
AtecaNovo SEAT



Para 
onde?

O mundo não para. E você também não. Cada desafio 
é uma oportunidade para experimentar algo novo. 
Seja curioso. Avance.

É assim que vivemos. A SEAT nasceu em Barcelona. 
Inspirada pela sua cor e luz. Motivada pela energia 
criativa e otimismo. Estamos aqui para se movimentar 
mais facilmente, da forma que quiser. Então, para 
onde vamos?
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Viver em 
grande.

A verdadeira personificação da versatilidade e da 
liberdade aliada a um design desportivo moderno  
e tecnologia avançada para o levar ainda mais longe. 
Dê a si mesmo o espaço que precisa. Explore tudo 
com uma perspetiva maior e mais ousada. O Ateca 
está pronto para possibilidades infinitas. Até onde  
o vai levar?
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O novo SEAT Ateca combina um design e um estilo 
marcadamente off-road. Os inovadores sistemas de 
conectividade e a tecnologia de segurança avançada 
tornam cada viagem num sonho.

Aventureiros, 
curiosos, 
desafiadores. 
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Uma grelha frontal maior e jantes de liga leve de 19" 
para um melhor desempenho e performance. Saídas 
de escape envoltas numas molduras cromadas para 
um charme sofisticado. Tudo assinado com o nome 
escrito à mão. O novo SEAT Ateca é ousado e está 
pronto para as suas aventuras.

Traga um pouco 
de sofisticação 
desportiva  
à sua vida. 
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Design 
interior que 
facilita a vida.
Focado no utilizador, o interior está desenhado e equipado de 
modo a satisfazer o condutor e os passageiros. Dê-lhe o seu 
toque pessoal. Para um estilo nórdico e com o conforto da sua 
casa, escolha a versão XPERIENCE, com os painéis das portas  
e a consola central com acabamentos em madeira clara. O Novo 
SEAT Ateca tem mais espaço para que possa descansar 
facilmente, sentar-se e usufruir de cada viagem ao máximo.
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Comodidade o ano inteiro. O para-brisas aquecido 
descongela em menos de 3 minutos, enquanto que no 
verão reflete o sol para manter uma temperatura 
confortável no interior. Desta forma, minimiza o 
consumo do Ar Condicionado e reduz o encadeamento, 
melhorando assim a segurança e o bem-estar a bordo.

O volante aquecido oferece maior conforto e controlo 
nos meses frios de inverno. Com a nova iluminação 
ambiente do SEAT Ateca, pode ainda definir a luz e  
a cor ambiente certa para a sua viagem.

Todo o Conforto,  
todos os detalhes.
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Conectividade 
Total.
Mantenha-se contactável e navegue pelo seu mundo enquanto estiver na estrada. O Novo SEAT Ateca 
está equipado para que possa tirar o máximo partido da sua tecnologia: sempre conectado, em contacto 
e ligado com facilidade. 

SEAT CONNECT.
A SEAT CONNECT deixa-o mais relaxado, 
tranquilo e seguro ao volante. Com uma série 
de funcionalidades que lhe permitem verificar 
o estado do seu SEAT Ateca, onde quer  
que esteja, a qualquer momento. Confirme  
a sua posição de estacionamento e ajuste 
previamente a temperatura no interior para 
que esteja perfeita assim que entrar no carro. 
Ligue-se facilmente ao seu carro através  
do rádio, do Sistema de Navegação SEAT,  
do Portal do Cliente ou da App SEAT Connect. 
Mantenha-se conectado e sempre no 
caminho certo.

Reconhecimento de Voz. 
Comando por voz natural e fácil. Tudo começa 
com um simples “Hola Hola”. Ativa o sistema e 
pode por exemplo assumir o controlo das 
funcionalidades do Sistema de Navegação, 
sem ter de levantar um dedo. Perfeito para 
quando tem as mãos ocupadas ao volante.

