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Mer tillbehör hittar du på seattillbehor.se Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Ett kamremsbyte är inget man gör ofta och därför är 
det viktigt att det görs rätt och av en auktoriserad SEAT 
verkstad. Då vet du att den nya kamremmen kommer 
att sitta som den ska i många mil framöver och du får 
den viktiga stämpeln i serviceboken. Dessutom förblir 
din SEAT en äkta SEAT. Kamremspaketen är framtagen 
till lite äldre fordon. * Prisexempel SEAT Ibiza 1.4 
2009 (motornr AMF, BBZ, BKY, BME, BNM, BNV, BME, 
BMSBUD, BXV, BXW) 

SEAT SERVICESEAT KAMREMSPAKET 8133:-*

LEON 16" 1650:-

SEAT ORIGINAL 
LÄTTMETALLFÄLG LEON 16"
Fälgdim: 6,5Jx16" ET 46 
Rek däckdim: 205/55 R16 91H
Passar: Seat Leon 2013–
Kulör: Silver
Art 5F0 601 025 8Z8
OBS! Centrumkåpa (5F0 601 171CBX) 
måste beställas separat.

SEAT Originalfälg är ett säkert val, du får garanterat hög kvalitet, goda köregenskaper och 
perfekt passform. Våra fälgar är utvecklad för tuffa tag i alla väder, kvalitet du kan lita på. 
Men glöm inte däcken, däcken har den största betydelsen för hur din bil upplevs på vägen. 
Tveka inte att kontakta oss gällande just de bästa däcken för din bil, vi sammarbetar med 
de mest kända premiumleverantörerna och erbjuder konkurrenskraftiga priser.

SONAX XTREME 
FÄLGRENGÖRING
En av de bästa enligt 
fl ertal tester. Lätt att 
använda, inget gnug-
gande, bara spraya 
på, låta verka och 
skölja av. 

89:-
Ord 109 Art T 540 230

SONAX BILVÅRDSPRODUKTER

137:-
12
MÅN
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SEAT ORIGINAL 
LÄTTMETALLFÄLG 
IBIZA 15"
Original lättmetallfälg i 
5-ekers design. Prisvärd 
och redo för året-runt-
användning. 

PRISVÄRD ÅRET-RUNT FÄLG 1511:-

Fälgdim: 
6Jx15" ET38 5x100
Rek däckdim: 
185/60 R15 84H
Passar: 
Ibiza 09–(även Cupra) 
samt Toledo.
Kulör: Silver
Art nr 6J0 071 495 A 

126:-
12
MÅN

SEAT ORIGINAL. 
LÄTTMETALLFÄLG 17" 
Fälgdim: 7Jx17" ET43
Rek däckdim: 215/40 R17
Passar: Ibiza 09–
Kulör: Antracit/polerad silver
Art 6J0 071 491 C

238:-
12
MÅN

NY LOOK PÅ DIN IBIZA 17" 2860:-

SEAT ORIGINAL. 
LÄTTMETALLFÄLG 17" 
Fälgdim: 7Jx17" ET45
Rek däckdim: 225/55 R17
Passar: Ateca
Kulör: Silver

1795:-
Art 575 601 025 B 8 Z8

149:-
12
MÅN
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BESAFE IZI GO MODULAR I-SIZE 
Babyskydd för högsta säkerhet och komfort. 
Unik kombination av mjukt material och stopp-
ning. Integrerad solskärm, ventilation och 
solskydd. Passar perfekt även för barnvagn 
som travel system. Nyutvecklade SIP+ absor-
berar belastningen vid krock. Monteras på iZi 
Modular i-Size bas som köps separat men kan 
även monteras med bilens trepunktsbälte.

PACKLINE ELEGANCE
Elegant, stabil och lågt placerad takbox. Snabbfästet izi2Connect gör den mycket lättmon-
terad och patenterad LiftOff gör den möjligt att lasta i och ur från tre sidor samtidigt. Inbyggt 
spår för bilantenn. Yttermått: LxBxH 2250x810x300 mm. Volym 420 liter, vikt 24 kg.

