
SEAT Arona.



De crossover
Gedraag je zus. Kleed je zo. Rijd met dit, rijd met dat. 
Het leven zit vol stemmen die je vertellen wat je moet 
doen. De echte durvers luisteren alleen naar hun 
eigen stem. Bewandelen hun eigen pad.
En nu krijgen ze ruggensteun. De SEAT Arona is de 
stadscrossover ontworpen voor de onvervaarden. 
Slim. Krachtig. Dynamisch. Zodat je overal en altijd je 
eigen ding kunt doen. Wat dat ook moge zijn.

is geland.
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Gemaakt in 
Barcelona.

1953. De eerste SEAT rolt van onze productielijn in Barcelona 
en een heel land komt in beweging. Meer dan 60 jaar later 
brengen wij overal ter wereld mensen in beweging.

Maar Barcelona blijft ons inspireren. Haar creatieve geest zit 
ons in het bloed. Iedere auto die wij produceren is ervan 
doordrenkt. (50% van de energie die wij gebruiken om onze 
wagens te maken, halen wij namelijk rechtstreeks uit de 
mediterraanse zon.) Dit is een stad die nooit stilvalt.  
Net zomin als wij. Waarom? Omdat er zoveel te beleven valt.
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De wereld zit vol 
mogelijkheden. SEAT maakt 
het je gemakkelijk om ze te 
benutten. Stippel je eigen 
route uit. Kies je eigen doelen. 
Blijf in beweging in je 
voortdurend veranderende 
leven. Dat is wat wij doen.

Wat voor zin heeft het immers 
als het je niet vrijmaakt, 
voortstuwt, dingen verbetert? 
Als het niet gemakkelijk is, is 
het geen mobiliteit.

Easy 
mobility.
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Er is nog nooit iets
voortgekomen uit 
een comfortzone.

Jouw 
Arona.

Een frisse, moderne en fraaie look en 
aerodynamische prestaties. De SEAT Arona 
heeft het allemaal, met ultragedefinieerde 
blisters en dynamische lijnen. Compact. 
Onbevreesd. Ontworpen om vrij te zijn.  
De vinnigheid van een stadsauto verenigd 
met de stijl en de inhoud van een SUV. 
Techniek waarmee je de wereld binnen
handbereik hebt. Meer ruimte om mee te 
spelen. Dit is een nieuwe visie.  
Net zo onafhankelijk als jijzelf.
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Werp de kaart maar weg. Je weet waar je naartoe gaat.  
Met klasse. De grenzen verleggend. Buiten de lijntjes 
kleurend.  
En wanneer je er bent, zal je weten waarom.

X markeert
de plek.

Exterieurdesign
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Hoe wil je het hebben? Zo zal je het 
krijgen. De SEAT Arona laat je kiezen 
wat goed is voor jou. Oranje op grijs? 
Komt in orde. Zwart op rood? 
Natuurlijk. Wat je ook kiest, de nieuwe 
SEAT Arona stelt je in staat aan 
zelfexpressie te doen.

Eis meer.
Krijg meer.

Exterieurdesign
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Je onderscheiden, om de juiste redenen.  
De SEAT Arona beheerst de weg met zijn 
warmgestempelde radiatorrooster met 
chroomdetails en zijn hogere bestuurders-
positie. Van hieruit kan je je volgende move 
gemakkelijk plannen.

Hoe is het 
uitzicht van 
daarboven?

Exterieurdesign
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Van zijn op maat gemaakte 18-duimse 
lichtmetalen velgen tot zijn verbluffende 
lijnen, de SEAT Arona zegt alles, zonder een 
woord te zeggen. Omdat stijl meer is dan er 
goed uitzien. Het moet er ook gemakkelijk 
uitzien.

Breng hoofden 
op hol.
Verover harten.

Exterieurdesign
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Stralender dan de rest. De SEAT Arona is 
uitgerust met de nieuwste full-ledkoplampen 
en ledcontrolelampjes achteraan. Zodat je 
over het vermogen en de visie beschikt om 
het vol te houden tot het einde.

Verder zien.
Verder gaan.

Exterieurdesign
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Als je grootse plannen hebt, heb je massa’s ruimte 
nodig. Strek je uit. Geniet van een afwerkingskwaliteit 
die volmaakt aanvoelt. En voer het bevel over je 
wagen. Alles bevindt zich precies daar waar je het 
hebben wil.