Full Link. 
Conectividade total ao seu telemóvel assim 
que entra no carro. Sem complicações. Tudo  
o que precisa é do seu smartphone.
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Quanto mais vê, mais sabe. O ecrã central de 9.2"  
do Sistema de Navegação com SEAT CONNECT 
divide-se em 3 painéis para uma leitura mais fácil. E o 
Painel Digital de 10.25" mostra-lhe toda a informação 
de condução na sua linha de visão, melhorando  
a visibilidade enquanto se concentra na viagem.

Um mundo novo  
por descobrir.
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Desfrute de uma condução 
sem preocupações.
Mais do que nunca, os condutores devem ter mais atenção  
à estrada. É por isso que o novo SEAT Ateca vem com as mais 
recentes funcionalidades de tecnologia para que se possa 
focar no que é importante: a condução.

Assistente em Viagem. 
O Assistente em Viagem monitoriza o seu percurso  
e utiliza câmaras para verificar o trânsito, marcações 
da estrada, semáforos, sinais de trânsito e curvas 
para poder conduzir tranquilamente.

Assistente Pré-colisão. 
Antecipando eventuais colisões, o Assistente  
Pré-colisão prepara-se para o impacto ajustando 
os cintos de segurança e fechando as janelas.

Assistente Lateral. 
Ultrapassar e trocar de faixa sem ter de olhar para o 
lado. Quando se aproximam veículos fora do seu 
campo de visão, o Assistente lateral alerta-o. 
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À sua 
maneira.

O novo SEAT Ateca está disponível em 3 versões. Todas 
com o mesmo design robusto e espírito ousado, mas 
cada uma com subtilezas distintas para que encontre 
o estilo que melhor se adapta às suas aventuras.
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Estilo reforçado. 
Cada pequeno detalhe conta. O para-choques 
robusto e moldado em Cinzento Cosmo e com 
ponteiras de escape totalmente integradas.

Grelha frontal ousada. 
Tem tudo a ver com a forma como avança. 
Enfrente a estrada de forma confiante com 
uma grelha frontal poderosa.

O novo SEAT Ateca FR oferece a performance ideal: design 
brilhante e desportivo com um carácter a condizer. Energético, 
poderoso e vibrante. Com detalhes em Cinzento Cosmo 
e luzes indicadoras dinâmicas. A dupla saída de escape 
cromada, os estofos com tecidos de alta qualidade e a força 
das jantes de liga leve de alta performance proporcionam-lhe 
uma condução emocionante.

FR.

Será paixão?
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Ilumine o caminho. 
Faróis Full LED frontais e traseiros  
e luzes indicadoras dinâmicas.

SEAT CONNECT. 
Acesso total às funcionalidades do 
SEAT CONNECT através do Sistema 
de Navegação*.

Acabamentos desportivos. 
Uma grelha frontal robusta, a dianteira 
rebaixada, os para-choques frontais  
e traseiros em Cinzento Cosmo desportivo, 
molduras laterais e espelhos laterais com 
um design dinâmico.

Impulsionado pela inovação. 
Jantes exclusivas AERO Maquinadas de 
19" em Cinzento Cosmo*.

Equipamento 
de Série.

Segurança: 
•  7 Airbags: 2 frontais, 2 laterais,  

2 de cortina e 1 de joelho
•  Aviso de colocação do cinto de segurança 

do Condutor e Passageiro
•  Cruise Control com Limitador  

de velocidade
• Controlo eletrónico de Estabilidade (ESC) 
•  Front Assist com assistente de travagem 

em cidade 
• Proteção pro-ativa e extensível a peões
• Hill Hold
• Sistema de reconhecimento de cansaço
• Sistema ISOFIX + Top Tether 

Eletrónica:
•  2 portas dianteiras USB Type C  

e 2 portas USB Type C traseiras
• Sistema de Som Media Plus 8,25"
• 8 Altifalantes
• Bluetooth®
• Climatronic 2 zonas
•  Computador de Bordo “Medium”  

com Display multifunções a cores
•  Espelhos retrovisores com regulação 

elétrica e aquecidos com recolhimento 
elétrico (do passageiro com ajuste 
ativado pela marcha atrás) 

