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Em 1953, com o nascimento do primeiro 
SEAT, arrancaram também os sonhos de 
um país. Hoje, passados mais de 60 
anos, a nossa tecnologia evoluiu de 
forma muito focada: criar diariamente 
coisas belas para o Mundo…

Os engenheiros inspiram-se em tudo 
o que veem e sentem.
A SEAT inspira-se em Barcelona, onde 
o design é alimentado pela essência 
do belo.
E nós combinamos o nosso design com 
a tecnologia de topo e a qualidade 
padrão do Grupo Volkswagen. 

A nossa história constrói-se com 
as estórias de milhões de pessoas.
E seremos sempre guiados pelos 
nossos clientes, porque tudo o que 
queremos é garantir-lhe a 
tecnologia que o fará feliz.



À MEDIDA DA SUA FAMÍLIA. Desenvolvido para 
ajudá-lo a aproveitar os melhores momentos 
em família, o Novo SEAT Alhambra garante todo 
o espaço e versatilidade, acompanhados de 
estilo e de um design distinto. E também tem 
a tecnologia e entretenimento sufi cientes para 
manter todos contentes. Logo, quer pretenda 
levar toda a família numa viagem de fi m-de-
semana pelo campo, ou num rotineiro circuito 
até à escola dos seus fi lhos, o Novo SEAT 
Alhambra é perfeito para qualquer aventura.

Prioridade 
às viagens 
em família.

O CONCEITO
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QUANDO A PERFEIÇÃO É ALCANÇADA, 
ESTÁ NA HORA DE MELHORÁ-LA. O Novo 
SEAT Alhambra reinventou o veículo familiar 
com um lado mais dinâmico e tecnologicamente 
mais divertido. E isto era apenas o princípio. 
Agora, o Novo SEAT Alhambra Style Advanced 
traz ainda mais novidades, incluindo um 
habitáculo renovado, segurança reforçada, 
mais tecnologia de infotenimento e um 
potente motor 184 CV TDI CR. O Novo SEAT 
Alhambra Style Advanced tem tudo para fazer 
história outra vez. 

O próximo 
grande 
acontecimento 
é aqui.

STYLE ADVANCED
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QUANDO FALAMOS DO NOSSO AUTOMÓVEL 
FAMILIAR NÃO PODEM HAVER 
COMPROMISSOS. É por isso que o interior 
do Novo SEAT Alhambra combina conforto, 
qualidade e conveniência, tudo desenhado 
com atenção ao mais pequeno detalhe. 
Novas e luxuosas opções de revestimentos e 
um habitáculo versátil, luminoso e espaçoso, 
fazendo de qualquer viagem um prazer, mesmo 
com os sete bancos ocupados. Os bancos 
ergonómicos do Novo SEAT Alhambra foram 
desenhados para o máximo conforto, com a 
opção de receberem funções de Massagem 
nos lugares dianteiros. O habitáculo de primeira 
classe do Novo SEAT Alhambra não é apenas 
enorme, é também imensamente aprazível.

Viajar em 
primeira-classe.

CONFORTO INTERIOR
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O NOVO SEAT ALHAMBRA É UM AUTOMÓVEL 
PENSADO PARA LHE OFERECER TUDO O QUE 
PRECISA. O exterior emana caráter em todas 
as linhas, transmitindo ao mesmo tempo a 
segurança e o conforto que todos procuram 
num automóvel familiar. A linha elevada do 
tejadilho é uma dica do espaço que podemos 
esperar no interior, enquanto o capot em cunha 
e a distinta grelha provam que este automóvel 
não trocou o espírito desportivo pelo sentido 
prático. As luzes LED nos faróis traseiros 
acrescentam estilo e tecnologia à secção 
traseira e, mais importante, melhoram a 
segurança na estrada.

Para famílias 
exigentes.

DETALHES DE DESIGN
INTERIOR & EXTERIOR
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ESTAR FORA DO ESCRITÓRIO NÃO SIGNIFICA 
ESTAR INCONTACTÁVEL. O Novo SEAT Alhambra 
inclui Tecnologia Full Link, que permite o uso 
de MirrorLink™, Apple CarPlay™ ou Android 
Auto™ para emparelhar o seu smartphone com 
o Sistema de Som Media Plus. Isto permite 
aceder a todo o conteúdo do seu smartphone 
a partir do ecrã tátil do automóvel, e também 
possibilita outras ações muito úteis como ditar 
os seus emails, procurar conteúdos online ou 
até visualizar fotos. São estas funções que se 
esperam da condução moderna.