Binnen jouw 
ruimte
zijn er geen 
grenzen.

Interieurontwerp
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Wij kunnen allemaal wat extra 
ruimte gebruiken. Dus geeft 
de SEAT Arona je meer. Met 
een maximaal koffervolume 
van 400 liter kan je alles 
meenemen wat je wil. En wat 
zij willen. Zodat iedereen zijn 
ding kan doen.

Opties.
Verveel- 
voudigd.

Interieurontwerp
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Zijn waar je moet wezen, zonder er echt te zijn.  
Dankzij de Wireless Charger en de gsm-versterker in de  
SEAT Arona is alles volledig geladen en vertrekkensklaar. Full 
Link-technologie zorgt voor totale connectiviteit en controle.

Overal.
Te allen tijde.

Technologie

26



Niet iedereen doet altijd de slimste zetten. 
Soms komen ze uit het niets.  
Daarom waarschuwt de SEAT Arona je voor 
eventuele gevaren in je dode hoek. Laat zij 
hun ding maar doen. Jij kunt het jouwe doen.

Zie ze komen.
Zonder moeite.

Veiligheid
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De maan
is niet genoeg.

Op jouw 
manier.

Wil je het beste? Je hebt het. Wil je het nog 
beter? Maak hem de jouwe. De SEAT Arona is 
personaliseerbaar tot in het kleinste detail. 
Op basis van iedere kleur. Van a tot z.

Meer technische snufjes nodig? Laat je gaan. 
Wil je meer stijl? Je hebt hem. Omdat je je 
niet mag laten vertellen wat je moet doen, 
maar je altijd je eigen ding moet doen. 
Precies zoals jij het graag hebt.
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Je sluit geen compromissen. Net zomin als de 
SEAT Arona. De FR-uitvoering is prestatie en 
veelzijdigheid, gecombineerd met het beste 
design in zijn klasse. Waarom zou je niet alles 
kunnen hebben?

Voel je
de roes?

FR.

Ultradynamisch.

Al de juiste lijnen.

Jij hebt het nu voor het 
zeggen. Dus de FR-uitvoering 
komt met SEAT Drive Profile. 
Selecteer gewoon de 
perfecte modus voor jou. 
Meer grip? Meer efficiëntie? 
Aan jou de keuze.

De FR-uitvoering dekt 
alle aspecten, van top 
tot teen. Natuurlijk heb 
je ze binnenin. En met 
deze lijnen heb je ze 
ook langs buiten.
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Sportief van kop tot teen. Deze 
18-duimse verspaande 
lichtmetalen velgen trekken 
geheid de aandacht.

Alles wat je nodig hebt,  
precies waar je het nodig hebt.

01 Easy does it. 02 Keep on rolling

Blijf 100% opgeladen dankzij 
de wireless charger  
en de connectivity box.

Jij denkt anders? Kies voor pure 
klasse en comfort in ieder detail.

03 It's a wireless world.

Verruim je potentieel. Breng licht in 
een nieuwe wereld met full-
ledkoplampen.

04 Blijf helder en alert.

Het 8-duimse aanraakscherm is 
intelligentie en schoonheid, binnen 
handbereik.

05 Slim is sexy. 06 Een vleugje leder.

01 03

04

05

0602

Standaarduitrusting

Veiligheid
•  Elektronische stabiliteitscontrole 

(Electronic Stability Control (ESC))
•   Front Assist incl. autonoom 

noodremsysteem, zonder ACC
•   Bestuurders- en 

voorpassagiersairbag met 
deactivering passagiersairbag

•  Hill hold control
•   Afzonderlijke dagrijlichten met 

automatische koplampinschakeling
•  Safety Assist
•  Parkeerafstandscontrole
•  Elektronische stabiliteitscontrole 

(ESC)
•  Vermoeidheidsherkenning
•   Cruise Control-systeem en 

snelheidsbegrenzer
Exterieur
•  Dakkleur zwart, grijs of oranje
•   Gelakte bumper met verchroomde 

sierlijsten
•  Verchroomde uitlaatpijp
•  Ruitomlijsting in chroomlook
•   17-duimse 26/3 lichtmetalen 

