
SEAT Service



Originální příslušenství SEAT®

Vybavte se na zimu!
Pravou podstatou vozů SEAT je originalita, sportovní charakter 
a jasně defi novaný styl. Proto vám SEAT nabízí širokou nabídku 
Originálního příslušenství SEAT®, se kterou můžete vyladit svůj vůz 
přesně podle svých představ. Dejte prostor fantazii a kreativitě. 
Buďte jedineční.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Sada textilních koberců

Pro model Altea, Altea XL, Altea Freetrack.

99 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce příslušenství pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.2



Střešní box na lyže a zavazadla
Rozměry 196 × 78 × 43 cm, objem 420 litrů. 
Oboustranné otevírání.

000071200AB

Držák lyží a snowboardu
Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy. Uchycení 
na střešní nosiče.

3B0071129F

Elektrický osvěžovač vzduchu
Jemné bylinné aroma. Sada obsahuje dvě 
náplně, Výdrž náplně cca 45 dní.

000091500

Ochranný povlak na zadní sedadla
Ideální pro přepravu psa. Uchycení na vzpěry 
hlavových opěrek.

000061609C

Škrabka na led SEAT
Lze upevnit na vnitřní stranu víčka od palivové 
nádrže. 

000096010D

Ochranná vložka do zavazdlového prostoru
Vložka zakrývá nejen ložnou plochu, ale také 
stěny zavazadlového prostoru a hranu zadního 
nárazníku. Rozměry 156 × 119 cm.

000061609D

3 365 Kč

16 234 Kč 528 Kč 145 Kč

723 Kč 1 386 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce příslušenství pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



Originální SEAT kolekce

Obohaťte svůj každodenní život.
SEAT kolekce byla vytvořena, aby přenesla ducha značky SEAT 
a města Barcelony do všech aspektů vašeho každodenního života. 
Pokud si užíváte jízdu vozem SEAT, neváhejte objevit kolekci 
produktů, které vám přidávají styl do každé situace.
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Odrážedlo SEAT
Rozměry: 720 × 300 × 270 mm
Pro děti od 12 měsíců.

641087500 GAD

Bunda do každého počasí SEAT Sport
Vodě i větruodolná a prodyšná. Kapuce lze 
schovat do límce. Materiál: 100% polyamid, 
velikosti S–XXL.

641084000X GAF

Skládací deštník
Vystřelovací mechanismus, ergonomicky 
tvarovaná rukojeť se Sonisoft povrchem, 
odolný vůči větru. Průměr 94 cm.

641087600 GAA

Taška na notebook
S vnitřními ukládacími kapsami a přihrádkou na 
zip. Materiál: 100% polyester, rozměry: 
12 × 40 × 28 cm.

641087309 GAE

Přívěsek na klíče SEAT
Materiál: 100 % PU, rozměry: 9 × 3 × 0,9 cm.

641087309 GAD

 Kšiltovka
 Materiál: 100% bavlna

Vícez barev
641084300 GCJ

3 022 Kč

2 908 Kč 655 Kč 435 Kč

1 372 Kč 329 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce SEAT kolekce vám poskytne náš servisní poradce.



Kompletní ceny SEAT

Neplatíte ani haléř navíc!
Servisní úkony SEAT, to je výhodná nabídka pro majitele starších 
vozů. Jedná se o ceny vybraných servisních úkonů pro vozidla SEAT 
starší 5 let, zákazníkem je fyzická osoba. Ceny oprav 
v autorizovaném servisu zahrnují vše. Originální či Economy díly 
SEAT®, cenu práce mechanika se zvýhodněnou hodinovou sazbou 
a DPH. Zkuste si i vy spočítat, že návštěva autorizovaného servisu 
se vám vyplatí. Více informací získáte u participujících partnerů 
SEAT a na www.kompletniceny.seat.cz.

Economy díly – výhoda pro starší vozy
Economy díly byly speciálně navrženy pro vozy starší 5 let s cílem snížit náklady 
na údržbu, aby odpovídaly časové hodnotě vozů. K dosažení tohoto cíle jsou 
modifikovány konstrukční vlastnosti dílů, použity odpovídající materiály a snížený 
počet variant v porovnání s Originálními díly SEAT®. Bezpečnost a funkce je ovšem 
stále zachována! Provedené úpravy se promítají především do ceny Economy dílů, 
v porovnání s odpovídajícími originálními díly jsou totiž v průměru o 25 % levnější. 
Na všechny Economy díly je poskytována záruka 2 roky.
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Výměna tlumiče vzadu Economy
Altea, 1.6 MPI, 75 kW, r. v. 2008

6 400 Kč

Výměna sady stěračů pro přední i zadní okno
Ibiza, 1.4, 63 kW, r. v. 2008

1 550 Kč
Altea, 1.6 MPI, 75 kW, r. v. 2008

1 570 Kč

Výměna startovací baterie Economy 
44 AH / 200 A

Ibiza, 1.4, 63 kW, r. v. 2008

Leon, 1.4, 63 kW, r. v. 2008

Altea, 1.6 MPI, 75 kW, r. v. 2008

1 930 Kč

Servisní prohlídka s výměnou oleje
Ibiza, 1.4, 63 kW, r. v. 2008

2 570 Kč
Alhambra, 2.0 TDI, 103 kW, r. v. 2008

4 000 Kč

Výměna zadního dílu výfuku 
(s fi ltrem pevných částic)

Alhambra, 2.0 TDI, 103 kW, r. v. 2008

9 390 Kč

Výměna startovací baterie Economy 
72 AH / 380 A

Alhambra, 2.0 TDI, 103 kW, r. v. 2008

2 970 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce dílů pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



STK a měření emisí

Postaráme se o správné 
vyladění vašeho vozu.

