
CENÍKCENÍKCENÍK
MiiMiiMii

StyleStyleStyle
SportSportSport

TECHNOLOGY TO ENJOY



Ceník Mii
Ceny

Motory Výkon  
kW/k

Kombinovaná 
spotřeba

(l / 100km)

Kombinované 
emise CO2  

(g / km)
Mii 3dveřové Mii 5dveřové

Style

1.0 44/60 4,5 105 208 900 Kč 217 900 Kč 

1.0 55/75 4,7 108 216 900 Kč 225 900 Kč

1.0 AP 55/75 4,5 105 220 900 Kč 229 900 Kč

1.0 CNG 50/68 4,4/2,9* 79 274 900 Kč 283 900 Kč

Sport

1.0 44/60 4,5 105 222 900 Kč 231 900 Kč 

1.0 55/75 4,7 108 230 900 Kč 239 900 Kč

1.0 AP 55/75 4,5 105 234 900 Kč 243 900 Kč

1.0 CNG 50/68 4,4/2,9* 79 288 900 Kč 297 900 Kč

Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce  
si vyhrazuje právo provést změny cen a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému  
roku 2018, který platí od 22. týdne 2017. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte  
u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

* Hodnoty platí při pohonu na CNG.



Bezpečnost
ESC + asistent rozjezdu do kopce
Kontrola tlaku v pneumatikách
Airbag řidiče a spolujezdce
Deaktivovatelný airbag spolujezdce
Boční airbagy Head-Thorax vpředu
 ISOFIX + Top Tether
Světla pro denní svícení
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s přitahovači
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Bezpečnostní šrouby litých kol
SEAT Service® Mobility

Exteriér
�14" kola s ozdobnými kryty  

(pneu 165/70, 1.0 CNG: 175/65)
Nárazníky lakované v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
Sada na opravu pneumatik
Tónovaná skla

Ovládání
Příprava pro rádio + 2 reproduktory + anténa
Elektrický imobilizér
12 V zásuvka vpředu
Schránka před spolujezdcem
Stěrače s intervalovým spínačem

Elektromechanický posilovač řízení
Start/Stop systém (pro verzi 1.0 CNG)
Elektricky ovládaná přední okna
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Palubní počítač

Interiér
Sluneční clona řidiče a spolujezdce
Kryt zavazadlového prostoru
Osvětlení interiéru
Držák nápojů a odkládací schránky ve dveřích
Dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné
Přední opěrky hlavy
Dělená a sklopná zadní sedadla
Funkce Easy-Entry
Osvětlení zavazadlového prostoru

Podvozek
�Přední náprava: typu McPherson se spodními 

trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným 
stabilizátorem

Zadní náprava: kliková s vlečenými rameny
Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem EHPS
Průměr otáčení (m): 9,8
�Druhy předních a zadních brzd: kotoučové s vnitřním 

chlazením vpředu, bubnové vzadu

Sportovní podvozek
15" kola z lehkých slitin „Enjoy“
Tmavá okna od B sloupku
Kožený volant a manžeta řadicí páky
  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná vnější 

zpětná zrcátka
Přední mlhovky

Style

Sport / navíc oproti výbavě Style

Sériová výbava



Výbava na přání

Kód STYLE SPORT Cena

Akční paket „Klimatizace“ – obsahuje klimatizaci Climatic PH1+P20 x x 8 000 Kč

Akční paket „Rádio“ – obsahuje rádio You&Mii RB7+P21 x - 5 500 Kč

Akční paket „Rádio + klimatizace“ – obsahuje rádio You&Mii a klimatizaci Climatic
PH1+RB7

+P24
x x 13 200 Kč

14" kola z lehkých slitin „Spirit“ PJB x - 9 200 Kč

16" kola z lehkých slitin „Design“ PJN - x 7 500 Kč

Safety Assist WSE x x 5 300 Kč

Paket Komfort: tempomat + přední mlhovky + zadní parkovací senzory + elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka (nelze s paketem LED)

WCP x - 13 800 Kč

Paket Komfort: tempomat + zadní parkovací senzory + elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka (nelze s paketem LED)

WCP - x 13 800 Kč

Paket LED: LED denní svícení + světelný a dešťový senzor + funkce Coming/Leaving home  
(není kombinovatelné s předními mlhovkami)

