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Tot je
dienst.

Gemaakt in
Barcelona.
1953. De eerste SEAT rolt van onze productielijn in Barcelona
en een heel land komt in beweging. Meer dan 60 jaar later
brengen wij overal ter wereld mensen in beweging.
Maar Barcelona blijft ons inspireren. Haar creatieve geest zit
ons in het bloed. Iedere auto die wij produceren is ervan
doordrenkt. (50% van de energie die wij gebruiken om onze
wagens te maken, halen wij namelijk rechtstreeks uit de
mediterraanse zon.) Dit is een stad die nooit stilvalt.
Net zomin als wij. Waarom? Omdat er zoveel te beleven valt.
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Easy
mobility.
De wereld zit vol
mogelijkheden. SEAT maakt
het je gemakkelijk om ze te
benutten. Stippel je eigen
route uit. Kies je eigen doelen.
Blijf in beweging in je
voortdurend veranderende
leven. Dat is wat wij doen.
Wat voor zin heeft het immers
als het je niet vrijmaakt,
voortstuwt, dingen verbetert?
Als het niet gemakkelijk is, is
het geen mobiliteit.
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Jouw Alhambra.

De herinneringen
beginnen hier.
Hoe klein of groot het ook is, ieder gezin heeft
een steuntje in de rug nodig. Veiligheid,
comfort en technologie, zonder
compromissen. De kleine dingen die het
grote verschil maken. Omdat het niet gewoon
wegen zijn. Het zijn herinneringen. De SEAT
Alhambra. Maak je klaar om reizen in
verhalen te veranderen.
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Exterieurdesign

Een wereld van
mogelijkheden.
Wanneer alle details goed zitten, is alles
mogelijk. De SEAT Alhambra brengt ze
allemaal samen, met slimme en verfijnde
features, zoals de verchroomde onderdelen,
het warmgestempeld radiatorrooster en de
18-duimse lichtmetalen velgen. Omdat het
jouw wereld is. Jij beslist hoe je er ten volle
van geniet.
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Interieurontwerp

Ruimte om te
groeien?
Die heb je.
Ieder gezin is anders. Eén maat voor iedereen
bestaat hier niet. Behalve wanneer je over 2.430
liter ruimte beschikt, met een royale koffer waar
iedereen zijn spullen in kwijt kan. En 32 manieren
om de zetels te configureren geven je al de
flexibiliteit die je nodig hebt voor wat het leven
voor je in petto heeft.
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Technologie

Zij noemen
het magisch.
Jij noemt het
gemakkelijk.
Wanneer technologie gewoon werkt, is het echt wel
een soort magie. De SEAT Alhambra heeft tal van
magisch lijkende manieren om het leven gemakkelijk
te maken, van de bi-xenonkoplampen die nacht in
dag veranderen, tot het virtuele pedaal waarmee je
de koffer volledig handsfree kan openen.
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Technologie

Smartphone?
Slimmere
wagen.
Sociale media. Entertainment. Kaarten. Je hebt de wereld in
je zak. En met Full Link-technologie wordt je SEAT Alhambra
naadloos geconnecteerd. Dankzij MirrorLink™, Apple
CarPlay™ en Android Auto™ blijf je in contact met je wereld
via je 6,3-duims aanraakscherm. Intelligenter en toch
eenvoudiger.
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Veiligheid

Alles om ze
veilig te
houden.
Niets is belangrijker dan hun veiligheid. 4Drive en DSG van
jouw Alhambra verschaffen meer responsieve controle. Blind
Spot Detection waarschuwt je voor onopgemerkte obstakels.
Multifunctionele cameratechnologieën als Lane Assist, Light
Assist, Traffic Sign Recognition en Tiredness Recognition
monitoren je omgeving actief en reageren gepast.
En met het uitgebreide airbagsysteem is iedereen
beschermd. Denk er één keer aan en besef dan dat er voor
wordt gezorgd.
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Zie de wereld

door
nieuwe
ogen.
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Jouw manier.

