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SEAT SERVICE



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

ORIGINAL KAMREMSPAKET 

Ett kamremsbyte är inget man gör ofta, därför är 

det viktigt att det görs rätt och av en auktoriserad 

SEAT verkstad. Kamremspaketen är framtagen till 

lite äldre fordon exkl. vattenpump. 

* Prisexempel SEAT Ibiza 1.4 16V Reference 2009

Kamremspaket 3660:-*

SEAT Originalfälg är ett säkert val, du får garanterat hög kvalitet, goda kör-

egenskaper 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 gäl-

lande just de bästa däcken för din bil, vi sammarbetar med de mest kända 

premiumleverantörerna och erbjuder konkurrenskraftiga priser.

ORIGINAL LÄTTMETALLFÄLG LEON 18" 

SEAT Original 
lättmetallfälg Leon 16"
Fälgdim: 6,5Jx16" ET 46 
Rek däckdim: 205/55 R16 91H
Passar: Seat Leon 2013–
Kulör: Silver

OBS! Centrumkåpa 
(5F0 601 171CBX) måste 
beställas separat.

SEAT Original 
lättmetallfälg Leon 18"
Fälgdim: 7,5Jx18" ET 51
Rek däckdim: 225/40 R18 92Y
Passar: Leon
Kulör: Svart

poäng
på allt

186:-/mån
Ger 2230 poäng

poäng
på allt

112:-/mån
Ger 1340 poäng

ORIGINAL LÄTTMETALLFÄLG LEON 16"

2230:-
Art 5F0 071 490 0 41

1340:-
Art 5F0 601 025 8Z8

SEAT SERVICE



Mer tillbehör hittar du på seattillbehor.se 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Seatkort Visa

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 
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BRA VAL ALHMABRA! IZAROS 16" 

SEAT Original 
lättmetallfälg Alhambra 16"
Fälgdim: 6,5Jx16" ET33
Rek däckdim: 205/60 R16 96H
Passar: Alhambra
Kulör: Silver

poäng
på allt

130:-/mån
Ger 1560 poäng

NYHET! GARMIN DASH CAM

Garmin Dash Cam 45, HD-video
HD-färdkamera med 2,0-tums 
LCD-skärm. Vidvinkelobjektiv, GPS 
för detaljerade data om tidpunkter 
och platser. Detaljerad video i både 
starkt och svagt ljus. Spelar in på 
MicroSD™-kort. Klarar kort upp till 64 
GB (säljs separat). Spela upp direkt 
på skärmen eller hemma.

poäng
på allt

150:-/mån
Ger 1799 poäng

SEAT Original 
lättmetallfälg Ateca 17" 
Fälgdim: 7Jx17" ET45
Rek däckdim: 225/55 R17 97V
Passar: Ateca
Kulör: Silver

SNYGGT TILL ATECA 1795:-

poäng
på allt

149:-/mån
Ger 1795 poäng

1799:-
 Art T 485 750

1795:-
Art 575 601 025 B 8 Z8

1560:-
Art 7N5 601 025 8 Z8

50:-/m150:-/m



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

• Poäng på alla inköp – var du än handlar
•  Möjlighet att dela upp betalningen på 12 

månader utan ränta och avgifter hos din 
SEAT återförsäljare

• Kortet har ingen årsavgift
•  15 öre rabatt per liter drivmedel på Preems 

bemannade stationer
• Kostnadsfri reseförsäkring ingår

poäng
på allt

SEAT KORT VISA 

Laddat med förmåner

Lägg till 
BeSafe

tillbehörspaket 
för endast 

549:-

poäng
på allt

416:-/mån
Ger 4999 poäng

PASSA PÅ NYHET FRÅN BESAFE! ORD 5799:- 

BeSafe iZi Kid X2 i-Size
En av marknadens säkraste bilbarnstolar. Godkänd enligt UNr 129 (i-Size) och värl-
dens tuffaste krocktest Plustestet. SIP+ (Side Impact Protection+) är ett unikt sidokol-
lisionsskydd som säkerställer högsta möjliga sidokrockskydd. Enkel och säker monte-
ring med justerbara ISOfix-armar. Tydliga indikatorer visar när stolen är rätt monterad 
och stolen har sittvinklar som kan justeras under färd. Ventilation i stolens rygg. För 
barn ca 6 mån – 4 år. Art T 157 364. Finns även i kulören Black Cab Art T 157 364.

SEAT Original lasthållare
Lasthållare för olika påbyggnader, t.ex 
skidhållare, cykelhållare etc

1950:-
Ateca

Ord 2280:- Art 575 071 151

2600:-
Leon ST

Ord 3271:- Art 5F9 071 101

DEFA SmartCharge
Världens enklaste batterilad-
dare. Känner av batteriet du 
kopplar till och anpassar sig 
automatiskt. SmartCharge 8A 
är en kraftfull laddare för bat-
terier upp till 225Ah. 

DEFA SMART CHARGE SE PRISET! ORD 1455:-

poäng
på allt

104:-/mån
Ger 1245 poäng

T 150 501
T 157307 
Sunset 
Mélange 1245:-

Ord 1455:- Art T 404 518

4999:-
Från

SEAT SERVICE

poäng
på allt



Mer tillbehör hittar du på seattillbehor.se 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Seatkort Visa

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 
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ORIGINAL STARTBATTERI 

Startbatteriet är hjärtat i bilens elsystem och 

måste vara av hög kvalitet för att starta bilen och 

driva alla funktioner. Se till att aldrig bli stående, 

satsa på rejält med startkraft med SEAT Original 

startbatteri.

