
NOVO SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY



QUANDO SE MUDA DE PERPECTIVA, 
PERCEBE-SE QUE O DIA-A-DIA PODE SER 
MARAVILHOSO. O Novo SEAT Ateca tem  
o design que transforma o comum em 
extraordinário, acrescentando a tecnologia 
que o ajudará a apreciar melhor o dia-a-dia, 
todos os dias.

Vida urbana 
de vanguarda 
com o Novo 
SEAT Ateca.

NOVO SEAT ATECA



A CONDUÇÃO TORNA-SE MAIS 
RECOMPENSADORA QUANDO PERCEBEMOS 
QUE OS MOTOR DO NOVO SEAT ATECA, ALÉM 
DE POTENTE, É TAMBÉM EFICIENTE. A versão 
4Drive com distribuição automática de tração 
a adaptar-se permanentemente às condições 
do piso e melhorando de forma instantânea 
a aderência, faz com que caminhos mais 
exigentes sejam um descanso ao volante.  
A caixa DSG combina o conforto de uma 
transmissão automática com a rapidez  
e dinamismo de uma variante manual, 
permitindo a troca de mudanças mais rápida 
e muito mais suave. A tração integral no Novo 
SEAT Ateca é das mais modernas e eficientes 
do mundo, recorrendo a uma embraiagem 
multidisco com acoplamento de ação 
hidráulica e controlo eletrónico. A condução 
em qualquer tipo de estrada transforma-se em 
puro prazer quando pode relaxar e usufruir do 
melhor que a mais dinâmica vida urbana 
pode oferecer.

Confiança  
em qualquer 
estrada. 

PERFORMANCE AVANÇADA



O NOVO SEAT ATECA ENFRENTA O DIA-A-DIA 
COM CONFIANÇA. O seu estilo distinto e 
dinâmico assume-se em cada vinco e num 
fortíssimo perfil marcado pelas óticas Full 
LED, jantes em liga leve de 19" e barras no 
tejadilho cromadas. A ponteira de escape 
dupla e cromada e os frisos das janelas 
cromados, opcionais no nível de equipamento 
Style e integrados de série no nível Xcellence, 
destacam este automóvel na estrada.  
A estética e a funcionalidade juntam-se na 
iluminação de boas-vindas, que guia o condutor 
no escuro. Todos os detalhes no Novo SEAT 
Ateca foram concebidos com inexcedível 
atenção ao detalhe. Qual é o resultado? O mais 
avançado SUV urbano, capaz de enfrentar o 
dia-a-dia sem esforço, e fazê-lo cheio de estilo.

Caráter natural.
DESIGN EXTERIOR



O CONFORTO É PRIORITÁRIO EM QUALQUER 
VIAGEM E O NOVO SEAT ATECA NÃO SÓ É 
espaçoso e bem equipado para o seu 
dia-a-dia, como tem um interior repleto de 
materiais de elevada qualidade, incluindo o 
volante e comando da caixa de velocidades 
em pele. A luz ambiente multicolor permite-
lhe alterar a tonalidade para todos os dias  
e ajustá-lo à sua disposição de cada dia.

LUZ AMBIENTE MULTICOLOR 
A integração perfeita da luz ambiente na porta com uma 

iluminação progressiva em cascata que realça o design.

O lado 
brilhante  
da vida.

DESIGN INTERIOR



ASSISTENTE DE FAIXA DE RODAGEM 
Este sistema ajuda-o a manter-se na sua faixa  

de rodagem, emitindo avisos se começar a desviar-se 
inadvertidamente para outra faixa ou via.

PERFIL DE CONDUÇÃO SEAT COM BOTÃO DRIVING EXPERIENCE 
Escolha entre os modos de condução Normal, Sport, Eco Individual e 4DRIVE.

Com 4DRIVE pode otimizar a condução em fora de estrada e em superfícies com neve/gelo.

ATUALIZE EM PERMANÊNCIA O SEU DIA E 
MANTENHA-SE LIGADO COM A TECNOLOGIA 
FULL LINK DO NOVO SEAT ATECA. Pode usar 
as apps do seu telefone através do ecrã tátil de 
8" do veículo. Este automóvel, foca-se 
integralmente no design da consola de forma  
a tornar mais fácil e natural a integração e uso 
do smartphone. E graças à tecnologia,  
o próprio ato de estacionar torna-se um prazer 
já que as Câmaras integradas garantem uma 
visão completa de 360° de toda a área 
circundante, com a projeção de linhas-guia no 
monitor que ajudam o condutor em todas as 
manobras de estacionamento. E mais, o Perfil 
de Condução SEAT com o botão Driving 
Experience aperfeiçoa a experiência  
de condução.