Het is tijd om de
regels te bepalen.
Alleen jouw keuzes zijn belangrijk. Met de
SEAT Alhambra heb je altijd alles wat je
nodig hebt, wat je ook kiest. Of je nu meer
vermogen of meer gemak wilt, of gewoon wat
meer stijl en comfort, het ligt voor het grijpen.
Al wat je moet doen is toehappen.
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Xcellence.

Ze zijn
het waard.
Ze verdienen alleen het allerbeste. De nieuwe
Xcellence-uitrustingslijn van de SEAT Alhambra voegt
verfijning toe aan een gezinsauto. Als alle details
kloppen, hoef je alleen nog te genieten.

Het bovenste beste.
De bi-xenonkoplampen
verlichten de weg net zo
helder als daglicht, terwijl
het warmgestempelde
radiatorrooster betekent
dat je schittert om de juiste
redenen.
Tekenen van uitmuntendheid.
Je hebt het beste. Je hebt
de juiste keuze gemaakt.
Dat blijkt uit de Xcellence-details op het stuur
en het opschrift op de
portierbekleding.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Bestuurders- en voorpassagiersairbag,
met knieairbag en airbagdeactivering
• Cruise control
• Bestuurderswaarschuwingssysteem
• Front Assist
• Verkeersbordherkenning
• Dode hoek herkenning
• Elektronische stabiliteitscontrole
(Electronic Stability Control (ESC))
• iSOFiX/Top Tether in de achterzetels
(voor drie kinderzitjes)
• Elektrisch kinderslot
Exterieur
• Donker getinte ruiten
• Bumpers en portiergrepen in
koetswerkkleur
• Wielbouten met diefstalbeveiliging
(ontgrendelbaar)
• 17-duimse 48/2 lichtmetalen velgen
Dynamic (boven 16”)
• Chroompakket
• Inklapbare buitenspiegel met
parkeerpositie
• Buitenspiegels in koetswerkkleur met
ingebouwde ledrichtingaanwijzers
• Ruitenwisserintervalschakeling met
regensensor
• Mistlampen met bochtenfunctie
• Halogeenkoplampen
• Ledachterlichten
• Afzonderlijk dagrijlicht met automatische
koplampenregeling en Coming Homefunctie
• Warmgestempeld radiatorrooster met
nieuw SEAT-logo
• Regen- en lichtsensor
Elektronica
• Parkeersensoren, vooraan en achteraan
• Parkeerpositie + lichtzone
• Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
(Servotronic)
• Boordcomputer met multifunctiedisplay
– DOT matrix-display – (automatische
versnellingsbak)
• MIB2 Standard PQ radio Plus EU/ROW
• Digital Audio Broadcasting
• Navigatiesysteem
• MDI (USB) + Aux-in + Bluetooth®
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• Bluetooth® (met spraakherkenning),
armleuning en USB-poort,
multifunctiestuur
• 8 luidsprekers (passief)
• Elektrisch verstelbare lendensteun voor
linkervoorzetel
• Elektronisch bediende airconditioning
• 12 V-stopcontacten in middenconsole
vooraan (2 bij 5 zetels, 1 bij 7 zetels)
en bagageruimte
• 2 USB-laadpoorten in 2e rij
• Optische indicatie van open portieren of
achterklep
• Elektrisch bediende voor- en achterruiten
+ elektrische centrale vergrendeling
• Warmtewerende zijruiten en achterruit
• Kessy zonder safe-functie
• Comfort-richtingaanwijzers (1 aanraking
= 3 keer knipperen)
• Achterklep/kofferdeksel ontgrendelbaar
van buitenaf
• Elektrische handrem met Auto Holdfunctie
• Bandenspanningscontrole
Interieur
• Multifunctioneel lederen stuurwiel met 3
spaken (Tiptronic)
• Lederen versnellingspookknop
• Drempelbeschermlijsten in
portieropeningen
• Xcellence-logo op het stuur
• Xcellence-logo op de
drempelbeschermlijst
• Laden onder voorzetels
• Opklapbaar tafeltje tegen
voorzetelrugleuningen
• Handmatige hoogteverstelling
voor voorzetels, elektrische
rugleuningverstelling voor linkervoorzetel
• Drie afzonderlijke zetels (1e zetelrij)
• Sportcomfortzetels voorin
• Opbergtassen tegen de rugleuning van
de voorzetels
• Kofferruimte met extra opbergvakken
• 4 haken in de kofferruimte
• Licht aan de binnenkant van de
achterklep
• Vergrendelbaar, verlicht en gekoeld
handschoenenkastje
• Zonneklep
• Zonnekleppen met verlichte makeupspiegel