Dynamic-velgen in Brilliant Silver
•  Verchroomde dakrails
•   Dubbele halogeenlampen met 

leddagrijlichten
•  Mistlampen met bochtenfunctie
•  Koplampen met lichtbundelregeling
•  Ledmistlachterlicht
•  Getinte ruiten

Elektronica
•   Licht- en regensensor
•   Elektrisch bediende ruiten 

met comfortbediening en 
stroomkringonderbreker

•   Elektrisch verstelbare en verwarmde 
buitenspiegels

•   Voor- en achterruitenwisser 
en -sproeiersysteem met 
intervalschakeling

•   Elektronische startonderbreking
•   Elektronische airconditioning 

'Climatronic' 
•   2 inklapbare sleutels met 

afstandsbediening
•   Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening 
Cool & Sound:

•   Voorbereiding voor stereo-installatie 
+ dakantenne  
met diefstalbeveiliging

•   Cool & Sound 6,5-duims 
kleurenscherm

•   Bluetooth
•   6 luidsprekers
•  USB + AUX-in + SD-kaartlezer
•  Multifunctiestuur
Interieur
•   Zonneklep met spiegel en 

kaarthouder voor beide voorzetels
•  Gedeeld neerklapbare zetels
•  Achteruitkijkspiegel met 

automatische dag/nacht-functie
•  Koffer met dubbele vloer
•  Opvouwbare 

bagageruimteafdekking
•  Leeslampjes voorin voor bestuurder/

voorpassagier
•  In de hoogte verstelbare voorzetels
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Met de Style-uitvoering heb je alles wat je wil, 
en niets dat je niet wil. Dit is de SEAT Arona, 
met vrijheid van keuze.

Je hebt het of je 
hebt het niet.

Style.

Perfecte smaak.

Altijd anders.

Je hebt de stijl. Als 
alles kwaliteitsvol is, 
wordt het tijd om de 
lat hoger te leggen.

Jouw ding. Jouw stijl. Jouw Arona. 
Tussen de kleurpersonaliserings-
opties voor het dak en het koetswerk 
is er niets dat je niet kunt doen.
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Verleg de normen en zie de 
weg in hoge resolutie.

0301

04 06

05

02

Een intuïtief dashboard staat 
voor besluitvaardig zijn 
wanneer het nodig is.

03 Snel uit de startblokken.02 Zet 'm aan.

Toon de wereld wat je waard 
bent, met een reeks 
bekledingsopties.

01 Neem de leiding.

Dagrijachterlichten verhogen zowel 
het veiligheids- als het stijlniveau. 
Zodat je niet onopgemerkt blijft.

06 Val je graag op?

De dakrails zijn aanpasbaar 
aan iedere situatie zodat je er 
alle kanten mee uit kunt.

04 Boordevol actie.

Beheers je wereld met de 
Climatronic-airco van de nieuwe 
Arona. Houd je het hoofd koel? 
Natuurlijk.

05 Hoe je het ook wil.

Standaarduitrusting

Veiligheid
•  Elektronische stabiliteitscontrole 

(Electronic Stability Control (ESC))
•   Front Assist incl. autonoom 

noodremsysteem, zonder ACC
•  Centrale vergrendeling
•  Boordcomputer
•  Bestuurders- en 

voorpassagiersairbag met 
deactivering passagiersairbag

•   Zijairbag voorin, met gordijnairbag
•  Hill hold control
•   Gordelwaarschuwing, elektrisch 

contact in de gesp, geavanceerde 
veiligheidsuitrusting

•  Afzonderlijke dagrijlichten met 
automatische koplampinschakeling

•  Vermoeidheidsdetectie
•  Snelheidsregelaar en -begrenzer
Exterieur
•  Dak in koetswerkkleur
•   Deurgrepen en spiegelkap in 

koetswerk- of dakkleur
•  Lednummerplaatverlichting
•  Verborgen uitlaatpijp
•   16-duimse 26/1 lichtmetalen Design-

velgen in Brilliant Silver
•  Zwarte dakrails
•   Halogene koplampen
•  Mistlampen met bochtenfunctie
•  Koplampen met lichtbundelregeling
•  Daglichten en achterlichten met  

LED-technologie

Elektronica
•  Elektrisch verstelbare buitenspiegels
•   Voor- en achterruitenwisser 

en -sproeiersysteem met 
intervalschakeling

•   Elektronische startonderbreking
•  Airconditioning
•   2 inklapbare sleutels met 

afstandsbediening
•  Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
Cool & Sound:
•   Voorbereiding voor audiosysteem 