•  Ativação automática das luzes  
e função Coming Home

• Sensores de estacionamento traseiros
•  Perfil de Condução SEAT com botão 

“Driving Experience” (excepto no 1.0TSI)
• Sensor de luz e de chuva

Exterior:
•  Espelhos retrovisores pintados  

na cor Cinzento Cosmo
• Para-choques desportivos
•  Molduras do arco das rodas  

na cor da carroçaria
• Barras do tejadilho na cor Preto
• Jantes Performance de liga leve 18"
• Vidros traseiros escurecidos
•  Faróis Full LED com lentes e Farolins 

traseiros LED com indicador de mudança 
dinâmico

•  Faróis frontais de nevoeiro LED  
e com função luz de curva

• Spoiler traseiro

Interior:
• Pedais em aço inoxidável
• Teto interior na cor cinzento
•  Volante desportivo multifunções em pele 

(Com caixa DSG, Patilhas no volante),  
e com logo FR.

•  Manete da alavanca de velocidades  
em pele

•  Zonas de iluminação de ambiente 
dianteira em LED + Luz Ambiente 
Avançada (multicolor)

•  Gaveta por baixo do banco do 
passageiro, suporte de documento  
por baixo do banco do condutor

• Apoio de braço dianteiro e traseiro
•  Protecção dos estribos das portas 

iluminados
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Robustez, fiabilidade, qualidade.
A essência da liberdade e aventura off-road combinada com 
funcionalidades de design de interiores de alta qualidade 
para lhe oferecer total conforto. Saia e explore com confiança. 
O XPERIENCE junta uma grelha frontal robusta a molduras 
laterais dinâmicas e um spoiler dianteiro em Cinzento 
Reflex para um look mais ousado. No interior? Um seleto e 
cuidadosamente detalhado design nórdico para que se sinta 
em casa onde quer que vá.

Serviços de acesso remoto. 
O que tem para fazer? Agora pode fazê-lo 
remotamente através do seu smartphone. 
Conheça o estado do seu veículo e esteja 
sempre a par dos dados de condução. 
(Opcional).

Iluminação orgânica. 
Deixe-o brilhar. Um tecto de abrir de grandes 
dimensões ilumina o interior elegante do Novo 
SEAT Ateca com uma gloriosa luz natural. XPERIENCE.
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Pronto para a aventura. 
Faróis Full LED e luzes indicadoras 
dinâmicas*.

Totalmente conectado. 
Acesso total às funcionalidades do SEAT 
CONNECT através do Sistema de Navegação*.

Robustez off-road. 
Para-choques off-road cromados e frisos 
laterais com acabamento em prata Reflex*.

Preparado. 
Jantes exclusivas AERO Maquinadas 
de 19" em Cinzento Nuclear*.

Equipamento  
de Série.

Segurança: 
•  7 Airbags: 2 frontais, 2 laterais,  

2 de cortina e 1 de joelho
•  Aviso de colocação do cinto de segurança 

do Condutor e Passageiro
•  Cruise Control com Limitador  

de velocidade
• Controlo elétronico de Estabilidade (ESC) 
•  Front Assist com assistente de travagem 

em cidade 
• Proteção pro-ativa e extensivel a peões
• Hill Hold
• Sistema de reconhecimento de cansaço
• Sistema ISOFIX + Top Tether 

Eletrónica:
•  2 portas dianteiras USB Type C  
e 2 portas USB Type C traseiras

• Sistema de Som Media Plus 8,25"
• 8 Altifalantes
• Bluetooth®
• Climatronic 2 zonas
•  Computador de Bordo “Medium” 

com Display multifunções a cores
•  Espelhos retrovisores com regulação 

elétrica e aquecidos com recolhimento 
elétrico (do passageiro com ajuste 
ativado pela marcha atrás)

•  Ativação automática das luzes  
e função Coming Home

• Sensores de estacionamento traseiros
•  Perfil de Condução SEAT com botão 

“Driving Experience” (excepto no 1.0TSI)
• Sensor de luz e de chuva

Exterior:
•  Espelhos retrovisores e para-choques 

pintados 
•  Molduras do arco das rodas  

na cor da carroçaria
• Aplicações em alumínio nos vidros laterais
• Barras do tejadilho Cromadas
• Jantes de liga leve 18"
• Vidros traseiros escurecidos
•  Faróis Full LED com lentes e Farolins 

traseiros LED com indicador de mudança 
dinâmico

•  Faróis frontais de nevoeiro LED  
e com função luz de curva

Interior:
• Teto interior na cor cinzento
•  Volante desportivo multifunções em pele 

