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T-Shirt
49zł

czarny szary pomarańczowy czerwony biały

KAA KAF KAC KAD KABKOD KOLORU:

Fakt, że t-shirt jest podstawowym elementem Twojej garderoby nie oznacza, że 
wystarczy byle jaki. Nasz jest wykonany z bawełny i LYCRA®, dzięki czemu świetnie 
się w nim czujesz. Dostępny tylko w kolorach, które najbardziej Tobie odpowiadają!
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084200A KOD KOLORU
M: 6H1084200B KOD KOLORU
L: 6H1084200C KOD KOLORU
XL: 6H1084200D KOD KOLORU
XXL: 6H1084200E KOD KOLORU

T-shirt 
Premium

79zł

Kiedy t-shirt staje się Twoim ulubionym ubraniem, tylko Ty wiesz dlaczego.  Wykonany 
w 100% z bawełny i dostępny w kolorach, które pasują do wszystkiego. Czego więcej 
możesz chcieć?
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084200A KOD KOLORU
M: 6H1084200B KOD KOLORU
L: 6H1084200C KOD KOLORU
XL: 6H1084200D KOD KOLORU
XXL: 6H1084200E KOD KOLORU

czarny szary biały

KCA KCF KCBKOD KOLORU:
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T-Shirt  
z kieszonką

89zł

czarny szary

KBA KBFKOD KOLORU:

Dlaczego nie urozmaicić tego, co zwyczajne? Kolorowa kieszeń stanowi oryginalny 
akcent na koszulce i podkreśla kontur naszego logo. I nie tylko z zewnątrz jest inna, 
Jest wykonana z bawełny organicznej, więc kiedy ją założysz, pokochasz ją również 
od wewnątrz. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084200A KOD KOLORU
M: 6H1084200B KOD KOLORU
L: 6H1084200C KOD KOLORU
XL: 6H1084200D KOD KOLORU
XXL: 6H1084200E KOD KOLORU

Polo z krótkim
rękawem

129zł

KAA KAF KABKOD KOLORU:

Musi być jakiś powód, dla którego jest to strój najbardziej eleganckich sportowców. 
Polo SEAT wykonane jest z wysokiej jakości materiału i będzie odpowiednie do każdej 
sytuacji. Opatrzone białym logo i jest dostępne w trzech kolorach.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084230A KOD KOLORU
M: 6H1084230B KOD KOLORU
L: 6H1084230C KOD KOLORU
XL: 6H1084230D KOD KOLORU
XXL: 6H1084230E KOD KOLORU

czarny szary biały
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Polo z długim
rękawem

159zł

Spójrzmy na jasną stronę zimy, chłodniejsze dni dają Ci więcej opcji przy wyborze 
stroju. A to wysokiej jakości polo SEAT-a z długim rękawem zawsze będzie eleganckim 
dodatkiem w Twojej szafie. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084230A KOD KOLORU
M: 6H1084230B KOD KOLORU
L: 6H1084230C KOD KOLORU
XL: 6H1084230D KOD KOLORU
XXL: 6H1084230E KOD KOLORU

czarny szary biały

KCA KCF KCBKOD KOLORU:

Polar
159zł

Niektórzy twierdzą, że uczucie zimna ma podłoże psychologiczne. Szczególnie jeśli 
masz na sobie kurtkę polarową SEAT-a wykonaną w 100% z mikropolarnego poliestru, 
z powłoką antypillingową, dzięki czemu zawsze wygląda jak nowa. Na lewej piersi 
znajduje się dyskretne logo w kolorze białym, zapięcie na zamek błyskawiczny i dwie 
kieszenie boczne. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084004A KOD KOLORU
M: 6H1084004B KOD KOLORU
L: 6H1084004C KOD KOLORU
XL: 6H1084004D KOD KOLORU
XXL: 6H1084004E KOD KOLORU

KAAKOD KOLORU:

czarny
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Bluza
z kapturem 

Niewiele ubrań sprawia, że czujesz się tak dobrze jak w bluzie. Zwłaszcza ta od SEAT-a, 
wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru, z dwukolorowym kapturem i białym 
logo na lewej piersi. Aby było jeszcze lepiej, bluza ma kieszeń kangurkę z dostępem do 
słuchawek oraz prążkowane wykończenie mankietów i dołu. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084130A KOD KOLORU
M: 6H1084130B KOD KOLORU
L: 6H1084130C KOD KOLORU
XL: 6H1084130D KOD KOLORU
XXL: 6H1084130E KOD KOLORU

179zł

KAAKOD KOLORU:

czarny

Softshell

Pogoda może Cię zawieść, ale nie Twoje plany. Ta wysokiej jakości kurtka SEAT-a będzie 
Cię chronić, zapewniając ciepło i suchość, gdziekolwiek będziesz. Trójwarstwowy, 
łączony termicznie materiał jest oddychający i wodoodporny do 8000 mm. Oprócz 
dyskretnego logo SEAT-a w kolorze białym na lewej piersi, kurtka jest zapinana na 
zamek błyskawiczny, ma dwie kieszenie boczne i trzecią na lewym rękawie. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084002A KOD KOLORU
M: 6H1084002B KOD KOLORU
L: 6H1084002C KOD KOLORU
XL: 6H1084002D KOD KOLORU
XXL: 6H1084002E KOD KOLORU

279zł

czarny szary

KAA KAFKOD KOLORU:
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Kurtka
zimowa