+ dakantenne met 
diefstalbeveiliging

•   Cool & Sound 6,5-duims 
kleurenscherm

•  6 luidsprekers
•  Bluetooth®
•  Basisboordcomputer
•  USB + AUX-in + SD-kaartlezer
•  Multifunctiestuur
•  Stof- en pollenfilter
Interieur
•   Zonneklep met spiegel en 

kaarthouder voor beide voorzetels
•  Drie hoofdsteunen achterin
•  Gedeeld neerklapbare zetels
•  Achteruitkijkspiegel met 

automatische dag/nacht-functie
•  Koffer met dubbele vloer
•  Opvouwbare 

bagageruimteafdekking
•  Leeslampjes voorin voor bestuurder/

voorpassagier
•   Elektrisch bediende ruiten 

met comfortbediening en 
stroomkringonderbreker

•   iSOFiX + Top Tether-verankering voor 
buitenste zetels achterin (1+1)(1+1)
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Reference.
Als het juist is,
is het 
moeiteloos.

Ingeschakeld.

Hijs de vlag.

Voel je je geconnecteerd
en geëntertaind? Met de 
6,5-duimse MIB wordt 
alles een koud kunstje.

Beken kleur met de 
crossover X op de C-stijl 
van je Arona.

* Deze kleur is niet meer beschikbaar

Al het essentiële helemaal onder controle.  
De Reference-uitvoering van de SEAT Arona 
houdt de dingen probleemloos en eenvoudig.
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Design Brilliant Silver R  St Piano Black St  FRDynamic Brilliant Silver St  Dynamic Brilliant Silver FR

Performance Black R FR Sport Black St  FRReference R  
Style St  

FR FR  
Standaard   
Optioneel   

Accessoires wielen.
SEAT Sport Line: alle wielaccessoires gemonteerd bij SEAT Sport.  
Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd op je 
nieuwe wagen.

18"

16" 17" 18"

Velgen.

Urban Black R Machined St
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Kleuren.

Reference R  
Style St  

FR FR  
Standaard   
Optioneel   

¹Soft kleur.
²Metaalkleur. 

⁴Voor XE en FR hebben de buitenspiegels
dezelfde kleur als het dak. Voor St zijn de

buitenspiegels in koetswerkkleur.

01

02

03

01 Midnight Black²,⁴  
St  FR  

02 Magnetic Tech²,⁴ 
St  FR  

03 Eclipse Orange²,⁴  
St  

Midnight Black² R  St  FR  Magnetic Tech² R  St  FR  Candy White¹ R  St  FR  

Eclipse Orange² R  St  FR  Pure Red¹ R  St  FR  Nevada White² R  St  FR  Desire Red² R  St  FR  

Mystery Blue² R  St  FR  Urban Silver R  St  FR  
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Reference R  
Style St  

FR FR  
Standaard   
Optioneel   

¹De bekleding is voorzien van grijze stiksels.
²De bekleding is voorzien van rode stiksels.

Bekledingen.

Cloth Black Comfort seats FA FR

Cloth Black Comfort seats AF R Cloth Blue & Grey Comfort seats CB St Dinamica® Black Sport seats CB+WL7 St

Dinamica® Black Sport seats FA+WL7² FR
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Jouw 
accessoires.

Anders.
Het is de enige juiste keuze.

Wat is jouw ding? Wat je ook maar wilt dat het is.  
Stijlvoller? Beter uitgerust? Maak je SEAT Arona uniek, 
en ontzeg je niets.  
Hij is van jou.
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Vinnig. Licht. Robuust. De hoogwaardige lichtmetalen velgen 
van de SEAT Arona werden ontworpen om meer uit de weg te 
halen. Ze zijn verkrijgbaar in 18 duim en mat Sport Black of 
glanzend Piano Black en maken een statement. En waarom 
niet? Je hebt de keuze.

Ga voor de coole en verfijnde look van 
de 18-duimse lichtmetalen velgen in 
mat Sport Black, de perfecte 
aanvulling voor je wagen.

Waar design en performance 
samenkomen.  
Een subspoiler in mat chroom of zwart 
satijn verschaft je Arona meer 
dynamiek op de weg. 

SEAT Sport Line: alle wielaccessoires gemonteerd bij SEAT Sport. 
Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd op je 
nieuwe wagen.