(Com caixa DSG, Patilhas no volante),  
e com logo XP

•  Manete da alavanca de velocidades  
em pele

•  Proteção dos estribos das portas 
iluminados

•  Zonas de iluminação de ambiente 
dianteira em LED + Luz Ambiente 
Avançada (multicolor)

•  Gaveta por baixo do banco do 
passageiro, suporte de documento  
por baixo do banco do condutor

• Apoio de braço dianteiro e traseiro
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O momento certo.
Plena de otimismo urbano, a versão Style exemplifica  
a confiança que vem da elegância e da autonomia. Faróis 
Full LED, jantes de liga leve e dupla saída de escape, 
graciosamente coroados com o nome Ateca em letras 
manuscritas na traseira do carro.

Style.
Infotenimento total. 
Satisfação em viagem. Um sistema de 8.25"  
e mais atualizado para lhe dar acesso a uma 
série de funcionalidades: mapas, música  
e ligação ao seu smartphone.

Estilo urbano. 
Jantes exclusivas AERO Maquinadas 
18" em Cinzento Nuclear.
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Modernidade. 
Faróis Full LED e Luzes 
indicadoras dinâmicas.

No calor do volante. 
Tenha o controlo total 
com o volante aquecido*.

Reforço. 
Para-choques urbanos.

Toque contemporâneo. 
Requintado por dentro e por fora. Estofos Cloth 
Comfort intemporais. Com apoios de braço 
dianteiros ajustáveis para total conforto  
e sofisticação.

Equipamento 
de Série.

Segurança: 
•  7 Airbags: 2 frontais, 2 laterais,  

2 de cortina e 1 de joelho
•  Aviso de colocação do cinto de segurança 

do Condutor e Passageiro
•  Cruise Control com Limitador  

de velocidade
• Controlo elétronico de Estabilidade (ESC) 
•  Front Assist com assistente de travagem 

em cidade 
• Proteção pro-ativa e extensivel a peões
• Hill Hold
• Sistema de reconhecimento de cansaço
• Sistema ISOFIX + Top Tether 

Eletrónica:
•  2 portas dianteiras USB Type C  

e 2 portas USB Type C traseiras
• Sistema de Som Media Plus 8,25"
• 8 Altifalantes
• Bluetooth®
• Climatronic 2 zonas
•  Computador de Bordo “Medium”  

com Display multifunções a cores
•  Espelhos retrovisores com regulação 

elétrica e aquecidos com recolhimento 
elétrico (do passageiro com ajuste 
ativado pela marcha atrás)

•  Ativação automática das luzes  
e função Coming Home

• Sensores de estacionamento traseiros

Exterior:
• Espelhos retrovisores pintados
• Molduras do arco das rodas em preto
• Para-choques desportivos
• Barras do tejadilho em preto
• Jantes de liga leve 17"
• Faróis Full LED com lentes 
•  Faróis de nevoeiro dianteiros LED  

com função luz de curva

Interior:
• Teto interior na cor cinzento
•  Volante multifunções e Manete  

da alavanca de velocidades em pele 
•  Proteção dos estribos das  

portas iluminados
• 2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras 
•  Iluminação interior no piso  

na parte dianteira
•  Gaveta por baixo do banco do 

passageiro, suporte de documento  
por baixo do banco do condutor

• Apoio de braço dianteiro e traseiro
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Equipamento 
Opcional.

