SEAT Ibiza.

Jouw Ibiza.

Op jullie plaatsen.
Klaar. Beweeg.
Waarom hetzelfde blijven? De SEAT Ibiza
biedt meer technologie, meer ruimte en meer
manieren om hem de jouwe te maken. Alles is
vinniger. slimmer. Gemaakt om je als nooit
tevoren door de stad te verplaatsen.
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Exterieurdesign

Het leven is te
kort om stil te
blijven staan.
Stralender dan de rest. De SEAT Ibiza 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.
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Exterieurdesign

Wij zijn
ervandoor.
Wendbaarheid komt in de vorm van op maat
gemaakte velgen, nu verkrijgbaar in 18" voor
de FR-uitvoering. De legering waaruit de
velgen zijn vervaardigd, brengt lichtheid en
sterkte in jouw designkeuze. En omdat ze
verzinkt zijn, blijven ze er als nieuw uitzien.
Klaar om te vertrekken?
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Interieurontwerp

Op zoek naar
verandering?
Experimenteer.
Alles is anders nu. Een verbeterd dashboard
met digitaal glazen 8"-display en
sfeerverlichting biedt een nieuwe graad van
personalisering en technologie. Dus breek
met de traditie.
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Technologie

Waarom
wachten
tot morgen?
Alles is nu al beschikbaar. Dankzij je 8" glazen display
met Full Link-technologie en Navi-systeem raak je het
spoor nooit bijster. Met de Connectivity Box met
draadloze laadfunctie en gsm-versterker blijf je
permanent bereikbaar. En met het Keyless-systeem
en de Heartbeat-toets ben je in geen tijd vertrokken.
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Veiligheid

Ga maar, wij
beschermen je.
Wat het verkeer je ook voor de wielen gooit, je
SEAT Ibiza beschermt je. Van Adaptive Cruise
Control, Front Assist en vermoeidheidsherkenning tot Hill Hold Control, elektronische
stabiliteitscontrole en een bandenspanningscontrolesysteem. Met eveneens standaard
voorziene frontale, zij- en gordijnairbags kan
je relaxen en genieten van het rijden.
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Jouw manier.

Wie wil de kudde
volgen?
Het is niet moeilijk om jezelf te zijn met de
SEAT Ibiza. Kies de uitrustingsversie. Kies de
kleur. Kies de velgen en bekleding. Jij hebt het
voor het zeggen. (Is dat geen heerlijk
gevoel?)
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FR.

Ben je aan het
luisteren,
of aan het
kijken?
Dynamisch tot in het kleinste detail. De
FR-uitvoering is knap, sportief en stijlvol.
Bepaal je eigen tempo met een SEAT Ibiza die
werd gemaakt voor het jachtige leven.

Een beter zicht.
Doe het dak open en laat
het licht naar binnen. Het
elektrische schuifdak van
de Ibiza geeft je een
nieuwe kijk op de weg die
voor je ligt.
Ruimte te over.
Eentje voor onderweg?
Klap de achterzetels
neer en verander de
koffer van je Ibiza in een
ruimte die groot genoeg
is om alles wat je nodig
hebt te vervoeren.
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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
Exterieur
• FR-sportbumpers
• Bovenste radiatorrooster in chroom
• 17-duimse lichtmetalen velgen
Dynamic
• Mistachterlichten
• Mistlampen met bochtenfunctie
• Verlichtingspack [leddagrijlichten
+ ledachterlichten + sfeerlicht voor
voetenruimte en middenconsole]
Elektronica
• Vermoeidheidsherkenningssysteem
• Cruise Control
• Achterruitwisser en -sproeiersysteem
met intervalschakeling
• Achteruitkijkspiegel met manuele dag/
nacht-functie
• Ruitenwisser met intervalschakeling
en potentiometer (vier snelheden)
• Airconditioning
• Stof- en pollenfilter
• 2 inklapbare sleutels met
afstandsbediening
• Leeslampjes voorin voor bestuurder/
voorpassagier
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• Interieurlicht in voetenruimte &
middenconsole & deurpaneel
• 6 luidsprekers
• AUX-in-aansluiting, 1 USB-poort en
SD-kaartlezer
• Bluetooth®
• Instapradio met 6,5-duims MIBkleurenscherm
Interieur
• Opvouwbare bagageruimteafdekking
• Lederen handremgreep
• Boordcomputer Plus
• Kleur & bekleding FR:
• Achterspoiler FR
• Zonnekleppen voor bestuurder
en voorpassagier met spiegels en
kaarthouder alleen voor bestuurder
• Verchroomd instrumentenpaneel
• Gelakte zijruitomlijsting Brilliant Black
• Lederen multifunctiesportstuur met
“FR”-opschrift
• Lederen handremgreep
• Net op middenconsole passagier
• FR-sportzetels
• Decoratieve inzetelementen lederen
versnellingspookknop/manchetstiksel
in Rood
• Gedeeld neerklapbare zetels
• Opvouwbare bagageruimteafdekking
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01 Groot, helder, schitterend.