Dzięki kurtce zimowej SEAT-a nadejście chłodów będzie wywoływać uśmiech na 
Twojej twarzy. Wykonana z wysokiej jakości materiału softshell z potrójną warstwą, 
która oddycha i zatrzymuje wilgoć, kurtka ma podszewkę z tkaniny mikropolarowej, 
odblaskowy pasek na plecach i wygodne kieszenie na zamek błyskawiczny. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084005A KOD KOLORU
M: 6H1084005B KOD KOLORU
L: 6H1084005C KOD KOLORU
XL: 6H1084005D KOD KOLORU
XXL: 6H1084005E KOD KOLORU

549zł

KAA KAFKOD KOLORU:

czarny szary

Czapka

Pokaż, że należysz do zespołu SEAT-a dzięki tej atrakcyjnej czapce. Kolor, który 
wybierzesz, nie ma znaczenia. Z każdym z nich będziesz lepiej widział horyzont. 
Posiada regulowane zapięcie z tyłu z metalową sprzączką w kolorze matowego 
srebra i kontrastowy daszek. 
Numer katalogwy
6H1084303 KOD KOLORU

39zł
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czarny szary pomarańczowy żółty

KAA KAF KAC KAPKOD KOLORU:
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T-Shirt

To, że t-shirt jest podstawowym elementem Twojej garderoby, nie oznacza, że wystarczy 
byle jaki. Nasz jest wykonany z bawełny i LYCRA®, dzięki czemu świetnie się w nim 
czujesz. Dostępny tylko w kolorach, które najbardziej do Ciebie pasują! 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084210A KOD KOLORU
M: 6H1084210B KOD KOLORU
L: 6H1084210C KOD KOLORU
XL: 6H1084210D KOD KOLORU

49zł

czarny ciemno szary pomarańczowy czerwony biały

KAA KAF KAC KAD KABKOD KOLORU:

T-shirt 
Premium

Kiedy t-shirt staje się Twoim ulubionym ubraniem, tylko Ty wiesz dlaczego. Wykonany 
w 100% z bawełny i dostępny w kolorach, które pasują do wszystkiego. Czego jeszcze 
o co jeszcze możesz prosić? 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084210A KOD KOLORU
M: 6H1084210B KOD KOLORU
L: 6H1084210C KOD KOLORU
XL: 6H1084210D KOD KOLORU

79zł
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czarny szary biały

KCA KCF KCBKOD KOLORU:
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Polo z krótkim 
rękawem

Musi być jakiś powód, dla którego jest to strój najbardziej eleganckich sportowców. 
Polo SEAT wykonane jest z wysokiej jakości materiału i będzie odpowiednie do każdej 
sytuacji. Opatrzone białym logotypem SEAT-a, jest dostępne w trzech kolorach. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084240A KOD KOLORU
M: 6H1084240B KOD KOLORU
L: 6H1084240C KOD KOLORU
XL: 6H1084240D KOD KOLORU

129zł

czarny szary biały

KAA KAF KABKOD KOLORU:

Polo z długim 
rękawem

Spójrzmy na jasną strone zimy, chłodniejsze dni dają Ci więcej możliwości wyboru 
stroju. A to wysokiej jakości polo SEAT-a z długim rękawem zawsze będzie eleganckim 
dodatkiem do Twojej garderoby. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084240A KOD KOLORU
M: 6H1084240B KOD KOLORU
L: 6H1084240C KOD KOLORU
XL: 6H1084240D KOD KOLORU

139zł
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Polar

Niektórzy twierdzą, że uczucie zimna jest psychologiczne. Zwłaszcza jeśli masz na sobie 
tę kurtkę polarową SEAT-a, wykonaną w 100% z mikropolaru z powłoką antypilingową, 
dzięki czemu zawsze wygląda jak nowa. Posiada dyskretne logo 
w kolorze białym na lewej piersi, zapięcie na zamek błyskawiczny 
i dwie kieszenie boczne.  
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084014A KOD KOLORU
M: 6H1084014B KOD KOLORU
L: 6H1084014C KOD KOLORU
XL: 6H1084014D KOD KOLORU

159zł

czarny

KAAKOD KOLORU:

Bluza
z kapturem

Niewiele ubrań sprawia, że czujesz się tak dobrze jak w bluzie. Zwłaszcza ta od SEAT-a, 
wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru, z dwukolorowym kapturem i białym 
logo na lewej piersi. Aby było jeszcze lepiej, bluza ma kieszeń kangurkę z dostępem do 
słuchawek oraz prążkowane wykończenie mankietów i dołu. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084140A KOD KOLORU
M: 6H1084140B KOD KOLORU
L: 6H1084140C KOD KOLORU
XL: 6H1084140D KOD KOLORU

179zł
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Softshell

Pogoda może Cię zawieść, ale nie Twoje plany. Ta wysokiej jakości kurtka SEAT-a będzie 
Cię chronić, zapewniając ciepło i suchość, gdziekolwiek będziesz. Trójwarstwowy 
materiał łączony termicznie jest oddychający i wodoodporny do 8000 mm. Oprócz 
dyskretnego logo SEAT-a w kolorze białym na lewej piersi, kurtka jest zapinana na 
zamek błyskawiczny, ma dwie kieszenie boczne i trzecią na lewym rękawie. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084012A KOD KOLORU
M: 6H1084012B KOD KOLORU
L: 6H1084012C KOD KOLORU
XL: 6H1084012D KOD KOLORU

