
 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ 

Nastupte si a odjeďte! Využijte výhod skladových vozidel SEAT, které máte okamžitě k dispozici: 
profitujte z cen aktuálních nabídek a odvezte si hned domů Váš nový SEAT. Vyberte si ze skladových 

vozidel celé škály modelů SEAT a radujte se ze svého nového vozu bez čekání a za atraktivní 
nabídkovou cenu. VOZY IHNED K ODBĚRU! 

 
Dále Vám můžeme nabídnout: 
 
 
 
 

� prodlouženou záruku 
� financování a pojištění Vašeho vozu 
� výkup Vašeho starého vozu formou protiúčtu 
� příslušenství k Vašemu novému vozu 
� přihlášení vozu do evidence 

 
Ilustrativní obrázek Model vozidla a mimořádná výbava Celková cena 

 

Mii Style 1,0 MPI 55kW 
 

Tempomat, denní svícení, klimatizace, elektricky ovládaná přední okna, 
palubní počítač, vyhřívaná přední sedadla, Navigační systém, zadní 

parkovací senzory, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
dešťový a světelný senzor, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 

prodloužená záruka 3 roky / 100 000 km 

254 600 Kč 

 

Mii Style 1,0 MPI 55kW 
 

Tempomat, denní svícení, klimatizace, elektricky ovládaná přední okna, 
palubní počítač, vyhřívaná přední sedadla, Navigační systém, zadní 

parkovací senzory, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
dešťový a světelný senzor, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 

prodloužená záruka 3 roky / 100 000 km 

254 600 Kč 

 

Ibiza FR 1,0 TSI 70 kW 

 
Parkovací senzory vzadu, tmavá okna od B sloupku, dvouzónová 

klimatizace Climatronic, přední LED světlomety, středová loketní opěrka, 
schránka pod sedadlem řidiče, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky 

ostřikovačů, prodloužená záruka 5 let / 100 000 km 

425 900 Kč 

418 900 Kč 

 

Ibiza FR 1,0 TSI 70 kW 

 
Parkovací senzory vzadu, tmavá okna od B sloupku, dvouzónová 

klimatizace Climatronic, přední LED světlomety, středová loketní opěrka, 
schránka pod sedadlem řidiče, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky 

ostřikovačů, prodloužená záruka 5 let / 100 000 km 

425 900 Kč 

418 900 Kč 



 

 

 

Ibiza Reference 1,0 TSI 70 kW 
 

Palubní počítač, multifunkční volant, Media System Colour s 6,5" 
dotykovým displejem, klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla, parkovací senzory vzadu, multifunkční 

volant, asistent rozjezdu do kopce, front asisst, multikolizní brzda, 
prodloužená záruka 3 roky / 100 000 km 

357 701 Kč 

 

Ibiza Style 1,0 TSI 70 kW 
 

15“ kola z lehké slitiny Enjoy, LED denní svícení, ambientní osvětlení 
interiéru, LED zadní světla, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky 

ostřikovačů, tempomat, senzor únavy, parkovací senzory vzadu, středová 
loketní opěrka, schránka pod sedadlem řidiče 

379 700 Kč 

346 900 Kč 

 

Ibiza FR 1,0 TSI 85 kW 
 

FullLink, navigace 8“ + MapCare, HandsFree Bluetooth, 6 reproduktorů, 
hlasové ovládání, vyhřívaná přední sedadla a trysky ostřikovačů předního 
skla, parkovací senzory vzadu, přední LED světlomety 

452 800 Kč 

437 000 Kč 

 

Toledo Style 1,0 TSI 81 kW 
 

Černý interiér, 17“ kola z lehkých slitin Dynamic Titanium, vnější zrcátka 
v barvě Titanium, LED přední a zadní světlomety, sedadla s potahem 

Alcantara s červeným prošíváním, tmavá okna od B sloupku, zadní 
parkovací kamera, KESSY bezklíčkové odemykání, vyhřívání přední sedadla, 

vyhřívané trysky ostřikovačů čelního okna, parkovací senzory vpředu a 
vzadu, prodloužená záruka 5 let / 100 000 km 

472 800 Kč 

398 900 Kč 

 

Leon Reference 1,0 TSI 85 kW 
 

Tempomat, denní svícení, Climatronic, zadní parkovací senzory, vyhřívaná 
přední sedadla, multifunkční volant, vyhřívané trysky ostřikovačů skla a 
předních světlometů, Media System Colour s 5" dotykovým displejem, 
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, loketní opěrka, 

prodloužená záruka 3 roky / 100 000 km. 

