
SEAT szervizinfo
2023. tavasz-nyár
A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége:  
2023. március 1. – szeptember 30.

Ismerje meg  
SEAT márkaszervizünk 
ajánlatait!

SEAT SERVICE SEAT.HU



Az új SEAT Leon plug-in hybrid csoporton belüli legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 1,3 l/100 km, energiafogyasztása: 19,3 kWh/h, CO2-kibocsátása 30 g/km. A megadott értékek a típusjóvá-
hagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem 
részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. A képen szereplő modell illusztráció és felár 
ellenében kapható extra felszereltségeket tartalmaz. További részletekről érdeklődjön a SEAT márkakereskedésekben!

Felfedeznéd a várost? Kapcsolj elektromos módba 
és menj akár 60 km-t 0 károsanyag-kibocsátás-
sal, egyetlen töltéssel. Hétvégi kiruccanás? Válts 
benzinre és tapasztald meg a hamisítatlan vezetési 
élményt! Az új, 204 összlóerős, 800 km-es hatótávú 
SEAT Leon Plug-in Hybridnek egyetlen terved
sem lesz túl nagy.

www.seat.hu

A károsanyag-
kibocsátás
legyen kisebb,
ne a terveid!

Plug-in Hybrid
LeonSEATAz új
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Márkaszervizünk ajánlatai
Vizsgáltassa át autóját márkaszervizünkben! ajánlott  

fogyasztói ár 

Menetbiztonsági átvizsgálás
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés,  
az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel.

18 000 Ft
D23MENBIZT

Menetbiztonsági átvizsgálás külső mosással
Az új szezon előtt javasolt menetbiztonsági állapotfelmérés, az évszaknak megfelelő vizsgálati elemekkel,  
külső mosással.

22 000 Ft
D23MENBIZM

Welcome back! menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés értékelőlappal, javaslatokkal, 18 000 forintos levásárolható szervizku-
ponnal. (4. oldal)

18 000 Ft
D23WELCOMEKUPON 

D23WELCOME

Használtautó vásárlás előtti állapotfelmérés 
Használt SEAT megvásárlása előtt ajánlott szakszerű állapotfelmérés. Érdeklődjön márkaszervizünkben!

35 000 Ft

E-autó menetbiztonsági átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés elektromos autókhoz. (13. oldal)

35 000 Ft
D23BEVCHECK

Rendszeres teendők

Fényszóró ellenőrzés és beállítás
A jármű fényszóróinak gyári paraméterek szerinti beállítása. (11. oldal)

ÉRDEKLŐDJÖN  
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

AdBlue utántöltés
Szakszerű, biztonságos utántöltés. (7. oldal)

ÉRDEKLŐDJÖN  
MÁRKASZERVIZÜNKBEN!

Szezonális teendők

Professzionális klímatisztítás
A klímarendszer és a belső tér fertőtlenítése, szagtalanítása eredeti gyári anyagokkal, speciális,  
ultrahangos eszközzel. Az eljárás időtartama kb. 90 perc. 

21 500 Ft
D23PROFKLT

Pollenszűrő csere
Az Ön és családja egészségének érdekében a szezon elején javasolt pollenszűrő csere, a vízvályú 
 tisztaságának, a kifolyónyílások állapotának ellenőrzése mellett. A pollenszűrő árát nem tartalmazza.

6000 Ft
D23POLLEN

Kerékcsere csomag
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

14 500 Ft
D23KEREK

Gumiabroncs-csere csomag
4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

26 500 Ft
D23GUMI

Keréktárolási csomag
4 db kerék tárolása 6 hónapra.

14 500 Ft
D23TAROL

Kiemelt ajánlatunk

Éves szerviz műszaki vizsgával és Mobilitásgaranciával 
Csomagajánlatunk igénybevételével egyszerre intézheti autójának éves szervizét, lejáró hatósági  
műszaki vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia szolgáltatás meghosszabbítását. (9. oldal)

SZERVIZ 4+

-20 000 Ft
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WELCOME BACK! 
Üdvözöljük ismét márkaszervizünkben!
Győződjön meg autója valós állapotáról munkatársaink köz-
reműködésével! Állapotfelmérésünk során átvizsgáljuk autó-
ját, elvégezzük az évszaknak megfelelő kiegészítő mérése-
ket és ellenőrizzük, szüksé ges-e valamilyen előírt, gyártói 
minőségjavító intézkedés elvégzése. A felmérés eredményé-
ről, javaslatainkról értékelőlapot állítunk ki. 
Az akció azon SEAT járművekre vonatkozik, amelyek  
a forgalmi engedélyük alapján, a „Welcome Back” akciós 
ajánlat igénybevételétől számítva 1 hónapnál nem 

régebben kerültek új tulajdonosukhoz, vagy amelyek az ak-
tuális ellenőrző szerviz határidejének lejárta után több mint  
2 hónappal sem jártak SEAT márkaszervizben.