279zł

czarny szary

KAA KAFKOD KOLORU:

Kurtka 
zimowa

Dzięki kurtce zimowej SEAT-a nadejście chłodów będzie wywoływać uśmiech na 
Twojej twarzy. Wykonana z wysokiej jakości materiału softshell z potrójną warstwą, 
która oddycha i zatrzymuje wilgoć, kurtka ma podszewkę z tkaniny mikropolarowej, 
odblaskowy pasek na plecach i wygodne kieszenie na zamek błyskawiczny. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084015A KOD KOLORU
M: 6H1084015B KOD KOLORU
L: 6H1084015C KOD KOLORU
XL: 6H1084015D KOD KOLORU

549zł
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T-Shirt

pomarańczowy czerwony biały

KAC KAD KABKOD KOLORU:

To, że t-shirt jest podstawowym elementem Twojej garderoby, nie oznacza, że wystarczy 
byle jaki. Nasz jest wykonany z bawełny i LYCRA®, dzięki czemu świetnie się w nim 
czujesz. Dostępny tylko w kolorach, które najbardziej do Ciebie pasują!
Rozmiar i numer katalogowy
6 lat: 6H1084220A KOD KOLORU
8 lat: 6H1084220B KOD KOLORU
10 lat: 6H1084220C KOD KOLORU
12 lat: 6H1084220D KOD KOLORU

49zł
Softshell

czarny

KAAKOD KOLORU:

Kurtka softshellowa wykonana z 95% poliestru i 5% elastanu. Trójwarstwowy materiał 
łączony termicznie, oddychający i wodoodporny do 8000 mm. Logo SEAT w kolorze 
białym na lewej piersi. Zapięcie na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie boczne na 
zamek błyskawiczny i jedna kieszeń na zamek błyskawiczny na lewym rękawie.
Rozmiar i numer katalogowy
6 lat: 6H1084062 KOD KOLORU
8 lat: 6H1084062A KOD KOLORU
10 lat: 6H1084062B KOD KOLORU
12 lat: 6H1084062C KOD KOLORU

239zł
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Piórnik

Astronauci czy poeci? Najprawdopodobniej pierwszym krokiem jest nauka rysowania 
gwiazd. Rozbudź wyobraźnię najmłodszych dzięki temu drewnianemu pudełku, 
które zawiera: 12 kolorowych kredek, 12 flamastrów, 12 kredek woskowych,  12 kredek 
pastelowych, 12 akwareli, 1 pędzel, 1 ołówek, 1 temperówkę, 1 gumkę do mazania 
i 1 linijkę. 
Numer katalogowy: 6H1087212   KAL   

139zł
Samochodzik 
dziecięcy

Samochodzik dziecięcy dla dzieci od 12 miesięcy, z wyściełanym siedzeniem. 
W komplecie z arkuszem naklejek.
Materiał: PE (plastik)
Rozmiar: 720×300×270 mm
Kolor: Pomarańczowy
Numer katalogowy: 6H1087500   GAD

469zł
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Modelik  
Ateca 1:43 
SEAT Ateca, który zdobył wiele nagród, zasługuje na swoją własną miniaturę. 
Wykonany z metalu odlewanego ciśnieniowo, model w skali 1/43 zawiera wszystkie 
najdrobniejsze szczegóły. 
Rozmiar: 165 x 73 x 70 mm
Kolor: Samoa orange
Wnętrze: Alcantara Brown
Numer katalogowy: 6H1099300   GAO

129zł

24



Modelik  
Arona FR 1:43 

SEAT Arona nie jest zwykłym samochodem rodzinnym, powstał, aby przełamać 
schematy. I nie jest przeznaczony wyłącznie do jazdy po mieście. To wolny duch. 
A teraz może być Twój jako miniaturowy model w skali 1/43 z zachowaniem wszystkich 
szczegółów. 
Rozmiar: 165 x 73 x 70 mm
Kolor: Desire Red
Wnętrze: Czarne
Numer katalogowy: 6H1099300   HBQ

129zł
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Modelik
Ibiza FR 1:43

Kto nigdy nie jeździł SEAT-em Ibizą? To samochód, który stał się częścią historii każdego 
z nas. Teraz możesz mieć ten symbol tradycji motoryzacyjnej jako miniaturę w skali 1/43 
w odlewie metalowym z zachowaniem wszystkich szczegółów. 
Rozmiar: 165 x 73 x 70 mm
Kolor: Desire Red
Wnętrze: Czarne
Numer katalogowy: 6H1099300   HAQ

129zł

Modelik  
Arona 1:43 
Kolor: Nevada White
Wnętrze: Czarne
Numer katalogowy: 6H1099300   HBB

129zł
Modelik
Ibiza 1:43
Kolor: Mystic Magenta
Wnętrze: Czarne
Numer katalogowy: 6H1099300   HAK

129zł

26
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Smartwatch

Poczuj, jak technologia staje się częścią Ciebie. Wspólnie z Xiaomi przygotowaliśmy 
smartwatch a Twój smartfon zawsze będzie połączony z Twoim nadgarstkiem, 
a Ty nawet tego nie zauważysz. Odbieraj połączenia telefoniczne i powiadomienia 
z aplikacji oraz ciesz się jego dotykowym ekranem, jego 16 MB pamięci, ładowarką USB 
i baterią wystarczającą na około dwudziestu dni - wystarczająco dużo, aby poczuć się 
wolnym od wszelkich ograniczeń. I jest kompatybilny zarówno z systemem ANDROID jak 
i iOS.
Numer katalogowy: 6H1050830   KAA 

