000915105FC
Ateca, Alhambra, Formentor, Tarraco,
Ibiza/Arona, Leon 1209 zł

Świeca zapłonowa 04E905612C
LONGLIFE
Ateca, Alhambra, Leon  112 zł



Pakiety

Pakiet Przeglądów SEAT to kompleksowe usługi serwisowe na najwyższym poziomie.  
Nabywając Pakiet, nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków na przeglądy w trakcie  
użytkowania samochodu.

Pakiet Przeglądów SEAT to:
– wygoda, 
– pełna przewidywalność kosztów utrzymania samochodu, 
– możliwość płatności w ratach, 
– gwarancja niezmienności ceny, 
– potencjalnie wyższa wartość samochodu przy odsprzedaży*.

Pakiety dostępne są na okres od 2 do 4 lat z różnymi limitami dystansu dla samochodów  
marki SEAT nie starszych niż 12 lat.

Ceny Pakietu na okres 24 miesięcy lub dystans 40 000 km dla:
– modeli z roczników 2018, 2017 i starszych od: 2549 zł!**
– modeli z roczników 2019, 2020 i młodszych od: 3330 zł!**

**  Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu „Serwisowanie w ASO a cena samochodu”,  
       autorstwa Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.
**  Dotyczy modelu Arona.

Ceny nie dotyczą samochodów PHEV.
Możliwość rozłożenia na raty.

 
Szczegóły oraz pełna oferta dostępna u doradcy serwisowego.

Oferta Pakietu Przeglądów dla samochodów używanych SEAT przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki 
produktu określa umowa.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), 
usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen 
Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Pakiety Przeglądów
dla samochodów 
używanych SEAT

Przeglądów
dla samochodów 
używanych SEAT



dla samochodów 
używanych SEAT



Ateca
SPECYFIKACJA

Rozmiar 215/55 R17 98 V XL
Opona Bridgestone Blizzak LM005
Materiał Aluminium

NUMER KATALOGOWY

Koło lewe 575073667H

Koło prawe 575073567H
Felga 575071497H CK7

BRIDGESTONE 15325

C1215/55 R17 98 V XL

71 dB

17"

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki SEAT oraz na stronie https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/381910
lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opon.

BRIDGESTONE 13975

C1205/55 R16 91 H

71 dB

Opona zimowa
SPECYFIKACJA

Rozmiar 205/55 R16 91 H
Opona Bridgestone Blizzak LM005
Numer katalogowy ZTW205556HB050

16"

Ubezpieczenie opon przez 36 miesięcy  
w standardzie.
O szczegóły zapytaj Sprzedawcę



BRIDGESTONE 18140

C1225/40 R18 92 V XL

72 dB

BRIDGESTONE 15079

C1235/50 R19 103 V XL

72 dB

Leon
SPECYFIKACJA

Rozmiar 225/40 R18 92 V XL
Opona Bridgestone Blizzak LM005
Materiał Aluminium

NUMER KATALOGOWY

Koło lewe 5FA073668
Koło prawe 5FA073568
Felga 5FA601025E 7DF

Tarraco
SPECYFIKACJA

Rozmiar 235/50 R19 103 V XL
Opona Bridgestone Blizzak LM005
Materiał Aluminium

NUMER KATALOGOWY

Koło lewe 5FJ073669A
Koło prawe 5FJ073569A
Felga 5FJ601025A KT2

17" 18" 19"

Karta informacyjna produktu dotycząca opon dostępna w Autoryzowanym Serwisie Marki SEAT oraz na stronie https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/381910
lub poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie opon.



Hulajnoga elektryczna MO 65 
000050530C
 

 



Cenisz sobie maksymalną mobilność i uwielbiasz 
codzienne przygody? Zapomnij o korkach 
 i docieraj błyskawicznie tam, gdzie chcesz. 

Pompowane koła zapewnią Ci komfort, ale diodowe 
oświetlenie i ręczny hamulec bezpieczeństwo.  
Mocny silnik pozwoli Ci przemieszczać się z maksymalną 
dopuszczalną prędkością, a duża bateria zapewni 
rewelacyjny zasięg do 65 km.

Uchwyt na telefon MO 
Magnetyczny uchwyt pozwala korzystać 
z nawigacji w telefonie podczas jazdy bez 
odrywania rąk od kierownicy.
000915105FC

Rękawiczki MO 
Zawsze pewny chwyt. Wytrzymały materiał 
zapewni dodatkowe bezpieczeństwo. 
1L0084342G – rozmiar L

Po zakończonej jeździe jednym ruchem złożysz 
hulajnogę, lub zaparkujesz ją w dogodnym 
miejscu uruchamiając funkcję alarmu. 