Az akcióról, annak pontos feltételeiről márkaszervizünkben 
kérhet információt, illetve online is tájékozódhat a seat.hu 
oldalon.

csomagkód: CWELCOME+08

„WELCOME BACK” MENETBIZTONSÁGI ÁTVIZSGÁLÁS

munkalapszám

rendszám

dátum

kilométeróra állása

Karbantartási munkák

esedékes nem esedékes

jellege

Gyártói visszahívási akció vagy egyéb minőségjavító intézkedés

esedékes nem esedékes

száma

Hatósági műszaki vizsga

érvényessége

Következő esedékes karbantartás
jellege

dátum

kilométeróra állása

SZEMREVÉTELEZETT RÉSZEGYSÉGEKAz ellenőrzés tárgya

sürgős hamarosan
megfelelő

beavatkozást igényel

KÍVÜL

Első világítás működése (helyzetjelző, nappali fény, tompított, fényszóró, ködlámpa) 

Hátsó világítás működése (féklámpa, tolató lámpa, ködzárófény, rendszám világítás) 

Irányjelzők, vészvillogó működéseSzélvédők állapota, átláthatóságaElső ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapota

Hátsó ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapotaBELÜL

Műszerfal (műszerek, visszajelző lámpák) működése
Kürt, fénykürt működéseBelső, kesztyűtartó és csomagtér világítás működése

Szőnyegek állapota az utastérben és a csomagtérben
Csomagtér (pótkerék vagy defektjavító, izzókészlet, eü. csomag, láthatósági mellény)

MOTORTÉR

Motorolaj feltöltöttségFékfolyadék feltöltöttségHűtőfolyadék feltöltöttségCsövek, vezetékek, szigetelések rögzítettsége 
KEREKEK Gumiabroncs sérülések, mintázat, kor

téli gumiabroncs  
nyári gumiabroncs  

Keréktárcsák, dísztárcsák állapota

ALSÓ RÉSZ

Első fékbetétek és féktárcsák állapotaHátsó fékbetétek és féktárcsák (kivéve dobfékek) állapota
Folyadékszivárgások (motor, sebességváltó, lengéscsillapítók)

Kormányösszekötők, stalbilizátor, szilentek állapota
Futómű (kerékcsapágyak, rögzítési pontok, lengőkarok, szilentek, porvédők) állapota

Fékcsövek, tömlők, egyéb vezetékek tömítettsége, rögzítettsége

Alsó karosszéria állapota (sérülések, alvázvédelem)SZEZONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ MŰVELETEKAz ellenőrzés tárgya

sürgős hamarosan
megfelelő

beavatkozást igényel

ŐSZ/TÉL
Hűtőfolyadék fagyáspontAblakmosófolyadék fagyáspontAkkumulátor műszeres ellenőrzés alapjánTAVASZ/NYÁR

Fékfolyadék forráspontVízvályú tisztasága, kifolyónyílások állapota
Klímaberendezés (az utastérbe lépő levegő hőmérsékletének ellenőrzése alapján)

észrevételek

Tájékoztatjuk, hogy gépjárműve műszaki átvizsgálását szemrevételezés és bizonyos értékek gyorsmérése útján végeztük el, a gépjármű megbontása nél-

kül. A jelzett vizsgálati módszerrel, az annak elvégzésekor kimutatható műszaki állapotot rögzíti a jelen állapotfelmérő lap. Felelősségünk a gyorsátvizsgálás 

árának (18 000 Ft) erejéig korlátozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy behatóbb, vagy más irányú, illetve eltérő időpontban történő vizsgálat esetén az 

állapotfelmérés eltérő eredménnyel zárulhat! Az itt feltárt és megadott hiányosságok nem zárják ki, hogy a gépkocsiban nem fordulnak elő egyéb hibák.

A szezonális kiegészítő műveleteket a szezontól vagy az ügyfél választásától függően kell végrehajtani.  

Figyelem: ez az ellenőrzés nem helyettesíti a fedélzeti irodalomban előírt szervizmunkákat és karbantartási műveleteket! szerviztanácsadó aláírása

ügyfél aláírása

D23WELCOME

Az átvizsgálás díját, bruttó 
 18 000 Ft *-ot, az ezt követő  

szervizlátogatás számla-
összegéből levonjuk!

*ajánlott fogyasztói ár
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SEAT márkaszervizünk segítségére  
mindig számíthat
Hogy Ön sokáig örömét lelje autójában és biztonságosan közlekedhessen, bízza a szerelést és karbantartást szakértőkre, 
SEAT márkaszervizünk munkatársaira! Szerelőink az aktuális gyártói előírások, termékfelelősségi eljárások és  
gyári tudásbázis alapján, a legmodernebb célszerszámokkal, műszerekkel, szoftverekkel dolgoznak. Szakértelmüket  
a speciális képzési programok és a mindennapos SEAT javítási tapasztalatok biztosítják. Munkájukat garanciával,  
a környezet- és munkavédelmi előírások maximális betartásával, SEAT Eredeti Alkatrészek felhasználásával végzik.

Szervizidőpont egyeztetés
Hogy elkerülje a felesleges várakozást, autója szerelésére, 
karbantartására időpont kérhető telefonon, de online mó-
don is.  
Ha online foglal időpontot, válogathat a még szabad idő-
pontok közül. Az online időpontegyeztetés módjáról márka-
szervizünk honlapján, illetve a seat.hu oldalon tájékozódhat.

Járműátvétel és átadás
Autója szerelésre való átvételénél szerviztanácsadónk felké-
szülten várja Önt az előre megbeszélt időpontban, és min-
denben egyértelműen megállapodik Önnel. Beleegyezése 
nélkül semmilyen javítást nem végzünk el, de mindent elvég-
zünk, amiben megállapodtunk. Mire Ön az egyeztetett idő-
pontban eljön hozzánk, az autója már várni fog Önre. 
Igazodva az egyéni elvárásokhoz, márkaszervizünkben több 
módon is intézheti az átvételt és az átadást.