279zł
Power 
bank

Dzięki tej potężnej zewnętrznej baterii SEAT 10.000 mAh z gumowym wykończeniem 
i czasem działania wynoszącym 500 cykli, zawsze będziesz miał energię, aby 
kontynuować pracę. Jest wyposażona we wskaźniki ładowania, porty USB, micro USB 
i USB typu C oraz zawiera kabel USB i micro USB do ładowania baterii. Jest również 
kompatybilny ze smartfonami, które mają technologię ładowania bezprzewodowego.
Numer katalogowy: 6H1063829   KCF

179zł

Adapter
My, ludzie, zawsze będziemy mogli łączyć się ze sobą za pomocą naszych gestów, ale 
maszyny wymagają własnej, osobistej wtyczki. Ten adapter podróżny jest kompatybilny 
w ponad 100 krajach i zawiera ładowarkę USB.
Numer katalogowy: 6H1063829   KEB

239zł
Etui na karty
Telefon komórkowy to już nie tylko telefon. To nasi przyjaciele, zdjęcia z wakacji, muzyka, 
której słuchamy, co czytamy. To etui na karty zadba o wszystkie te rzeczy, na których tak 
bardzo Ci zależy. W zestawie taśma klejąca do przyklejenia na tył telefonu.
Numer katalogowy: 6H1087403   KAA

19zł

28
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bluetooth

Każda chwila ma swoją ścieżkę dźwiękową, która będzie Ci towarzyszyć. Dzięki temu 
głośnikowi, który posiada wbudowany mikrofon, system bluetooth, pracuje na baterii 
do 2 godzin, funkcję odbierania połączeń, regulację głośności i połączenie z listami 
odtwarzania w urządzeniu mobilnym, muzyka będzie zawsze u Twojego boku. 
W zestawie znajduje się mikrofon i kabel USB.
Numer katalogowy: 6H1087621 + KOD KOLORU

69zł
Power 
Bank 

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które nie lubią zostawiać niedokończonych rozmów, to ta 
propozycja jest dla Ciebie. Ta aluminiowa bateria zewnętrzna SEAT o mocy 4.000 mAh 
pozwoli Ci w każdej chwili przedłużyć baterię Twojego telefonu. Zawiera kabel micro 
USB i jest dostępna w trzech kolorach z naszym wygrawerowanym logo.
Numer katalogowy: 6H1063829 + KOD KOLORU

69zł

czarny pomarańczowy

KAA KACKOD KOLORU:

czarny antracyt srebrny

KDA KDF KDMKOD KOLORU:

30
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Wszystkie urządzenia zasługują na to, aby mieć dostępny port USB. Dzięki temu hubowi 
z czterema portami USB nigdy nie będziesz musiał wybierać, które urządzenie zostanie 
pominięte. Posiada kabel o długości 14,5 cm i elegancki design w kolorze czarnego 
aluminium z wygrawerowanym z tyłu białym logo.
Numer katalogowy: 6H1063829   KBA

39zł

Plecak na laptop
Możesz być najlepszy bez względu na to, gdzie się znajdziesz. A ten wyjątkowy plecak na 
laptopa zadba o to. Wewnątrz ma dwie wyściełane komory, które ochronią laptopa do 
17″ i tablet 10,5″, a także tylną komorę z różnymi wewnętrznymi kieszeniami 
i wyściełaną przestrzenią, idealną do spakowania ubrań.
Numer katalogowy: 6H1087326   KAF

199zł

USB

Najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich dokumentów jest przy Tobie. Te małe pamięci 
USB o pojemności 16 GB są świetnym rozwiązaniem. Są dostępne w kontrastowej gamie 
kolorów, dzięki czemu nigdy się nie zgubią, a ponadto posiadają mechanizm obrotowy, 
gładkie, błyszczące metaliczne wykończenie i nasze logo. 
Numer katalogowy: 6H2087620 + KOD KOLORU

49zł

czarny niebieski czerwony

KAA KAJ KADKOD KOLORU:

różowy pomarańczowy

KAN KAC

żółty

KAP

32
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z latarką

Czasami mały promień światła może zmienić wszystko. Ta latarka z żarówką LED 
z dołączonym brelokiem na klucze będzie pomocna, gdy najmniej się tego spodziewasz. 
Zawiera trzy baterie AG3 i diodę LED do podświetlania z wygrawerowanym logo. 
Rozmiar: 13 x 65 mm
Numer katalogowy: 6H1069690 + KOD KOLORU

19zł
Power
bank

Power bank SEAT 2.200 mAh zawsze dostarczy Ci dodatkowej energii, aby pozostać 
w kontakcie. Jest dostępny w sześciu atrakcyjnych kolorach z naszym logo, posiada 
wskaźniki LED obciążenia oraz kabel micro USB.
Rozmiar: 22 x 94 x 22 mm
Numer katalogowy: 6H1063829 + KOD KOLORU

39zł

czarny srebrny niebieski

KAA KAM KAJKOD KOLORU:

czerwony pomarańczowy

KAD KAC

czarny niebieski czerwony

KAA KAJ KADKOD KOLORU:

różowy pomarańczowy

KAN KAC

żółty

KAP
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Miasto jest pełne ciekawych rzeczy do zrobienia. Musisz tylko być zawsze gotowy na 
każdą z nich z tym plecakiem SEAT-a. Wykonany w 85% z poliestru i w 15% z bawełny, 
posiada warstwę odblaskową dla lepszej widoczności, rolowane zamknięcie, zewnętrzną 
tajną kieszeń na zamek i regulowane wyściełane uchwyty.
Pojemność: 15 litrów
Numer katalogowy: 6H1087329   KAA