Nie tylko rowery...

Dywaniki gumowe 5FJ061500B 041
Tarraco, 5 miejsc.

Bagażnik rowerowy 000071128K
do przewozu 2 rowerów



Box dachowy, 460 l  000071200AG

Box dachowy, 400 l 000071200T

Box dachowy, 420 l 000071200AB

Pokrowiec na belki dachowe 000071156C

Uchwyt do mocowania roweru na dachu, Thule 5F9071128

Belki dachowe na relingi 5FJ071151A
Tarraco 



Walizka kabinowa SEAT, biała 
6H1087301  KAB 

 

6H1087301  KAA 6H1087301  KAD 6H1087301  KAJ 6H1087301  KAC 6H1087301  KAF 

Podróżowanie stanie się łatwiejsze dzięki temu 
wózkowi kabinowemu z czterema obrotowymi 
kołami, wysuwanym uchwytem i numeryczną 
kłódką szyfrową. A dzięki unikalnemu wzornictwu 
z logo SEAT-a w zarysie i wyjątkowej kolorystyce, 
nigdy nie pomylisz go z cudzym bagażem.
Dostępna w kolorach: białym, czarnym, 
czerwonym, niebieskim, pomarańczowym  
oraz srebrnym.

Kubek termiczny SEAT
6H1069604  KAA 

Z tym designerskim kubkiem termicznym każda chwila 
stale się przyjemnością. Posiada on podwójne ścianki 
ze stali nierdzewnej, zakrętkę z bezpiecznego tworzywa 
sztucznego, zintegrowany otwór i gumową powłokę  
na spodzie dla lepszej przyczepności. 
Pojemność: 400 ml



Hermetyczna butelka z korkiem ze stali nierdzewnej i paskiem na rękę  
jest wykonana z Tritanu, transparentnego materiału wolnego od BPA.  
Dostępna w kolorze niebieskim, pomarańczowym oraz bezbarwna.  
Pojemność: 500 ml

Butelka na wodę, niebieska 
6H1069601A KAJ 

6H1069601A KAS 6H1069601A KAC 

Lekka aluminiowa butelka wyposażona  
w karabińczyk pozwala na wygodne noszenie 
wody przy sobie podczas aktywności  
na świeżym powietrzu. Dostępna w kolorze 
białym lub czarnym.
Pojemność: 800 ml

Metalowa butelka na wodę,  
biała

6H1069601A KBB 

Metalowa butelka na wodę,  
czarna

6H1069601A KBA  



Power bank 2200 mAh, czarny 
6H1063829  KAA 

6H1063829  KAJ 6H1063829  KAC 6H1063829  KAD 6H1063829  KAP 6H1063829  KAN

Power bank SEAT zapewni dodatkową energię np. smartfonowi, 
aby pozostać w kontakcie. Jest dostępny w sześciu atrakcyjnych 
kolorach z naszym logo: czarnym, niebieskim, pomarańczowym, 
czerwonym, żółtym i różowym. Posiada wskaźniki obciążenia LED 
oraz kabel micro USB.
Rozmiar: 22 x 94 x 22 mm

Latarka z żarówką LED, z dołączonym kółkiem na klucze  
i wygrawerowanym logo SEAT-a będzie pomocna, gdy najmniej 
się tego spodziewasz. Zawiera trzy baterie AG3 i diodę LED  
do podświetlania logo. Rozmiar: 13 x 65 mm.

Latarka brelok LED, czerwona
6H1069690  KAD

6H1069690  KAA 6H1069690  KAC

6H1069690  KAJ 6H1069690  KAM



6H2087620  KAA 6H2087620  KAC

6H2087620  KAD 6H2087620  KAJ 6H2087620  KAP 6H2087620  KAN

Najbezpieczniejsze miejsce dla swoich dokumentów  
jest trzymanie ich przy sobie. Te małe pamięci USB  
o pojemności 16 GB są świetnym rozwiązaniem.  
Są dostępne w kontrastowej gamie kolorów, dzięki czemu 
nigdy się nie zgubią, a ponadto posiadają mechanizm 
obrotowy, gładkie, błyszczące metaliczne wykończenie  
i nasze logo. 