01

03

05

02

04

06

01 Rijd met stijl.

02 Vind je weg.

03 Het juiste licht.

04 Doe het nodige.

05 Prachtig voetenwerk.

06 Power to the people.

Lichtmetalen 17”-velgen. Vier extra
redenen om op te vallen.

Nooit meer verdwalen met het Navi
System, dat je op de hoogte houdt
met volledige connectiviteit en
kaartupdates.

Dankzij de ledinterieurverlichting heb
je altijd de juiste hoeveelheid licht, in
iedere situatie.

Met de Xcellencedrempelbeschermlijst weet je telkens
wanneer je in- of uitstapt dat je de
juiste keuze hebt gemaakt.

Een beweging met je voet volstaat om
de koffer te openen. Als je de spullen
van je gezin vervoert, is een vlotte
toegang slechts een swipe verwijderd

Iedereen heeft minstens één toestel.
Met de ingebouwde dual-USBpoorten hoeft niemand onderweg
zonder batterijlading te vallen.

Style.

Ieder ogenblik
is bijzonder.
Als perfecte combinatie van vorm en functie is de
Style-uitrustingslijn van de SEAT Alhambra perfect
afgestemd op het gezinsleven. Ongeacht de situatie,
en telkens wanneer je in de juiste stemming verkeert,
heb je de stijl en de veiligheid om er te geraken.