219zł

Torba 
wodoszczelna
Nie musisz zostawać w domu, aby czuć się bezpiecznie. Włóż wszystkie swoje ważne 
rzeczy do tej czarnej, wodoodpornej torby z naszym logo w kolorze czarnym i ruszaj 
w drogę. Wszystko pozostanie tak suche, jak było w momencie wkładania do torby. 
Pojemność: 20 litrów
Numer katalogowy: 6H1087329   KBA

119zł

Parasol 
składany

Masz mnóstwo aplikacji, które powiedzą Ci, czy będzie padać. Ale w niektóre dni 
najbezpieczniej jest zabrać ze sobą parasol SEAT-a. Dzięki automatycznemu otwieraniu 
i trzem sekcjom o długości 53 cm do składania, ten parasol został zaprojektowany 
z myślą o Twojej maksymalnej wygodzie. Posiada również ergonomiczną gumową 
rączkę i dwa eleganckie logotypy w kolorze czarnym.
Średnica otwarcia: 96 cm
Wysokość: 60 cm
Numer katalogowy: 6H1087600   KAA

119zł

Parasol 
automatyczny
Nie będzie różnicy, czy napotkasz mżawkę, czy ulewę. Zawsze będziesz chroniony 
z tym wytrzymałym parasolem SEAT-a. Posiada automatyczne otwieranie dla większej 
wygody i elegancki design z platerowanym metalowym trzonem i żebrami, prostą rączką 
i logotypem w kolorze czarnym. 
Średnica otwarcia: 120 cm
Wysokość: 94 cm
Numer katalogowy: 6H1087602   KAF

99zł
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bawełniana

Wygodna, praktyczna i ekologiczna wykonana w 100% z bawełny. Ta torba stała się 
podstawą nowoczesnego miejskiego ubioru. Ale kolory prezentowane przez SEAT-a są 
wyjątkowe i potrafią wyróżnić Cię nawet w mieście.
Rozmiar: 36x 41 cm
Numer katalogowy: 6H1087317 + KOD KOLORU

29zł
Ręcznik 
plażowy

Plaża. Prawdopodobnie preferowany plan ucieczki dla większości ludzi na świecie. 
SEAT przedstawia kolorową kolekcję ręczników plażowych, z których prawie wszystkie 
można łatwo znaleźć po wyjściu z wody.
Rozmiar: 160 x 100 cm
Numer katalogowy: 6H1084501 + KOD KOLORU

219zł

czarny niebieski pomarańczowy

KAA KAJ KACKOD KOLORU:

turkusowy

KAT

szary pomarańczowy różowy

KAF KAC KARKOD KOLORU:

turkusowy

KAT
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Poczuj się jak w domu, niezależnie od tego, jak daleko jesteś, dzięki temu praktycznemu 
termosowi i jego wbudowanemu kubkowi. 
Pojemność: 490 ml
Numer katalogowy: 6H1069604 + KOD KOLORU

79zł
Butelka 
na wodę

Na te dni, kiedy wolisz zostawić swój samochód na parkingu. Ta lekka aluminiowa 
butelka z karabinkiem pozwoli Ci wygodnie nosić wodę przy sobie podczas aktywności 
na świeżym powietrzu. 
Pojemność: 800 ml
Numer katalogowy: 6H1069601A + KOD KOLORU

39zł

czarny biały

KBA KBBKOD KOLORU:

czarny biały

KBA KBBKOD KOLORU:
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Akcja - Reakcja. Dzięki tej butelce wielokrotnego użytku zawsze będziesz mieć pod ręką 
wodę, aby utrzymać nawodnienie, jednocześnie dbając o środowisko. Możesz nawet 
wygodnie pić jedną ręką, naciskając przycisk. A ponieważ jest wykonana z Tritanu, 
materiału wolnego od BPA, i ma silikonową osłonę, jest zdrowa i trwała. 
Pojemność: 600 ml
Numer katalogowy: 6H1069601A + KOD KOLORU

99zł
Butelka 
na wodę

Zamień każdy łyk w coś wyjątkowego. Ta hermetyczna butelka z korkiem ze stali 
nierdzewnej i paskiem na rękę jest wykonana z Tritanu, materiału wolnego od BPA, 
i jest dostępna w trzech atrakcyjnych kolorach.
Pojemność: 500 ml
Numer katalogowy: 6H1069601A + KOD KOLORU

49zł

szara biała

KCF KCBKOD KOLORU:

przezroczysty pomarańczowy niebieski

KAS KAC KAJKOD KOLORU:
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A5

Osiemdziesiąt pustych stron. Osiemdziesiąt okazji do rozpoczęcia czegoś nowego, do 
zapisania czegoś niezapomnianego. Osiemdziesiąt stron tylko dla Ciebie. Dostępne 
z gumką i marginesami w trzech wyrazistych kolorach, które wyróżniają się na tle 
czarnych okładek.
Numer katalogowy: 6H1087216 + KOD KOLORU