*Prisexempel Alhambra 2011

Startbatteri 1640:-*

Packline Basic
Lågt sittande box med generöst lastutrymme. Hela 2250 mm lång. Snabbfästet izi2 
Connect gör den mycket lättmonterad och patenterad LiftOff gör det möjligt att 
lasta från tre sidor samtidigt. Tillverkad i miljövänlig ABS-plast. Kulör, mattsvart. 
Mått: (LxBxH mm) 2250x800x350. Volym 430 l, 24 kg.

c
d ö l H l 2250 lå S bbfä i i2

Packline NX 215 Bäst i Test, Vi Bilägare
Perfekt för skidsemestern eller som extra lastutrymme. Byggd enligt Twin Sheet tek-
nologin som ger en oerhört stabil box med låg vikt. Snabbfästet izi2Connect gör den 
lättmonterad och patenterad LiftOff gör det möjligt att lasta från tre sidor samtidigt. 
Mått (LxBxH mm) 2150x900x310. Volym 450 l, 24 kg. 

215 Bäst i Test, Vi Bilägare

r en oerhört stabil box med låg vikt. Snabbfästet izi2Connect gör den

TESTVINNA
RE

PACKLINE BASIC ORD 5499:-

poäng
på allt

350:-/mån
Ger 4199 poäng

poäng
på allt

750:-/mån
Ger 8999 poäng

NYHET FRÅN PACKLINE! BÄST I TEST

8999:-
Art T 704 073

4199:-
Art T 704 080

SEAT SERVICE



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

Lokala prisvariationer kan förekomma. 

Under ett halvt år ”färdas” ett torkarblad motsva-

rande 80 mil på vindrutan, fram och tillbaka. Det 

motsvarar runt 125.000 svepningar över rutan. 

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.

Torkarblad 570:-*

ORIGINAL TORKARBLAD SEAT SERVICE

SEAT ORIGINAL JUMP STARTER 

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

poäng
på allt

126:-/mån
Ger 1545 poäng

PÅ DEN SÄKRA SIDAN

Hella fjärrljusramp 
Fjärrljusramp med 16 högeffekts LED ger ett bra ljustillskott. Flexibel montering 
med steglöst ställbara hållarfötter. Monteringsdetaljer tillkommer. 

ett bra ljustillskott. Fle
illkom

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

MER LJUS PÅ VÄGEN MED HELLA 3690:-

poäng
på allt

307:-/mån
Ger 3690 poäng

Varningstriangel
Varningstriangel i 
smidigt plastfodral. 
Uppfyller regle-
mentet ECE-27

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

OSRAM LED Varningsfyr
Smidig och tålig varningspuck med 
tolv oranga-dioder runt om samt fyra 
vita som fungerar som ficklampa.

3690:-
Ord 4100:-

1545:-
Art 000 051 763 F

129:-
Art 000 099 160 A

189:-
Ord 250:- Art T 400 892

75:-
Art 000 093 055 N

ånån

Hella fjärrljusramp
16 LED lång ljusbild

16 LED bred ljusbild



Mer tillbehör hittar du på seattillbehor.se 12 månader ränte- och avgiftsfri delbetalning med Seatkort Visa

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. 

Lokala prisvariationer kan förekomma. 
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PASSA PÅ NYHET! ORD 531:-

Presto pulversläckare 2 kg
Pulversläckare har bäst effekt i förhållande 
till sin vikt och är lättaste att använda för 
gemene man. Funktionsduglig från -30° till 
+60° C. Fordonshållare ingår. 

DEFA Termini 1400W
Unna dig en varm och skön 
upplevelse med världens 
minsta kupévärmare. Så liten 
och elegant att den passar 
i alla fordon. Tester visar på 
en snabb uppvärmning och 
jämn temperaturfördelning i 
hela kupén. 

DEFA Bluetooth Upgrade
När du sitter i bilen eller är i dess närhet 
kan du styra ditt DEFA bilvärmesystem 
från din smartphone med Bluetooth 
Upgrade. Du ställer in uppvärmnings-
tiden i appen och baserat på rådande 
tempraturförhållanden startas systemet 
automatiskt i rätt tid. Du får en varm och 
frostfri bil lagom till du ska åka.

poäng
på allt

62:-/mån
Ger 749 poäng

4495:-
Ord 5370:- Art T 671 280

749:-
Ord 952:- Art T 630 056

poäng
på allt

374:-/mån
Ger 4495 poäng

Snöskyffel
Snöskyffel med teleskopskaft 
i aluminium. Skyffelblad i slag 
och köldtåligt plastmaterial. 
Kan justeras i längd mellan 
77–105 cm. Finns i olika kulörer.

SNÖSKYFFEL PASSA PÅ! ORD 185:- 

PASSA PÅ! VÄRME FRÅN DEFA

149:-
Art T 600 420

450:-
Art T 162 810

poäng
på allt



Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma på vissa priser. Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 28 feb 2018 såvida inget annat anges. Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar. Med SEATkort Visa 
kan du dela upp ditt köp hos din SEAT-återförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0 % (2017-10-01). Den genomsnittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. SEATkort Visa 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. 16.85 % rörlig ränta och avigift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp på 921 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 047 kr och 
en effektiv ränta på 20,75 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-10-01). Båda ovanstående exempel avser återbetalningstid 12 månader fördelat på 12 avbetalningar. Volkswagen Group Sverige AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare).

SEAT har lanserat Ekonomipaket för fordon äldre än 8 år. 
Ekonomipaket är reparationspaket med särskilt utveck-
lade reservdelar där livslängden anpassats till äldre 
bilar. I paketet ingår reservdelar men även arbetet. 

*Prisexempel SEAT Ibiza 1.4 2002 inkl. arbete

Startbatteri 1450:-*
Bromsbelägg fram 1150:-*

SEAT 
EKONOMIPAKET


