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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Het leven is
aan de durvers.

Kijk rond je. Zie je wegen? Of een nieuw begin? Hindernissen? 
Of mogelijkheden? Bij SEAT zien we de wereld in al zijn 
wilde, prachtige glorie. Daar kunnen wij niet aan doen. We 
komen van een plek die bruist van creatieve energie. Waar 
het andere, gewoon is. En dus is alles wat we aanraken, 
van wagens tot fietsen tot nieuwe mobiliteitsoplossingen, 
ontworpen om je te helpen een gedurfder en verrassender 
leven te leiden.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Wat is leuker dan er te geraken? Er al zijn in de SEAT Ibiza. 
Dus, ga lekker zitten met je vrienden, zet de muziek harder 
en maak je klaar om te gaan. De SEAT Ibiza is ontworpen 
voor al die dagen vol plezier die eraan komen.

#Allmyfriends
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Muziek en gezelligheid 
voor al mijn vrienden.

Een versnelling hoger, met Full LEDs en verlichte 
ventilatieroosters waarmee je de stemming voor je 
reis kan regelen. De SEAT Ibiza is ontworpen om het 
plezier aan te zwengelen, van online connectiviteit tot 
urenlange kwaliteitsmuziek dankzij het BeatsAudio™ 
geluidssysteem: voor jou en iedereen die je kent.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Blij van binnen, schitterend van buiten. Met scherpere lijnen 
en verfijnde rondingen die je toestemming geven om op je 
eigen manier te gaan rijden.

De SEAT Ibiza heeft Full LED koplampen waarmee je de 
stad kan verlichten en toch het verbruik laag houden. En 
met lichtmetalen velgen die je zelfverzekerd voorwaarts 
duwen, rijd je in een roes op in het oog springende wielen. 
Dit alles, met het subtiele detail van het handgeschreven 
SEAT Ibiza logo op de koffer om de look helemaal af te 
maken.

Je hebt het, 
pak er maar 
mee uit.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Kom mee 
een feestje 
bouwen.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Jij en je vrienden, allemaal samen. Met nog  
comfortabeler, aanpasbare bekleding en sfeer-
verlichting in ventilatieroosters om de sfeer te verhogen. 
Geniet bovendien van een nog betere bestuurders-
ervaring, met een ergonomisch multifunctioneel 
stuurwiel, een verhoogd zwevend infotainmentscherm 
en een zacht aanvoelend dashboard.
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Helemaal 
centraal.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Hoe meer je ziet, hoe meer je weet. Door de combinatie 
van een groter 9,2'' zwevend aanraakscherm met 
navigatie en draadloze Full Link, is de SEAT Ibiza  
gemaakt voor wie graag moeiteloos verbonden blijft.  
Synchroniseer je kaarten, contactlijsten, muziek en meer 
voor onderweg. Je geniet ook van handsfree bediening 
dankzij het natuurlijke spraakcommando "Hola-Hola".

Compleet met een volledig digitaal 10,25'' Cockpit 
display voor al je essentiële rijgegevens, kan je de 
informatie die je nodig hebt aanpassen. Je kan het zelfs 
opsplitsen in 3 gemakkelijk te bekijken panelen, zodat 
alles precies is waar je het hebben wilt: net in je 
gezichtsveld.
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Dansen. 
Gewoon 
rondhangen. 
Doorrijden.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Meezingen met je favoriete liedjes. De SEAT Ibiza is 
ontworpen voor een leven vol muziek, met het 
BeatsAudio™ geluidssysteem van wereldklasse dat je 
favoriete liedjes nog meer kracht bijzet. En online 
toegang tot een wereld van wereldnummers met de 
SEAT CONNECT-app.

Wil je het rechtstreeks afspelen vanaf je smartphone? 
Geen probleem; stap in en synchroniseer meteen met 
Wireless Full Link technologie.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Geconnecteerd als
de beste vrienden.
Geniet van toegang op elk moment van de dag. Vergrendel en ontgrendel de deuren van je  
SEAT Ibiza, controleer zijn status en activeer de claxon op afstand. Vraag de weg of speel het 
volgende liedje: alles begint met SEAT CONNECT.

Media on Demand
Als je hoofd vol muziek zit en je wagen het 
allemaal kan afspelen. Luister naar wat je 
wil, wanneer je wil, volledig geconnecteerd.