Dzięki głośnikowi, który posiada wbudowany 
mikrofon, system bluetooth, pracuje na baterii  
do 2 godzin, posiada funkcję odbierania połączeń, 
regulację głośności i połączenie z listami 
odtwarzania w urządzeniu mobilnym, muzyka 
będzie zawsze u Twojego boku. 
W zestawie znajduje się mikrofon i kabel USB.

Głośnik bluetooth, pomarańczowy
6H1087621  KAC

Głośnik bluetooth, czarny
6H1087621  KAA



Jazda samochodem wymaga od kierowcy ostrożności i umiejętności przewidywania. 
Łatwo jednak o nieoczekiwaną kolizję lub wypadek – a każda kolizja to uszkodzenia, które 
wymagają naprawy – profesjonalnej naprawy! Od jej poprawności zależy  
nie tylko wygląd samochodu, ale również jego sprawność oraz Twoje bezpieczeństwo. 
Dlatego przy naprawach blacharskich warto wybierać oryginalne podzespoły  
i autoryzowanych partnerów Grupy Volkswagen, dzięki którym przywrócony zostanie stan 
Twojego SEAT-a sprzed zdarzenia.

Pamiętaj, 
masz pełne prawo do rzetelnej naprawy po zdarzeniu 
drogowym! 
Zgodnie z polskim prawem podczas likwidacji szkody 
z OC sprawcy lub AC z klauzulą o wykorzystaniu części 
oryginalnych ubezpieczyciel powinien dokonać naprawy 
z wykorzystaniem nowych oryginalnych części.
Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że po kolizji mają prawo do naprawy samochodu z użyciem  
oryginalnych części. Ubezpieczyciel naprawiać auto z użyciem zamienników może 
wyłącznie wtedy, gdy uszkodzone części były zamiennikami. Jeśli jednak uszkodzeniu 
uległa część oryginalna, ubezpieczyciel nie może zastąpić jej zamiennikiem bez Twojej 
zgody. 

Ze swoimi prawami warto zapoznać się na przygotowanej  
przez Volkswagen Group Polska stronie internetowej:

www.masz-prawo.com.pl

WARTO ZNAĆ  
 SWOJE PRAWA



Notatnik w formacie A5 z osiemdziesięcioma 
stronami, to osiemdziesiąt okazji do zapisania 
czegoś niezapomnianego. Dostępne z gumką  
i marginesami w trzech wyrazistych kolorach,  
które wyróżniają się na tle czarnych okładek.

Notatnik A5, czarno-pomarańczowy
6H1087216  KEC

6H1087216  KEJ 6H1087216  KED

Brelok Organic
Brelok do kluczy pasujący do gamy 
modeli hybrydowych SEAT-a. 
Wykonany z korka, ekologicznego 
i trwałego materiału, posiada 
eleganckie logo wygrawerowane 
laserem.

6H1087013 KAI

To rytuały sprawiają, że czujemy się 
dobrze. A tak jest, gdy nadchodzi czas  
na herbatę lub kawę w tym wysokiej 
jakości ceramicznym kubku.
Pojemność: 350 ml

Kubek ceramiczny, czarny
6H1069601  KAA

6H1069601  KAD 6H1069601  KAJ6H1069601  KAC

Bezpiecznie,  
bez zmartwień, 
bezpłatnie



Kaseta malarska młodego artysty
Najprawdopodobniej jednym z pierwszych 
kroków w samodzielnym odkrywaniu świata 
jest nauka rysowania. Rozbudź wyobraźnię 
najmłodszych dzięki zawartości tej drewnianej 
kasety, która zawiera:  
12 kolorowych kredek, 
12 flamastrów,  
12 kredek woskowych, 
12 kredek pastelowych, 
12 akwareli, 1 pędzel,  
1 ołówek, 
1 temperówkę, 
1 gumkę do mazania,
1 linijkę.

6H1087212 KAL

Nie tylko dla dzieci



Nie tylko dla dzieci

Modelik Ateca 
Skala 1:43, kolor Samoa orange.

6H1099300  GAO

Samochodzik dziecięcy
Dla dzieci od 12 miesięcy, z wyściełanym siedzeniem.
W komplecie z arkuszem naklejek.
Materiał: PE (plastik).
Kolor: pomarańczowy.
Rozmiar, cm: 72 × 30 × 27

6H1087500  GAD

Modelik Ibiza FR 
Skala 1:43, kolor Desire Red.