02 Stijlvolle zijden.

03 Keep on rolling

04 It's a wireless world.

05 Luxeleven.

06 De sportieve touch.

Het 8" digitale glazen display in
je SEAT Ibiza is bediening en
controle.

Bekijk de wereld in hoge
resolutie met je Glossy Black
buitenspiegels.

Lichtmetalen 18" velgen
Performance Licht en robuust.
Vier nieuwe redenen om je te
verheugen.

Val nooit meer zonder stroom
dankzij je Connectivity Box.

Dinamica-bekleding met kleurrijk
rood contraststiksel en FRstuurdetails houden het sportief
binnenin de wagen.

Je lederen multifunctiesportstuur
met “FR”-opschrift trekt de
aandacht naar zich toe.

Style.

Pluk de dag,
met stijl.
De Style-uitvoering combineert enkele van
de beste kenmerken van de SEAT Ibiza met de
afwerking die je zelf kiest. Nu is hij echt alleen
van jou.

Visionair design.
De halogeenkoplampen
wijzen de weg en
verlenen je Ibiza Style
een vinnig en
karakteristiek
voorkomen.
Modieuze afwerking.
Er goed uitzien en zich
beter voelen. Stijl is
een standaardkenmerk
van deze exclusieve
zetels.
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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
Exterieur
• Bumpers in koetswerkkleur
• Deurgrepen & buitenspiegels gelakt
in koetswerkkleur
• Zonnekleppen voor bestuurder
en voorpassagier met spiegels en
kaarthouder alleen voor bestuurder
• Bovenste radiatorrooster in chroom
• Stalen 15-duimse velgen Urban
• Dubbele halogeenlampen met
halogeendagrijlichten
• LED achterlichten
• Mistachterlichten
Elektronica
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels
• Achterruitwisser en -sproeiersysteem
met intervalschakeling
• Achteruitkijkspiegel met manuele dag/
nacht-functie
• Elektronische startonderbreking
• Elektrisch bediende ruiten
voorin met comfortbediening en
stroomkringonderbreker.
• Mechanische ruitbediening achterin
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• Ruitenwisser met intervalschakeling en
potentiometer (vier snelheden)
• Airconditioning
• Stof- en pollenfilter
• 2 inklapbare sleutels met
afstandsbediening
• Leeslampjes voorin voor bestuurder/
voorpassagier
• 6 luidsprekers
• AUX-in-aansluiting en 1 USB-poort
• Bluetooth®
• Voorbereiding voor audiosysteem
+ dakantenne met diefstalbeveiliging
• 6 luidsprekers
• AUX-in-aansluiting, SD-kaartlezer
en 1 USB-poort
• Bluetooth®
• Voorbereiding voor audiosysteem +
dakantenne met diefstalbeveiliging
• Instapradio met 6,5-duims
MIB-kleurenscherm
Interieur
• Multifunctiestuur
• STYLE-comfortzetels
• Gedeeld neerklapbare zetels
• Bestuurderszetel in hoogte verstelbaar
• Opvouwbare bagageruimteafdekking
• Boordcomputer
• Bovenste radiatorroosteromlijsting
verchroomd
• Versnellingspook en handrem in leer
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01 Pure klasse.