Drop&Go – Gyors, rugalmas, érintkezésmentes helyszíni át-
adás-átvétel, akár nyitvatartási időn kívül is. Miután jármű-
vét az ügyfélparkolóban hagyja, a kulcsot és a szükséges 
iratokat egy űrlapként is használt tasakban adhatja le 
Drop&Go átvételi pontunkon. Az átvizsgálás után emailben 
tájékoztatjuk az elvégzendő munkákról és annak költségei-
ről, visszaigazolása után pedig megkezdjük a munkát. Amint 
elkészült minden megbeszélt javítás, felvesszük Önnel a 
kapcsolatot, és egyeztetjük a kifizetés és visszaadás módját, 
kulcsát átveheti a Drop&Go átvételi ponton, autóját pedig 
megtalálja az egyeztetett parkolóhelyen. 
Hozom-viszem szolgáltatás – Ha valamilyen okból szer-
vizelendő autóját nem áll módjában személyesen elhoznia 
márkaszervizünkbe, telefonos egyeztetés után munkatár-
sunk érte megy, majd az egyeztetett munkák elvégzése után 
vissza is viszi Önnek. 

Szerviz csereautó
Autója szervizelésének ideje alatt sem kell gyalogosan köz-
lekednie; előzetes egyeztetés után csere bérautóval állunk 
rendelkezésére. Mobilitásgarancia szolgáltatásunk kedvez-
ményezettjeként a szerződés szerinti díjmentes időszak le-
járta után is kedvezményes napidíjjal vehető igénybe.

Kölcsön kerékpár
Ha járműve szervizelése nem tart különösebben hosszú ide-
ig, és közelben van dolga vagy csak szeretné a fejét kiszel-
lőztetni, lehetőséget biztosítunk elektromos meghajtású 
vagy hagyományos kerékpár kölcsönzésére. 

Segélyszolgálat és autószállítás
Történjen akár baleset, meghibásodás, márkaszervizünk se-
gítségére siet a bajban. Hívjon minket ügyeleti telefonszá-
munkon vagy tárcsázza a SEAT ingyenes magyarországi 
ügyeleti telefonszámát (+36 80 204 189) és mi gondosko-
dunk a helyszíni segítségnyújtásról vagy autója szervizbe 
szállításáról. 

Mobilitásgarancia szolgáltatás
Autója időszakos szervizének elvégzésekor lehetőséget biz-
tosítunk, hogy megrendelje asszisztencia szolgáltatásunkat, 
melynek igénybevételével kevesebb bosszankodással és 
gyorsabban, kevesebb veszteséggel lehet túl a nem várt, 
szerencsétlen szituációkon itthon és külföldön is.  
A Mobilitásgarancia szolgáltatásról, illetve az igénybevétel 
pontos feltételeiről márkaszervizünkben kérhet információs 
füzetet, illetve online is tájékozódhat a seat.hu oldalon.

Eredeti SEAT tartozékok értékesítése
A SEAT a tartozékokat kiemelt szempontok alapján, az új au-
tók tervezésével párhuzamosan, folyamatosan fejleszti. A 
tartozékok gyártása, fejlesztése és tesztelése a legszigorúbb 
minőségi elvárásoknak is megfelelő beszállítók gyártósora-
in, a legfejlettebb technológiával történik, hogy az autóval 
együtt – és azt kiegészítve – szolgálják tulajdonosukat. 
Kínálatunkban megtalálja mindazt, amire csak szüksége le-
het utazásaihoz vagy ahhoz, hogy kifejezze a SEAT márka 
iránti elkötelezettségét. Tartozék és ajándéktárgy választé-
kunkról munkatársainktól kérhet tájékoztatást, illetve megte-
kintheti a tartozektrend.hu weboldalon.

A Porsche Hungaria Kft. importőrként mindenben támogatja 
partnerhálózatát, de előfordulhat, hogy a fenti szolgáltatá-
sok nem minden márkaszervizben érhetők el. A tényleges 
árakat és díjakat az egyes márkaszervizek önállóan hatá-
rozzák meg.  
Kérjük, hogy a konkrét ajánlatok részletes tartalmáról,  
díjáról és elérhetőségéről minden esetben előre 
érdeklődjön!
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Mobilitásgarancia – segítség útközben
Örülünk, hogy SEAT modellt választott mindennapi utazásai-
hoz. Meggyőződésünk, hogy jól döntött, és őszintén remél-
jük, hogy autójában sok öröme telik majd. 
Márkaszervizünkben nagy gondoskodással, szakszerűen 
végzett karbantartások során óvjuk autóját, és igyekszünk 
megelőzni az elhasználódásból eredő későbbi problémákat. 
Azonban váratlan helyzetek, balesetek mindannyiunkkal 
előfordulhatnak, és a legnagyobb odafigyeléssel, szakérte-
lemmel tervezett és gyártott autók is meghibásodhatnak vá-
ratlanul. Hogy az ilyen – remélhetőleg minél ritkábban elő-
forduló – események kellemetlenségétől megkíméljük, egy 
olyan márkaspecifikus asszisztencia-szolgáltatást ajánlunk 
figyelmébe, melynek igénybevételével kevesebb bosszan-
kodással és a szakszerű segítségnyújtásnak köszönhetően 
gyorsabban, kevesebb veszteséggel lehet túl a nem várt, 
szerencsétlen szituációkon.
Munkatársaink és partnereink segítségét igénybe veheti vá-
ratlan műszaki meghibásodás, baleset vagy más, előre nem 
látható esemény, mint baleset, autófeltörés, a kulcs elvesz-
tése, véletlen félretankolás és más váratlan bajok esetén. 