18-duimse lichtmetalen velg  
in Sport Black.

Subspoiler.

Prestatie.
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Interieur.

Veiligheidsharnas voor hond.

Breng licht in de duisternis met 
deze sierdrempels. Ze lichten 
op wanneer je een portier 
opent, zonder elektrische 
installatie. 

01 Verlichte zijdrempels.

Blijf veilig en koel, bescherm je 
tegen rechtstreeks zonlicht en 
behoud een goed zicht. Zo 
bereid je je echt voor op de 
zomer.

03 Zonnekleppen.

Volg nauwlettend wat er zich 
afspeelt in de wagen, zonder het 
verkeer uit het oog te verliezen. Met 
kinderen die graag hun ding doen, 
is dit de perfecte aanvulling.

02 Extra binnenspiegel. 04 Consolemat.

01

02

03

04

Het is een hondenleven, dus maak het 
beter. Je hond kan voortaan 
comfortabel en veilig meerijden 
dankzij dit gecapitonneerde
reisharnas, dat wordt bevestigd aan 
de veiligheidsgordel voor extra 
veiligheid.

Je eigen ding doen was nog nooit zo gemakkelijk. Dit 
praktische en opgepoetste assortiment werd ontworpen om 
je SEAT aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Heb je 
schaduw nodig? Zoek je licht in de duisternis? Of heb je 
gewoon zin in een paar leuke snufjes om je perfecte SEAT 
Arona af te ronden? Wat je ook nodig hebt, ga voor maatwerk 
en leg de lat hoger. 

Fleur je nieuwe SEAT Arona op met 
deze beschermende consolemat, 
die de geest van Barcelona 
evoceert met een levendige 
weergave van haar kleurrijke 
straatjes. 



De SEAT Arona is verkrijgbaar met twee gedurfde, 
gepersonaliseerde interieurs: Fitness Green en 
Sophisticated Pearl Gold. Update je 
versnellingspookknop, stuurwiel en meer om het interieur 
net zo fris te houden als de buitenkant.

Interieur
personalisering.

Vervolledig je dynamische 
interieur. Deze coole finishing 
touch is verkrijgbaar in een 
reeks Arona-kleuren.

Achteruitkijkspiegels.

Het praktisch nut van dit stijlvolle 
en beschermende zetelnet is 
ongeëvenaard. Ook verkrijgbaar in 
Black.

Net tussen zetels.

Bescherm de waarde van je design 
met deze op bestelling 
gemonteerde roestvrij stalen 
drempels voor de voorportieren. 
Ook verkrijgbaar in Silver.

Zijdorpels.
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Interieur
personalisering.

Zo neem je het heft in handen. Jouw 
gepersonaliseerde stuur, met een 
gedurfd nieuw design. Ook 
verkrijgbaar in Silver. Alleen voor het 
met leder beklede stuur. Niet 
verkrijgbaar voor de versies FR en 
Xcellence.

Eerste, tweede, derde, en hoger.  
Dit is Arona-stijl. Ook verkrijgbaar in 
Silver. Niet verkrijgbaar met een 
automatische versnellingsbak.

Stuur.

Versnellingspookknop.

Deze knappe 
sleutelafdekkingen bieden 
bescherming en passen 
perfect bij het interieur van 
jouw keuze.

Sleutelafdekkingen.

Voetsteun & pedalen.

Wees steeds verzekerd van een 
perfecte grip. Deze op maat 
gemaakte antislipmatten zijn 
ideaal voor sportief rijden.

Vloermatten.

Dynamische controle met 
pedalen en voetsteunen in 
jouw stijl. Ook verkrijgbaar in 
Silver. Pedalen niet 
verkrijgbaar met automatische 
versnellingsbakken. 
Accessoires niet verkrijgbaar 
voor wagens met het stuur 
rechts.
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Cooler dan dit bestaat niet. Maak de buitenkant van 
je Arona net zo uniek als jijzelf. Kies uit een reeks in het 
oog springende extraatjes, zoals coole stickers, 
mistlampsierlijsten en achterklepsierlijsten. Dit is 
personalisering, tot in het kleinste detail. 

Exterieur
personalisering.

Tooi je buitenspiegels en 
voorruitframe met deze coole 
stickers in Arona-kleuren.

Exterieurstickers.