02 Het grote wiel.

03 Ontspannen rijden.

04 Blijf op de hoogte.

05 Volle aandacht.

06 Zonder zweten.

Chroomdetails in het interieur
zorgen voor de nodige bling.

Dit ben jij ten voeten uit, met
lichtmetalen 16-duimsvelgen.

Met een druk op de knop is je
cruise control klaar voor de
snelweg.

Weergave van het
brandstofverbruik en de
actieradius, precies waar je ze
nodig hebt.

Superheldere ledremlichten trekken
de aandacht om de juiste reden.

Dankzij de ingebouwde Climatronic
BI-Zone + Air Care houd je je hoofd
koel onder druk.

Reference.

Eenvoudigweg
Ibiza.
De Reference-uitvoering heeft alles wat je
nodig hebt en niets dat overbodig is. Eigen je
de weg toe, in Ibiza-stijl.

Ingeschakeld.
Voel je je
geconnecteerd
en geëntertaind?
Met de 6,5-duimse
MIB wordt alles
kinderspel.
Eigen je de weg toe.
Dankzij het alert
reagerende stuurwiel
voelt deze
stadswagen bijzonder
sportief aan. Dit is de
SEAT Ibiza-norm.
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Velgen.

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.

15"

16"

Urban

R

St

Enjoy

R

17"

Design

St

Urban Black R Machined

St

Diamond cut
in Silver St FR

St Bt

17"

18"

Dynamic

FR

Diamond cut
in Mystic Magenta

St FR

Diamond cut
in Desire Red

St FR

Diamond cut
in Mystery Blue

St FR

Diamond cut
in Cosmo Grey

St FR

18"

Prestaties

FR

Diamond cut
in Piano Black

St XE FR

Diamond cut
in Desire Red

St FR

Diamond cut
in Mystery Blue

St FR

Reference

R

Style

St

FR

FR

Standaard
Optioneel
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Kleuren.

Magnetic Tech²

Mystery Blue²,³

R

R

St FR

St FR

Midnight Black²

Candy White¹

R

R

St FR

St FR

Pure Red¹

R

Desire Red²,³

St FR

Eclipse Orange²,³

R

St    FR

Nevada White²

R

Urban Silver²

St

R

St FR

R

St FR Bt

Reference

R

Style

St

FR

FR

Optioneel
¹Soft kleur.
²Metaalkleur.
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Bekledingen.

Zwart titan stof AF

Dinamica zwart sportzetels FL + PL7
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R

FR

Grijs & zwart stof CB

Zwarte stoffen sportzetels FL

St

FR

Reference

R

Style

St

FR

FR

Standaard
Optioneel

Jouw
accessoires.
Op alles voorbereid.
Altijd en overal.
Wil je sneller zijn? Beter beschermd? Meer kunnen
meenemen? Ga ervoor. SEAT Ibiza accessoires zijn de
beste manier om maximaal te genieten van iedere rit.
Op maat gemaakt voor je meest avontuurlijke
plannen.
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Prestatie.
De look van een sportwagen. De ziel van een stadswagen.
Je SEAT Ibiza is verkrijgbaar met optionele sportieve extra's
die zijn prestaties verbeteren en zijn karakter versterken met
felle kleuraccenten en sieronderdelen.

Front Styling Kit.
Verfraai de voorpartij met
een dynamische bumperlip, in een
kleur van jouw keuze die contrasteert
met de basiskleur.

Side skirts.
Zie er langs alle kanten geweldig uit
en voel de verbeterde
aerodynamische eigenschappen met
skirts die perfect passen op de zijkant
van je nieuwe Ibiza.
Lichtmetalen 18-duimsvelg.
Wil je een upgrade? Deze stijlvolle
velgen zijn het beste wat er is. De
naafdopkleuropties Mystery Blue
en Desire Red ronden de pure
performance mooi af.
SEAT Sport Line: alle wielaccessoires gemonteerd bij SEAT Sport.
Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd op je
nieuwe wagen.
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Prestatie.
Als je er wilt geraken, laat je je maar beter van je meest
sportieve kan zien. Deze accessoires werden ontworpen om
de prestaties op te voeren en zien eruit alsof je recht van het
circuit komt.

