
AtecaNou SEAT



On anem 
ara?

El món no para mai; es mou sense parar, com tu.  
Tot repte és una oportunitat de fer quelcom nou. 
Tingues curiositat. Segueix avançant. 

Així és com vivim. SEAT és una marca nascuda al 
Mediterrani. Inspirada en el color i en la llum. Impulsada 
per l’energia creativa i l’optimisme. Som aquí per 
facilitar-te la manera en què prefereixes moure’t. Així, 
doncs, on anem?



Viu en gran.

El nou SEAT Ateca ha estat redissenyat en gairebé tots 
els detalls per transmetre’t tota la seva sensació de 
robustesa i seguretat. Per avançar en positiu: el mateix 
gran SUV, especialment adaptat per experimentar en 
gran territoris inexplorats. Autèntica versatilitat  
i llibertat de sèrie. Amb un disseny esportiu i la 
tecnologia més avançada, perquè et submergeixis 
com mai abans en el plaer de cada viatge. Regala’t tot 
l’espai que necessites. Un esperit explorador, més 
gran, més atrevit. Preparat per a possibilitats infinites. 
T’hi apuntes?



Amb una graella davantera més gran i llantes d’aliatge de 48 cm 
(19") mecanitzades en gris nuclear per a un millor maneig  
i rendiment. Tubs d’escapament ocults emmarcats en negre, que 
li confereixen un subtil aire de sofisticació. I tot això validat amb la 
signatura manuscrita del seu nom. El SEAT Ateca s’atreveix a tot  
i està a punt per a qualsevol aventura de la qual vulguis gaudir.

Vagis on vagis, emporta’t 
de festa amb tu un toc 
d’esportivitat.
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Què et semblaria un toc nòrdic? Acollidor, intel·ligent  
i sofisticat. Prova l’acabat X-PERIENCE amb els seus 
materials d’alta qualitat, panells de portes i consola 
central acabats en fusta clara. En quatre versions  
i gran quantitat de característiques a escollir, perquè 
trobis el toc adequat i puguis adaptar l’interior 
totalment al teu gust.

A la teva manera.
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Com més veus, més saps. El nou sistema de navegació més gran 
incorpora una pantalla de 23,4 cm (9,2"), que es divideix en 3 panells 
per a un accés més fàcil i una major visibilitat, sense perdre la 
concentració en la carretera. Combina estil i eficiència amb Full LED 
100 % en els llums davanters, posteriors i als indicadors intermitents 
dinàmics.

Un món nou  
per descobrir.
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El coneixement 
és poder.
Els serveis online de SEAT CONNECT t’ajuden a mantenir-te en contacte amb el món. Sent-te més relaxat 
i segur darrere del volant. Connecta’t amb facilitat, amb la ràdio o amb el teu sistema de navegació SEAT, 
el portal web per a clients o l’App de SEAT CONNECT. Sempre al dia. Sempre connectat.

Nota: La disponibilitat dels serveis de SEAT CONNECT pot variar segons el país, el model i l’equipament.

Accés remot.
Per gaudir de la vida en moviment. Controla el 
teu vehicle allà on siguis. Localitza’l i consulta 
al teu smartphone el nivell de combustible; fins 
i tot pots regular la temperatura ideal de 
l’interior abans d’entrar-hi.

Serveis d’infoentreteniment  
en línia. 
Quan estiguis totalment connectat, les 
possibilitats són il·limitades. Calcula la 
distància fins al teu destí, rep actualitzacions 
en temps real sobre l’estat de les carreteres  
i troba l’aparcament més proper disponible.

Seguretat i servei. 
La trucada d’emergència i l’assistència online 
en carretera et donen més tranquil·litat durant 
la conducció. Sempre activat. Sempre segur. 
Saps que estar totalment connectat t’aporta 
tranquil·litat. Siguis on siguis.



Permet que el teu 
Ateca t’ajudi a gaudir.

Parabrisa tèrmic. 
Per a més confort i comoditat tot l’any. 
El parabrisa calefactat es desentela 
en menys de 3 minuts i reflecteix el sol 
per mantenir una temperatura 
agradable a l’interior durant l’estiu, 
reduint el consum d’aire condicionat i 
els reflexos, per a una major comoditat 
i seguretat dels ocupants.
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Volant calefactat. 
Per a un major confort i control. 
Garanteix la màxima seguretat de 
conducció, fins i tot en les condicions 
més adverses.



Gaudeix d’una conducció 
sense problemes.
El conductor disposa avui de més mitjans que mai per poder 
estar atent al trànsit. Per això, el SEAT Ateca està equipat amb 
la tecnologia de seguretat més avançada, perquè et centris 
en el que importa: conduir.

Assistent de viatge. 
Per a un control total a l’abast de les teves mans. 
L’assistent de viatge combina el control de creuer 
adaptatiu i l’assistent de sortida involuntària de 
carril amb un sol botó. I t’avisa quan detecta que 
no tens les mans al volant.