Navigatie
Al jouw favoriete plekjes en al die plaatsen 
die je nog moet ontdekken. De SEAT 
CONNECT-app maakt navigatie snel en 
gemakkelijk, je kan er ook je dagelijkse routes 
en geplande ritten
in opslaan.

De juiste back-up
Als er een ongeval gebeurt, zendt Private 
Emergency eCall gegevens zoals je locatie, 
motortype, voertuigkleur en aantal passagiers 
rechtstreeks naar de hulpdiensten, zodat die 
gemakkelijker hulp kunnen bieden.
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Verkeersbordenherkenning. 
Blijf recht voor je kijken. Met de verkeersbordenherkenning 
kan je snelheidsbeperkingen en inhaalbeperkingen op 
je SEAT Digital Cockpit bekijken, zodat je nooit iets mist.

Side Assist. 
Bij inhaalmanoeuvres en rijstrookwissels hoef je je nek niet 
meer te verrekken. De voor- en achterwaarts gerichte 
radars helpen om dode hoeken in de gaten te houden. Als 
er iets binnen een straal van 70 meter komt, word je 
gewaarschuwd met een visuele hint.

Travel Assist. 
Niets zo leuk als een helpende hand. De Travel Assist 
functies op de SEAT Ibiza houden je reis in de gaten en 
gebruiken camera's om naar rijstrookmarkeringen en 
bochten te scannen.

Lane Assist. 
Blijf automatisch in je rijstrook. Lane Assist helpt je in je 
voorgenomen rijstrook te blijven. Als je begint af te 
wijken, laat het systeem je dat weten zodat je je koers 
kan corrigeren.

Beweeg
zonder zorgen.
Maak je geen zorgen, alles is geregeld. De SEAT Ibiza 
wordt geleverd met innovatieve veiligheidstechnologie, 
zodat jij je kan concentreren op wat belangrijk is - 
leuke dingen.

Ve
ilig

he
id

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Kies je uitvoering

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Unieke stijl en een persoonlijke keuze. Ieder beweegt 
op zijn eigen manier. Dus is de SEAT Ibiza er in drie 
stijlvolle uitvoeringen, waarmee je kan bewegen op je 
eigen ritme.
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Laat die sportieve look swingen.

FR-uitvoering.

Maak je klaar om indruk te maken op je maten, met een 
SEAT Ibiza die even dynamisch aanvoelt als hij eruit ziet. 
De FR-uitvoering combineert sportieve design accenten 
met verbeterde prestaties om je een optimale rijervaring te 
bieden.

Ondergedompeld in licht.
Wat is er beter dan samen met je beste vrienden cruisen 
in je SEAT Ibiza? Nou, jij en je beste vrienden cruisen in de 
SEAT Ibiza met het automatische zonnedak wijd open.

Het gebeurt allemaal hierbinnen.
Complete prestaties met een optimale binneninrichting.
De hoogwaardige stoffen bekleding in de FR-uitvoering 
laat iedereen comfortabel zitten met maximale 
zijdelingse steun.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Standaarduitrusting.
Veiligheid: 
•   Zij-airbag voorin met gordijnairbag en 

deactivering
•  3-punts veiligheidsgordel voor alle 

zitplaatsen
•  Visuele en akoestische waarschuwing 

veiligheidsgordel (voor- en achteraan)
•  ISOFIX + Top Tether ankers op de 

buitenste plaatsen achteraan
•  Cruise control systeem (CCS)
•  Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
•  Elektronische differentieelblokkering 

(XDS) met dynamische tractie-
ondersteuning

•  Hill Hold Control
•  Schijfremmen achteraan*
•  Lane Assist
•  Front Assist met autonoom 

noodremsysteem
•  Ruitenwisser met lichtsensor
•  Afzonderlijke dagrijverlichting met 

automatische koplampen en Coming 
Home-functie

•  Vermoeidheidherkenningssysteem
•  Bandenspanningcontrole
•  Gereedschaps- en bandenreparatieset
• Parkeersensoren achteraan

Elektronica:
•   8" Digitaal cockpit
•  SEAT Media System 8,25”
•  SEAT CONNECT met Safety & Service en 

toegang op afstand voor het mediasysteem
•  SEAT Drive Profile met ECO functie, Normal, 