Spoiler.
Niets oogt sportiever dan een spoiler.
Geniet van een betere aerodynamica
en meer downforce en zie eruit alsof
je recht van het circuit komt.

Achterdiffusor.
Met deze aerodynamische
achterbumper met sierelement onder
de nummerplaat oogt de achterkant
van je SEAT Ibiza bijzonder stijlvol.
Hatchback-sierlijst.
Verkrijgbaar in chroom of zwart.
Kom geweldig voor de dag met een
knappe achterklepsierlijst die perfect
op de achterkant van je wagen past.
SEAT Sport Line: alle Performance-accessoires gemonteerd bij SEAT
Sport. Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd
op je nieuwe wagen.
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Interieur.
Gemakkelijke mobiliteit nog gemakkelijker
gemaakt. Dit praktische en verzorgde
assortiment werd gemaakt voor iedere rit.
02

Net tussen zetels.
Het praktisch nut van dit stijlvolle en
beschermende zetelnet is
ongeëvenaard.

38

01

03

01 Bolvormige bekerhouder.

02 Universele magnetische houder.

03 Verlichte zijdrempels.

Slim en eenvoudig. Houd je
benodigdheden bij de hand.

Ontworpen om je telefoon op een
optimale hoogte te plaatsen.
Dit is iets waar de moderne mens niet
meer zonder kan.

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

Interieur
personalisering.
De SEAT Ibiza is nu verkrijgbaar met drie indrukwekkende,
ruime interieurs: Sport, Urban Tech en Trend. Dankzij
verbeterde voetsteunen, pedalen, vloermatten,
versnellingspook en stuurwiel oogt het interieur net zo fris
als de buitenkant.
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Sport.
Rijd voorop met deze
sportieve accessoires in
Desire Red.

Urban Tech.
De mondaine stadsmens ziet aan
deze elegante accessoires in Mystery
Blue dat je het meent.
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Trend.
Het moet op de eerste plaats
cool zijn.
Kies deze Mystic Magenta
accessoires om wat trendy
accenten toe te voegen aan je
Ibiza.

Exterieur
personalisering.
Maak hem tot de jouwe met deze accessoires,
ontworpen om de look en feel van je nieuwe Ibiza te
versterken. Blijf altijd fris ogen, met deze sportieve
dakstickers in drie opties.

Trend-koetswerksticker.
Houd het trendy, met deze
coole sticker die past bij
je interieurdesign.

Sport-koetswerksticker.
Dit unieke design refereert aan je
interieur, ziet er te gek uit en houdt je
dak in topconditie. Je sportieve Ibiza
nu nog sportiever.

Buitenspiegels.
Je kan de kleur van de buitenspiegels
veranderen in Piano Black, Desire
Red, Mystic Magenta en Mystery Blue.
Fris ogen vanuit alle hoeken.

Urban Tech-koetswerksticker.
Een geweldige toevoeging bij het
Urban Tech-interieur. Verfijnde
lijnen, geïnspireerd door het
digitale tijdperk. Expressief en
beschermend in één.
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Meer?
Hij is
helemaal
van jou.
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Transport.

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

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

Surfplankdrager.
Laat geen enkele gelegenheid
voorbijgaan met deze handige
surfplankdrager. Past zich aan aan
de vorm van je surfplank,
en biedt plaats aan twee planken.
Voor coast to coast-actie.

Trekhaakfietsendrager.
Een opvouwbare metalen
drager om te bevestigen op de
trekhaak van je Ibiza, voor twee
fietsen. Dit is mobiliteit voor je
mobiliteit.
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Dakkoffer.
Bescherm je bagage tegen weer en
wind, met deze stijlvolle en
aerodynamische dakkoffer.
Gemakkelijk te monteren en
verankeren, kan langs weerszijden
worden geopend en wordt samen met
de dakrails gebruikt. Ideaal voor
langere reizen met het hele gezin.

Transport.

Trekhaak.
Onopvallend en stevig. Als je veel
te vervoeren hebt, staat deze
handige trekhaak paraat.