Technickou kontrolu a měření emisí dostanete od nás zdarma!

Přivezte svůj SEAT do autorizovaného servisu kde se o váš vůz postarají vyškolení technici. 

Prověříme stav vašeho vozu a vše potřebné opravíme. 
Jako bonus získáte provedení technické kontroly 
v nezávislé STK a měření emisí zdarma.
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Akční nabídky

Nenechte si zkazit výhled 
na zimní radovánky.

Nenechte si prasklým čelním sklem zkazit dobrý výhled na cestu za zimními 
radovánkami. Neváhejte kontaktovat nášeho servisního poradce ještě před vaší 
cestou. Používáme originální čelní skla SEAT, která jsou rozměrově přesná, vyznačují 
se vysokou pevností a odolností, mají optimální optické vlastnosti, chrání před UV 
zářením a jsou velmi bezpečná. Výměnu provedeme rychle a profesionálně. 

S námi máte skvělé vyhlídky!

Každý zákazník, který si u nás nechá vyměnit čelní sklo, získá navíc sadu originálních 
stíracích lišt za pouhou 1 Kč.

Nabídka platí pro všechna pojištěná i nepojištěná čelní skla.

Každý zákazník, který si u nás koupí a nechá vyměnit sadu stěračů, dostane 1 litr koncentrátu 
zimní směsi do ostřikovačů jako bonus.



Fitness plán

Udržujte váš vůz v kondici.
Přĳ ďte si k nám pro svůj Fitness plán – knížku plnou slevových 
poukazů a dopřejte svému vozu profesionální péči za výhodné 
ceny. Nabídka obsahuje slevy na Originální příslušenství SEAT®, 
Originální díly SEAT®, Economy díly a servisní úkony. 
Ušetříte až 20 %.

Prohlédněte si výhody Fitness plánu

Poukaz lze uplatnit pouze při výměně originální brzdové 
kapaliny SEAT jako samostatného úkonu. Tento poukaz není 

možné použít současně s poukazem FP0003.

SLEVA na výměnu brzdové
kapaliny

150 Kč
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FITNESS PLÁN FP0004
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Akční nabídka

Zimní pneumatiky.

Continental
205/55 R16 91H 
Con WinterContact TS 830P E/C/72/2

ZTW205556HCP3A

2 280 Kč

Barum
185/60 R15 84T Bar Polaris 3 F/C/71/2

ZTW185605TLP30

1 078 Kč
195/65 R15 91T Bar Polaris 3 F/C/71/2

ZTW195655TLP30

1 038 Kč

Nokian Tyres
205/65 R16 107/105T C Nok WR C3 C/E/72/2

ZTW209656TNWC0

2 723 Kč

Postaráme se o kompletní pneuservis vašeho vozu SEAT. Na začátku 
motoristické sezóny vám pneumatiky vyměníme a provedeme 
kontrolu stavu právě vyměněných. Postaráme se o jejich servis 
a také správné uskladnění. Při pořízení nových pneumatik získáváte 
PneuGaranci SEAT a navíc máte jistotu, že dostanete správné 
a vhodné pneumatiky pro svůj model. Vybrat si můžete z velké 
nabídky renomovaných výrobců. Staré pneumatiky vám zdarma 
zlikvidujeme. Využĳ te SEAT Pneuservis.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce pneumatik pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



Akční nabídka

Kompletní kola se 
zimní pneumatikou.

Ateca 
Abrera II – Stříbrná 17"

Pirelli – WINTER SOTTOZERO 3

215/55 R17 98H

9 896 Kč

Leon
Abrera II – Černá 16"

Pirelli – WINTER CINTURATO

205/55 R16 91H

6 744 Kč

Ateca 
Abrera II – Antracit 17"

Pirelli – WINTER SOTTOZERO 3

215/55 R17 98H

9 896 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce kompletních kol pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.12



Akční nabídka

Zimní servisní prohlídka.
v rámci zimní servisní prohlídky provedeme pečlivou kontrolu 
technického stavu vašeho vozu a zkontrolujeme jeho nejdůležitější 
části tak, abyste vždy dojeli do cíle.

Zkontrolujeme vám:
»  brzdovou soustavu včetně stavu brzdové kapaliny

»  výfukový systém (netěsnosti, opotřebení)

»  kola a pneumatiky včetně nahuštění

»  kontrola funkce spojky

»  chladicí systém (netěsnosti, mrazuvzdornost)

»  funkčnost klimatizace

»  stěrače a ostřikovače včetně seřízení

»  stav baterie

»  klínový / rozvodový řemen (poškození, opotřebení)

»  světla včetně správného nastavení sklonu

»  kontrola těsnosti a poškození motoru a motorového prostoru

»  kontrola provedení dílenských a svolávacích akcí

»  kontrola provozních kapalin

Již za 149 Kč



Uvedené nabídky platí minimálně do 31. 12. 2017.

CB Auto
Milady Horákové 1477, České Budějovice
www.cb-auto.cz
TEL. +420 731 605 866
e-mail: seat@cb-auto.cz