Sempre 
ligado. 

TECNOLOGIA & 
CONETIVIDADE 
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QUANDO SE TEM UMA FAMÍLIA, TODOS OS 
DIAS SÃO CHEIOS DE SURPRESA. Mas com 
2430 litros de espaço interior, haverá sempre 
lugar para qualquer coisa, por mais inesperada 
que seja. O espaço, no entanto, não é apenas 
volume mas também organização; e sabemos 
que algumas aventuras em família podem ser 
muito desarrumadas. Portanto, o Novo SEAT 
Alhambra traz compartimentos de arrumação 
para uma enorme variedade de coisas. Afi nal, 
por mais usado que seja um espaço familiar, 
não signifi ca que fi que desorganizado.
Todos os sete lugares no interior do Novo 
SEAT Alhambra podem ser rebatidos em 32 
confi gurações diferentes. A versatilidade deste 
grande familiar garante espaço para as 
necessidades de todos, por mais diferentes 
que sejam.

Espaço 
para tudo.

ARRUMAÇÃO
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QUEM DISSE QUE OS CARROS FAMILIARES 
SÃO ABORRECIDOS? Melhorámos a já 
impressionante gama de motores que 
equipam o Novo SEAT Alhambra, que 
recebeu novas evoluções dinâmicas e 
tecnológicas que asseguram melhores e 
mais efi cientes performances em todos os 
estilos de condução. Todos os motores 
incluem agora a tecnologia Stop/Start, que 
pausa momentaneamente o seu motor, para 
poupar combustível e reduzir emissões, 
quando não está a ser preciso. Com caixa 
manual ou automática de seis velocidades, 
DSG, e uma gama de motores TDI entre os 
115 CV e os 184 CV, a diversão ao volante 
fi ca assegurada em qualquer dos Novos 
SEAT Alhambra.

Economia 
e ecologia.

EFICIÊNCIA & 
PERFORMANCE
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O Novo SEAT Alhambra tem a tecnologia, a segurança e o 
conforto que fazem qualquer viagem familiar ainda mais 
agradável, porque nada torna a família mais contente do 
que possibilidade de escolha. Felizmente, o Novo SEAT 
Alhambra tem um amplo leque de opções permitindo-lhe 
criar e personalizar o seu carro de família perfeito.

Acompanha o Crescimento.
SEAT ALHAMBRA
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CORES

Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

Opcional 

BRANCO PURE 0Q0Q R  St  A

PRATA MOONSTONE 9019 R  St  A

CASTANHO BLACK OAK P0P0 R  St  A

PRATA REFLEX 8E8E R  St  A

CINZENTO URANO 5K5K R  St  A

VERMELHO ROMANCE  W0W0 R  St  A

CINZENTO INDIUM X3X3 R  St  A

AZUL NIGHT  Z2Z2 R  St  A

PRETO DEEP 2T2T R  St  A     

DOURADO PYRAMID I2I2 R  St  A
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BANCOS TECIDO RODAS CINZENTO XC St BANCOS TECIDO TOKYO HN A

BANCOS TECIDO RODAS PRETO DM St

BANCOS TECIDO SADA XC R BANCOS TECIDO RODAS BEGE XU St

ESTOFOS

BANCOS PELE COGNAC/PRETO XY + WL1 St  A  

BANCOS ALCÂNTARA PRETO JJ + PTL St  A  

BANCOS PELE PRETO JJ + WL1 St  A  

Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

Série 

Opcional  

Para mais informação sobre os interiores, 

consulte o Confi gurador ou vá a www.seat.pt

Os revestimentos dos bancos de um automóvel 
familiar têm que ser duráveis mas isso não 
signifi ca que não sejam também confortáveis. 
Por isso, selecionámos uma gama de tecidos 
e de pele de elevada qualidade capazes 
de resistir às aventuras e desventuras que 
acompanham toda a família. 

Confortáveis 
e à prova
de crianças.
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Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

Série 

Opcional 

16 POLEGADAS 17 POLEGADAS

URBAN R DYNAMIC 48/1 StDESIGN 48/1 R  St

DYNAMIC 48/1 TITÂNIO St DYNAMIC 48/2 A  R  St

17 POLEGADAS

Acrescente um toque desportivo ou requintado 
recorrendo ao variado leque de jantes disponíveis. 
Pode escolher entre a ampla gama de tamanhos 
e de desenhos que farão o Novo SEAT Alhambra 
combinar na perfeição com a sua família.