Assistent de precol·lisió. 
Per a una major seguretat. Tensa els 
cinturons i tanca totes les finestres en cas 
de detectar una possible col·lisió.

Control de creuer adaptatiu predictiu. 
Equipat amb un assistent semiautomàtic de conducció que ajusta 
la velocitat segons el trànsit i et manté al teu carril. El control de 
creuer adaptatiu predictiu utilitza mapes i un reconeixement de 
senyals de trànsit; integra límits de velocitat i senyals de trànsit  
en ruta per ajudar-te a mantenir la velocitat correcta durant els 
teus viatges. SE
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Conducció còmoda i agradable. 
Tot gira sempre al voltant de les sensacions. 
Amb un volant folrat en pell que augmenta  
el confort del conductor i converteix cada viatge 
en un somni.

Sensació de noblesa. 
Mou-te amb estil amb les llantes d’aliatge  
de sèrie de 16" per a aquesta versió.

Un SUV robust, fiable i de fàcil conducció. Característiques 
agosarades fetes per durar, l’acabat Reference t’ofereix 
seguretat, espai i accés a tota una gamma de modernes 
funcions; un SUV per a la vida contemporània.

Millorant  
dia a dia.

Acabat Reference.



 

Just aquí  
i ara.

Amb tot l’optimisme urbà, l’acabat Style demostra la confiança 
que inspira l’elegància i l’autonomia. Llums Full LED, llantes 
d’aliatge i tubs d’escapament simulats, elegantment acabats 
amb el nom Ateca manuscrit a la part posterior.

Acabat Style.
Màxim entreteniment. 
Satisfacció en ruta. El nou sistema de Ràdio 
Media System amb pantalla de 21 cm (8,25") 
t’ofereix un accés integral a múltiples funcions, 
incloent-hi mapes, música i connexió amb el teu 
smartphone.

Un toc contemporani. 
Amb estil tant per fora com per dins; teixit de 
vellut/apelfat, tapisseria de tela Confort, 
suau i atemporal. Amb reposabraços davan-
ters ajustables per a una màxima comoditat  
i sofisticació.



Perfil de conducció.
L’aventura exigeix versatilitat. Els modes de 
conducció s’adapten a totes les carreteres: Eco, 
Normal, Off-road, Neu o Esportiu, cada perfil 
influeix en la resposta del motor, en la direcció, en 
la llum ambiental i en el so del motor; perquè 
sempre treguis el millor del teu SEAT Ateca.

Il·luminació orgànica.
Cap a rutes salvatges. Deixa que entri el sol. Un 
sostre solar complet que banya l’elegant 
disseny interior del SEAT Ateca amb agradable 
llum natural.

L’essència de la llibertat i l’aventura tot terreny, combinada 
amb un disseny interior d’alta qualitat, per oferir-te el 
màxim confort. Escapa’t i explora amb total confiança. 
L’acabat X-PERIENCE combina una graella frontal robusta 
amb motllures laterals dinàmiques i un aleró frontal en 
platejat brillant per a un aspecte més atrevit. I l’interior? Un 
selecte interior nòrdic amb costures elegantment acabades  
i detallades... comoditat com a la sala d’estar de casa teva, 
vagis on vagis.

Robust, fiable, de qualitat.

Acabat X-PERIENCE. 



 

Només per a apassionats.
L’acabat FR ofereix un rendiment òptim: disseny brillant  
i esportiu com el teu caràcter. Enèrgic, potent i vibrant. Amb 
intermitents dinàmics. Un tub d’escapament doble simulat 
amb marc cromat i tapisseria dinàmica negra; propulsat 
amb llantes d’aliatge d’alt rendiment per sentir una autèntica 
eufòria al volant.

Acabat FR.
Una robusta graella davantera. 
A joc amb la forma en què avances. Marcant 
terreny amb una potent graella davantera.

Estil reforçat. 
En cada petit detall. Para-xocs posterior d’una 
sola peça emmotllat en gris Cosmo amb tub 
d’escapament de disseny esportiu.



16" 17"
DESIGN 16"  
PLATA BRILLANT

R

DYNAMIC 17"  
PLATA BRILLANT
St

DYNAMIC 17" 
36/1 GRIS NUCLEAR MECANITZADA
St

Reference R  
Style St  

X-PERIENCE  XP  
FR FR

De sèrie   
Opcional   

EXCLUSIVE 19"  
36/5 AERO GRIS NUCLEAR MECANITZADA
XP

19"

19"
EXCLUSIVE 19"  
36/4 GRIS NUCLEAR MECANITZADA
XP

Llantes.

18"
PERFORMANCE 18"
36/2 GRIS NUCLEAR MECANITZADA
St  XP

EXCLUSIVE 19"  
36/7 GRIS COSMO MECANITZADA
FR

PERFORMANCE 18"  
PLATA BRILLANT 
XP

PERFORMANCE 18" 
PLATA BRILLANT 
FR

PERFORMANCE 18" 
36/3 GRIS COSMO MECANITZADA
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/6 AERO GRIS COSMO MECANITZADA
FR



Reference R  
Style St  

X-PERIENCE  XP  
FR FR

De sèrie   
Opcional   

¹ Suau
² Metal·litzat

* Retrovisor exterior en gris  
Cosmo per a l’acabat FR 

Colors.