Design Style XPERIENCE FR
Teto Panorâmico
Pacote Exterior Cromado − −
Pacote Exterior Cromado − −
Vidros traseiros escurecidos
Eliminação de logos identificativos do modelo, versão e motor
Forra do teto Preto −

Sistemas de Assistência à condução
Pacote Segurança & Condução M em combinação  
com Sistema de Som Media Plus 8,25"
Pacote Segurança & Condução M em combinação  
com Sistema de Navegação Plus 9,2"
Pacote Segurança & Condução M2 em combinação  
com Sistema de Som Media Plus 8,25" ou Sistema 
de Navegação Plus 9,2"
Pacote Segurança & Condução L em combinação  
com Sistema de Som Media Plus 8,25"
Pacote Segurança & Condução L em combinação  
com Sistema de Navegação Plus 9,2"
Pacote Segurança & Condução XL em combinação  
com Sistema de Som Media Plus 8,25" −

Pacote Segurança & Condução XL em combinação  
com Sistema de Navegação Plus 9,2" −

Perfil de Condução SEAT com botão “Driving Experience”
Controlo Adaptativo do Chassis (DCC)
Câmara traseira de ajuda ao estacionamento
Assistente automático de estacionamento:  
Inclui Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Câmara de visão 360º
Assistente de estacionamento com reboque

Equipamento - exterior
Climacoat
Bagageira com abertura e fecho Elétrico 
Bagageira com função de mãos-livres (sem função SAFE)
Bagageira com função de mãos-livres (com função SAFE)

Equipamento - exterior Style XPERIENCE FR
Gancho de reboque de fábrica

Equipamento - interior
Iluminação Interior em LED + Luz Ambiente  
Avançada (multicolor)
Pacote Easy plug-in 
Pacote Inverno
Rede divisória
Duplo Piso da mala
Pacote Arrumação
Mecanismo de libertação dos encostos  
dos bancos traseiros a partir da mala

Multimedia - Audio e Navegação
Cartografia Europa (com Mapcare)
Sistema de Navegação Plus 9,2" 3D
SEAT Digital Cockpit 10,25"
BeatsAudio™ 9 altifalantes premium + 1 subwoofer  
+ Amplificador de 340W + Tecnologia Surround
Full Link para Sistema de Som Media Plus
Full Link para Sistema de Sistema de Navegação Plus
Connectivity Box (carregamento sem fios)

Serviços Online
SEAT CONNECT gen3 - Media & Internet  
para Sistema de Navegação
SEAT CONNECT gen3 - Segurança & Serviços, Acesso Remoto  
e infotenimento online para Sistema de Navegação

Pneus e Jantes
Jantes de liga leve 17" Dynamic 36/1 Maquinadas  
na cor Cinzento Nuclear − −

Jantes de liga leve 18" Performance 36/2 Maquinadas  
na cor Cinzento Nuclear −

Jantes de liga leve 18" Performance 36/3 Maquinadas  
na cor Cinzento Cosmo − −

Pneus e Jantes Style XPERIENCE FR
Jantes de liga leve 18" Performance 36/8 Maquinadas  
na cor Cinzento Nuclear −

Jantes de liga leve 19" Exclusive 36/9 Maquinadas  
na cor Cinzento Cosmo − −

Jantes de liga leve 19" Exclusive 36/4 Maquinadas  
na cor Cinzento Nuclear − −

Jantes de liga leve aerodinamicas 19" Exclusive 36/5 
Maquinadas na cor Cinzento Nuclear − −

Jantes de liga leve aerodinamicas 19" Exclusive 36/6 
Maquinadas na cor Cinzento Cosmo − −

Jantes de liga leve 19" Exclusive 36/7 Maquinadas  
com inserções decorativas na cor Cinzento Cosmo − −

Jantes de liga leve 19" Exclusive 36/10 Maquinadas  
na cor Preto Glossy − −

Roda suplente

Faróis
Farolins traseiros Full LED com luz dinamica − −

Segurança
Alarme (inclui função safe) − −
Alarme (inclui função safe) −
Sistema Keyless avançado sem função Safe
Sistema Keyless avançado com função Safe − −

Bancos
Bancos em Pele Preto −
Bancos em Pele Preto − −
Bancos Dinamica® Preto −
Bancos Dinamica® Preto − −
Regulação elétrica e memória para o banco do Condutor