Rode em estilo.

JANTES

AKIRA St  A

18 POLEGADAS
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EXTERIOR

  Jantes em liga leve de 17"

  Suspensão Desportiva

  Pilares B e C brilhantes

  Luzes traseiras LED

  Vidros laterais e traseiros térmicos

  Portas traseiras deslizantes

  Vidros escurecidos 

(65% absorção de luz)

INTERIOR

  Bancos desportivos

  Banco do condutor com ajuste 

elétrico da altura, lombar e encosto

  Espelho interior anti encadeamento 

automático

  Chapeleira ajustável e amovível

  Bagageira com compartimentos 

adicionais

  Apoio de braços dianteiros com 

ajuste longitudinal, em altura e 

compartimento

  Aplicações decorativas metálicas 

“Metal Eye II”

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

  Climatronic de 3 zonas

  Espelhos retrovisores elétricos 

com função memória, aquecidos 

e com recolhimento elétrico

  Computador de bordo Multifunções 

com ecrã de matriz DOT

  Deteção de fadiga do condutor

  Travão de estacionamento elétrico 

com função Auto-hold

  Luzes de circulação diurna 

com função “coming home”

  Sensor de chuva

  Luzes de nevoeiro com função 

“Cornering”

  Cruise control

  Posição de estacionamento 

+ zona de iluminação

SEGURANÇA

  7 airbags (2 dianteiros, 2 laterais, 

2 cortinas e 1 de joelho para o condutor)

  Desativação do airbag do condutor

  ESC com travagem de emergência

  iSOFiX/Top Tether nos bancos traseiros 

(para três cadeiras de criança)

O que pode ser mais relaxante do que as costas 
aconchegadas depois de uma longa viagem? O 
banco com Massagem alivia a tensão da coluna, 
relaxando os músculos com leves movimentos.

Com faróis Bi-Xenon, as suas tão importantes 
luzes dianteiras fi cam mais brilhantes em 
médios e máximos, garantindo segurança 
extra em todas as curvas da estrada.

A grelha de grandes dimensões do Novo SEAT 
Alhambra acrescenta presença e um contorno 
mais marcante e dinâmico, marcando a diferença 
face a outros monovolumes familiares.

EQUIPAMENTO

Style Advanced
MAIS EQUIPAMENTO, MAIS SEGURANÇA, MAIS DIVERSÃO. PARA FAMÍLIAS QUE QUEREM MAIS.

A segurança acrescida, o design e o equipamento de conforto inerentes ao 
nível Style Advanced dão ao Novo SEAT Alhambra um inigualável refi namento. 
Com tecnologia e conetividade de ponta garantidas de série, o Novo 
SEAT Alhambra Style Advanced assegura diversão para toda a família. 
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Ar condicionado automático Climatronic, 
que ajusta a distribuição do ar, temperatura 
ambiente e fl uxo da ventilação para que 
o melhor ambiente esteja garantido. 

O Sistema de Som Media Plus tem entradas 
USB, AUX-in, entrada para cartão SD, 
Bluetooth®, streaming de Audio e 8 
Altifalantes, tudo num ecrã tátil com 6.5". 

Potência com controlo. A Caixa de Dupla 
Embraiagem (DSG) com patilhas no volante 
assegura passagens de caixa suaves mas 
também rápidas.

ELEGANTE E COMPLETO.
Se a sua família é das que procura sempre um pouco mais de elegância, o 
nível Style proporciona exatamente o que procuram. Com estilo, segurança 
e um amplo leque de tecnologia para desfrutar, o Novo SEAT Alhambra é um 
monovolume que conjuga estilo supremo com sentido de utilidade completo.

EXTERIOR

  Jantes em liga leve de 16"

  Espelhos retrateis com posição 

de estacionamento 

  Luzes traseiras LED

  Portas traseiras deslizantes

INTERIOR

  Bancos Comfort

  Banco do condutor com ajuste 

elétrico da altura, lombar e encosto

  3 bancos traseiros individuais com 

ajuste longitudinal, regulação de 

inclinação e função “Easy Fold”

  Volante regulável em altura 

e profundidade

  Porta-luvas iluminado, refrigerado 

e com fechadura

  Espelho interior anti 

encadeamento automático

  Banco do passageiro 

transformável em mesa

  Tabuleiros nas costas 

dos bancos dianteiros

  Compartimento sob 

os bancos dianteiros

  Punho da caixa de velocidades em pele

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

  Climatronic de 3 zonas

  Espelhos retrovisores elétricos 

com função memória, aquecidos 

e com recolhimento elétrico

  Deteção de fadiga do condutor

  Luzes de circulação diurna 

com função “coming home”