Inteligência 
simplificada.

TECNOLOGIA  
E CONECTIVIDADE

FULL LINK 
Sincronize o seu smartphone com o sistema de infotenimento do  
seu automóvel. Inclui MirrorLink™, Apple CarPlay™ e Android Auto™.

CÂMARA 360° E ASSISTENTE  
AUTOMÁTICO DE ESTACIONAMENTO 

Garante vista de 360° à volta do veículo nas manobras  
de estacionamento, apresentando linhas dinâmicas  

que guiam o condutor nas manobras de estacionamento.



CONSOLA ORIENTADA PARA O CONDUTOR 
A consola central ergonómica foi desenhada para 

que tudo esteja facilmente acessível ao condutor.

ABERTURA ELÉTRICA DA BAGAGEIRA COM MOVIMENTO DE PÉ E SISTEMA KEYLESS 
Destranque e tranque a bagageira de acordo com a sua proximidade ao veículo e com  

o movimento do pé num pedal virtual pode abrir e fechar a porta da bagageira sem utilizar as mãos.

QUANDO TUDO À SUA VOLTA ESTÁ 
NATURALMENTE AO ALCANCE DA PONTA DOS 
DEDOS, SENTIR-SE-Á MAIS DESCONTRAÍDO  
E LIBERTO PARA USUFRUIR DE TODAS AS 
PEQUENAS COISAS QUE ÀS VEZES NÃO TEM 
A OPORTUUIDADE DE APRECIAR. O Novo SEAT 
Ateca foi pensado para tornar a vida mais fácil: 
da consola ergonómica e orientada para  
o condutor ao Carregador Sem fios, tudo no 
interior ajuda a simplificar o seu dia a dia. Este 
automóvel não é apenas funcional para a vida 
citadina, é também versátil para corresponder 
a todas as suas necessidades, podendo, 
inclusive, receber um Gancho de Reboque 
Elétrico que emerge com o toque de um botão.

O toque da 
modernidade.

FUNCIONALIDADE

CARREGADOR SEM FIOS 
Pode simplesmente pousar o seu telefone móvel  
no carregador sem fios e jamais terá que  
preocupar-se em ficar sem bateria.



DETEÇÃO NO ÂNGULO MORTO COM 
ALERTA DE TRÂNSITO POSTERIOR 
Faz da condução em autoestrada algo 
mais seguro detetando os veículos não 
visíveis ao condutor e avisando-o com 
sinais de alerta.

FARÓIS DE NEVOEIRO COM FUNÇÃO “CORNERING” 
Reforça a segurança na condução noturna  
ao iluminar as esquinas antes da viragem. 

O SEGREDO DA SEGURANÇA EM TRÁFEGO 
URBANO ESTÁ EM ANTECIPAR EVENTUAIS 
SITUAÇÕES. O Sistema de Deteção no  
Ângulo Morto e o Aviso de Trânsito cruzado  
à Rectaguarda ajudam a tornar mais fáceis 
as manobras diárias de mudança de faixa, 
detetando os veículos que o condutor não 
consegue ver e emitindo avisos da sua 
presença. Também torna mais seguras as 
manobras de estacionamento em marcha-
atrás já que trava o carro se detetar  
a passagem de um veículo ou de um peão  
na traseira. O Cruise Control Adaptativo 
ajuda o condutor a manter uma distância 
segura ao carro da frente, enquanto  
o Sistema de Assistência no Trânsito* 
facilita o ato repetitivo de pára-arranca 
nos engarrafamentos. 

*Apenas disponível nas versões com DSG.

Segurança 
urbana.

SEGURANÇA

CRUISE CONTROL ADAPTATIVO 
Ajuda o condutor a manter uma  
distância segura dos veículos da frente.

ASSISTENTE AUTOMÁTICO DE ESTACIONAMENTO 
Acaba com o stress do estacionamento graças aos 
sensores ultrassónicos que medem a distância entre 
a extremidade traseira do veículo e os objetos na 
proximidade. Esta ajuda, caso pretenda, pode tomar 
o controlo da direção no decurso da manobra.



O NOVO SEAT ATECA CHEGA COM UMA AMPLA 
GAMA DE ACESSÓRIOS para que possa 
torná-lo ainda mais perfeito para si; com tudo  
o que lhe faz falta. Para que possa transportar 
mais ou tornar a viagem mais ao seu gosto, 
não faltam acessórios para escolher.