451 300 Kč 

 

Leon Reference 1,0 TSI 85 kW 
 

Tempomat, denní svícení, Climatronic, zadní parkovací senzory, vyhřívaná 
přední sedadla, multifunkční volant, vyhřívané trysky ostřikovačů skla a 
předních světlometů, Media System Colour s 5" dotykovým displejem, 
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, loketní opěrka, 

prodloužená záruka 3 roky / 100 000 km. 

451 300 Kč 

 

Leon ST FR 1,4 TSI 92 kW 
 

Přední LED světlomety, parkovací senzory vpředu a vzadu, vyhřívaná 
přední sedadla a trysky ostřikovačů čelního skla a předních světlometů, 18“ 

hliníková kola Performance I, Media systém Plus 8“ displejem, 8 
reproduktorů, Full Link, zadní parkovací kamera, kontrola nezapnutých 
bezp. pasů vzadu a senzor únavy řidiče, sportovní sedadla z Alcantary, 

prodloužená záruka 5 let / 100 000 km 

558 000 Kč 

507 000 Kč 

 

Leon ST FR 1,4 TSI 92 kW 
 

Přední LED světlomety, parkovací senzory vpředu a vzadu, vyhřívaná 
přední sedadla a trysky ostřikovačů čelního skla a předních světlometů, 18“ 

hliníková kola Performance I, Media systém Plus 8“ displejem, 8 
reproduktorů, Full Link, zadní parkovací kamera, kontrola nezapnutých 
bezp. pasů vzadu a senzor únavy řidiče, sportovní sedadla z Alcantary, 

prodloužená záruka 5 let / 100 000 km 

558 000 Kč 

507 000 Kč 

 

Arona Xcellence 1,0 TSI 85 kW 
 

Tempomat, přední LED světlomety, vyhřívané přední sedadla, vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla, Media System Colour s 6,5" dotykovým 

displejem, zadní parkovací kamera, parkovací asistent, tmavá okna 
od B sloupku, prodloužená záruka 3roky / 100 000km 

  

489 200 Kč 



 

 

Arona Xcellence 1,0 TSI 85 kW 
 

Tempomat, přední LED světlomety, vyhřívané přední sedadla, vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla, Media System Colour s 6,5" dotykovým 

displejem, zadní parkovací kamera, parkovací asistent, tmavá okna 
od B sloupku, prodloužená záruka 3roky / 100 000km 

 

500 199 Kč 

 

Ateca Xcellence 1,4 TSI 110 kW 

 
Adaptivní tempomat, vyhřívané přední sedadla, vyhřívané trysky 

ostřikovačů předního skla a světlometů, navigace Standart 8“, parkovací 
asistent, sportovní sedadla, čalounění černá Alcantara, panoramatické 

střešní okno 

698 000 Kč 

665 000 Kč 

 

Ateca Xcellence 4WD 2,0 TDI 110 kW 
 

Adaptivní tempomat, vyhřívané přední sedadla, vyhřívané trysky 
ostřikovačů předního skla a světlometů, vyhřívané čelní okno, 

navigace Plus 8“, Top VIEW kamera, tažné zařízení, bezdotykové el. 
ovládaní víka, parkovací asistent, čalounění černá Alcantara 

851 600 Kč 

729 000 Kč 

 
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společnosti Manfred 
Schöner a druhou stranou závazkový vztah. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš autorizovaný prodejce vozů SEAT: 

 

MANFRED SCHÖNER 

Křižíkova 1624 

356 05 Sokolov 

tel.: 352 350 933 

e-mail: lukas.volf@autoschoner.cz 

www.autoschoner.cz 
 