The sky is the limit.
Het elektrisch panoramisch zonnedak brengt
buiten naar binnen, met
een druk op de knop.
Warme zomerdagen op
het platteland, wij komen
eraan.
De meest hechte banden.
Full Link. Jouw manier om
contact te houden. Verbind om het even welke
compatibele smartphone,
en breng zijn functies over
naar je SEAT Alhambra.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Afbreekbare achteruitkijkspiegel, met
automatische dag/nacht-functie
• Bestuurders- en voorpassagiersairbag,
met knieairbag en airbagdeactivering
• Cruise control
• Verkeersbordherkenning
• Dode hoek herkenning
• Bestuurderswaarschuwingssysteem
• Elektronische stabiliteitscontrole
(Electronic Stability Control (ESC))
• iSOFiX/Top Tether in de achterzetels
(voor drie kinderzitjes)
• Elektrisch kinderslot
• Front Assist
Exterieur
• Wielbouten met diefstalbeveiliging
(ontgrendelbaar)
• 16-duimse 48/1 lichtmetalen velgen
Design
• Inklapbare buitenspiegels met
parkeerpositie
• Buitenspiegels in koetswerkkleur met
ingebouwde ledrichtingaanwijzers
• Ruitenwisserintervalschakeling met
regensensor
• Mistlampen met bochtenfunctie
• Halogeenkoplampen
• Ledachterlichten
• Afzonderlijk dagrijlicht met automatische
koplampenregeling en Coming Homefunctie
• Regen- en lichtsensor
Elektronica
• Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
(Servotronic)
• Boordcomputer met multifunctiedisplay
– DOT matrix-display – (automatische
versnellingsbak)
• MIB2 Standard PQ radio Plus EU/ROW
• Digital Audio Broadcasting
• Navigatiesysteem
• MDI (USB) + Aux-in + Bluetooth®
• Bluetooth® (met spraakherkenning),
armleuning en USB-poort,
multifunctiestuur
• 8 luidsprekers (passief)
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• Elektrisch verstelbare lendensteun voor
linkervoorzetel
• Elektronisch bediende airconditioning
• 12 V-stopcontacten in middenconsole
vooraan (2 bij 5 zetels, 1 bij 7 zetels)
en bagageruimte
• 2 USB-laadpoorten in 2e rij
• Elektrisch bediende voor- en achterruiten
+ elektrische centrale vergrendeling
• Warmtewerende zijruiten en achterruit
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening, interieurbedieningen,
zonder SAFELOCK
• Achterklep/kofferdeksel ontgrendelbaar
van buitenaf
• Elektrische handrem met Auto Holdfunctie
• Bandenspanningscontrole
Interieur
• In de hoogte en de diepte verstelbaar
stuur
• Multifunctioneel lederen stuurwiel met 3
spaken (Tiptronic)
• Lederen versnellingspookknop
• Rugleuningsontgrendeling voor
rechtervoorzetel
• Laden onder voorzetels
• Opklapbaar tafeltje tegen
voorzetelrugleuningen
•H
 andmatige hoogteverstelling
voor voorzetels, elektrische
rugleuningverstelling voor linkervoorzetel
• Drinkbekerhouders
• Opbergtassen tegen de rugleuning van
de voorzetels
• Opbergvakken in de dakconsole
•O
 pbergvakken in de portieren (vooraan
voor fles van 1,5 l en kaarthouder)
• Kofferruimte met extra opbergvakken
• Verstelbare en uitneembare
kofferafdekking
• 4 haken in de kofferruimte
• Licht aan de binnenkant van de
achterklep
• Vergrendelbaar, verlicht en gekoeld
handschoenenkastje
• Zonnekleppen met verlichte makeupspiegel
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01 Sesam open u.

02 Blijf waakzaam.

03

Kies voor comfort.

Alles en iedereen in en uit de wagen
krijgen moet gemakkelijk kunnen. De
elektrische schuifdeuren en
achterklep maken het dat ietsje
gemakkelijker.

Het gezinsleven kan soms uitputtend
zijn. Het
vermoeidheidsherkenningssysteem
waarschuwt je wanneer dreigt in te
dommelen.

De optionele sportzetels in je SEAT
Alhambra zijn zacht, stevig en pure
luxe.

04 De ideale temperatuur.

05 Zie ze komen.

06 Tijd om te ontspannen.

Climatronic-temperatuurregeling met
drie zones, aanpasbaar voor de
eerste en tweede zetelrij, zodat
iedereen kan rekenen op zijn eigen
klimaat.

Het Blind Spot Detection-systeem
werkt met een led in de
achteruitkijkspiegel, die je
waarschuwt voor onopgemerkte
weggebruikers achter de wagen.

Hoe kan je op het einde van een lange
dag beter ontspannen dan in je eigen
persoonlijke massagezetel voorin? Dit
is jouw moment om te relaxen.

Reference.

Wat je
ook nodig hebt.
Aan jou de
keuze.
Maximaal plezier, minimale inspanning. De
Reference-uitrustingslijn van de SEAT Alhambra is
perfect voor alle soorten autoritten, met al de
essentiële functies precies waar ze zijn moeten.

De entertainer.
Het Media System met
kleurenaanraakscherm en
AUX-in maakt van iedere rit
een prestatie. Wiens afspeellijst zullen
wij nu eens beluisteren?
Life in the smart lane.
Het gaspedaal ingedrukt
houden op de autosnelweg
kan extra concentratie
vergen. Met de cruise control-functie behoort dat tot
het verleden.
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Velgen.
16"

17"

Urban

Design 48/1

R

R

St

18"

Dynamic 48/1

R

St

Dynamic 48/1
Atom Grey St

Performance

17"

18"

Dynamic 48/2

XE

Dynamic 48/3
Glossy Black

St XE

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

Standaard
Optioneel
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XE

Akira

St XE

Akira
Atom Grey

FR

Kleuren.