Sport & Individual profielen
•  Regen-en-lichtsensor
•  Bluetooth®-verbinding
•  USB-C-aansluiting
•  6 luidsprekers
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
•  Climatronic (2 zones)
•  Welkomstverlichting in de koplampen
•  Twee inklapbare sleutels met 

afstandsbediening
•  Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening
•  Antidiefstal elektronische 

voertuigimmobilisatie

Koetswerk:
•   Dynamic lichtmetalen Brilliant 

Silver 17"-velgen
•  Zwarte buitenspiegelkappen
•  Antenne voor FM-ontvangst
•  Radiatorrooster met 

verchroomde omlijsting
•  Zwarte raamomlijsting
•  Elektrisch inklapbare, elektrisch 

verstelbare en verwarmde 
buitenspiegels

•  Eco-ledkoplampen & 
ledachterlichten

•  Mistlichten voor- en achteraan
•  Ledverlichting van de 

nummerplaat
•  Sportbumper achteraan met 

verborgen verchroomde 
uitlaatpijp

•  FR-logo op het kofferdeksel
• Verdonkerde ruiten vanaf B-stijl

Intérieur :
•   Zwarte cabine
•  Gekleurd lijstwerk in de 

ventilatieroosters in Daring Red
•  Sportstoeldesign voor de  

FR-uitvoering
•  In de hoogte verstelbare voorstoelen
•  In delen neerklapbare achterbank
•  Multifunctioneel Nappa lederen 

stuurwiel met FR-logo
•  Lederen handrem en 

versnellingspookknop
•  Binnenkant deur en zijpanelen met 

textiel en decoratief lijstwerk
•  Leeslampjes voor de bestuurder- en 

passagiersstoelen
•  Zelfdimmende binnenspiegel
•  Zonneklep met spiegel en 

kaarthouder
•  Binnenverlichting in de voetruimte, 

middenconsole en deurpanelen
•  Elektrische ruiten voor- en achteraan

Badend in de bassen.
Laat je gezelschap een superieur geluid ervaren met het topklasse BeatsAudio®1 
geluidssysteem: 6 eersteklas luidsprekers, een dreunende subwoofer en een 
krachtige versterker van 300 W geven je pure diepte en helderheid bij al je 
favoriete tracks.

Progressief ritme.
Word één met de weg. Met de optionele,  
lichtmetalen 18"*-velgen van de FR-
uitvoering ervaar je een soepeler en 
sportiever rijgedrag.

Beweeg zoals jij dat wil.
Wagen vol vrienden, we vliegen erin. Met vier 
SEAT Drive Profiles die het reactievermogen 
van de motor, de besturing en de afstelling 
aanpassen. Sport Profile laat je de SEAT Ibiza 
op zijn hoogtepunt ervaren met nog 
dynamischer prestaties

Eersteklasse bediening.
Speciaal ontworpen met een exclusief FR-embleem: het met nappaleder 
beklede, multifunctionele sportstuur heeft geavanceerde bedieningselementen 
waarmee je het audio- en navigatiesysteem kan bedienen zonder je hand van 
het stuur te halen.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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1  Deze uitrusting is optioneel.
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Geraak er met 
gepaste flair.

Style-uitvoering.

Al je maten, allemaal samen, geven zich helemaal in stijl. De 
Style-uitvoering geeft je de keuze uit strakke lichtmetalen 
velgen met een dynamisch koetswerkdesign, en een 
comfortabel interieur waar al je favoriete mensen perfect op 
hun plaats zitten.

Net dicht genoeg.
De parkeersensor achteraan vertelt je hoe dicht 
je bij andere voertuigen of omringende 
voorwerpen bent. Als je in positie maneuvreert, 
heb je dus geavanceerde controle, zodat je vlotjes 
achterwaarts in kan rijden.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Een vleugje klasse.
Waarom de dingen niet verfijnd houden? De 
Neutral Grey ventilatieroosters op de SEAT Ibiza 
Style geven uw interieur een verfijnde look.
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Gestroomlijnde beweging.
Compleet met optionele lichtmetalen 16"-velgen1 in Nuclear 
Grey om je op een lichtgewicht en tijdloze manier door je 
dagen te bewegen.