Trekhaakskidrager.
Is skiën je passie? Deze
trekhaakskidrager werd
ontworpen om 6 paar ski's of 2
snowboards te dragen.
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Bescherming.
Je hebt jaren plezier voor de boeg, dus bescherm je
SEAT Ibiza met een reeks accessoires op maat.
Ontworpen voor alles wat de weg in petto heeft: houd
alles op zijn plaats en in optimale toestand.

Kofferorganiser en
scheidingsrek.
Perfect voor huisdieren, alles
past mooi op het vloerpaneel.
De kofferorganiser wordt
compleet
geleverd met telescopische
stangen. Alleen verkrijgbaar
voor bagageruimte met
dubbel niveau.

Rubberen vloermatten
en spatlappen.
Eenvoudig en doeltreffend.
Deze rubberen vloermatten
zijn een geweldige manier om
het interieur van je nieuwe Ibiza
te beschermen. Voor- en
achterspatlappen doen
hetzelfde voor de buitenkant.

Omkeerbare koffermat en
schuimrubberen kofferbak.
Is tegen alles bestand. Vervoer
natte en vuile spullen zonder
probleem, en bescherm je
bagageruimte. De
schuimrubberen
kofferbescherming past op
dezelfde manier, en beide zijn
enkel verkrijgbaar voor koffers
met één niveau.
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Infotainment
& veiligheid.
De SEAT Ibiza is uitgerust met aangepaste zetels en
veiligheidsfuncties om iedereen te beschermen,
plus de nieuwste infotainmentsystemen

SEAT PEKE G1 Trifix I-Size.
Geschikt voor gewichtsklassen II, III
(15 kg-36 kg). Te installeren met de
veiligheidsriem of met iSOFiX en de
veiligheidsriem. In de hoogte
verstelbare rugsteun. De hoes is
afneembaar en wasbaar.
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Mediterranean
Line.
De geest van Barcelona. Levendig. Verfijnd. Coole kleding en
slimme accessoires om je lifestyle ten volle en met stijl te
beleven. Wat u ook doet, met deze exclusieve collectie hebt
u altijd wat u nodig hebt.
Sjaal.
Dames-T-shirt.
Casual T-shirt met korte,
omgeslagen mouwen, lage V-hals
met gedraaide randen, in de zijnaden
ingezet patroonlint, ronde naad,
SEAT-logo op de achterkant van de
hals.
Materiaal: 100% katoen
Maten: S - XL
Kleur: Ocean Blue
Ref.: 6H1084211X HAS

Materiaal: 100% polyester.
Afmetingen: 120×120 cm
Kleur: wit
Ref.: 6H1084331 HAN

Poloshirt voor heren

Espadrilles met handgeweven jute
zool, label met SEAT-logo,
handgemaakt in Spanje.

Poloshirt gemaakt van fijn
piqué met een zongebleekte
look verkregen d.m.v. een
speciale oliewasafwerking.
SEAT-logo op de achterkant
van de hals.

Materiaal: linnen, jute
Maat: 38, 39, 40, 42, 43, 44
Kleur: Insignia Blue
Ref.: 6H1084351X HAJ

Materiaal: 100% katoen
Maten S - 3XL
Kleur: Ocean Blue
Ref.: 6H1084230X HAS

Espadrilles.
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Lichte sjaal met geprint motief
en discrete SEATlogo-opdruk, kwastjes op de
randen.

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 Ibiza 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

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.

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.

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

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%.

Ecologisch rijden

Duurzame grondstoffen

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

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

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

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.

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

Airconditioning

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

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

Akoestiek
Luchtkwaliteit

Verlichting

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

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

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

Banden
Nieuwe banden met een lage
rolweerstand.

Milieudoelstellingen van SEATs technische ontwikkeling
*Vergelijkende gegevens verwijzen naar de vorige SEAT Ibiza-generatie.
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Bescherming van het klimaat.  

Behoud van natuurlijke grondstoffen.  

Bescherming van de volksgezondheid.

4,4 - 6,7 L / 100 KM • 102 - 151 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.
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.