PSR x x 6 000 Kč

Paket Inteligent: dešťový a světelný senzor + funkce Coming/Leaving home + stropní madla PSS x x 3 900 Kč

Paket Drive: tempomat + zadní parkovací senzory  PKD x x 7 600 Kč

Klimatizace Climatic PH1 x x 16 000 Kč

Automatická klimatizace Climatronic PH2 x x 23 500 Kč

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka PHM x - 4 200 Kč

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce PLS - x 2 900 Kč

Přední mlhovky PWD x x 3 900 Kč

Vyhřívaná přední sedadla PW1 x x 5 100 Kč

Paket Winter: vyhřívaná přední sedadla + elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka PW3 x - 8 200 Kč

Panoramatické střešní okno PTC x x 17 500 Kč

Tmavá okna od B sloupku PCO x - 3 900 Kč

Rádio You&Mii Music+:monochromatický displej + slot na SD kartu + CD přehrávač + zdířka USB  
+ 6 reproduktorů

RB7 x x 10 500 Kč

Rádio You&Mii Colour: barevný displej + slot na SD kartu + zdířka USB + handsfree Bluetooth  
+ 6 reproduktorů

RB2 x x 13 900 Kč

Beats audio: rádio s barevným displejem + slot na SD kartu + zdířka USB + Aux-in + handsfree Bluetooth + 
6 reproduktorů + subwoofer v zavazadlovém prostoru + 300W zesilovač + loga na výplních předních dveří 
(nelze objednat s rezervním kolem)

RB3 x x 23 900 Kč

You&Mii Smartphone: držák mobilního telefonu + zdířka USB + aplikace DriveMii pro Android a iOS 
(pouze v kombinaci s rádiem You&Mii Colour nebo Beats audio)

RB9 x x 2 900 Kč

Digitální příjem rádia DAB PND x x 4 000 Kč

Paket Black:14" černá kola z lehkých slitin,,Spirit“ + vnější zpětná zrcátka v černé barvě  
(nelze objednat s barvou černá Deep 2T2T)

P05 x 10 200 Kč

Paket Titanium: 14" kola z lehkých slitin „SPIRIT“ v titanové barvě + vnější zpětná zrcátka v titanové barvě P04 x - 11 900 Kč

Paket Atom: 15" kola z lehkých slitin „ENOJY“ v barvě šedá Atom + vnější zpětná zrcátka v barvě šedá Atom P10 - x 1 600 Kč

Paket FR-Line: 16" leštěná kola z lehkých slitin „Design“ v barvě Atom šedá (185/50R16)+ vnější zpěrná 
zrcátka v barvě Atom šedá + přední a zadní logo FR-Line + polep FR-Line + kožený volant FR-Line + červené 
prošití manžety řadící páky + specifické čalounění s logem FR-Line + nástupní lišty FR-Line + černý dekor 
palubní desky s červenými detaily

PFR - x 10 900 Kč

Cosmopolitan loves Mii: vnější zpětná zrcátka v barvě béžová Bismuth + 15" kola z lehkých slitin Enjoy 
(broušená/černá) + černá střecha + obložení palubní desky v barvě fialová Violetto a doplňky v barvě 
béžová Bismuth + kožený volant s barevnými doplňky + prošívání volantu, manžety řadící páky a ruční 
brzdy v barvě béžová Bismuth + potah sedadel v kůži/Alcantara v barvě Violetto fialová a béžovým 
prošíváním + nástupní lišty s dvoubarevným logem + háček na tašku v zavazadlovém prostoru + černý 
strop a sluneční clona se zrcátkem (Dostupné pouze v barvě Violetto fialová)

PCH x x 9 200 Kč

Sedadla z Alcantary (pro výbavu Sport včetně koženého madla ruční brzdy) PLC x x 10 200 Kč

Dojezdové rezervní kolo pro kola z lehkých slitin (nelze s pohonem CNG nebo SEAT Sound) PG1 x x 1 200 Kč

Rezervní kolo pro ocelová kola (nelze s pohonem CNG nebo SEAT Sound) PG2 x - 1 200 Kč

Dvojité dno zavazadlového prostoru + držák na tašku u spolujezdce (nelze pro modely s pohonem na CNG) PFP x x 1 500 Kč

Tornádo červená, Candy bílá x x 5 100 Kč

Metalické laky x x 9 200 Kč

Prodloužená záruka výrobce o 2 roky nebo maximálně 40 000 km [Prodloužená záruka je poskytována 
u participujících prodejců SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem.]