Kwaliteitsgevoel en beheersing.
Geniet van de stijl, het comfort en de sensatie van een met 
leer bekleed multifunctioneel stuurwiel, waarmee je de 
volledige controle hebt: over de reis en de muziek.

Koele flow, behaaglijke warmte.
Hoe het buiten ook is, Climatronic houdt je cabine op de 
temperatuur die jij prettig vindt. Je vrienden zullen je later 
dankbaar zijn.

Schitter.
De Eco LED koplampen zorgen ervoor dat al je bewegingen 
gezien worden in gedurfde en grenzeloze stijl. Met 
innovatieve Eco technologie die het energieverbruik laag 
houdt, zodat ze langer licht geven.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
1  Deze uitrusting is optioneel.

Standaarduitrusting.
Veiligheid: 
•   Zij-airbag voorin met gordijnairbag en 

deactivering
•  3-punts veiligheidsgordel voor alle 

zitplaatsen
•  Drie hoofdsteunen achteraan
•  Visuele en akoestische waarschuwing 

veiligheidsgordel (voor- en achteraan)
•  ISOFIX + Top Tether ankers op de 

buitenste plaatsen achteraan
•  Cruise control systeem (CCS)
•  Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
•  Elektronische differentieelblokkering 

(XDS) met dynamische tractie-
ondersteuning*

•  Hill Hold Control
•  Trommelremmen achteraan
•  Front Assist met autonoom 

noodremsysteem
•  Lane Assist
•  Afzonderlijke dagrijverlichting met 

automatische inschakeling van de 
lichten

•  Vermoeidheidherkenningssysteem
•  Bandenspanningcontrole
•  Gereedschaps- en bandenreparatieset

Elektronica:
•   8'' Digitaal cockpit
•  SEAT Media System 8,25”
•  SEAT CONNECT met Safety & Service en 

toegang op afstand voor het mediasysteem
•  Regen-en-lichtsensor
•  Bluetooth®-verbinding
•  USB-C-aansluiting
•  6 luidsprekers
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
•  Airconditioning
•  Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening
•  Antidiefstal elektronische 

voertuigimmobilisatie
•  Twee inklapbare sleutels met 

afstandsbediening

Koetswerk:
•   Enjoy lichtmetalen Brilliant Silver 

15"-velgen
•  Koetswerkkleurige bumpers, 

buitenspiegelkappen en 
deurgrepen.

•  Antenne voor FM-ontvangst
•  Zwarte raamomlijsting
•  Eco-ledkoplampen & halogeen 

achterlichten
•  Achtermistlichten
•  Ledverlichting van de 

nummerplaat
•  Achterbumper met verborgen 

uitlaatpijp

Interieur:
•   Grijze cabine
•  In de hoogte verstelbare 

bestuurdersstoel
•  In delen neerklapbare achterbank
•  Multifunctioneel lederen stuur
•  Lederen handrem en 

versnellingspookknop
•  Deurpanelen in pvc
•  Zelfdimmende binnenspiegel
•  Zonneklep met spiegel en 

kaarthouder
•  Elektrisch bediende ruiten vooraan
•  Leeslampjes voor de bestuurder- en 

passagiersstoelen
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Reference-uitvoering.

Het ritme van betrouwbaarheid, de maat van temperamentvol 
design. Maak er het beste van in de Reference-uitvoering. 
Hij biedt veiligheid, stijl en toegang tot een brede waaier van 
moderne functies, zodat je je vrienden kan meenemen, de 
muziek aanzetten en er op uit trekken.

Alles wat je nodig hebt.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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15"

ENJOY 15"
BRILLIANT SILVER
LICHTMETALEN VELGEN

R St

ENJOY 15"

URBAN 15"
STALEN VELGEN
MET WIELDEKSELS

R

15"
URBAN 15"

16"
DESIGN 16"
NUCLEAR GREY
LICHTMETALEN VELGEN
St

16"Velgen.

17"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
LICHTMETALEN VELGEN
FR

DYNAMIC 17"
ZWARTE
LICHTMETALEN VELGEN
St

17"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER

DYNAMIC 17"

PERFORMANCE 18" 
ZWARTE
LICHTMETALEN VELGEN
St

18"
PERFORMANCE 18"
BLACK R
LICHTMETALEN VELGEN
FR

PERFORMANCE 18" 
GLOSSY BLACK
LICHTMETALEN VELGEN
FR

PERFORMANCE 18"
BLACK R

PERFORMANCE 18" 
GLOSSY BLACK

PERFORMANCE 18" 

Reference R

Style St

FR FR

Standaard 
Optioneel 

Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

PERFORMANCE 18" 
GLOSSY BLACK
LICHTMETALEN VELGEN
FR

PERFORMANCE 18" 
GLOSSY BLACK
LICHTMETALEN VELGEN
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Kleuren.