  Luzes de nevoeiro com função 

“Cornering”

  Cruise control

SEGURANÇA

  7 Airbags (2 dianteiros, 2 laterais, 

2 cortinas e 1 de joelho para 

o condutor) 

  Desativação do airbag do condutor

  Direção assistida variável

  ESC com travagem de emergência

  Fecho de proteção de crianças 

elétrico nas portas traseiras com 

comando na porta do condutor

  iSOFiX/Top Tether nos bancos traseiros 

(para três cadeiras de criança)

EQUIPAMENTO

Style
REPLETO DE ESTILO E DE EXTRAS.

SAFETY

   Jantes em liga leve 16"

  Retrovisores na cor da carroçaria 

com indicadores em LED

  Luzes traseiras LED

  Vidros laterais e traseiros térmicos

  Portas traseiras deslizantes

INTERIOR

  Bancos Comfort

  Banco do condutor com ajuste 

em altura

  3 bancos traseiros individuais 

com ajuste longitudinal, regulação 

de inclinação e função “Easy Fold”

  Volante regulável em altura 

e profundidade

  Porta-luvas iluminado, refrigerado 

e com fechadura

  Espelho interior anti encadeamento 

automático

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

  De 3 zonas

  Fecho centralizado

  Deteção de fadiga do condutor

  Travão de mão elétrico com 

função Auto-hold

  Sistema de Som Media Cor 

com conexão AUX-in

  Luzes de circulação diurna

SEGURANÇA

   7 Airbags (2 dianteiros, 2 laterais, 

2 cortinas e 1 de joelho para 

o condutor) 

  Direção assistida variável

  ESC com travagem de emergência

  iSOFiX/Top Tether nos bancos traseiros 

(para três cadeiras de criança)

Com tecnologia Start/Stop o motor desliga-se 
sempre que faz uma paragem na estrada, 
o que reduz consideravelmente o desperdício 
de combustível.

O sistema SEAT tem um ecrã tátil a cores 
integrado no tablier do seu Novo SEAT 
Alhambra. Use-o para controlar o leitor 
de CD e o Rádio com AUX-in.

O interior do Novo SEAT Alhambra foi melhorado 
para garantir mais conforto e conveniência. 
Inclui agora novos estofos e ainda mais espaços 
de arrumação.

O NOVO ELEMENTO DA SUA FAMÍLIA.
O Novo SEAT Alhambra vem com muitos acabamentos diferentes e, com a ajuda 
dos muitos opcionais disponíveis, pode torná-lo verdadeiramente à medida 
da sua família.

EQUIPAMENTO

Reference
DESENHADO PARA AS FAMÍLIAS DE HOJE.
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Pode escolher entre uma ampla variedade 
de acessórios para tornar o seu Novo SEAT Alhambra 
à medida das necessidades únicas da sua família.

Às vezes, alguns pequenos extras são uma mais-valia 
importante para aquilo que a família espera fazer. 
Se precisa de um entretém para as crianças nas 
longas viagens ou de um suporte específi co para 
a sua bicicleta num fi m de semana de atividade, 
na linha de Acessórios SEAT encontrará tudo 
o que precisa para as suas atividades.

Confortável e Dinâmico.
ACESSÓRIOS TRANSPORTE 

Suporte traseiro 

para bicicletas

Pode transportar com toda a segurança até três 
bicicletas, poupando espaço. A pré-instalação 
completa permite uma rápida e fácil montagem. 
Este suporte inclui fechadura antirroubo. 
Carga máxima: 60 kg.

7N5071104

30 | 31



TRANSPORTE 

Suporte de bicicletas 

para gancho de reboque 

Para 2 bicicletas: 000071128B 
Kit de extensão para terceira bicicleta: 000071128C

3R0071128A

TRANSPORTE 

Suporte de bicicleta

Em conjunto com as barras de tejadilho, 
permite-lhe transportar com segurança 
a bicicleta no tejadilho. As calhas 
para a bicicleta são aerodinâmicas, 
segurando a bicicleta por si mesmo, 
libertando as mãos para ajustar o 
quadro e as rodas. 

6L0071128A

TRANSPORTE 

Suporte 

para prancha

O revestimento das barras em 
borracha protege a carga sensível, 
como as pranchas de surf.