Pure White1

R

White Silver2

St XE FR

Moonstone Silver2

R

St XE FR

Urano Grey1

R

R

St XE FR

St XE FR

Indium Grey2

Atlantic Blue2

R

St XE FR

R

St XE FR

Deep Black2

Reflex Silver2

R

St XE FR

R

St XE FR

Black Oak Brown2

Romance Red2

R

R

St XE FR

St XE FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

Standaard
Optioneel
1

Zachte kleur.
Metaalkleur.

2
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Bekledingen.

Stof Sada XC

Stof Rodas Cornsilk XU

R

St

Stof Rodas grijs XC

Stof Rodas zwart DM

St

St

Stof Mikelly EF

Cognac/zwart lederen sportzetels XY + WL1

XE

St

XE

Zwart lederen sportzetels JJ + WL1

St

XE

Sportzetels JJ + PLT

St

XE

Sportzetels FR-Line FL + PFR/PFS

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

Standaard
Optioneel
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Jouw
accessoires.
Veelzijdigheid
begint hier.
Soms bieden kleine extraatjes grote voordelen.
Zodat jij kunt genieten van meer quality time.
Weekenduitstapjes. Uitstapjes richting strand.
Gezinsavonturen. Waar je je tijd ook aan besteedt,
configureer je SEAT Alhambra zo dat hij precies aan
je behoeften voldoet.
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Transport.
Hulp nodig om zware dingen te tillen? Gezinnen hebben een
hoop spullen, en dit assortiment op maat gemaakte accessoires
maakt het je gemakkelijk om ze mee te nemen. Een road trip
maken of je nieuwste hobby beoefenen?
Er is altijd wel een oplossing die perfect voldoet.

42

01

03

02

04

01 Load-stop-rek.

02 Skidrager.

03 Surfplankdrager.

04 Trekhaak.

De ene dag heb je dit nodig. De
volgende dag iets anders. Dat vindt
het load-stop-rek niet erg. Jij beslist,
en dat is het belangrijkste.

Rechtdoorzee skiën. De stevige
aluminium skidrager compleet met
antidiefstalsysteem is gemakkelijk te
monteren en te gebruiken.

Deze ultra-aanpasbare drager wordt
gebruikt in combinatie met de dakrails
en is goed voor max. 2 surfplanken.
Niets zo eenvoudig.

Als je een aanhangwagen hebt, kan
die met deze trekhaak heel eenvoudig
en veilig worden gesleept. Een
enorme boost voor de laadcapaciteit.

Exterieur.
De combinatie van vele details resulteert in iets
unieks. En iets dat je iedere dag gebruikt, moet
gewoon perfect zijn. Deze decoratieve elementen
voor de buitenkant van je SEAT Alhambra verenigen
zelfverzekerdheid met functioneel design, om je look
naar een hoger niveau te tillen.

Verchroomde kappen voor de
buitenspiegels.
Een vleugje chroom op je
buitenspiegels zorgt voor een
luxueuze look. Tijdloos design
waar je telkens weer van zult
genieten. Jij ziet hen, en zij zullen
terugkijken.

Achterklepsierlijst.
Met de coole en verfijnde
achterklepsierlijst in chroom krijgt
de achterpartij van je wagen
duidelijk meer flair.
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Bekerhouder.

Interieur.

Dit multifunctionele opbergsysteem is
innovatief ontworpen, om een heleboel
in een kleine ruimte te krijgen. Van
sleutels en kantoormateriaal, tot alle
mogelijke benodigdheden: schep orde
in de chaos en houd alles bij de hand.