Szükség esetén segítségére vagyunk szállással, továbbuta-
zással kapcsolatosan is. 
Mobilitásgarancia szolgáltatásunk kedvezményezettjeként 
egész évben, a hét minden napján 24 órás telefonos ügyele-
ten kérhet segítséget nem csak Magyarországon, de külföl-
dön is. Problémai megoldásában a SEAT márkaszervizek,  
a Magyar Autóklub és a nemzetközi ARC EUROPE S. A. part-
nerei állnak rendelkezésére.
A Mobilitásgarancia szolgáltatást új autók esetében az első, 
a gyár által előírt időszakos szerviz időpontjáig a Porsche 
Hungaria finanszírozza. A későbbiekben, illetve használtan 
vásárolt autók esetében a szolgáltatást egy időszakos szer-
viz elvégeztetése után márkaszervizünkben hosszabbíttat-
hatja meg.
A Mobilitásgarancia szolgáltatásról, illetve az igénybevétel 
pontos feltételeiről márkaszervizünkben kérhet információs 
füzetet, illetve online is tájékozódhat a seat.hu oldalon.

TIPP
A gördülékeny igénybevétel érdekében, mielőtt a Mobilitásgaran-
cia szolgáltatás ügyfélszolgálatát hívja, kérjük, készítse elő ezeket  
adatokat:
• Alvázszám 
• Rendszám 
• Mobilitásgarancia  

érvényessége
• Kedvezményezett neve, címe

• Visszahívható telefonszám
• Meghibásodás természete
• Meghibásodás földrajzi helye
• Kilométeróra-állás
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AdBlue® Tények tisztán
Az AdBlue® nem üzemanyagadalék, hanem a modern dízelüzemű járművek működéséhez szükséges, rendszeresen utántöl-
tendő anyag. Ennek az anyagnak a tárolására külön tartályt használnak, melynek töltőcsonkja modelltől függően az üzem-
anyagbetöltő fedél alatt, a motortérben, vagy a csomagtérben található.

Utántölthető, környezetbarát 
technológia
Mind több SEAT modellben használjuk az SCR dízel techno-
lógiát (Selective Catalytic Reduction), melynek használatá-
val jelentősen csökkenthető a káros nitrogén-oxid kibocsá-
tás, így betarthatóak az Európai Únió szigorú környezetvé-
delmi előírásai (Euro 6). Ehhez egy szintetikus karbamidot,  
az AdBlue® folyadékot alkalmazzuk.  

Milyen gyakran szükséges az AdBlue® 
utántöltése?
Az AdBlue® felhasználási mennyisége a vezetési stílustól,  
a környezet és a motor hőmérsékletétől függ. Elmondható, 
hogy modelltől függően egy személyautó átlagos felhasz-
nálási igénye 1,5–2,5 liter között van 1 000 kilométerenként. 

TIPP
Az AdBlue® utántöltését rendszeresen szükséges elvé-
geztetni – különösen hosszabb utazások, például nya-
ralás előtt, mivel üres tartály esetén a motor beindítá-
sa nem lehetséges.

VIGYÁZAT!
Szakszerűtlen körülmények közötti utántöltés során 
előfordulhat, hogy a folyadék nem kívánt helyre is ke-
rül és különleges „kúszó” képessége miatt elektromos 
meghibásodást okozhat. A nem megfelelő mennyi-
ségű folyadék túltöltése zavart idézhet elő az ellenőr-
ző rendszerben, így az autó nem lesz indítható.  
Márkaszervizünkben szakszerűen gondoskodunk az 
AdBlue® folyadék szükséges utántöltéséről.
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SEAT Eredeti Alkatrészeket használunk

Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban nem lehet szó komp-
romisszumról. Autónk és alkatrészei ilyennek számítanak, hi-
szen családunk és saját magunk, de a velünk együtt közle-
kedők biztonságának is alapkövei. 
Hétköznapi autótulajdonosként nem várható el senkitől, 
hogy az autója javításához felhasznált alkatrészek megter-
vezéséről, anyaghasználatáról, kivitelezéséről és így meg-
bízhatóságáról ítéletet mondjon. Mivel egy alkatrésznek szá-
munkra a megbízhatóság a legfontosabb tulajdonsága, er-
ről tájékozódni elengedhetetlen. 

Miután bizalmával kitüntette a SEAT márkát és SEAT modellt 
választott, az alkatrészpiacon való tájékozódásban is ha-
gyatkozhat ránk: SEAT Eredeti Alkatrészek márkanév alatt 
csak olyan termékeket talál, amelyek a szigorú gyári előírá-
soknak és vizsgálatoknak megfelelnek, tökéletesen illesz-
kednek a többi alkatrészhez és magukban hordozzák azt a 
sok tapasztalatot, amit évtizedek alatt összegyűjtöttünk. 
A gyári alkatrészekhez való hűség azt is jelenti, hogy régebbi 
autója nem marad ki a fejlesztésekből. Ha a szükséges al-
katrészt az autó gyártósorról való legördülése után tovább-
fejlesztették, tökéletesítették, akkor egy beavatkozás során 
már az átdolgozott, korszerűbb alkatrészt fogjuk beszerelni.

Csökkentse a javítási költséget és  
kímélje a környezetet!
A SEAT Eredeti Alkatrészek meghatározott köre, főleg az ösz-
szetettebb fődarabok, egy alkatrészcsere esetén sem kerül-
nek a szemétre. A kopó részek cseréje után ezek a darabok 
ellenőrzésen és felújításon esnek át, majd kedvező áron ke-
rülnek vissza a márkaszervizekbe. Az ilyen módon megkímélt 
alkatrészek nem csak gazdaságos alternatívát jelentenek, 
de az újrahasznosítás által a környezet aktív megóvásában 
is szerepet kapnak.
A SEAT Eredeti Cserealkatrészek a régi, meghibásodott al-
katrész ellenében elérhetőek, amely így maga is bekerül  
a felújítási programba. A cserealkatrészek alacsonyabb 
áruk ellenére az új alkatrészekkel megegyező minőséget és 
megbízhatóságot képviselnek és azonos garanciális feltéte-
lekkel értékesítjük őket, így idősebb autók javítása is lehetsé-
ges gazdaságosan.
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SEAT SZERVIZ 4+ kedvezményprogram 
megnövelt kedvezményekkel! 
Fékfolyadék forráspontmérés -990 Ft