29zł
Notatnik
A6

Osiemdziesiąt pustych stron. Osiemdziesiąt okazji do rozpoczęcia czegoś nowego, do 
zapisania czegoś niezapomnianego. Osiemdziesiąt stron tylko dla Ciebie. Dostępne 
z gumką i marginesami w trzech wyrazistych kolorach, które wyróżniają się na tle 
czarnych okładek.
Numer katalogowy: 6H1087216 + KOD KOLORU

39zł

czarno-pomarańczowy czarno-czerwony czarno-niebieski

KDC KDD KDJKOD KOLORU:

czarno-pomarańczowy czarno-czerwony czarno-niebieski

KEC KED KEJKOD KOLORU:
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A5

Czasami szczęście oznacza posiadanie przy sobie notatnika, aby nie zapomnieć 
o jakimś pomyśle. A czasami decydujesz się zapisać pomysł tylko po to, aby móc 
otworzyć notatnik jeszcze raz. Dostępny z okładkami z imitacji skóry, 96 stronami, 
gumowym zamknięciem i sześcioma atrakcyjnymi kolorami, które czynią go jeszcze 
bardziej kuszącym.
Numer katalogowy: 6H1087216 + KOD KOLORU

29zł
Notatnik
A6

Czasami szczęście oznacza posiadanie przy sobie notatnika, aby nie zapomnieć 
o jakimś pomyśle. A czasami decydujesz się zapisać pomysł tylko po to, aby móc 
otworzyć notatnik jeszcze raz. Dostępny z okładkami z imitacji skóry, 96 stronami, 
gumowym zamknięciem i sześcioma atrakcyjnymi kolorami, które czynią go jeszcze 
bardziej kuszącym.
Numer katalogowy: 6H1087216 + KOD KOLORU

29zł

czarny niebieski turkusowy

KAA KAJ KATKOD KOLORU:

pomarańczowy

KAC

czerwony

KAD

żółty

KAP

czarny niebieski turkusowy

KBA KBJ KBTKOD KOLORU:

pomarańczowy

KBC

czerwony

KBD

żółty

KBP
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Nadal nie powiedziałeś tego, co chciałbyś powiedzieć. Pozwól swoim myślom 
swobodnie wędrować z tym atrakcyjnym długopisem z gumowymi wykończeniami, 
dostępnym w sześciu kolorach. Wszystkie modele wykorzystują niebieski tusz.
Numer katalogowy: 6H2087210 + KOD KOLORU

19zł
Długopis
ze wskażnikiem

To, co masz do powiedzenia, wciąż umyka. Uwolnij swoje myśli dzięki temu ładnemu 
aluminiowemu długopisowi z gumowym wskaźnikiem dotykowym. Pisze niebieskim 
tuszem.
Numer katalogowy: 6H2087210 + KOD KOLORU

19zł

czarny szary niebieski

KAA KAF KAJKOD KOLORU:

pomarańczowy

KAC

czerwony

KAD

błękitny

KAS

wskaż. pomarańczowy wskaż. biały

KBC KBBKOD KOLORU:

48



A
K

C
E

S
O

R
IAKubek

Rytuały sprawiają, że czujemy się dobrze. Przede wszystkim, gdy nadchodzi czas na 
herbatę lub kawę w tym wysokiej jakości ceramicznym kubku. Dobre! Trafiony w punkt.
Pojemność: 350 ml
Numer katalogowy: 6H1069601 + KOD KOLORU

39zł
Walizka 
kabinowa

Do nieskończoności i jeszcze dalej. Podróżowanie staje się łatwe dzięki temu wózkowi 
kabinowemu z czterema obrotowymi kołami, wysuwanym uchwytem i numeryczną 
kłódką szyfrową. A dzięki unikalnemu wzornictwu z logo SEAT-a w zarysie i wyjątkowej 
kolorystyce, nigdy nie pomylisz go z cudzym bagażem.
Numer katalogowy: 6H1087301 + KOD KOLORU

449zł

czarny niebieski pomarańczowy

KAA KAJ KACKOD KOLORU:

czerwony

KAD

biały

KAB

czarny niebieski pomarańczowy

KAA KAJ KACKOD KOLORU:

czerwony

KAD

srebrny

KAF

biały

KAB

50



Torba 
na pas

Krytykowana przez niektórych, ale pożądana przez zwolenników najnowszej mody, torba 
na ramię zawsze była tematem kontrowersji. Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że ta 
torba SEAT-a z regulowanym paskiem z materiału, bezpiecznym zapięciem na zatrzask 
i dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny jest niezwykle praktyczna.
Numer katalogowy: 6H1087312 + KOD KOLORU

59zł

czarny niebieski czerwony

KAA KAJ KADKOD KOLORU:
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IAKubek 

termiczny

Dlaczego nie czuć się zawsze dobrze, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz? Z tym 
designerskim termosem każda chwila może być przyjemna. Posiada podwójne ścianki 
ze stali nierdzewnej, zakrętkę z bezpiecznego tworzywa sztucznego, zintegrowany otwór 
i gumową powłokę na spodzie dla lepszej przyczepności. 
Pojemność: 400 ml
Numer katalogowy: 6H1069604   KAA

69zł

Koc
Pod kocem podróżnym wszystko jest lepsze. Ten koc wykonany z tkaniny polarowej 
będzie Ci towarzyszył, gdziekolwiek się udasz. Posiada poliestrowy pokrowiec i logo 
SEAT-a wyhaftowane w jednym z rogów. 
Rozmiar: 120x 150 cm
Numer katalogowy: 6H1084503   KAA