Toon je van je meest coole kant 
met een achterklepsierlijst, ook 
verkrijgbaar in Matt Chromed en 
Piano Black. Dit tilt je design naar 
een hoger niveau.

Achterklepsierlijst.

Deze mistlampsierlijsten zijn uit één 
stuk om het sportieve design kracht 
bij te zetten. Nu zullen ze je zien 
komen. Ook verkrijgbaar in Silver 
en Piano Black.

Mistlampsierlijsten.
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Is dat geen 
heerlijk 
gevoel?

Keuze.
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Transport.

Een opvouwbare metalen 
drager om te bevestigen op de 
trekhaak van je Arona, voor 
twee fietsen. Dit is mobiliteit 
voor je mobiliteit.

Trekhaakfietsendrager.

Is skiën je passie? Deze 
trekhaakskidrager is 
ontworpen om ski’s en 
snowboards te vervoeren, 
zodat je stijlvol op winter-
vakantie kunt vertrekken.

Trekhaakskidrager.

Met het assortiment slimme en praktische 
transportaccessoires voor de SEAT Arona  
weet je altijd zeker dat je alles veilig en wel  
ter bestemming krijgt.
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Onopvallend en stevig. Als je 
veel te vervoeren hebt, is deze 
handige trekhaak precies wat 
je nodig hebt.

Trekhaak.

Transport.

64



Bereid je voor op al de opwindende 
dingen die het leven je brengt.

Transport.

Trip naar de bergen? Deze 
skidrager werd speciaal 
ontworpen en is perfect voor 
gezinsgebruik. Voor 4/-6 ski's 
of 2/-4 snowboards.

Skidrager.

Klaar om in actie te komen. Deze 
dakrails werden speciaal voor je  
SEAT Arona ontworpen. Ideaal voor 
een reeks dakaccessoires. Compleet 
met antidiefstalinrichting. 

Dakrails.

Ideaal voor langere gezinsuitstappen: 
beschermt je bagage tegen weer en 
wind. Stijlvol, aerodynamisch en 
gemakkelijk te monteren en 
bevestigen. Opent langs beide zijden 
en wordt gebruikt met dakrails.

Dakkoffer.

Fietsfanaat? Vervoer je fietsen met 
deze aerodynamische aluminium 
drager. Wordt gebruikt in combinatie 
met dakrails en is uitgerust met een 
antidiefstalinrichting.

Fietsdrager.
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Bescherming.

Bescherm je SEAT Arona met een reeks maat-
accessoires. Deze praktische collectie houdt alles op 
zijn plaats en in optima forma.

Het scheidingsrek scheidt het 
inzittendencompartiment van 
de koffer, en kan gemakkelijk 
worden verwijderd zonder 
gereedschap; perfect voor 
huisdieren.

Stevig. Waterdicht. Gemakkelijk te 
reinigen. Antislip. Met dit simpel te 
installeren accessoire kan je alles 
aan wat het leven in petto heeft 
voor je SEAT Arona.

01 Scheidingsrek.

Spatlappen voor vooraan en 
achteraan voorkomen dat 
steenslag, modder en ander vuil 
van het wegdek het koetswerk van 
je SEAT Arona beschadigen. 
Eenvoudig en doeltreffend.

03 Spatlappen.

Bescherm je nieuwe SEAT met deze 
gemakkelijk vast te zetten 
omkeerbare koffermat. Ze is de 
ideale manier om te voorkomen dat 
vuil en vloeistoffen je wagen 
onherstelbaar beschadigen.

02 Omkeerbare koffermat. 04 Halfharde kofferbak.

01

02

03

04

Deze aluminium verdeler benut
de bagageruimte van je Arona
tot het uiterste, en zorgt ervoor dat
alles in perfecte toestand ter 
bestemming raakt.

Kofferorganizer.
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De SEAT Arona is uitgerust met aangepaste zetels en 
veiligheidsfuncties om iedereen te beschermen, plus de 
nieuwste infotainmentsystemen om ze tevreden te houden. 
Bescherm wat belangrijk is, en laat lange reizen 
voorbijvliegen.

Film de actie en entertain het gezin. 
Deze herlaadbare, met twee camera’s 
uitgeruste head-updisplay bevat 
HD-kaarten van Europa. Compleet 
met zuignapbeugel en statief. Zo vind 
jij altijd de beste route en kunnen je 
passagiers meekijken.