YW4 x x 1 300 Kč

Prodloužená záruka výrobce o 2 roky nebo maximálně 80 000 km [Prodloužená záruka je poskytována 
u participujících prodejců SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem.]

YW5 x x 4 100 Kč

Prodloužená záruka výrobce o 3 roky nebo maximálně 100 000 km [Prodloužená záruka je poskytována 
u participujících prodejců SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem.]

YW8 x x 3 400 Kč

Prodloužená záruka výrobce o 3 roky nebo maximálně 150 000 km [Prodloužená záruka je poskytována  
u participujících prodejců SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem.]

YW9 x x 15 900 Kč

Poznámka:
• Platnost od 26. 5. 2017 (MR 2018)
• Dovozce si vyhrazuje právo provádět změny bez předešlého ohlášení

Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen a výbav vozů bez předchozího ohlášení. 
Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2018, který platí od 22.týdne 2017. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.
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Výběr z Originálního příslušenství SEAT®

dekorativní koberečky a kryty klíčů ENJOY Mii dekorace přístrojové desky

SEAT Service®

SEAT EXPRESS 
SERVIS

CLEVER 
REPAIR

KAROSERIE 
A LAK

MYTÍ VOZU

ORIGINÁLNÍ 
DÍLY SEAT®

ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SEAT®

SEAT PÉČE 
O ZÁKAZNÍKY

SÍŤ SERVISŮ
SEAT

SEAT SERVICE® 
MOBILITY

ZÁRUKA 
2 ROKY

ZÁRUKA 2 ROKY
NA OPRAVY 

ANTIKOROZNÍ
ZÁRUKA 12 LET

KONTROLA 
A ÚDRŽBA 

AKTIVNÍ 
INSPEKCE

NÁHRADNÍ 
VOZIDLO

VYZVEDNUTÍ
A PŘISTAVENÍ VOZU

Technické údaje 1.0 
44 kW/60 k

1.0 
55 kW/75 k

1.0 
55 kW/75 k AP

1.0 CNG 
50 kW/68 k

Emisní norma EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

3 válce - 4 ventily 
na válec

3 válce - 4 ventily 
na válec

3 válce - 4 ventily 
na válec

3 válce - 4 ventily 
na válec

Zdvihový objem (cm) 999 999 999 999

Kompresní poměr 10,5 10,5 10,5 11,5

Nejvyšší výkon (kW (k)/ot./min.)) 44 (60)/5000-6000 55 (75)/6200 55 (75)/6200 50(68)/6200

Nej. toč. moment (Nm/1 min) 95/3000-4300 95/3000-4300 95/3000-4300 90/3000

Palivo Natural Natural Natural CNG/Natural

Jízdní vlastnosti

Max. rychlost (km/h) 160 171 171 164

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,4 13,2 13,9 16,3

Zrychlení 0–1000 m (s) 35,9 34,7 35,4 37,5

Převodovka

Typ, počet převodových stupňů Manuální, 5 stupňů Manuální, 5 stupňů Automatizovaná, 5 stupňů Manuální, 5 stupňů

Podvozek

Přední brzdy (mm)  256 x 22  256 x 22  256 x 22  256 x 22

Zadní brzdy (mm)  200 x 40  200 x 40  200 x 40  200 x 40

Rozměry

Objem zavazadlového prostoru (l) 251

Objem palivové nádrže (l) 35 35 (12 kg CNG)

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost (kg) 929 929 932 1031

Nejvyšší pov. hmotnost (kg) 1290 1290 1290 1370



MOŽNOST ÚVĚRU 
S FLEXIBILNÍM SPLÁCENÍM

VÝHODNÉ 
ÚROČENÍ

RYCHLÉ SJEDNÁNÍ (DO 30 MINUT) 
ÚSPORA NÁKLADŮ A ČASU 
STRÁVENÉHO ADMINISTRATIVOU

BEZ POPLATKU ZA UZAVŘENÍ 
A VEDENÍ SMLOUVY I ZA 
PREDČASNÉ UKONČENÍ

KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ

BEZ POPLATKU ZA UZAVŘENÍ 