Első ablaktörlő lapátok cseréje -5 000 Ft

Vezérműszett javítókészlet és vízpumpa csere* -65 000 Ft

Első fékbetétek cseréje -17 000 Ft

Első fékbetétek és féktárcsák cseréje -37 000 Ft

Hátsó fékbetétek/fékpofák cseréje -13 000 Ft

Hátsó fékbetétek/fékpofák és féktárcsák/fékdobok cseréje -33 000 Ft

Első lengéscsillapítók cseréje -47 000 Ft

Hátsó lengéscsillapítók cseréje -40 000 Ft

Első lengőkar csere -25 000 Ft

Első kerékcsapágy csere -28 000 Ft

Hátsó kerékcsapágy csere -27 000 Ft

Kuplungszett csere -70 000 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával -12 000 Ft

Éves szerviz műszaki vizsgával és Mobilitásgaranciával -20 000 Ft
Szolgáltatásunk keretében autóját a közlekedési hatóság-, és a gyártói előírásainak figyelembe vételével előzetesen  
átvizsgáljuk és amennyiben szükséges, azt gyári előírások alapján ki is javítjuk. Így valóban garantálni tudjuk Önnek az  
elsőre sikeres műszaki vizsgát és a biztonságos autózást! Csomagajánlatunk igénybevételével Ön időt és pénzt spórolva 
egy csapásra elintézheti autójának éves szervizét, lejáró hatósági műszaki vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia 
szolgáltatás meghosszabbítását. 
* TSI motorok esetében -35 000 Ft a kedvezmény.

100% SEAT akkor is,  
ha elmúlt már 4 éves
Ahhoz, hogy az Ön SEATja SEAT maradjon elengedhetetlen a márkaszervizben történő rendszeres karbantartási  
munkálatok elvégeztetése. SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizünk által nyújtott gyári technológiát, megbíz-
ható minőséget, SEAT Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát még előnyösebb áron kínáljuk  
4 évnél idősebb autója számára. 
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Biztosítós üveg-, karosszériakár  
rendezése után szervizkupont adunk 
ügyfeleinknek
Ha a programban résztvevő SEAT márkaszervizek egyikével 
egyeztetve, CASCO biztosítása terhére, náluk végezteti SEAT 
márkájú autója sérült üvegeinek cseréjét, illetve 4 évnél idő-
sebb autója karosszéria javítását, akkor most nem csak a 
SEAT Eredeti Alkatrészek, a gyári anyagok és technológia 
előnyeit élvezheti, hanem költései után szervizkuponnal kö-
szönjük meg, hogy minket választott. Az akció azokra a károk-
ra vonatkozik, amelyekre a CASCO biztosítás fedezetet nyújt, 
és az érintett biztosító elismerte a követelés jogalapját. Jelen 
tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljeskörű. 
Az akció további részleteiről érdeklődjön márka szer vizünkben.

Karosszéria javítás csak szakszerűen 
Éppen elég bajt okoz egy autóval kapcsolatos kisebb sérü-
lés is, és komoly adminisztrá cióval kell szembenéznie azok-
nak, akiknél egy baleset a gépkocsi komolyabb sérülésével 
jár. Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek egy esetleges ká-
reseményt követően a lehető legkevesebb problémája 
adódjon a kárügyintézés során, a Karosszéria Szakértő 
programban résztvevő márkaszervizek ügyfélközpontú, 
komplett szolgáltatási portfoliót kínálnak, mely kiterjed a 
0-24 órás autómentéstől kezdve, a professzionális javításon 
át, egészen a biztosítókkal történő kárrendezésig.

Javítás eredeti minőségben,  
a gyártó szakértelmével
Márkaszervizünk szakszerűen, a gyártó előírásai szerint vég-
zi el a javításokat a legmodernebb karosszériajavítási és fé-
nyezéstechnológiai eljárásokkal, természetesen SEAT 
Eredeti Alkatrészek felhasználásával. A Karosszéria Szakértő 
márkaszervizeket a Porsche Hungaria rendszeresen 
auditálja.

Segítségnyújtás  
a hivatalos ügyintézésben
Kímélje meg magát a stressztől! Akinek kárt okoztak, azt ép-
pen elég stressz éri. A karosszériajavító és fényező részlegen 
dolgozó szakképzett szerviztanácsadóink foglalkoznak az 
Ön esetével, és segítenek a biztosítóval rendezendő hivata-
los ügyek intézésében. Ezzel időt takarít meg, és elkerüli a fe-
lesleges utazást és mérgelődést. 