Maak iedere rit comfortabeler met een reeks slimme upgrades
in het interieur van je SEAT Alhambra. Tijdens lange autoritten,
of gewoon een ritje naar de winkel, blijken ze handige details
waar je al snel niet meer zonder kunt.
Inox zijdorpels.
Deze gemakkelijk te installeren, op
maat gemaakte lasergeëtste inox
zijdorpels dragen de naam van je
Alhambra. Ze zijn stijlvol en
beschermend en maken het in- en
uitstappen net iets handiger.

Zonnekleppen.
Zowel op zonovergoten dagen als ’s
nachts zorgen deze zonnekleppen voor
een beter zicht op de weg en regelen ze de
temperatuur in de wagen. Om veiliger en
koeler te rijden, is dit een van de meest
eenvoudige dingen die je kunt doen in je
SEAT Alhambra.
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Bescherming.
Het gezinsleven kan soms chaotisch zijn. Door je SEAT
Alhambra in optimale forma te houden, kan je er ten volle van
genieten en behoudt hij bovendien zijn waarde. Deze reeks
eenvoudige oplossingen is er voor wanneer je extra
bescherming nodig hebt.

Scheidingsrek bagageruimte.
Verdeel je koffer in vakken, om alles
wat je wilt meenemen op een veilige
manier te vervoeren. Kan gemakkelijk
aan de achterzetels worden bevestigd
en is een zoveelste manier om je
passagiers en je SEAT Alhambra blij te
maken en te beschermen.
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Antislipscherm.
Het op maat gemaakte
antislipscherm werd ontworpen
om de kofferbekleding te
beschermen tegen vocht en vuil,
en om te voorkomen dat
voorwerpen achterin kunnen
bewegen. Het is licht, soepel en
duurzaam en kan eenvoudig
worden opgerold als je het niet
nodig hebt.

Spatlappen vooraan en achteraan
Voorkomen is altijd beter dan
genezen. Deze voor- en
achterspatlappen beschermen de
vloer, bumpers, zijden, portieren en
achterkant van je SEAT Alhambra.
Vuil? Geen probleem. Steenslag?
Vandaag niet. En water waar het
niet hoort? Behoort tot het
verleden.

Jij
beslist.
Zij
genieten.

50

Infotainment
& veiligheid.
Iedereen comfortabel en veilig houden is eigenlijk het enige
dat telt. Hoe je dat doet, is jouw keuze. De SEAT Alhambra is
verkrijgbaar met een reeks opties om te beschermen wat
belangrijk is en om iedere rit dat ietsje aangenamer te
maken. Van op maat gemaakte zetels tot
infotainmenttoestellen... zelfs de langste autoritten zullen
voorbijvliegen.
Full Link.
Full Link-technologie is jouw manier om de
hele wereld naar hen toe te brengen. Ze
is compatibel met bijna ieder smartphonemodel en verandert je SEAT Alhambra
in een ultramodern informatie- en entertainmentsysteem op wielen. Als je op
zoek bent naar een manier om autorijden
interactiever te maken, dan is dit de nieuwe
norm.
SEAT PEKE G1 Trifix I-Size.
Compleet met afneembare en afwasbare
overtrek werd de SEAT PEKE G1 Trifix I-Size
ontworpen met jouw kind voor ogen.
Geschikt voor gewichtsgroepen II, III (15
kg - 36 kg) met een hoge verstelbare
rugleuning, wordt het geïnstalleerd met de
veiligheidsgordel of met het iSOFiX plusbevestigingssysteem. Gezien de keuze is dit
veiligheid en comfort op zijn best.
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Tot je dienst.
Vrijheid begint waar
bezorgdheid eindigt.
Het leven is te kort om het door te brengen in
een garage. SEAT Service maakt uitsluitend
gebruik van originele SEAT-onderdelen om je
Alhambra op zijn best te houden.
Zodat je er steeds op uit kunt trekken.
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Het leven is
er om geleefd
te worden.