000071120HA

TRANSPORTE 

Suporte para esquis

Fabricado em alumínio. Tudo o que 
precisa fazer é retirar o suporte, fi xar 
os esquis e voltar a encaixar o suporte. 
Graças ao fecho de grandes dimensões, 
o suporte pode ser operado mesmo com 
as luvas de esqui calçadas.

Para 4 pares 000071129J
Para 6 pares 000071129K

TRANSPORTE

Gancho de reboque

Aumente a capacidade de transporte do seu 
Alhambra. Fácil e rápido de montar ou desmontar, 
este acessório original SEAT permite-lhe rebocar 
todo o tipo de atrelados com segurança.

Fixo: 7N5092101 / Amovível: 7N5092101A
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DECORAÇÃO EXTERIOR 

Capas de espelhos 

exteriores cromadas 

7N5072530

DECORAÇÃO EXTERIOR 

Moldura cromada 

para porta 

da bagageira

7N5071360

SOLEIRA DA PORTA

Protetor da soleira da porta 

em inox com gravação 

do logotipo em laser

Fabricado para fi car perfeitamente ajustado no lugar, 
facilitando o acesso ao veículo.

7N5071300

SOLEIRA DA PORTA

Película em preto para 

a soleira da porta com 

frisos prateados decorativos

Dá uma nova aparência ao veículo protegendo-o também de 
riscos. Esta película foi desenhada à medida para ser aplicada 
facilmente e na perfeição. É fornecido um conjunto de quatro 
unidades para aplicação nas soleiras dianteiras e traseiras.

7N5071310

SOLEIRA DA PORTA

Película em preto para 

a soleira da porta com 

logotipo Alhambra

A forma mais atrativa de proteger a zona 
de entrada dos riscos.

7N5061197B
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CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G3 Plus 

Adequado para os Grupos II, III (15kg 
– 36 kg). É instalado com o cinto da 
viatura. Encosto ajustável em altura. 
Forro amovível e lavável.

000019906E

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Peke Go Plus

Adequado para o Grupo 0+ (até 13 kg). 
Pode ser instalado com o cinto da 
viatura ou com iSOFiX e plataforma 
específi ca. Pega de transporte 
incluída e toldo amovível. Cobertura 
amovível e lavável.

000019907

Base iSOFiX para 

Peke Go Plus RWF

A base fi ca ligada ao chassis do 
veículo, garantindo a máxima 
estabilidade e proteção da criança. 
A cadeira Peke Go Plus desliga-se 
com um “click”, fi cando a base 
instalada no carro.

000019230C

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Fair Go/1 S 

iSOFiX

Adequado para os Grupos 0, 0+, I 
(até 18 kg). Instalado com plataforma 
específi ca iSOFiX. Cobertura amovível 
e lavável.

000019230J

Base iSOFiX 

para Cadeira Fair 

Go/1 S FWF

A base fi ca ligada ao chassis do veículo, 
garantindo a máxima estabilidade e 
proteção da criança. A cadeira Fair Go/1 
iSOFiX desliga-se com um “click”, fi cando 
a base instalada no carro.

000019230F

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G1 

iSOFIX Duo Plus

Adequado para o Grupo I (9kg – 18 kg). 
Pode ser instalado com o cinto da 
viatura ou com fi xação iSOFIX. Forro 
amovível e lavável.

000019909

Cinto de segurança 

Top Tether 

Contraria movimento de rotação 
para a frente em caso de embate 
frontal. Para ser usado com o banco 
Peke G1 iSOFix Duo Plus.

3R0019900 CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G3 Kidfi x

Adequado para os Grupos II, III (15kg – 36 kg). 
Pode ser instalado com o cinto da viatura ou com 

iSOFiX e mais os cintos do carro. Encosto ajustável 
em altura. Forro amovível e lavável.

000019904
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INTERIOR

Cortinas para-sol

Protege dos raios solares mantendo 
a visibilidade para não comprometer 
a segurança na estrada.
Mais, também são úteis para evitar 
o encandeamento noturno, sendo 
fáceis de fi xar.

Laterais: 7N5064365
Traseira e laterais fi xas: 7N5064365A

INTERIOR 

Porta-copos 

organizador

Sistema de arrumação multiusos. 
Encaixa no suporte porta-copos da 
consola central. Formas inovadoras 
arruma muito num pequeno espaço.