BLANC BILA¹ R  St  XP BLANC NEVADA² R  St  XP  FR NEGRE CRYSTAL² St  XP  FR

NEGRE MÀGIC² R  St  XP

PLATA BRILLANT² R  St  XP GRIS RODIUM² R  St  XP  FR

VERMELL VELVET² St  XP  FRBLAU LAVA² R  St  XPDARK CAMOUFLAGE² St  XP  FR BLAU ENERGY¹ R  St  XP  FR



Reference R  
Style St  

X-PERIENCE  XP  
FR FR

De sèrie   
Opcional   

¹ Repunts Dark Silver per als acabats Style i XP.
² Repunts en Vermell Lava per a l’acabat FR.

TELA EN NEGRE / GRIS TELA EN NEGRE PELL EN NEGRE¹ R St XPDINAMICA® EN NEGRE¹ St

PELL EN NEGRE¹ TELA / DINAMICA® EN NEGRE St XP

Tapisseria.

DINAMICA® EN NEGRE¹ XP

DINAMICA® EN NEGRE² FR

PELL EN NEGRE² FR



Accessoris.
Portaesquís. 
Com aprofites l’hivern al màxim? El portaesquís pot portar  
6 parells d’esquís o 4 snowboards i està equipat amb coixinets 
de goma suau per protegir l’equip durant el transport.

Bagul portaequipatges. 
Tens grans plans? Aquests cofres de sostre resistents a la 
intempèrie estan disponibles amb capacitats de 400 a 460 
litres i suporten fins a 50 kg de pes. Incorporen un sistema de 
doble obertura, per poder accedir fàcilment a l’interior. Fixa’l 
amb facilitat a les barres del sostre, fins i tot si tens sostre solar. 
Solucions de transport molt ben pensades.

Portabicicletes ganxo de remolc.
Vols fer rutes sobre 2 rodes? Amb el portabicicletes d’enganxall 
podràs portar fins a 3 bicicletes amb un kit d’extensió. Adaptat 
fins i tot per a bicicletes elèctriques. A mida del teu SEAT, 
perquè compleix tots els tests de seguretat. I amb un còmode 
sistema d’inclinació per a la càrrega; estaràs de camí pels 
camins i els revolts de la carretera sense perdre temps.

AC
CE

SS
O

RI
S



Informació 
mediambiental

Qualitat de l’aire
Els motors dièsel incorporen un sistema de 
tractament de gasos d’escapament optimitzat 
per minimitzar més les emissions de NOx (dosi 
doble d’AdBlue).

SEAT Eco Drive Profile
El Mode ECO permet un estil de conducció 
que respecta el medi ambient, modificat els 
paràmetres del motor i de la transmissió per 
reduir el consum de combustible i les 
emissions.

Pneumàtics
Els pneumàtics amb baixa resistència 
de rodament proporcionen una 
reducció del 20% de mitjana del 
coeficient de resistència de rodament.

Llums
Els llums davanters i posteriors 100% LED 
redueixen significativament el consum 
elèctric i augmenten la vida i l’efectivitat 
dels llums.

Acústica
Totes les versions incorporen un sistema de 
doble segellament a les portes, que redueix 
els nivells de soroll i millora el confort.

Seients 
L’ús de noves formulacions d’escuma PUR 
redueix les emissions de compostos orgànics 
volàtils a l’interior de l’habitacle fins un 50%.

Materials renovables i reciclables 
Ús de materials renovables (cotó, cautxú natural 
i cel·lulosa) i reciclats (plàstics) a diferents parts 
del vehicle.

Objectius mediambientals de desenvolupament tècnic de SEAT
 Protecció climàtica.  Preservació dels recursos.  Protecció de la salut.

Motors
Gràcies a un sistema de configuració 
modular per reduir components i 
assemblatges, els motors de l’Ateca són 
fins un 30% més lleugers, per millorar 
l’eficiència i reduir el consum. També 
s’incorporen millores d’emissió de soroll a 
tots els nostres motors, per reduir la 
contaminació acústica a la carretera.



SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les 

especificacions, sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg ha de servir de simple referència. 

Les fotografies que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha fet un esforç considerable 

perquè tota la informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que 

feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat alguna dada. Aquest vehicle 

i tots els seus components, així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats d’acord amb la 

Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització i la 

valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat 

reciclatge per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir els objectius de 

descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al final de la seva vida útil, 

s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la 

denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, www.sigrauto.com), que garanteixen el seu adequat tractament 

mediambiental, als quals us haureu d’adreçar per al seu lliurament, sense desmuntatge previ de components del 

vehicle. El Centre Autoritzat oferirà el Certificat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

08/2020. Imprès a Espanya.