Extras para 
todos os dias.

ACESSÓRIOS

BARRAS DE TEJADILHO 
Conveniente e útil para transportar peso  
no tejadilho, ampliando a capacidade de carga.

(575071151)

PROTEÇÃO DAS SOLEIRAS DAS PORTAS 
Protege as zonas de entrada  

de passageiros com faixas autocolantes  
na medida e formato da soleira da porta.

  
(575071310)

REDE ORGANIZADORA DA BAGAGEIRA 
Mantém a carga fixa e segura. A rede impede  

que os objetos se movam, se estraguem  
ou provoquem danos durante a condução.

  
(5P5861873)

FRISO PROTETOR DA ENTRADA DA BAGAGEIRA 
Protege o para-choques à entrada  

da bagageira nos atos de carga e descarga

(575061155)



Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

FR / FR

Série  

Opcional 

*Apenas disponível com pack DESIGN:  

jantes DESIGN 36/1, puxadores das portas 

e espelhos na cor da carroçaria.

JANTES

16 POLEGADAS 17 POLEGADAS

DYNAMIC MAQUINADAS St EXCLUSIVE MAQUINADAS XE

EXCLUSIVE MAQUINADAS FR

DYNAMIC St

19 POLEGADAS

PERFORMANCE MAQUINADAS St  XE PERFORMANCE MAQUINADAS FR  PERFORMANCE XE

18 POLEGADAS

DESIGN* RURBAN R



Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR /FR 

Série  

Opcional 

Para confirmar as combinações possíveis, consulte por 

favor o Configurador ou o seu Concessionário SEAT.

BANCOS COMFORT TECIDO AS R

BANCOS DESPORTIVOS ALCÂNTARA® / PVC BB+PL3 St

BANCOS DESPORTIVOS CASTANHO ALCÂNTARA® / TECIDO EE XE

BANCOS DESPORTIVOS PELE CASTANHO EE+WLB XE

BANCOS DESPORTIVOS PELE DV+WL1 / DV+PPF  XE

BANCOS DESPORTIVOS ALCÂNTARA® / TECIDO / PVC ME  FR

BANCOS DESPORTIVOS PELE PRETO ME+WL1 FRBANCOS COMFORT TECIDO BB St

BANCOS DESPORTIVOS PELE BB+WL1 St

BANCOS DESPORTIVOS ALCÂNTARA® / TECIDO / PVC DV+PL3 XE

ESTOFOS



CORES

BRANCO BILA R  St  XE

BEGE CAPUCCINO R  St  XE

CINZENTO RODIUM R  St  XE 

VERMELHO VELVET * R  St  XE FR

AZUL LAVA R  St  XE 

PRATA BRILLIANT R  St  XE

AZUL MEDITERRANEAN** R  St  XE

PRETO MAGIC R  St  XE FR

LARANJA SAMOA R  St  XE FR

CASTANHO MAGNETIC R  St  XE

BRANCO NEVADA R  St  XE FR

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

FR /FR 

Série  

Opcional 

** Fim de produção semana 41/2017 

*  Disponível a partir da semana 32/2017 e substitui o 

Vermelho Passion

As dimensões apresentadas correspondem às versões de 2 rodas motrizes.

Disponibilidade Dos Motores
GASOLINA

Reference Style Xcellence FR

1.0 TSI 115 CV (85 KW) Start/Stop ECOMOTIVE × × – –

1.4 TSI 150 CV (110 KW) EcoTSI Start/Stop – – × ×

DIESEL

Reference Style Xcellence FR

1.6 TDI 115 CV (85 KW) Start/Stop ECOMOTIVE × × × –

2.0 TDI 150 CV (110 KW) 4DRIVE Start/Stop – × × –

2.0 TDI CR 190 CV (140 KW) 4DRIVE DSG Start/Stop – – × ×

Dimensões
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se 

o direito de alterar especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações 

contidas nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT envide todos 

os esforços no sentido de assegurar que as especificações se encontram corretas à 

data da publicação deverá sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT 

para obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo 

de impressão, as cores reproduzidas na presente brochura poderão diferir ligeiramente 

das cores reais da pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, 

assim como as peças sobressalentes originais, foram concebidos de acordo com as 

normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da 

utilização de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas para efetuar 

uma reciclagem adequada à conservação e melhoria da qualidade ambiental. 

05/2017. Impresso em Espanha.
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