  Série
 Opcional

− Não disponível

Para mais informação sobre características técnicas, 
consulte o seu concessionários SEAT ou vá a www.seat.pt
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Gasolina Caixa Style XPERIENCE FR 
1.0 TSI 85 kW (115 CV) Manual 6-velocidades ● ● ●
1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual 6-velocidades ● ● ●
1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6-velocidades – ● ●
1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7-velocidades – ● ●

Diesel Caixa Style XPERIENCE FR 
2.0 TDI CR 85 kW (110 CV) Manual 6-velocidades ● ● ●
2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) Manual 6-velocidades ● ● –
2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) Manual 6-velocidades – – ●
2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) DSG 7-velocidades ● ● –
2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) DSG 7-velocidades – – ●

Especificações de Motor.

  Série
 Opcional

− Não disponível

Para mais informação sobre características técnicas, 
consulte o seu concessionários SEAT ou vá a www.seat.pt
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Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

Série   
Opcional   

¹ Com elementos decorativos.

EXCLUSIVE 19"  
AERO MAQUINADAS 36/5  
EM CINZENTO NUCLEAR
XP

19"

19"

PERFORMANCE 18" 
MAQUINADAS 36/8  
EM CINZENTO NUCLEAR
St  XP

EXCLUSIVE 19"  
MAQUINADAS 36/4  
EM CINZENTO NUCLEAR
XP

Jantes.

DYNAMIC 17"  
PRATA BRILLIANT
St

DYNAMIC 17" 
MAQUINADAS 36/1  
EM CINZENTO NUCLEAR 
St

18"

18"
PERFORMANCE 18"
MAQUINADA 36/2  
EM CINZENTO NUCLEAR 
St  XP

EXCLUSIVE 19"  
MAQUINADAS 36/7  
EM CINZENTO COSMO¹
FR

EXCLUSIVE 19"  
MAQUINADAS 36/10  
EM PRETO GLOSSY
FR

PERFORMANCE 18"  
PRATA BRILLIANT 
XP

PERFORMANCE 18" 
PRATA BRILLIANT
FR

PERFORMANCE 18" 
MAQUINADAS 36/3  
EM CINZENTO COSMO 
FR

EXCLUSIVE 19"  
AERO MAQUINADAS 36/6  
EM CINZENTO COSMO
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/9 COSMO GREY MACHINED
FR

17"
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Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

Série   
Opcional   Cores.

BRANCO BILA St  XP BRANCO NEVADA St  XP  FR PRETO CRYSTAL St  XP  FR

PRETO MAGIC St  XP

PRATA BRILLIANT St  XP CINZENTO RODIUM St  XP  FR

VERMELHO VELVET St  XP  FRAZUL LAVA St  XPVERDE CAMOUFLAGE St  XP  FR AZUL ENERGY St  XP  FR
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Style St  
XPERIENCE XP  

FR FR

Série   
Opcional   

Estofos.

ESTOFOS PELE (BL+WL1) XP

ESTOFOS PELE PRETO (BK+WL1) St

ESTOFOS DINAMICA® (BL+BL7) XP

ESTOFOS DINAMICA® (BM+PL7) FR

ESTOFOS PELE PRETO (BM+WL1) FR

TÊXTIL (BM) FRTECIDO (BK) St ESTOFOS DINAMICA® (BK+PL7) St

TECIDO (BL) XP
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Torne-o seu com os detalhes e acessórios que 
necessita para chegar onde quiser. As suas escolhas 
de personalização no exterior e interior para o seu 
novo SEAT Ateca.

Detalhes que 
fazem a diferença.
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Frisos 
Decorativos.
Perfeitamente emoldurado. Adicione os toques finais 
ao interior e exterior do seu novo SEAT Ateca.

Friso cromado do Porta Bagagens. 
Da frente à traseira, Novo SEAT Ateca foi criado para ser mais. 
O Friso de proteção do porta-bagagens dá outra dimensão  
e um detalhe diferente no visual.

Frisos e Molduras Interiores . 
Incrível por dentro e por fora. O painel do novo SEAT Ateca,  
a consola central, as portas e o sistema Climatronic. Estes 
elementos encaixam perfeitamente nas peças originais para 
uma aparência natural. Tudo o que é necessário para uma 
montagem fácil e prática.
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Transporte.
Percorrer a estrada em 2 rodas? Os nossos suportes 
para bicicletas são adaptados ao novo SEAT Ateca  
e cumprem com rigorosos testes de qualidade.

