
 

Jo trio rènting, i tu?

Tria un tot inclòs: 
 Manteniment i reparacions.

 Pagament d'impostos i taxes.

 Assegurança a tot risc amb franquícia o sense.

 Canvi de pneumàtics per desgast.

Equipament:

 Possibilitat de canvi de vehicle cada 3, 4 o 5 anys.

 Assistència en carretera.

 Recurs de multes.

 Equipament d'alta tecnologia.

Acord de col·laboració amb ALD Automotive

* Oferta vàlida fins a la fi de la promoció o fins que s'esgotin les existències. Preu orientatiu, calculat amb una assegu-
rança a tot risc amb franquícia de 150€, amb una quota a 60 mesos i 15.000 km/any (consulta'n les condicions), i no 
representa cap compromís definitiu amb el client. La concessió de l'operació és condicionada a l'anàlisi de la solvència 
i de la capacitat de pagament del client, d'acord amb les polítiques de risc de l'arrendador: ALD Automotive, SAU, amb 
domicili a Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, i NIF A-802922667. Les fotografies tenen un 
caràcter informatiu, i pot ser que no coincideixin el color, la versió o l'equipament oferts. Consulta'n les condicions.

7 airbags

Seat Ateca 
2.0 TDI S&S Style XL 

Sistema de navegació 
amb pantalla tàctil

 

   Dièsel            Manual         5 portes           115 CVColor: 
blanc nevada

Durada

60 mesos
Dipòsit de garantia:
1 quota

Preu (amb IVA incl.)

408€/mes*
km/any:
15.000

Vidres 
enfosquits

Assistent
d'aparcament 

automàtic

Reconeixement de 
senyals



Equipament interior

• Seient del conductor amb ajustament elèctric d'altura.

• Reposabraços central al davant i al darrere.

• Seients del darrere amb respatller abatible asimètric. 

Elements de confort

• Climatitzador automàtic.

• Alçavidres elèctrics al davant i al darrere.

• Retrovisors abatibles, ajustables i tèrmics.

• Retrovisors amb intermitents incorporats.

• Sensor de pluja al parabrises.

• Volant d'altura i profunditat ajustables.

• Control de creuer.

• Clau intel·ligent.

• Sensors de distància d'aparcament al davant i al darrere. 

Seguretat i conducció

• ABS.

• Control d'estabilitat.

• Assistència d'arrencada en pendent.

• Llums de dia LED.

• Llums antiboira al davant.

• Alerta de col·lisió amb activació dels llums de frenada.

• Sistema d'alarma precol·lisió amb assistència de frenada.

• Sistema d'alarma antiatropellament.

• Sistema d'alarma precol·lisió amb avís visual / acústic.

• Alerta de canvi de carril.

• 7 airbags.

• Cinturons de seguretat al davant amb pretensors.

• Sistema de retenció infantil i-Size als seients 
posteriors exteriors.

Seat Ateca 2.0 TDI S&S Style XL 

Equip de so i multimèdia

• Pantalla de 8".

• Navegador.

• Apps integrades.

• Apps de control.

• Ràdio digital.

• Connexió AUX i USB al davant i al darrere.

• Bluetooth.

• 8 altaveus. 

Dades tècniques

• Nombre de portes: 5.

• Injecció per dièsel common rail.

• Combustible dièsel.

• Tipus de dipòsit: 50 L.

• Longitud de 4.381 mm, amplada de 1.871 mm i altura 
de 1.601 mm.

• Cilindrada: 1.998 cc.

• CO2: 129 g/km.


