
 
 
 
 
 

 
 

 

SEAT utlyser tävling för att namnge sin nya 7-sitsiga SUV 
 

/ Ateca, Arona och.... nu kan du vara med och bestämma namnet på SEATs nya 7-sitsiga SUV 
som lanseras 2018 
/ Tävlingen #SEATseekingName pågår under sommaren och ger SEAT fans möjlighet att vara 
med och ta fram namnet på SEATs nya 7-sitsiga SUV 
/ Det slutgiltiga namnet presenteras i mitten av oktober 2017 
 
Södertälje 02/06/17 – Sedan lanseringen av SEAT Ronda 1982 har Spaniens geografi bidragit med 
namn till inte mindre än 13 modeller: Ronda, Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, 
Cordoba, Arosa, Leon, Altea och senast, Ateca och Arona. SEATs nya A+ SUV kommer bli den 14:e 
modellen som namges efter hemlandets geografi. Nytt denna gång är att namnet kommer tas 
fram genom en omröstning bland SEAT fans världen över.  
 
Tävlingen #SEATseekingName pågår under sommaren och ger SEAT fans världen över möjlighet 
att vara med och bestämma namnet på SEATs nya 7-sitsiga SUV som lanseras under 2018. På 
SEATs internationella sida seat.com/seekingname kan den som vill under sommaren ge sitt 
namnförslag. Kriteriet för namnförslagen är att de ska vara tagna från Spaniens geografi – städer, 
orter, monument eller liknande.  
 
Förslagen kommer samlas in fram till den 22 juni därefter utses ett antal finalister som 
presenteras under bilmässan i Frankfurt den 12:e september. Det slutgiltiga namnet utses sedan 
genom en omröstning och presenteras den 15:e oktober.  
 
För ytterligare information kontakta 

Henrik Looser, Marknad & PR chef SEAT Sverige på 072-512 84 24 eller henrik.looser@seat.se 

 

SEAT är det enda företaget med full kapacitet för att designa, utveckla, tillverka och marknadsföra bilar i Spanien. SEAT 

ingår i Volkswagengruppen och har sitt huvudkontor i Martorell (Barcelona). Det multinationella företaget exporterar 81% 

av sina fordon och har mer än 1700 återförsäljare i över 80 länder. 2016 nådde SEAT ett rörelseresultat på 143 miljoner 

euro, det största i företagets historia, och sålde knappt 410.000 (408.700) fordon globalt.  

 

I Sverige sålde SEAT 5707 bilar under 2016, en ökning med 34 procent med en marknadsandel på1,53 procent. SEAT är 

starkast på privatbilsmarknaden. 

 

SEAT-gruppen har mer än 14.500 anställda på sina tre produktionsenheter i Barcelona, El Prat de Llobregat och Martorell 

där de populära Ibiza och Leon tillverkas. Dessutom tillverkas Ateca och Toledo i Tjeckien, Alhambra i Portugal och Mii i 

Slovakien. 

 

I SEAT Technical Centre arbetar 1000 ingenjörer med innovation och utveckling. Denna  ”kunskapsbank” för företaget är 

också Spaniens största investerare i R&D och har verkat sedan 1975. I linje med företagets åtagande för minskad 

miljöpåverkan arbetar SEAT mot minskade utsläpp och ökad energieffektivitet, liksom återvinning och resursoptimering. 
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