Kleine reparatie,
kleine prijs.
CLEVER REPAIR
Wanneer u een SEAT koopt, koopt u veel meer dan alleen een auto.Bij SEAT
bieden wij de best denkbare service voor uw wagen. Wij pasten onze service
immers aan aan de specifieke behoeften van uw SEAT. Daarom creëerden wij
een specifieke service voor kleine reparaties die u normaal niet zou laten
uitvoeren omdat ze te veel kosten en te lang duren.Ziehier de reparatietypes
waar ons CLEVER REPAIR PROGRAMMA uit bestaat:
/ SPOTREPARATIE / GLASREPARATIE / DEUKREPARATIE
/ DEUKREPARATIE MET LAKWERK

SEAT zorgt voor uw veiligheid.
U focust op de essentie.
SEAT INSURANCE
SEAT biedt een verzekeringsproduct aan dat specifiek en exclusief
ontworpen is voor SEAT-auto's.
Door te kiezen voor SEAT Insurance weet u dat u de beste service
krijgt:een handig betaalsysteem, snelle reparaties met originele
SEAT-onderdelen die exclusief worden uitgevoerd in onze officiële
SEAT-werkplaatsen en 24 uur per dag klantenservice, het hele jaar door.
En natuurlijk zorgen we ook voor u. Als uw auto beschadigd of gestolen wordt,
rijden we u naar de bestemming van uw keuze.
Door een SEAT-verzekering af te sluiten geniet u van alle expertise en
kwaliteitsvolle reparaties die SEAT SERVICE aanbiedt.

Een ruime waaier aan diensten
beschikbaar 24 uur per dag,
365 dagen per jaar.
SEAT SERVICEMOBILITEIT
SEAT SERVICEMOBILITEIT is de pechverhelpingsdienst van SEAT. Deze dienst
wordt automatisch verkregen bij de aankoop van een nieuwe SEAT
en dit voor levenslang, op voorwaarde dat u alle voorgeschreven
onderhoudsdiensten laat uitvoeren bij ons erkende SEAT SERVICE-netwerk.
Tal van diensten zijn inbegrepen, van telefonische bijstand over herstel ter
plaatse tot wegslepen, brandstof bijvullen en nog veel meer. SEAT SERVICE
Mobility is in de hele Europese Unie en in de meeste omringende landen
beschikbaar. Een volledige lijst met de diensten en landen vindt u op www.seat.
be/SERVICE.

Geniet van jarenlange
gemoedsrust.
SEAT SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN : WECARE
De SEAT service- en Onderhoudscontracten WeCare omvatten alle onderhoud en
herstellingen vanaf drie tot 12 levensjaren.
Onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de prestaties, de veiligheid en de
efficiëntie van uw SEAT te optimaliseren.
Onze technici werden speciaal opgeleid om uw wagen te onderhouden en zij weten
precies welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om uw comfort en veiligheid te
garanderen.
Bij onze opgeleide SEAT-technici is uw auto in goede handen en kunt u rekenen op
flexibiliteit, kwaliteit, transparantie, besparingen, plus:
- De garantie van persoonlijke aandacht en het hoogste serviceniveau.
- De expertise van onze teams en de nieuwste technologieën ontwikkeld voor uw wagen.
- Maximale aandacht voor ieder detail.
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SEAT voert een beleid van permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan specificaties, kleuren en prijzen.
De informatie in deze brochure wordt dan ook louter verstrekt bij wijze van richtsnoer. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de specificaties accuraat zijn op het ogenblik van
publicatie dien je je steeds tot je erkende SEAT-verdeler te wenden voor de meest recente informatie. Wegens de beperkingen van het drukproces is het mogelijk dat de in deze brochure weergegeven
kleuren en materialen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren en materialen. Dit voertuig en al zijn onderdelen, evenals de originele reserveonderdelen, werden ontworpen in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften inzake de preventie en minimalisering van de impact op het milieu, door middel van gerecycleerde/recycleerbare materialen, en maatregelen om te komen tot een
geschikte recyclage ter vrijwaring en verbetering van de kwaliteit van het milieu.
09/2019. Gedrukt in België.