Autója garanciái megmaradnak
Az elvégezett karosszériajavítás után a Karosszéria Szakértő 
márkaszerviz minőségi tanúsítványt állít ki. Az autójára vo-
natkozó garanciák továbbra is érvényben maradnak: 3 éves 
gyártói fényezési garancia, Garancia4 – 4 éves importőri ál-
talános garancia, 12 éves átrozsdásodási garancia, 
Mobilitásgarancia. 
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Korszerű fényszóróbeállítás:  
rendszer a rendszerben
A modern járművek számtalan olyan tulajdonsággal, szol-
gáltatással rendelkeznek, ami nem csak megkönnyíti, de 
biztonságosabbá is teszi az utazást. Ide sorolhatóak a kor-
szerű fényszórórendszerek, amelyek az autó más rendszere-
ivel – pl. asszisztensrendszerekkel – együttműködve biztosít-
ják az autóvezető számára a környezet lehető legjobb érzé-
kelését, miközben figyelemmel vannak a közlekedés többi 
szereplőjére is. 
A modern járművek fényszórórendszerei menet közben, a 
körülményeknek megfelelően, dinamikusan változtatják a 
megvilágításnak nem csak az intenzitását, de az irányát és 
formáját is. A közlekedési szituációnak megfelelő hasznos 
segítséget nyújtanak, például kanyarodás vagy előzés köz-
ben. A legfejlettebb rendszerek alkalmasak arra, hogy az el-
vakítást megelőzendő, a velünk szembe jövő vagy az előt-
tünk haladó járművet kihagyják a fénynyaláb útjából, miköz-
ben a környezetet megfelelően megvilágítják. Autónk képes 
lehet arra is, hogy a sötétben az út szélén előbukkanó gya-
logosra figyelmeztetésként automatikusan rávillantson, 
vagy hogy a rendszer által felismert jelzőtáblákat a becsil-
lanás megelőzéseképpen kisebb fényerővel világítsa meg.

Ezek a biztonságot és kényelmet adó, összetett rendszerek 
sok mechanikus és még több elektronikus alkatrészből áll-
nak, köztük olyan komponensekkel, mint a környezeti ténye-
zőket figyelő szenzorok vagy a bonyolult és villámgyors 

számításokra képes számítógépes modulok. Ez sajnos azt is 
jelenti, hogy a rendszer bármely összetevőjének elállítódá-
sa, meghibásodása esetén már nem számíthatunk bizton-
sággal a támogatására. Nagyon fontos tehát, hogy autónk 
fényszórórendszere is rendszeres átvizsgáláson, szükség 
esetén pedig professzionális beállításon, kalibráláson essen 
át. 
A fényszórórendszer ellenőrzése egy menetbiztonsági át-
vizsgálás keretében csak a működőképesség ellenőrzésére 
terjed ki, és nem pótolja a beállítás teljes ellenőrzését. 
Szükség lehet komolyabb beavatkozásra már akkor is, ha 
csak egy kis koccanás történt, nagyobb károsodás esetén 
pedig el sem képzelhető a fényszórócsere megfelelő szak-
ember közreműködése nélkül. Márkaszervizünkben megfe-
lelő gyári oktatásban részesült munkatársaink speciális be-
rendezések segítségével végzik el a fényszórórendszerek el-
lenőrzését és esetlegesen szükséges beállítását, 
kalibrálását. 

TIPP
Ha olyan országba utazik autójával, ahol az itthon 
megszokottól eltérően bal oldali közlekedési rendszer 
működik, a fedélzeti számítógép segítségével, ehhez 
igazítva megváltozathatja a fényszórórendszer műkö-
dését. Márkaszervizünk szívesen segít ebben ilyen 
esetben is.
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A konnektor már nem ideális  
a korszerű elektromos autók töltéséhez
A MOON márkát azért hozták létre, hogy a Porsche Holding 
Salzburg innovációs ter ve i hez végezzen termék fej lesz tést és  
új termékekkel jelenjen meg a pi a con. Mára elmondhatjuk, 
hogy a MOON a Volkswagen konszern hivatalos beszállítója 
lett. Fejlesztéseik révén – melyek az ott honi töltőberendezé-
sektől, a nap energia rendszereken és energiatárolókon ke-
resztül a villám töltő állomásokig terjednek, rend szer -
szolgáltatóként a teljes spek t ru mot lefedik az elektro-
mobilitás kiszolgálásában. Energiamenedzsment megoldá-
saik révén termékeik optimális módon, integrált rendszerként 
működnek együtt, biztosítva a  megtermelt energia haté-
kony felhasználását. A MOON termékpalettájának fontos  
részét képezik a Volkswagen kon szern márkáihoz ajánlott 
töltők, melyek egyszerű működtetésük, biztonsági funkcióik 
révén optimális megoldást jelentenek otthonra vagy 
mélygarázs ba. A berendezések tel jesítménye 11 kW, így  
nagyobb töltési teljesítményre képesek, mint a normál ház-
tartási elektromos csatlakozóaljzatok. moon-power.hu

MOON POWER2Go 2.0
Flexibilisen használható mobil  
töltőkészülék, 4 különböző csatla-
kozóadapterrel, hordozható táská-
ban. Akár tízszer gyorsabb töltés, 
mint normál háztartási csatlakozó-
aljról történő töltésnél. Intelligens 
töltőfunkciók és felügyelet  
applikáción keresztül.  
Max. teljesítmény: 22 kW.

MOON POWER2Go 
alkalmazás
Segítségével mobiltelefonjáról  
állíthatja be a töltés paramétereit 
és követheti nyomon a töltési  
folyamatot.

Bárhol, bármikor, bármilyen*  
elektromos autóhoz

*Bármilyen Type 2-es csatlakozóval rendelkező elektromos autóhoz

+36 1 45 15 286
moon-power.hu
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Az elektromos autók karbantartása
Az elektromos meghajtású autók nagy népszerűségnek ör-
vendenek, egyre több fut belőlük az utakon. Karbantartásuk 
és gondozásuk eltér egy hagyományos belsőégésű motor-
ral felszerelt autóétól: pl. nincsenek gyújtógyertyák, nincs  
kipufogórendszer, nincs sebességváltó. Ennek ellenére az 
elektromos meghajtású járművek esetében is elengedhetet-
lenül fontos a rendszeres karbantartás. 
Az elektromos autók rendszeres átvizsgálása alapvetően 
más követelmények szerint történik a hagyományos, belsőé-
gésű motorral felszerelt járművekhez képest. Felmérések 
alapján megállapítható, hogy összességében az elektromos 
járművek karbantartási és javítási költségei egy hasonló ka-
tegóriájú belsőégésű motoros modell költségeinél 35 száza-
lékkal is kedvezőbbek lehetnek.