Suporte de bicicletas para reboque. 
Mais rodas não implicam mais trabalho. Os trilhos de 
alumínio na barra de reboque suportam qualquer tipo 
de bicicleta. E ainda pode adicionar um kit de extensão 
para uma terceira.

Suporte para bicicletas. 
Pronto para explorar novos caminhos? Traga a sua 
bicicleta consigo graças a este suporte configurável, 
fácil de montar e de fixação rápida, assegurando um 
cuidado duradouro ao quadro da sua bicicleta.
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Transporte.
Barras de Tejadilho. 
Os fixadores de carga dianteiros e traseiros prendem-se 
facilmente ao teto e vêm com sistema antirroubo.

Suporte para pranchas de surf. 
Carga a deslizar a cada travagem? Carregue o seu 
equipamento e parta imediatamente. O suporte 
adapta-se perfeitamente ao formato da sua 
prancha de surf e permite levar mais do que uma.

Mala de tejadilho. 
Grandes planos? Estas malas de tejadilho são 
resistentes à chuva, têm uma capacidade de 400  
a 460l, suportam até 50 kg de peso e utilizam um 
sistema de abertura dupla para que possa aceder 
facilmente ao seu equipamento. Fixe-as facilmente 
às barras de tejadilho, mesmo com um teto de abrir. 
Soluções de transporte com todo o cuidado.

AC
ES

SÓ
RI

O
S

52



Transporte.
Porta-esquis xtender. 
Sem esforço. O porta-esquis xtender desliza facilmente 
para um transporte fácil e seguro quando parte para  
a neve.

Porta-esquis. 
Viagem à neve? Este porta-esquis é especialmente 
projetado para toda a família. Leva entre 4 a 6 esquis ou 
entre 2 a 4 pranchas de snowboard.
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Soluções no 
porta-bagagens.
Mantenha tudo armazenado em segurança e organizado  
da forma que quiser. Os acessórios para porta-bagagens da 
SEAT são o equilíbrio perfeito.

Rede organizadora de porta-bagagens. 
Adepto da organização? Esta rede de suporte flexível 
ajuda-o a organizar e a proteger adequadamente  
a sua bagagem.

Separador para porta-bagagens . 
Este separador de alumínio aproveita ao máximo  
o espaço na bagageira do seu novo SEAT Ateca, 
garantindo que tudo chega ao seu destino em perfeitas 
condições.

Tapete de porta-bagagens reversível. 
Proteja o seu novo SEAT Ateca com este tapete de 
borracha reversível e fácil de fixar. Mesmo quando 
transporta objetos molhados ou sujos.
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Proteção.
Moldura de proteção do para-choques 
traseiro e Base Multifunções com rede. 
A moldura de proteção protege o seu novo SEAT Ateca de 
raspadelas e arranhões. Com a base multifunções e a rede 
de um lado da bagageira, os itens essenciais estão sempre 
ao seu alcance.

Para-lamas. 
O Novo SEAT Ateca foi construído para explorar. Proteja o seu 
carro à frente e atrás da chuva e de detritos com estes para-
lamas discretos e elegantes.

Tapetes de borracha. 
Estes tapetes de borracha à prova de água adicionam firmeza 
e proteção extra. Pode também optar pelas versões têxteis, 
também super elegantes.
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Grelha de separação. 
Esta grelha amovível separa o compartimento do carro da área 
da bagageira, dando uma maior proteção aos animais de 
estimação durante toda a viagem.

Cadeira Kidfix² S 2-em-1 . 
Mantenha seguro quem mais importa. O Kidfix² S tem um 
encosto com formato em V com um sistema SICT ajustável. 
Pode ser adaptado ao tamanho certo para permitir mais 
espaço conforme o crescimento das crianças. Oferece ainda 
uma proteção excecional contra impactos laterais. Ideal para 
crianças dos 3,5 aos 12 anos.