5495:-
Ord 6999:- Art T 706 811

5995:-
Ord 7160:- Art T 706 298 B

233:-
12
MÅN

499:-
12
MÅN

458:-
12
MÅN

PACKLINE TAKBOXTHULE TAKBOX

BESAFE SÄKERHET FÖR DE MINSTA

BeSafe iZi Go Modular i-Size och iZi Modular Rf i-Size i exklusiv 
Limited Edition med klädsel inspirerad av de skandinaviska sko-
garna. Begränsad upplaga. Finns även i andra kulörer.

BESAFE IZI MODULAR RF I-SIZE 
Bilbarnstol för högsta säkerhet och kom-
fort. Kan anpassas till barnet i takt med 
att de växer. Stolen används bakåtvänd 
och minst till 4 års ålder. SIP+ (Side 
Impact Protection +) ökar säkerheten vid 
en eventuell sidokrock. Monteras på iZi 
Modular i-Size bas som köps separat. 

BESAFE IZI MODULAR I-SIZE BAS 
En del av BeSafes nya, innovativa koncept som ger barnet en helhetslösning 
från 0 till 4 år - en bas och två bilbarnstolar genom hela användningstiden.

2799:-
Art T 156 010

4499:-
Art T 158 210

THULE MOTION XT XL
Snygg och rymlig takbox med användarvänlig design. Nytt SlideLock-system med sepa-
rata lås- och öppningsfunktioner. Låser automatiskt och indikerar när boxen är ordentligt 
stängd. LxBxH 2150x915x440 mm. Volym 500 liter, vikt 23,5 kg. Maxlast 75 kg.

375:-
12
MÅN
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SEAT ORIGINAL 
LASTHÅLLARE 2280:-

Från

Art 5F9 071 101 Leon ST
Art 575 071 151 Ateca

GARMIN DRIVE SMART 61 EUROPA LMT-S 
Håll dig uppkopplad bakom ratten med smarta funktioner. Från förarvarningar och 
anvisningar till handsfree och trafi kinformation. Inbyggt Wi-Fi och mycket mer. 

•  Lättanvänd GPS, ljusstark 
6-tums vändbar skärm

•  Laddad med kartor, real-
tidstjänster med trafi kinfor-
mation och parkering

•  Varningar för kurvor, hastig-
hetsändringar, fartkameror, 
järnvägsövergångar, viltö-
vergångar och mer

•  TripAdvisor®-betyg för 
intressanta platser (POI), 
t.ex. hotell, restauranger 
och sevärdheter

GARMIN DRIVE SMART

2799:-
Art T 485 681 233:-

12
MÅN

190:-
12
MÅN

Dagens bilar blir alltmer komplexa och har fl er 
elektriska funktioner för säkerhet och komfort 
än någonsin tidigare. Startbatteriet är hjärtat i 
bilens elsystem och måste vara av hög kvalitet 
för att starta bilen och driva alla funktioner. 
Satsa på rejält med startkraft med SEAT Original 
startbatteri. 
*Prisexempel Alhambra 2011. 

ORIGINAL STARTBATTERI 1891:-* SEAT SERVICE
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Ett viktigt moment i trafi ksäkerheten är torkar-
bladen. Under ett halvt år “färdas” ett torkarblad 
80 mil på vindrutan vilket motsvarar 125.000 
svepningar över rutan. Efter det sjunker tor-
karbladets prestanda sakta men säkert. SEAT 
Original torkarblad lämnar en ren ruta efter sig, 
i alla temperaturer, utan missljud och utan att 
lämna spår och ränder. 
* Aerosats. Prisexempel SEAT Exeo 2014.

SEAT TORKARBLAD 570:-* SEAT SERVICE

CALIX BLUETOOTH TIMER
Med timer ställer du enkelt in när du vill att 
din bil ska vara varm. Allt du behöver göra är 
att ställa in tiden i mobilen så är bilen varm 
och skön när du ska åka. Calix-appen som 
är kostnadsfri fi nns till Apple och Android. 
Abonnemang och registrerings fri.

CALIX LED ANSLUTNINGSKABEL
Med Calix innovativt grön-lysande anslut-
ningskabel, går det snabbt att hitta anslut-
ningen på bilen. Grönt ljus betyder också 
att anslutningen till 230V är okej och att det 
fi nns ström fram till bilvärmesystemet.