CANDY WHITE¹ MIDNIGHT BLACK²

ASPHALT BLUE²SAPPHIRE BLUE²

NEVADA WHITE² URBAN SILVER²

PURE RED¹

MAGNETIC TECH²

Reference R

Style St  
FR FR  

Standaard   
Optioneel   

¹ Soft.
² Metallic.

³ Special Metallic.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

DESIRE RED³

R  St  FR

R  St  FR R  St  FR

R  St  FR R  St  FR R  St  FR R  St  FR

 St  FR  St  FR
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Bekleding.

SPORT ZETELS IN LE MANS STOF FR

COMFORT ZETELS IN COMO STOF StCOMFORT ZETELS IN ACERO STOF R

SPORT ZETELS IN ZWARTE DINAMICA® FR

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Reference R

Style St  
FR FR  

Standaard   
Optioneel   
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Pas het een 
beetje aan.

De SEAT Ibiza is klaar om op avontuur te gaan, maar 
dat betekent niet dat je de dingen niet een beetje wil 
aanpassen. Ontdek een ruime keuze aan accessoires, 
allemaal speciaal ontworpen voor je SEAT Ibiza.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Personalisering.
Als je in bent voor de fijnere details, betekent dit dat je 
de Ibiza extra uniek kan maken. Pas het koetswerk aan 
met een paar speciale accenten.

Lijstwerk op de zijdeuren. 
Creëer een subtiele symmetrie door het 
koetswerkdesign van je SEAT Ibiza met dit chique, 
gestroomlijnde lijstwerk op de zijdeuren.

Voorbumperlip. 
Omlijst de bumper met een opvallende afwerking. 
De voorbumperlip accentueert de stijl en sportiviteit 
van het koetswerk van je Ibiza.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Personalisering.
Niets is zo cool als klaar staan voor een optreden. 
Voorzie je SEAT Ibiza van een reeks accessoires die een 
sportieve flair aan je rit geven.

Achterdiffusor.
Verbeter je flow en haal het maximum uit je look
met een aerodynamisch verbeterende, ingewerkte 
achterdiffusor in stijlvol zilver.

Achterspoiler. 
Waarom het niet nog wat groter maken? Deze strakke 
spoiler verbetert de aerodynamische prestaties van je 
SEAT Ibiza, terwijl hij zijn sportieve esthetiek opdrijft, 
zodat je echt indruk kan maken op je maten.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Interieur.

Net tussen de stoelen.
Alles bij de hand. Dit net aan de stoelen is voorzien van 
een aantal handige vakken, zodat je passagiers hun 
reisbenodigdheden goed georganiseerd kunnen 
opbergen.

Aluminium pedalen & voetsteun. 
In deze pedalen en bijpassende voetsteun zijn roestvrij 
staal en antislip rubber verwerkt om de grip te verbeteren 
en de prestaties te verhogen. Hij maakt ook het sportieve 
tintje aan je cockpit af.

Ziet er goed uit en rijdt knap. Geniet van een reeks 
accessoires die het reizen zo veel aangenamer maken.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Bescherming.
Bescherm je SEAT Ibiza tegen alledaagse blutsen, 
krassen, vuil en stof met ons volledige gamma 
beschermende accessoires.

Spatlappen voor- en achteraan 
Rij elke keer weer fris en schoon weg. Geef je Ibiza 
vooraf wat aandacht met deze spatlappen voor en 
achter.

Kofferorganiser 
De kofferorganiser past perfect op het vloerpaneel en 
wordt geleverd met telescopische stangen om alles op 
zijn plaats te houden.

Omkeerbare kofferbak.
Laad alles in, zonder zorgen. Bescherm de 
bagageruimte van je Ibiza tegen slijtage met deze 
omkeerbare mat: hij heeft zowel een tapijtkant als een 
plastic kant aan de achterkant.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Transport.
Wild, vrij en klaar voor de sneeuw. Neem je gezelschap 
mee en trek naar de bergen in je SEAT Ibiza.