Miért igényelnek az elektromos autók 
kevesebb karbantartást?
Az elektromos meghajtású motorok a belsőégésűektől elté-
rő hajtáslánca miatt több, eddig megszokott alkatrész is fe-
leslegessé vált, az olyanok, mint a lég-, üzemanyag- és olaj-
szűrő, a motor hűtőrendszere vagy a gyújtógyertyák, vala-
mint más kopó alkatrészek is, mint a kipufogórendszer vagy 
a tengelykapcsoló részei. Az elektromos autók motorjaiban 
nincsenek érintkező, surlódó felületek, így szinte semmilyen 
karbantartást nem igényelnek, és nincs szükség sebesség-
váltóra sem – a kevesebb alkatrész pedig kisebb karbantar-
tási költséget jelent.

Mit kell rendszeresen ellenőrizni az 
elektromos autókon?
Az elektromos autók átvizsgálása a belsőégésű motoros au-
tókhoz hasonló, intervallumos rendszerben történik, amely-
ről az autó szervizintervallum-kijelzőjén tájékozódhat.  
A gyártói előírások szerinti kétévente szükséges átvizsgálá-
sokat bármelyik márkaszervizben elvégeztetheti, hiszen min-
den SEAT márkaszerviz rendelkezik az elektromos autók javí-
tásához szükséges műhelyfelszereltséggel és speciális kép-
zettségű szakemberekkel. 

Továbbra is rendszeres karbantartást igénylő alkatrészek  
a fékek, még ha ezeket egy elektromos autó esetében ki-
sebb igénybevétel is éri, tehát ritkábban szorulnak cserére. 
Ennek oka az energiavisszanyerés rendszerében található, 
ami motorfékként is viselkedve fékezéskor és lassításkor az 
elektromos energiává alakított mozgási energiát visszatáp-
lálja a nagyfeszültségű akkumulátorba, ezáltal a fékrend-
szert kevésbé veszi igénybe. A fékrendszeren kívül a futómű-
vek, a légkondicionáló berendezés, a kerekek és gumik rend-
szeres ellenőrzése továbbra is elengedhetetlen. A gumiab-
roncs-profilmélység ellenőrzése különösen fontos, mert az 
elektromos autók induláskor jellemzően nagy nyomatékot 
adnak le, ami jelentősen igénybe veszi a gumikat. Az elektro-
mos autók ezen különleges jellemzőjére a gumiabroncsok ki-
választásánál is érdemes figyelemmel lenni. 
A gyártó által előírt ellenőrző szervizek között egy köztes  
menetbiztonsági átvizsgálást is javaslunk, külön kitérve  
a nagyfeszültségű rendszer épségére. A munkák során  
természetesen az autón futó szoftver naprakészségét is 
ellenőrizzük.

TIPP
Az elektromos járművek legdrágább alkatrésze az akku-
mulátor, ezért érdemes körültekintően bánni vele. A leg-
több elektromos autóba lítiumion akkumulátorok kerül-
nek. Akkor bánunk legkíméletesebben ezekkel az akku-
mulátorokkal, ha töltésüket 20–80% között tartjuk. Az ak-
kumulátor élettartamát a töltési mód is befolyásolja: így 
előnyösebb a lassabb,  váltóáramú töltés, mint az 
egyenárammal működő gyorstöltés.

E-autó menetbiztonsági  
átvizsgálás
Menetbiztonsági állapotfelmérés 
 elektromos autókhoz. 35 000 Ft

ajánlott fogyasztói ár
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Mindennapos autózás német technológiával tökéletesítve

Kiemelt nyári gumiabroncs kínálatunk

Sportkategóriás személygépkocsik részére

SportContact™ 7

 > Biztonságos és magabiztos vezetési kezelhetőség 
vizes és száraz körülmények között

 > Minden járműosztályra testre szabva. 
 > A vezetési élmény következő szintje, amelyet minden 
eddiginél tovább élvezhetünk

225–335 W/Y

19–23 25–45

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Közép- és felsőkategóriás személyautók 
számára

UltraContact

 > Kiemelkedő futásteljesítmény
 > Kivételes robusztusság
 > Kiváló vizes teljesítmény és alacsony zajszint

155–245 T/H/V/W/Y

14–20 47–70

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Közép- és felsőkategóriás személyautók 
számára

PremiumContact™ 6

 > Az innovatív alapanyag-összetétel növelt futásteljesít-
ményt és rendkívül rövid fékutat biztosít vizes úton

 > Kimagasló kényelem a komfortos vezetésre             
optimalizált felfekvési felület révén

 > A különleges mintázati kialakítás sportos 
kezelhetőséget tesz lehetővé bármilyen gépjármű 
esetében

185–325 H–Y

15–22 30–70

Ajánlott 
Szám 2020/10  
245/45 R 18Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Teljesítmény a járművek széles skálájára

EcoContact™ 6

 > Maximális üzemanyag-hatékonyság a továbbfejlesz-
tett alapanyag-keveréknek és a szilika hatékony 
eloszlásának köszönhetően

 > Megnövelt futásteljesítmény az új Green Chili™ 2.0 
összetevőnek köszönhetően

 > Tökéletes tapadás és kezelhetőség

145–315 T–Y

13–22 30–80

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Egy abroncs, négy évszak

AllSeasonContact™

 > Remek tapadás télen havas és vizes utakon egyaránt
 > Jó fékteljesítmény nyáron száraz és vizes útfelületen is
 > Kategóriájában a legjobb gördülési ellenállás

155-275 T/H/V/W/Y

14-20 30-70

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Közép- és felsőkategóriás személyautók
számára

PremiumContact™ 7

 > Tapasztalja meg a kezelhetőség új szintjét vizes 
   és száraz utakon.
 > Élvezze a biztonságot és kényelmet, függetlenül attól, 
milyen utat választ. 