1SL061129

INTERIOR 

Porta-copos 

organizador esférico

Inovador, bordado a pele, para 
arrumar o telefone, canetas, cartões 
e muito mais. Traz ranhuras próprias 
para moedas. Um acessório atraente 
que permite manter as coisas 
arrumadas e facilmente acessíveis. 
Montado na consola central dianteira. 

1SL061129A
INTERIOR

Máquina Expresso

A estrela num automóvel com tomada de 12V 
é a máquina de expresso AutoSet.
Nem sempre há um local disponível para comprar 
um fantástico expresso cremoso.

000069641
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INFOTAINMENT

Tablet de 8"

Este tablet de 8" Full HD tem um processador Intel 
Z2580 com 1 GB de RAM e uma bateria de 4200 
mAh. Tem um sistema operativo Android 4.2.2 e 
incorpora funcionalidades como GPS, Bluetooth®, 
WiFi e câmara traseira com 5MP e frontal com 2MP. 
Também inclui suporte para o encosto de cabeça e 
carregador de 12V.

000063500L

Encontre sempre o seu caminho TomTom®.
Mapas vitalícios. 

TAP & GO.
Toque no mapa e siga.

PROCURA RÁPIDA.
Encontre o destino facilmente cm resultados 
intuitivos.

GUIA AVANÇADO DE FAIXA.
Veja claramente que faixa seguir 
nas funções principais.

POL.
Veja os pontos de interesse à sua volta. Viagem 
sempre com o mapa mais recente. Ao longo da 
vida do produto, pode descarregar pelo menos 
quatro atualizações completas todos os anos.

INFOTAINMENT

Cabos adaptadores

CABO ADAPTADOR AUX.
Ligue a fi cha AUX do carro a outra fi cha Aux de outro 
aparelho. Apenas suporta música; não carrega.

5F0051446 

CABO ADAPTADOR IPOD®. 
Ligue a entrada USB do carro com o encaixe Apple 
Dock. Apenas carrega aparelhos Apple. Apenas 
funciona com aparelhos Apple com sistema 
de ligação por Dock.

5F0051446A

INFOTAINMENT

Mãos-livres Parrot®

MKI 9000

Assegura uma conversa límpida graças ao microfone 
duplo externo e ao sistema de eliminação de ruído e 
de efeitos de eco. Mais, as ligações universais 
permitem que ouça música no seu SEAT e que o opere 
através de um sistema remoto.

000051460K

INFOTAINMENT

TomTom® Start 40

Ecrã de 4.3". TomTom Traffi c® vitalício.
Mapas vitalícios.

000051818CC

INFOTAINMENT

TomTom® GO 51

Ecrã de 5". TomTom Traffi c® vitalício.
Mapas vitalícios.

000051818CD

INFOTAINMENT

TomTom® GO 500

Ecrã de 5". TomTom Traffi c® vitalício.
Mapas vitalícios.

000051818BD

INFOTAINMENT

Mãos livres Parrot®

MKI 9100

Sistema mãos-livres com ecrã que exibe o número 
em chamada ou outra função (música, iPod®, 
etc…). Também elimina ruído de conversação 
automaticamente.

000051460J

INFOTAINMENT

Bluetooth® Minikit Plus

Dispositivo ultracompacto que assegura uma 
conversa límpida graças ao microfone duplo externo 
e ao sistema eletrónico de eliminação de ruído e de 
efeitos de eco. As ligações universais permitem que 
ouça música no seu SEAT e que o controle através 
de um sistema remoto.

000051460H
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PROTEÇÃO

Tapete anti deslizante 

para 5 lugares

É leve, fl exível e feito à medida exata da bagageira. 
Os rebordos oferecem proteção contra encostos 
e sujidade, enquanto a superfície anti deslizante 
evita que os objetos escorreguem. Quando o tapete 
não é necessário, pode ser enrolado e guardado.

7N5017221C

PROTEÇÃO

Tapete protetor

Prático e resistente: ajusta-se na perfeição 
à bagageira da Alhambra, protegendo as zonas 
salientes de sujidade e de líquidos. Superfície 
anti deslizante e lavável.

7N5061170 com 5 lugares 
7N5061170A com 7 lugares

PROTEÇÃO

Palas de proteção dianteiras 

e traseiras

Proteção efetiva do fundo, para choques, guarda-lamas, portas 
e secção traseira de sujidade projetada pelas rodas. Também 
reduz a projeção de gravilha e de água.