Geschikt voor gewichtsklassen II, III  
(15 tot 36 kg). Te installeren met de 
veiligheidsriem of met iSOFiX en de 
veiligheidsriem. In de hoogte 
verstelbare rugsteun. De hoes is 
afneembaar en wasbaar.

Navlet 7".

SEAT PEKE G1 Trifix I-Size.

Infotainment
& veiligheid.
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Multifunctionele toilettas,
kan worden opgehangen of
neergezet, met diverse
vakken binnenin, uitneembare 
plastic zak voor het vervoeren 
van vloeistoffen in hand-
bagage op vliegtuigen, met 
subtiel gestempeld SEAT-logo

Materiaal: 100% polyester.
Basis: waterafstotend 
polyurethaan
Afmetingen: 300×120×245 
mm
Kleur: blauw/beige
Ref.: 6H1087317 HAJ

Notitieboekje met zacht 
aanvoelende afwerking en 
soepele kaft, kleine lederen 
SEAT-badge op kaft, 
horizontale elastische band, 
blanco pagina’s, pagina’s, 
224 pagina’s met autosilhouet 
op eerste pagina, bladwijzer.

Materiaal: papier
Afmetingen: 215×150×17 mm
Kleur: donkerblauw / bruin
Ref.: 6H1087216 HAJ

Crossover 
Line.

Notitieboekje.

Toilettas.



Tot je dienst.

Vrijheid begint waar 
bezorgdheid eindigt.

Het leven is te kort om het door te brengen in 
een garage. SEAT Service maakt uitsluitend 
gebruik van originele SEAT-onderdelen om je 
Arona op zijn best te houden. Zodat je er 
steeds op uit kunt trekken.
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Het leven is 
er om geleefd 
te worden.

Kleine reparatie,  
kleine prijs.
CLEVER REPAIR
Wanneer u een SEAT koopt, koopt u veel meer dan alleen een auto.Bij SEAT 
bieden wij de best denkbare service voor uw wagen. Wij pasten onze service 
immers aan aan de specifieke behoeften van uw SEAT. Daarom creëerden wij 
een specifieke service voor kleine reparaties die u normaal niet zou laten 
uitvoeren omdat ze te veel kosten en te lang duren.Ziehier de reparatietypes 
waar ons CLEVER REPAIR PROGRAMMA uit bestaat:

/ SPOTREPARATIE / GLASREPARATIE  / DEUKREPARATIE   
/ DEUKREPARATIE MET LAKWERK

Een ruime waaier aan diensten  
beschikbaar 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar.
SEAT SERVICEMOBILITEIT
SEAT SERVICEMOBILITEIT is de pechverhelpingsdienst van SEAT. Deze dienst 
wordt automatisch verkregen bij de aankoop van een nieuwe SEAT  
en dit voor levenslang, op voorwaarde dat u alle voorgeschreven 
onderhoudsdiensten laat uitvoeren bij ons erkende SEAT SERVICE-netwerk. 

Tal van  diensten zijn inbegrepen, van telefonische bijstand over herstel ter 
plaatse tot wegslepen, brandstof bijvullen en nog veel meer. SEAT SERVICE 
Mobility is in de hele Europese Unie en in de meeste omringende landen 
beschikbaar. Een volledige lijst met de diensten en landen vindt u op www.seat.
be/SERVICE.

SEAT zorgt voor uw veiligheid.  
U focust op de essentie.
SEAT INSURANCE
SEAT biedt een verzekeringsproduct aan dat specifiek en exclusief 
ontworpen is voor SEAT-auto's.

Door te kiezen voor SEAT Insurance weet u dat u de beste service 
krijgt:een handig betaalsysteem, snelle reparaties met originele 
SEAT-onderdelen die exclusief worden uitgevoerd in onze officiële 

SEAT-werkplaatsen en 24 uur per dag klantenservice, het hele jaar door.  
En natuurlijk zorgen we ook voor u. Als uw auto beschadigd of gestolen wordt, 
rijden we u naar de bestemming van uw keuze.

Door een SEAT-verzekering af te sluiten geniet u van alle expertise en 
kwaliteitsvolle reparaties die SEAT SERVICE aanbiedt. 