395:-
FrånCalix LED Art Ord Nu!

MS 2,5 LED T 606 661 460:- 395:-
MS 3,5 LED T 606 662 520:- 450:-

CALIX SLIM LINE
Modern kupévärmare i miniformat med 
vanlig 230V stickkontakt. Monteras med 
golvstativ eller väggfäste. Fästet kan jus-
teras 30° vilket ger ytterligare fl exibilitet 
att rikta luftfl ödet. Kan monteras upp-
och-ned. Levereras även med ett unikt 
säkerhetsband (safety strap), detta i 
kombination med golvstativet möjliggör 
en krocksäker produkt för fast montage.

Modell Art Ord Nu!
1400W T 606 030 860:- 495:-
1600W T 606 050 A 950:- 595:-

495:-
Från

1895:-
Ord 2350:- Art T 606 296

TIMER FRÅN CALIX! NYHET! 'HEAVY-DUTY' LADDARE

CTEK MXS 7.0
Laddare för strömkrävande fordon med kraftiga batterier. T.ex husvagnar, husbilar 
och båtar men även bil. Unik underhållsladdning med läge för bl.a optimerad ladd-
ning under kalla vinterdagar. Rekond funktion som återställer djupt urladdade 
batterier och funktion för batteristatus och laddningsförmåga. Matningsfunktion 
gör att batteriet helt kan kopplas bort utan att fordonet tappar viktiga inställningar. 
Helautomatisk 8-stegs laddare som ger 7A för 12V-batterier mellan 14 och 150Ah. 
Lämplig för underhållsladdning upp till 225Ah.

116:-
12
MÅN

158:-
12
MÅN

1395:-
Ord 1595:- Art T 404 270VÄRME FRÅN CALIX – SE PRISET! 

NYHET!
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SÄKERHET PÅ VÄGHELLA FULLT LJUS PÅ VÄGEN!

3690:-
Nu!

JUMPSTARTER 
Liten effektiv enhet med ett batteri på 9 900 mAh som möjliggör uppstart av bilen, 
laddning av surfplattor, mobiltelefoner eller att användas som fi cklampa. Startar alla 
motorer med en maximal motorkapacitet på 3.0L diesel och upp till 5L bensin.

129:-
12
MÅN

1545:-
Art 000 051 763 F

NYHET! ORIGINAL JUMPSTARTER

75:-
Art 000 093 055 N

129:-
Art 000 099 160 A

VARNINGSTRIANGEL
Varningstriangel i smi-
digt plastfodral. Uppfyller 
reglementet ECE-27

NÖDHAMMARE 
Nödhammare med bälteskniv som vid 
nödsituation kan användas för att krossa 
en ruta och skära av säkerhetsbältet.

307:-
12
MÅN

Nu!

307:-
12
MÅN
12

HELLA 
FJÄRRLJUSRAMP 
Fjärrljusramp med 16 
högeffekts LED ger 
ett bra ljustillskott. 
Flexibel montering 
med steglöst ställ-
bara hållarfötter. 
Monteringsdetaljer 
tillkommer. 

Hella fjärrljusramp Art Ord
16 LED lång ljusbild T 401 470 4100:-
16 LED bred ljusbild T 402 470 4100:-



Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 
Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 30 nov 2017 såvida inget annat anges.
Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT EKONOMIPAKET.
BROMSBELÄGG FRAM 11 :-*

SEAT har lanserat Ekonomipaket för fordon äldre än 8 år.  

Ekonomipaket är reparationspaket med särskilt utvecklade 

reservdelar där livslängden anpassats till äldre bilar.  

I paketet ingår reservdelar men även arbetet.

*Prisexempel SEAT Ibiza 1.4 2002 inkl. arbete

SEAT Kortet är en löpande kontokredit med en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din SEAT-återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n. 15,85 % 
rörlig ränta och aviseringsavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 918 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 008 kr och en effektiv ränta på 19,75 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-05-20). 
Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 12 månader fördelat på 12 avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ), org.nr 516406-0922 (kreditgivare).