Conjunto de palas dianteiras: 7N5075101
Conjunto de palas traseiras: 7N5075101A

PROTEÇÃO

Grelha separadora

Divide a bagageira ao meio, 
permitindo utilizar o espaço e 
garantir o transporte seguro. Pode 
ser fácil e rapidamente fi xado atrás 
dos bancos traseiros. 

5 lugares
TRANSVERSAL 7N5017221
LONGITUDINAL 7N5017221A

7 lugares
TRANSVERSAL 7N5017221D
LONGITUDINAL 7N5017221E
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ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Spikes Spider

205/60 R16: 000091302C 
215/60 R16: 000091302D
225/50 R17: 000091302D
225/45 R18: 000091302D 

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Autosock

205/60 R16: 000091375AC
215/60 R16: 000091375AC
225/50 R17: 000091375AC
225/45 R18: 000091375AC

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Turisport

205/60 R16: 000091375S
225/45 R17: 000091375S
225/40 R18: 000091375S

CORES

Canetas de retoque

Novas aventuras podem provocar 
danos. Riscos e pequenas 
imperfeições são agora mais fáceis 
de reparar. Todas as nossas canetas 
de retoque coincidem com as cores 
do SEAT Alhambra. E vêm completas 
com pontas de retoque profi ssionais 
para resultados perfeitos. 

EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA

Equipamento de emergência

Conjunto de dois triângulos de emergência, coletes 
refl etores e kit de primeiros socorros além de outros 
elementos vitais para primeiros cuidados.

Kit de primeiros socorros: 6L0093000
Triângulo de emergência: 000093600 / 000093600C
Colete refl etor: 000093056J

EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA

Baterias auxiliares

Elemento de energia autónomo que permite carregar tablets ou telefones podendo ser usado 
também como lanterna. Funciona em automóveis, motociclos, barcos à vela ou a motor, 
incluindo proteção contra curto-circuitos, sobrecarga e descarga. Há duas baterias à escolha. 
Uma permite dar um encosto de arranque em motores a gasolina e Diesel até 2000 cc. Com a 
outra versão pode fazer arrancar motores a gasolina de até 5000cc e Diesel até 3000cc.

Motores até 2.0: 000051763BF 
Motores até 3.0 Diesel e 5.0 a gasolina: 000051763F

Descubra as novidades.
ACOMPANHE-NOS
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SEAT ALHAMBRA

ACOMPANHE AS NOVIDADES SEAT através 
dos nossos canais nas redes sociais ou na App. 
Confi gure o seu novo SEAT Alhambra ou marque 
online um “test-drive”.

INTERNET E REDES SOCIAIS
Encontre toda a informação de que necessita 
na nossa página da internet e descubra as 
últimas novidades da SEAT nos nossos canais 
e redes sociais.

www.seat.pt

CONFIGURADOR
Por quê contentar-se em imaginar o seu SEAT 
se o pode ver com os próprios olhos? Escolha 
as opções entre as muitas possibilidades e 
crie o seu SEAT online no nosso confi gurador.

http://carconfi gurator.seat

MY SEAT APP
Deixe que cuidemos do seu SEAT à distância 
com esta app tão prática. Encontrará informação 
pertinente e ofertas interessantes que o ajudarão 
a manter o seu automóvel em plena forma.

Ligado 
com a SEAT.
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NO SEAT SERVICE GARANTIMOS INSPEÇÕES 
EXAUSTIVAS DE ACORDO COM A IDADE 
E A QUILOMETRAGEM DO TEU CARRO 
E REALIZADAS POR PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS. Terás a certeza que o teu 
automóvel estará sempre nas melhores 
condições, já que os nossos profi ssionais 
realizam todos os serviços previstos no 
Programa de Manutenção SEAT, utilizando 
exclusivamente Peças Originais SEAT.

Inspeção e 
manutenção.

SEAT SERVICE

Para obter mais informações, visite o nosso site www.seat.pt ou 

contacte o seu Concessionário/ SEAT Service e descubra a gama 

completa de serviços.

SEAT SERVICE MOBILIDADE

Assistência contínua na estrada durante dois anos 
(com a opção de prolongar o período de cobertura até 
5 anos). Assistência é rápida e efi ciente, 24 horas por dia, 
7 dias por semana, no país onde reside e em mais de 
30 países, independentemente de precisar de um veículo 
de substituição, de transporte para si e para os seus 
passageiros ou de dormida. Encontraremos sempre 
a melhor solução para si.