69zł
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Przygoda nigdy nie powinna się kończyć z powodu czegoś, co można łatwo rozwiązać. 
Miej zawsze pod ręką swoją małą i pięknie zaprojektowaną skrobaczkę do lodu SEAT-a 
z logo w kolorze białym. 
Numer katalogowy: 6H1096010B KAA

19zł
Maska
ochronna

Wyjątkowy styl SEAT-a potrafi zmienić nawet maskę na twarzy w coś atrakcyjnego. 
Nadaj swojemu dniu codziennemu nowoczesny, wyrafinowany charakter, 
przestrzegając przy tym środków bezpieczeństwa. Każda maska jest hermetycznie 
zapakowana dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Numer katalogowy
M: 6H1093100B
L: 6H1093100C

39zł

Skrobaczka
Ograniczenia istnieją tylko wtedy, gdy nie jesteś dobrze przygotowany. Z tą poliestrową 
rękawicą SEAT-a z czarną polarową podszewką, która służy jako skrobaczka do lodu 
na przedniej szybie, będziesz nie do zatrzymania.
Numer katalogowy: 6H1096010A KAA

29zł
Torby 
papierowe
Te torby SEAT-a o ponadczasowym wzornictwie będą Ci służyć pomocą, gdy będziesz 
ich potrzebować. Nie planowałeś zabierać ze sobą tylu rzeczy? W życiu trzeba 
improwizować, a my Ci to ułatwiamy.

Numer katalogowy
S: 6H2087317A KSB
M: 6H2087317B KSB

9zł
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T-shirt 
Organic

Polo 
Organic

69zł

grafitowy szary biały

KDF KDM KDBKOD KOLORU:

Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba dbać o naszą planetę, więc ruszajmy. SEAT stworzył 
całą gamę produktów wykonanych z bawełny organicznej, które stanowią atrakcyjną 
ekologiczną alternatywę dla naszego logo, jak na przykład ten wspaniały t-shirt.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084200A KOD KOLORU
M: 6H1084200B KOD KOLORU
L: 6H1084200C KOD KOLORU
XL: 6H1084200D KOD KOLORU
XXL: 6H1084200E KOD KOLORU

129zł

Zachowaj swój styl dzięki tej koszulce polo z krótkim rękawem SEAT-a organic piqué, 
trzymając toksyczne chemikalia z dala od Ciebie i środowiska. Dostępna tylko 
w jednym kolorze.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084230A KOD KOLORU
M: 6H1084230B KOD KOLORU
L: 6H1084230C KOD KOLORU
XL: 6H1084230D KOD KOLORU
XXL: 6H1084230E KOD KOLORU
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58

grafitowy

KBFKOD KOLORU:



189zł 219zł
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Bluza 
Organic

Bluza 
z kapturem 
Organic

czarny grafitowy szary

KAA KAM KAFKOD KOLORU:

Bluza została wymyślona do uprawiania sportu. Ale jeśli jest wykonana z bawełny 
organicznej, jak nasza bluza SEAT-a, będziesz chciał ją nosić na co dzień. Ma raglanowe 
rękawy, dekolt typu crew neck i białe logo na lewej piersi. Dostępna jest w trzech 
kolorach. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084131A KOD KOLORU
M: 6H1084131B KOD KOLORU
L: 6H1084131C KOD KOLORU
XL: 6H1084131D KOD KOLORU
XXL: 6H1084131E KOD KOLORU

Po prostu dlatego, że jesteś fanem bluz z kapturem. Jeśli lubisz bluzy, nie będziesz mógł 
się oprzeć tej propozycji od SEAT-a z bawełny organicznej, która sprawia, że jest jeszcze 
przyjemniejsza. Dostępna jest w trzech kolorach.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084130A KOD KOLORU
M: 6H1084130B KOD KOLORU
L: 6H1084130C KOD KOLORU
XL: 6H1084130D KOD KOLORU
XXL: 6H1084130E KOD KOLORU

czarny grafitowy

KBA KBMKOD KOLORU:

szary

KBF
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T-shirt 
Organic

Polo 
Organic

grafitowy szary biały

KDF KDM KDBKOD KOLORU:

Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba dbać o naszą planetę, więc ruszajmy. SEAT stworzył 
całą gamę produktów wykonanych z bawełny organicznej, które stanowią atrakcyjną 
ekologiczną alternatywę dla naszego logo, jak na przykład ten wspaniały t-shirt.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084210A KOD KOLORU
M: 6H1084210B KOD KOLORU
L: 6H1084210C KOD KOLORU
XL: 6H1084210D KOD KOLORU

Zachowaj swój styl dzięki tej koszulce polo z krótkim rękawem SEAT-a organic piqué, 
trzymając toksyczne chemikalia z dala od Ciebie i środowiska. Dostępna tylko 
w jednym kolorze.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084240A KOD KOLORU
M: 6H1084240B KOD KOLORU
L: 6H1084240C KOD KOLORU
XL: 6H1084240D KOD KOLORU

62

grafitowy

KBFKOD KOLORU:
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Bluza 
Organic

Bluza 
z kapturem 
Organic

czarny grafitowy szary

KAA KAF KAMKOD KOLORU:

Bluza została wymyślona do uprawiania sportu. Ale jeśli jest wykonana z bawełny 
organicznej, jak nasza bluza SEAT-a, będziesz chciała ją nosić na co dzień. Ma 
raglanowe rękawy, dekolt typu crew neck i białe logo na lewej piersi. 
Dostępna jest w trzech kolorach. 
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084141A KOD KOLORU
M: 6H1084141B KOD KOLORU
L: 6H1084141C KOD KOLORU
XL: 6H1084141D KOD KOLORU