Skirek-Xtender.
Tijd om er even uit te breken? Tof. Schuif je ski's en 
snowboards gemakkelijk op en van het dak met 
slechts één knop met dit uitschuifbare skirek.

Skirek. 
Het SEAT skirek is ideaal voor een wagen vol 
vrienden, en past perfect op je SEAT Ibiza: je kan er 
4 tot 6 ski's of 2 tot 4 snowboards op kwijt.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Transport.
Verdubbel je plezier op 2 wielen en neem je fietsen mee als je op 
pad gaat. Met de fietsaccessoires van SEAT kan je snel en veilig 
inladen.

Fietsendrager. 
Dit opvouwbare metalen rek bevestig je op de trekhaak 
van je  Ibiza, zodat je gemakkelijk 2 fietsen kan vervoeren 
op je volgende avontuur.

Fietsenrek. 
Perfect voor de gepassioneerde fietser. Dit rek past 
zich aan de vorm van je fiets aan en bevat een 
frameklem om alles veilig en vast te houden.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Transport.
De SEAT Ibiza helpt niet alleen jou en iedereen die je kent 
daar te geraken. Maar je kan er ook alles mee dragen wat 
je nodig hebt.

Surfplankrek.
Dit surfplankrek past zich aan de vorm van je surfplank 
aan om hem veilig en beschermd te houden, en maakt 
een uitstapje naar een paar last-minute golven tot een 
vlot kabbelende droom.

Dakkoffer. 
Ongeacht het weer. Neem mee wat je nodig hebt en 
bescherm het helemaal tegen het weer. Deze 
aerodynamisch ontworpen dakkoffer is eenvoudig te 
monteren en ideaal voor grote tochten.

Dakstangen.
Met dit veelzijdige transportaccessoire kan je spullen 
bovenop je SEAT Ibiza laden, en je kan het verder 
aanpassen door er naar behoefte extra bagagerekken 
aan toe te voegen.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Huisdier-
accessoires.
Waarschijnlijk wil je de mooie momenten met het hele gezin 
delen. Dus, waarom zou je je SEAT Ibiza niet uitrusten met 
een paar topaccessoires voor huisdieren.

Hondenharnas. 
Hoe groot je viervoeter ook is, neem hem mee op reis. Dit harnas is 
verkrijgbaar in alle maten, van small tot extra-large en is geschikt 
voor honden met een gewicht tussen 2kg en 40kg.

Scheidingsrooster voor huisdieren. 
Dit uitneembare rooster scheidt het cabinecompartiment van de 
bagageruimte, en biedt extra bescherming terwijl je huisdieren veilig 
en beschermd blijven.
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Alles inbegrepen,  
helemaal gedekt,  
alles oké.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

We geven je altijd de informatie die je nodig hebt, vooraf, 
samen met een nazorg die je volledig geruststelt. Zo kan je 
meer tijd besteden aan het beleven en genieten van de rit.
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Gemakkelijk onderhoud, 
gemakkelijk op pad.
Met SEAT CARE pluk je de vruchten van een pakket naverkoopdiensten van 
SEAT tegen een vast en scherp maandbedrag. Waar voor je geld, met de 
service die je van ons verwacht. Minder zorgen voor meer plezier.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Geen zorgen. 
Wij regelen alles.
SEAT Insurance is op maat gemaakt voor jouw auto. Om je het 
hele jaar door gaande te houden. Onze 24/7-klantenservice en 
officiële werkplaatsen, die uitsluitend gebruikmaken van originele 
SEAT-onderdelen, zetten je zo weer op weg. Vandalisme of 
diefstal? Geen probleem. Wij zorgen voor je vervoer.

Maak je geen zorgen. 
Het is gedekt. 
Dus waarom zou je je zorgen maken? De onderhouds- 
contracten van SEAT dekken de meeste interventies in het 
Serviceprogramma van SEAT, en dat voor een periode tussen 3 
en 8 jaar en 30.000km en 165.000 km. Zo kan je je toeleggen 
op de belangrijke dingen in het leven.

Wij zorgen ervoor. 
En nemen ze weg bij jou. 
De garantieverlenging van SEAT biedt je de mogelijkheid om 
de twee jaar fabrieksgarantie te verlengen met drie jaar of tot 
100.000 km — naargelang wat het eerst wordt bereikt.