 SEAT SERVICE & CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO

O seu novo SEAT está coberto por uma garantia abrangente, 
a nível mundial, que cobre peças, acessórios e mão-de-obra, 
sem limite de quilometragem. Para uma maior tranquilidade, 
pode prolongar o período desta proteção – para uma 
condução sem preocupações nos próximos anos.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS SEAT

Através da gama completa de Acessórios Originais SEAT, 
montados por especialistas, dê ainda mais personalidade 
ao seu automóvel.

 2 ANOS DE GARANTIA SOBRE REPARAÇÕES

Se o seu automóvel for reparado num ponto de Serviço 
autorizado SEAT, sendo utilizadas Peças Originais SEAT, 
oferecemos uma garantia de dois anos para as peças 
e a mão-de-obra – sem limite de quilometragem.

6 a 12 ANOS DE GARANTIA ANTICORROSÃO

O seu novo SEAT inclui uma carroçaria totalmente galvanizada, 
o que signifi ca que podemos oferecer uma garantia anticorrosão 
de 12 anos.

SEAT RESPONDE 

A SEAT criou a linha SEAT Responde para estar mais 
perto de si. Esta linha de apoio ao cliente está disponível 
das 9h às 20h de segunda a sexta para respondermos 
às suas perguntas e resolvermos quaisquer problemas 
relativos ao seu SEAT. Basta enviar um e-mail para 
seat-responde@seatportugal.seat.es ou ligar para 808 202 150.
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PROVAVELMENTE NÃO PRECISA DE MAIS 
RAZÕES PARA ADORAR O SEU NOVO SEAT 
ALHAMBRA. Mas, ainda assim, aqui fi cam 
dez delas.

Avance 
em 10, 9…

1 2

10 RAZÕES

6 Conforto e qualidade 
Você e a sua família sentir-se-ão em casa a bordo do Novo SEAT Alhambra. Revestido 
com novos materiais que exalam qualidade e uma longa resistência ao tempo, o Novo 
SEAT Alhambra faz de cada viagem uma experiência de conforto. 

7 Design excecional
As luzes traseiras LED são apenas um detalhe de design que deixarão qualquer 
um invejoso. Mas não é apenas a questão das aparências: os LED tornam o veículo 
mais visível para os outros condutores; logo mais seguro na estrada. 

Condiz com a sua família
Há famílias de todos os géneros. Por isso o Novo SEAT Alhambra 
é sufi cientemente versátil para se adaptar a todas as exigências.

Aventuras? Sem problema 
Sabemos que vai adorar levar o seu Novo SEAT Alhambra para muitas 
novas aventuras.

3 4 5

Garanta que todos estão seguros
Há muitas razões para o Novo SEAT Alhambra ter recebido a avaliação de 5 estrelas 
nos testes de segurança. Uma delas é o sistema de deteção de veículo no ângulo 
morto, uma tecnologia de segurança inovadora que avisa sobre a aproximação lateral 
de veículos no espelho retrovisor, mesmo quando estão no ângulo morto de visão. 

Conectado à condução 
Com a tecnologia Full Link nunca mais vai precisar de agarrar o seu smartphone 
quando estiver ao volante. Tudo é reproduzido no ecrã da consola do seu Novo 
SEAT Alhambra, fazendo da condução uma experiência plenamente conectada. 

8 9 10 Potência efi ciente
Em toda a nossa gama de motores Ecomotive, mostramos o nosso compromisso 
para com a condução sustentável. Incorporando a mais recente tecnologia ecológica, 
os motores Ecomotive são ambientalmente responsáveis, sem perderem virtudes 
de potência ou efi ciência. 

O automóvel que se adapta a si
Com o SEAT Drive Profi le pode ajustar o seu Novo SEAT Alhambra a três modos 
distintos de condução: Normal, Comfort ou Sport. Apenas um exemplo de como 
o Novo SEAT Alhambra se ajusta ao seu estilo de vida. 

Ao toque de um botão
Os seus miúdos vão pensar que é magia. E você vai pensar que é imensamente 
prático. As portas de correr automáticas do Novo SEAT Alhambra abrem com o 
toque num botão. Porque a vida pode ser mágica e prática ao mesmo tempo.

Imenso espaço, muitas opções
Imagina o que poderá caber em 2.430 litros de espaço interior? Mas espaço não é 
apenas tamanho, é saber como conseguir aproveitá-lo em pleno. Com o sistema 
Easy Fold pode rebater individualmente cada um dos cinco bancos para conciliar 
bagagem e passageiros.
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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. 
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