Segurança.
Leve os seus passageiros favoritos a passear. Mantenha-os 
seguros e protegidos durante o trajeto.
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A vida é demsiado curta para nos preocuparmos com coisas 
pequenas. Os perítos que fazem parte dos nossos SEAT 
Services, usam apenas peças originais para o melhor do seu 
SEAT e para a sua tranquilidade e segurança.

Uma vida mais 
ousada começa aqui
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A vida é para 
ser vivida.
Na SEAT, beneficie de pacotes de Serviços pós-venda com a melhor 
relação preço-qualidade. São menos preocupações para mais diversão.

Nós preocupamo-nos. 
Para que não tenha de o fazer. 
Extensão de Garantia SEAT. Sempre em movimento?  
A Garantia de 2 anos SEAT pode ser prolongada por mais  
2 anos ou 80.000 km com as mesmas condições de origem. 

Precisa de alguma coisa? Ligue. 
Precisa de reboque? Reparação no lugar? O SEAT Service 
Mobilidade dá-lhe a liberdade para se mover. Assistência 
completa em estrada na união Europeia e nos países limítrofes. 
Tem um novo SEAT? Então tem 2 anos grátis. Para si, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.

Não pense nisso. Está protegido.
Porquê preocupar-se? SEAT Service & Manutenção. Alta 
qualidade. Para os anos que se seguem. A manutenção 
completa garante que o seu carro se mantém nas melhores 
condições. Torne o seu SEAT num investimento seguro, 
económico e de longo prazo.
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Informação 
ambiental.

Objetivos técnicos para o desenvolvimento ambiental SEAT
 Proteção do clima.  Preservação de recursos.  Proteção de saúde.

Iluminação
A utilização de faróis Full LED e de luzes de 
circulação diurna LED no SEAT Ateca reduz 
significativamente o consumo de eletricidade 
e aumenta o tempo de vida dos seus faróis.

Materiais renováveis 
Para reduzir o uso de substâncias potencialmente 
prejudiciais, eliminámos todo o chumbo nos 
amortecedores do SEAT Ateca, nos vedantes  
de todos os componentes elétricos, eletrónicos  
e de vidro e no interior dos condensadores  
do automóvel.

Motores
Ao utilizarem um sistema de configuração 
modular para reduzir componentes  
e montagens, os motores do Ateca são até 
30% mais leves, contribuindo para a eficiência 
e o consumo geral de combustível do seu 
carro. Também foram feitas melhorias 
acústicas em todos os nossos motores para 
diminuir a poluição sonora na estrada.

Qualidade do ar
Ao entrar num ambiente com baixa qualidade 
do ar, o sistema Pure Air do Ateca fecha 
temporariamente as saídas de ar do carro, 
evitando contaminantes prejudiciais.

Ar condicionado
Todos os sistemas de ar condicionado  
do SEAT Ateca utilizam os mais recentes 
fluidos refrigerantes, que têm um impacto 
significativamente menor no aquecimento 
global.

Acústica
O SEAT Ateca está em conformidade com as 
novas e rígidas regulamentações de ruído, 
graças às melhorias nos tubos de escape  
e no pacote acústico.

Jantes 
Todas as jantes de liga leve do SEAT Ateca 
foram submetidas a rigorosos testes de fadiga 
e de esforço para garantir um melhor 
desempenho e uma duração maior. As ligas 
foram concebidas para serem tão leves 
quanto possível.

Pneus
A baixa resistência ao rolamento reduz  
a perda de energia para melhorar a eficiência 
do combustível e um sistema de monitorização 
da pressão dos pneus (TPMS) deteta perdas 
de pressão, reduzindo o consumo de 
combustível e o desgaste do pneu.
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A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar 

especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações contidas nesta brochura servem apenas 

como orientação. Embora a SEAT envide todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações se 

encontram corretas à data da publicação deverá sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT para 

obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores 

reproduzidas na presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da pintura e dos materiais. Este 

veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram concebidos de 

acordo com as normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização 

de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas para efetuar uma reciclagem adequada à 

conservação e melhoria da qualidade ambiental.
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