Geniet van jarenlange  
gemoedsrust.
SEAT SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN : WECARE
De SEAT service- en Onderhoudscontracten WeCare omvatten alle onderhoud en 
herstellingen vanaf drie tot 12 levensjaren.  
Onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de prestaties, de veiligheid en de 
efficiëntie van uw SEAT te optimaliseren.

Onze technici werden speciaal opgeleid om uw wagen te onderhouden en zij weten 
precies welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om uw comfort en veiligheid te 
garanderen.

Bij onze opgeleide SEAT-technici is uw auto in goede handen en kunt u rekenen op 
flexibiliteit, kwaliteit, transparantie, besparingen, plus: 
- De garantie van persoonlijke aandacht en het hoogste serviceniveau.  
- De expertise van onze teams en de nieuwste technologieën ontwikkeld voor uw wagen.  
- Maximale aandacht voor ieder detail.
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Milieu-informatie

ECO-tips: aanbevelingen voor een efficiëntere 
en milieuvriendelijkere rijervaring. 

ECO-trainer: helpt de bestuurder te genieten 
van een efficiëntere rijervaring, door hem op 
onnodige acceleraties en remmanoeuvres te 
wijzen.

Ecologisch rijden      

Gebruik van duurzame materialen zoals 
katoen, natuurrubber en cellulose/papier in 
verschillende onderdelen van de wagen.

Duurzame grondstoffen  

Dankzij een modulaire configuratie kon het 
aantal onderdelen worden gereduceerd, 
waardoor het chassis minder weegt.

Motoren   

Dieselmotoren werden uitgerust met het 
SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) 
om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken.

Luchtkwaliteit   

Het gebruik van full-ledkoplampen en 
leddagrijlichten verlaagt het stroomverbruik en 
verhoogt de levensduur van de koplampen.

Verlichting   

Volledige naleving van de nieuwe 
geluidsrichtlijnen dankzij verbeteringen 
aan het uitlaatsysteem en het 
akoestiekpakket. 

Akoestiek   

Verbeteringen aan het systeem helpen het 
gewicht en het volume van een volle tank te 
verlagen, zonder in te boeten aan autonomie.

Brandstoftank   

Door gebruik te maken van de nieuwe 
R1234YF-koelvloeistof kon het 
aardopwarmingsvermogen met 99,7% 
worden verlaagd.

Airconditioning 

Fabriek   

Tussen 2010 en 2017 werd de CO2-uitstoot per 
door SEAT geproduceerde wagen met 54% 
verlaagd.

Het gemiddelde energieverbruik van al onze 
wagens is gedaald met 16%.

Dankzij verbeteringen aan het 
oplosmiddelzuiveringssysteem hebben we de 
uitstoot van vluchtige organische stoffen 
(VOS) voor ieder voertuig met 50% kunnen 
verlagen t.o.v. 2016.

Nieuwe banden met een lage 
rolweerstand.

Banden   

Milieudoelstellingen van SEATs technische ontwikkeling

 Bescherming van het klimaat.  Behoud van natuurlijke grondstoffen.  Bescherming van de volksgezondheid.
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SEAT voert een beleid van permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan specificaties, kleuren en prijzen.  
De informatie in deze brochure wordt dan ook louter verstrekt bij wijze van richtsnoer. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de specificaties accuraat zijn op het ogenblik van 

publicatie dien je je steeds tot je erkende SEAT-verdeler te wenden voor de meest recente informatie. Wegens de beperkingen van het drukproces is het mogelijk dat de in deze brochure weergegeven 
kleuren en materialen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren en materialen. Dit voertuig en al zijn onderdelen, evenals de originele reserveonderdelen, werden ontworpen in overeenstemming met 

de wettelijke voorschriften inzake de preventie en minimalisering van de impact op het milieu, door middel van gerecycleerde/recycleerbare materialen, en maatregelen om te komen tot een 
geschikte recyclage ter vrijwaring en verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

12/2019. Gedrukt in België. 

4,6 - 6,6 L / 100 KM • 102 - 150 G CO2 / KM (WLTP)
De informatie betreffende de uitrustingen, het verbruik en de technische gegevens toont de stand van zaken op het moment van printen.  

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 

WLTP-goedgekeurd voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.seat.be. 
Adverteerder: S.A. D’IETEREN N.V., divisie SEAT Import, RPR Brussel, KBO-nr. 0403.448.140, IBAN BE42 3100 1572 0554, maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.