 > RedChili keverékünknek köszönhetően már az indulás 
pillanatától bízhat a biztonságos fékezésben.

205–315 H/V/W/Y

16–21 35–65

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria
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PremiumContact™ 7

 > Tapasztalja meg a kezelhetőség új szintjét vizes 
   és száraz utakon.
 > Élvezze a biztonságot és kényelmet, függetlenül attól, 
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Határtalan vezetési élmény közép- és 
felsőkategóriás gépjárművek számára

 > Abroncs szélessége: 155–295
 > Keréktárcsa átmérője (col): 15–21
 > Sebességindex: T – Y
 > Széria: 70–35

Méretválaszték:

Barum. A Continental márkacsoport tagja.

Erős, nagyteljesítményű közép- és
felsőkategóriás gépjárművek számára

 > Abroncs szélessége: 175–255
 > Keréktárcsa átmérője (col): 15–20
 > Sebességindex: T – Y
 > Széria: 30-65

Méretválaszték:

Semperit. A Continental márkacsoport tagja.

Speed-Life 3

Termékjellemző:

Optimalizált mintázati 
geometria, széles 
vízelvezető árkok 
és extra tapadást 
elősegítő élek által

Hatás:

Több tapadás, 
több kontroll 
kormányzáskor 
és fékezéskor

Vásárlói előny:

Továbbfejlesztett 
kezelhetőség vizes 
útfelületen a nagyobb 
biztonság érdekében

Bravuris 5HM

Termékjellemző:

Új polimer technológia 
és a legújabb szilika 
összetevő alkotta HM 
alapanyag

Hatás:

Lassú kopás 
az egyenletes felületi 
eloszlásnak 
köszönhetően

Vásárlói előny:

Kiemelkedően hosszú 
távú teljesítmény

185–35 R/S/T/H

15–17 55–75

Transzporterek és kisáruszállítók részére

VanContact A/S Ultra

 > Kiváló gördülési ellenállás és futásteljesítmény
 > Kiváló hóteljesítmény és nagy futásteljesítmény
 > Kevesebb gumiabroncs defekt az oldalfal sérülése miatt

195–235 R/T/H

15–17 55–75

Transzporterek és kisáruszállítók részére

VanContact Ultra

 > Kiemelkedő gördülési ellenállás
 > Kiemelkedő futásteljesítmény. 
 > Nagyfokú oldalfal-robusztusság

Abroncs szélessége (mm)  Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Méretválaszték

HUFHUF



KÉSZEN ÁLL AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEKHEZ:
AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEINEK
MEGFELELŐEN TERVEZETT GUMIABRONCS

KATEGÓRIÁJÁBAN
A LEGJOBB TAPADÁS

NEDVES ÚTON

KIVÁLÓ
FUTÁSTELJESÍTMÉNY

JOBB ÜZEMANYAG- /
ENERGIAHATÉKONYSÁG

Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe
Szerződött Bridgestone partnereinket megtalálja a weboldalunkon. 
www.bridgestone.hu
Az összehasonlító eredményekkel és a termékteljesítmény-mutatókkal 
kapcsolatos további információkért szkennelje be a QR-kódot.

TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE
ESŐS IDŐBEN IS

A TECHNOLÓGIÁVAL

ÚJ
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MOON.
A töltés 

új univerzuma.

Komplex megoldások, széles körű szolgáltatások: szaktanácsadás, 
előzetes műszaki felmérés, telepítés, támogatás és karbantartás.
 
Keressen minket az elektromos autók töltését, energiatárolást és energiamenedzsmentet érintő témákban:
moon-power.hu

Fenntarthatóság és elektromobilitás 
a Porsche Csoport legújabb márkájától
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Neked egy okos döntést, nekünk több mint  
20 éves szakmai tapasztalatot jelent.

Nézd  
meg a

 kínálatunkat 
most!

dasweltauto.hu
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Márkaszervizeink listáját  
megtalálja a seat.hu oldalon,  

illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON:  
06-1-345-1778

A szerviz-, tartozék- és alkatrészajánlatok nem minden márkaszervizben érhetők el. A konkrét ajánlatok részletes tartalmáról és elérhe-
tőségéről érdeklődjön SEAT márkaszervizében! Kiadványunk célja, hogy az érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjon. Felhívjuk ezért 
a figyelmet a következőkre: Kiadványunk tartalma nem vásárlásra való felhívás és nem ajánlattétel. A kiadványban szereplő informá-
ciók nem teljes körűek, a képek csupán illusztrációk. A feltüntetett árak – kötelező érvénnyel nem bíró – ajánlott fogyasztói árak, ame-
lyek nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkaszervizek 
önállóan határozzák meg, a ajánlott ártól eltérhetnek. A feltüntetett adatok a 2023. március 1. és szeptember 30. közötti időszakra vo-
natkoznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a kiadványban foglaltakat (beleértve például a meghosszabbítást, az árváltoztatást, illetve 
egyes termékek törlését is) előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Az aktuális információkat a SEAT.hu oldalon tekintheti meg. Az 
esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért, illetve a SEAT.hu weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunk-
ban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. A kiadás dátuma: 2023. március

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel.  
Kérje a 2023 tavaszi-nyári ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI,  SEAT, 
CUPRA ÉS ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ

2023. TAVASZ–NYÁR