Po prostu dlatego, że jesteś fanem bluz z kapturem. Jeśli lubisz bluzy, nie będziesz 
mogła się oprzeć tej propozycji od SEAT-a z bawełny organicznej, która sprawia, że jest 
jeszcze przyjemniejsza. Dostępna jest w trzech kolorach.
Rozmiar i numer katalogowy
S: 6H1084140A KOD KOLORU
M: 6H1084140B KOD KOLORU
L: 6H1084140C KOD KOLORU
XL: 6H1084140D KOD KOLORU

czarny grafitowy

KBA KBMKOD KOLORU:

szary

KBF
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Organic
Czapka
Organic

czarny beżowy

KBA KBIKOD KOLORU:

Będziesz się w niej świetnie czuć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wykonana 
z bawełny organicznej, czapka ma elegancki design z logo po jednej stronie 
i regulowane zapięcie z matowo-srebrną metalową klamrą z tyłu.
Numer katalogowy
6H1084303  KOD KOLORU

Twoja głowa będzie zadowolona z wyboru tej czapki. Pięknie zaprojektowana 
i wykonana wyłącznie z bawełny organicznej, aby dbać o Ciebie i środowisko. 
Dostępna w dwóch kolorach.
Numer katalogowy
6H1084308  KOD KOLORU

czarny beżowy

KAA KAIKOD KOLORU:

66
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Organic
Długopis 
Organic

Dzięki temu praktycznemu plecakowi z bawełny organicznej i sznurkami do ściągania 
wspierasz system uprawy roślin oraz sprawiedliwą produkcję dla wszystkich. A nasze 
logo wygląda na nim świetnie. 
Wymiary: 55 x 50 cm
Numer katalogowy: 6H1087317   KBI

Niech jedynym śladem, jaki po sobie pozostawisz, będzie to, co napiszesz. Ten przyjazny 
dla środowiska długopis wykonany jest z korka i słomy pszenicznej, posiada mechanizm 
zatrzaskowy i wygrawerowane logo.
Numer katalogowy: 6H2087210   KCI

Torba Organic
Tak samo wygodna, jak każda inna torba tego typu. Tak samo atrakcyjna jak Twoja 
ulubiona torba. Ale wykonana z bawełny organicznej, a więc z większym poszanowaniem 
dla środowiska. Już wiesz dlaczego wybierzesz tę torbę?
Wymiary: 38 x 41 cm
Numer katalogowy: 6H1087319   KAI

39zł
Brelok  Organic
Idealny brelok do kluczy pasujący do gamy modeli hybrydowych SEAT-a. Wykonany 
z korka, ekologicznego i trwałego materiału, posiada eleganckie logo wygrawerowane 
laserem. Więc, dokąd dziś pojedziemy?
Numer katalogowy: 6H1087013   KAI

39zł

68
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Organic

Ten notatnik zaczyna się od dobrych intencji. Wykonany z kartonu z recyklingu, mieści 
sto czystych stron, na których możesz napisać wszystko o swoim nowym życiu. Posiada 
elastyczną podpórkę i zakładki z materiału.
Numer katalogowy: 6H1087216   KFI

Notatnik A6
Organic
Ten notatnik zaczyna się od dobrych intencji. Wykonany z kartonu z recyklingu, mieści 
sto czystych stron, na których możesz napisać wszystko o swoim nowym życiu. Posiada 
elastyczną podpórkę i zakładki z materiału.
Numer katalogowy: 6H1087216   KGI

19zł

229zł
Parasol 
Organic

Poczuj się tak, jakbyś był jednym z naturą dzięki temu oryginalnemu parasolowi 
wykonanemu z korka. Jest wodoodporny, lekki i trwały, posiada automatyczne 
otwieranie, pelerynę i drewnianą rączkę oraz nasze logo w kolorze czarnym. Kiedyś 
chronił drzewo, a teraz chroni Ciebie. 
Średnica otwarcia: 100 cm
Wysokość: 88 cm
Numer katalogowy: 6H1087600   KBI
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49zł 129zł

A
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O

R
IAButelka 

na wodę
Organic

Kubek 
Organic

Idealna dla tych, którzy chcą praktykować to, co głoszą. Ta szklana butelka nie mogłaby 
być bardziej ekologiczna: korkowa osłona, bambusowy korek i uchwyt z plecionej liny. 
Ma pojemność 500 ml i opatrzona jest naszym wygrawerowanym logo bez użycia tuszu.
Numer katalogowy: 6H1069601A   KDI

Korek jest dowodem nam pomysłowość natury: lekki, wodoodporny i zdolny do 
utrzymania temperatury.  Nasz ekologiczny kubek wielokrotnego użytku pomieści 400 
ml ulubionego napoju w drodze do pracy lub podczas wycieczki. Cenimy też Twoją 
wygodę - możesz korzystać ze zmywarki i mikrofali (do 120*C).
Numer katalogowy: 6H1069601   KBI
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Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi w PLN brutto. Finalną cenę sprawdź u wybranego Partnera 
Serwisowego SEAT. Informujemy o możliwości aktualizacji oferty, co może skutkować wycofaniem lub dodaniem produktów 
oraz zmianą ich cen. Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem 
wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Ważne do 31.12.2021, lub do odwołania.