Iets nodig? 
Bel ons. 
Sleepdienst? Extra brandstof? Reparatie ter plaatse? SEAT 
Mobility Service is er voor jou. 24/7. Overal in de EU en in de 
meeste buurlanden. Tot tien jaar lang. Dit is een volledige, 
betrouwbare pechbijstand. En het mooiste van alles? Als je 
SEAT nieuw is, krijg je 2 jaar gratis.
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Informatie over 
het milieu.

Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Move to ZERO, Move to ZERO, SEAT's milieumissie.
 Klimaatverandering.   Bronnen.   Luchtkwaliteit.   Naleving van de milieuvoorschriften.

Hernieuwbare en gerecycleerde 
materialen.
Gebruik van hernieuwbare materialen (katoen, 
natuurlijk rubber en cellulose) en gerecycleerde 
materialen (plastic) in verschillende onderdelen 
van de wagen.

Productieproces.
In de periode van 2010 tot 2020 hebben we de 
CO2-uitstoot van elke geproduceerde auto met 
45% gereduceerd en hebben we tegelijk het 
energieverbruik per wagen met 1% teruggedrongen. 
Bovendien hebben we een besparing van 28% op 
het waterverbruik per wagen bereikt en een 
vermindering van 64% op het afval dat per auto 
wordt geproduceerd.
Terugwinning van een deel van de warmte die 
vrijkomt tijdens het verbrandingsproces in ovens 
voor het drogen van verf, voor gebruik in o.a. 
ruimteverwarming, verwarming van procesbaden 
of absorptiemachines.

Move to ZERO, Move to ZERO, SEAT's milieumissie.
 Klimaatverandering.   Bronnen.   Luchtkwaliteit.   Naleving van de milieuvoorschriften.

Koetswerk.
Het gebruik van ultrasterk staal, wat samen met 
de warme persing-technologie resulteert in 
dunnere en lichtere onderdelen zonder verlies 
aan prestaties.

Motoren
Lopen bijna helemaal op gecomprimeerd 
aardgas (CNG), met slechts 9 liter voor benzine. 
TGI motoren zijn compatibel met het gebruik 
van aardgas uit hernieuwbare bronnen, 
waardoor de CO2-uitstoot (bron-tot-wiel) met 
ongeveer 80% verminderd kan worden.

Stoelen.
Het gebruik van nieuwe PUR-schuimformules 
doet de uitstoot van vluchtige organische 
stoff en (VOS) in het interieur tot 50% afnemen.

Aerodynamica. 
Verbeterde aerodynamica van het voertuig, 
dankzij een geoptimaliseerd design van 
koetswerk, velgen en koelsysteem.

Lichten
De koplampen zijn 100% led en sommige 
achterlichtversies bevatten ledtechnologie, 
waardoor het stroomverbruik aanzienlijk daalt en 
de levensduur en de eff ectiviteit van het licht 
toenemen.

SEAT Eco Drive Profile
De ECO-modus vertaalt zich in een rijstijl die de 
motor- en transmissieparameters wijzigt om het 
brandstofverbruik en de uitstoot te drukken.

Banden.
Banden met lage rolweerstand zorgen voor een 
verlaging van de rolweerstandscoëffi  ciënt.
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SEAT engageert zich tot een politiek van continue productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om 

uitrusting, kleuren en prijzen zonder waarschuwing te wijzigen. De informatie in deze brochure kan daarom enkel 

als richtinggevend worden gezien. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om te zorgen dat de specificaties correct 

zijn op het moment van uitgave, is het sterk aanbevolen om altijd de meest recent informatie bij je erkende SEAT-

partner op te vragen. Gezien de beperkingen van het printproces kunnen de kleuren in deze brochure licht 

afwijken van de werkelijke lakkleur en het materiaal. Dit voertuig en al zijn onderdelen alsook de originele 

wisselstukken werden ontworpen volgens de wettelijke richtlijnen met betrekking tot de preventie en de 

minimalisering van milieueffecten door het gebruik van gerecyclede/recyclebare materialen, inclusief 

maatregelen voor de gepaste recyclage opdat de milieukwaliteit zou behouden blijven en verbeteren. 06/20212
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