6H1099300  HAQ



ASO Korzyści z serwisowania Twojego SEAT-a w naszym 
autoryzowanym serwisie są większe niż Ci się wydaje! 
Poznaj je i wybieraj świadomie.

→  Komfortowe serwisowanie to wygodne poczekalnie, samochód zastępczy  
 na życzenie czy usługi door-to-door*.

→  Profesjonalne wyposażenie warsztatu i aktualne oprogramowanie  
 do serwisowania Twojego samochodu.

→  Obsługa przez przeszkolonych mechaników zgodnie z technologią producenta.

→  Wykorzystywanie oryginalnych części zgodnie z zaleceniami producenta.

→  Gwarancja Mobilności, czyli assistance po wykonanym przeglądzie zgodnie  
 z zaleceniami.

→  Twoja ocena naszego serwisu ma znaczenia – to dzięki niej doskonalimy nasze  
 procesy i stajemy się lepsi.

→  Gwarancja na części.

→  Historia serwisowa ma wpływ na wartość Twojego SEAT-a – badania pokazują,  
 że serwisując w ASO łatwiej o odsprzedaż z wyższą ceną**.

 

Dbamy o Twoją wygodę i spokój.  
Zapewniamy sprawność Twojego SEAT-a.

 

  * O możliwość realizacji tej usługi zapytaj Doradcę Serwisowego.
** Cena w ogłoszeniu wyższa o nawet 20% wg Raportu „Serwisowanie w ASO a cena samochodu”, autorstwa Związku Dealerów Samochodów oraz OTOMOTO, 2022 r.



      

Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju
Oryginalny olej silnikowy Grupy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu  
 – dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika
• Wydłuża okresy między wymianami oleju  
 – dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości  
    popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość 
 silnika i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego 
silnika. Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie 
paliwa.

Model: Leon 1.4 TSI
Lata produkcji: 2012-2020

Model: Ateca 1.5 TSI
Lata produkcji: 2016-2020

Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twoim Seacie.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów  
(dotyczy skrzyń DSG z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie  
z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Zestawy klocków hamulcowych z wymianą
Zestaw klocków hamulcowych  
ze wskaźnikiem.
PRZÓD
Leon, Ateca

Zestaw klocków hamulcowych  
do hamulców tarczowych.
TYŁ
Leon, Ateca

Zestawy tarcz i klocków hamulcowych Economy
Zestaw 4 klocki + 2 tarcze.
PRZÓD
Ibiza

Zestaw 4 klocki + 2 tarcze.
TYŁ
Altea, Leon (1P)

ASO

Nr art.: 5Q0698451AD

Cena od:                                  zł

Nr art.: 8V0698151S

Cena od:                                  zł

Nr art.: JZW698601AA

Cena od:                                  zł

Nr art.: JZW698302CJ

Cena od:                                  zł

Cena od:                          zł

Cena od:                          zł



Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi w PLN brutto i obejmują podatek 
VAT (23%). Sprawdź cenę u Twojego Partnera Serwisowego. Informujemy o możliwości 
aktualizacji oferty, co może skutkować wycofaniem lub dodaniem produktów oraz zmianą ich 
cen. Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym 
odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Niniejsza informacja  
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 556(1)§2 kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo  
do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Wszystkie produkowane obecnie samochody SEAT są wykonywane z materiałów spełniających 
pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISP 22628  
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. 
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 
samochodów SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie  
z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.seat.pl/o-nas/recykling-
samochodów. 

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO2  
lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie. W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego SEAT-a, za każdym razem 
poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa wynosi dla modelu Ateca od 6,1 l/100 km  
do 8,3 l/100 km, emisja CO2 od 141 g/km do 188 g/km; dla modelu Leon od 5,4 l/100 km  
do 6,9 l/100 km, emisja CO2 od 124 g/km do 157 g/km; dla modelu Tarraco od 5,4 l/100 km  
do 8,8 l/100 km, emisja CO2 od 141 g/km do 199 g/km; dla modelu Arona od 5,4 l/100 km  
do 6,4 l/100 km, emisja CO2 od 119 g/km do 145 g/km (na podstawie świadectw homologacji 
typu, dla cyklu mieszanego). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodne z procedurą 
WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki SEAT lub sprawdź na stronie   
www.seat.pl/o-nas/wltp.
 
Oferta ważna od 20.02 do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
 
Luty 2023. 

Wyprodukowano w Polsce.
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