▶ Beginnen

Arona
SEAT

01 SEAT.

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 brutaler, helderder,
verrassender leven te leiden.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.

Zo is het leven,
alleen brutaler.

FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.

De veelzijdige stads-SUV, ontworpen voor wie brutaler
wil zijn, wilder wil leven en impulsief wil handelen. Dus,
neem je passie en ga ermee aan de haal, want je weet
nooit waar die toe kan leiden als je durft je te laten
meeslepen.
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Soms heb je maar een klein duwtje nodig om
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Ontmoet
je nieuwe
partner in crime.
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Style-uitvoering

Het nieuwe
gezicht van
stedelijke
veelzijdigheid.

Reference-uitvoering

De look is stevig. De radiatorrooster, de voorbumper
en de Full-ledkoplampen geven een gedurfdere
uitstraling aan de voorkant. De dakspoiler en de
18-duimse lichtmetalen velgen geven het geheel een
sportief tintje. En het handgeschreven logo? Omdat
elk groot kunstwerk een handtekening nodig heeft.

Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
KOETSWERKDESIGN

SEAT Care
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Ruimte voor
je kleine grote
obsessies.
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03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen

Een zachte landing komt goed van pas als je tot het
uiterste gaat. Het stijlvolle interieur is voorzien van
een zacht dashboard, een stuurwiel in Nappaleder
en genoeg ruimte om uit je dak te gaan met je
passies. Ledverlichting rond de ventilatieroosters
geeft je cabine een werkelijk unieke sfeer.

Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
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INTERIEURDESIGN

Huisdieraccessoires
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Laat je meevoeren.
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03 Jouw manier.

Altijd op
je radar.
Een groter display laat je meer zien en doen. Het 9,2"
SEAT infotainmentscherm zweeft op het dashboard en
brengt het dichter bij je gezichtsveld, wat het zicht, de
praktische bruikbaarheid en de veiligheid ten goede
komen. Terwijl een 10,25″ Digital Cockpit je gemakkelijker
zicht geeft op kaarten en real-time verkeersinformatie. En
wie heeft een oplader nodig als je je smartphone kan
opladen door hem gewoon in de Connectivity Box te
leggen?
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Grote sounds
inspireren grote
moves.

Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶

MUSIC CONNECTIVITY

Transport
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Speel 75 miljoen liedjes reclamevrij en naadloos af met
geïntegreerde Apple Music en geniet van de uitstekende
akoestische kwaliteit die Beats Audio® levert. Wireless Full
Link betekent dat je muziek automatisch synchroniseert
als je in je wagen stapt. En als je bestemmingen, adressen
of media zoekt, moet je het alleen maar vragen. Zeg "Hola
Hola" om het systeem te activeren, terwijl je je handen op
het stuur houdt en alles onder controle hebt. Voor Apple
Music is een abonnement nodig.

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering

Jij bent verbonden met
je wagen en je wagen
met de wereld.
Voor een leven dat altijd onderweg is, brengt SEAT CONNECT de controle over je SEAT Arona binnen
handbereik. Zie waar hij staat en ontvang anti-diefstal waarschuwingen op je smartphone. Je wagen
ontgrendelen is net zo eenvoudig als je scherm ontgrendelen. Heb je een Navi System? Vind tankstations
of parkeerprijzen. Je kan ook favoriete bestemmingen en geplande routes van de app naar het
infotainment sturen.

Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care
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Remote Access.

Emergency call.

Media on demand.

Zie waar je SEAT Arona zich bevindt en
vergrendel en ontgrendel hem via je
smartphone. Alsof je je wagen op zak
hebt. Je kan zelfs de claxon en de lichten
activeren om je wagen sneller te
lokaliseren in de drukte.

Zelfs op de langste reizen weten we
waar je bent als je hulp nodig hebt.
eCall neemt automatisch contact op
met de hulpdiensten, en stuurt alle
nodige gegevens op voorhand door,
zodat je tijd bespaart als het er het
meest op aankomt.

Geniet van naadloze connectiviteit
met je favoriete radiostations of
podcasts uit de hele wereld en
ontvang meldingen over de weg die
voor je ligt, zodat je gemakkelijker de
snelste route vindt.

CONNECT

Transport
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Zorgen achter je.
Avonturen voor je.

01 SEAT.
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SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Traffic Sign Recognition.

Side Assist.

Zie de huidige snelheidslimieten en inhaalverboden op
de Digitale Cockpit. Allemaal dankzij de geïntegreerde
camera vooraan.

Een extra oog op je dode hoek. Je bent je altijd
bewust van aankomende wagens als je van rijstrook
wisselt of inhaalt.

Je SEAT Arona is uitgerust met halfautomatische
rijtechnologie om te zorgen dat je een stap voorblijft op het
verkeer en tegelijk de kans op ongelukken verkleint. Gemaakt
om de stress uit je rit te halen.

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen

Lane Assist.

Kleuren

De ingebouwde camera houdt je veilig tussen
de lijnen. Ideaal voor in files en druk verkeer.

Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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Travel Assist.

High Beam Assist.

Een handje geholpen. Travel Assist volgt je reis met camera's die
opkomend verkeer, rijstrookmarkeringen en bochten scannen, en past
je snelheid aan zodat je met de verkeersstroom mee blijft rijden.

Dit systeem schakelt automatisch tussen dimlicht en
grootlicht wanneer het een voorligger detecteert, zodat
andere bestuurders minder verblind worden en veiliger
kunnen rijden.
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VEILIGHEID

Huisdieraccessoires

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

Sensatie is er in alle vormen en maten. Ontdek
welke SEAT Arona uitvoering geschikt is voor jouw
avontuur.
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Ontdek wat
je drijft.
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05 Tot je dienst.
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01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign

Om door de velden
te rijden.

Technologie

Sportief, atletisch en gemaakt om de afstand te overbruggen, toont de
FR-uitvoering zijn spieren met een nieuw ontworpen achterdiffusor en
18" lichtmetalen velgen. Terwijl het Beats Audio® geluidssysteem de
perfecte akoestiek biedt om je te inspireren om je persoonlijke record te
overtreffen.

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
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04 Jouw
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Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care
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Vernieuwde achterdiffusor.

Onovertroffen sound.

De exclusief ontworpen achterdiffusor benadrukt de
ultieme sportieve look van je SEAT Arona FR.

Beats Audio®* omvat 7 eersteklas luidsprekers,
een dreunende subwoofer voor je bass-heavy
tracks en een krachtige 300W-versterker voor
een superieure geluidshelderheid in al je
afspeellijsten.
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FR-uitvoering.
→ Volgende
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05 Tot je dienst.
SEAT Care

Standaarduitrusting.
Veiligheid:

Electronica:

Koetswerk:

Interieur:

• Zij-airbag voorin met gordijnairbag en

• Digitaal instrumentenpaneel

• Dynamic lichtmetalen Brilliant Silver 17"

• Zwarte cabine

deactivering
• 3-punts veiligheidsgordel voor alle
zitplaatsen
• Visuele en akoestische waarschuwing
veiligheidsgordel (voor- en achteraan)
• ISOFIX + Top Tether ankers op de

• SEAT CONNECT met Safety & Service en
toegang op afstand voor het mediasysteem
• SEAT Drive met ECO function, Normal,
Sport & Individual profielen

buitenste plaatsen achteraan

• Regen-en-lichtsensor

• Cruise control systeem (CCS)

• Bluetooth®-verbinding

• Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

• USB-C-aansluiting

• Elektronische differentieelblokkering

• 6 luidsprekers

velgen
• Anders gekleurd dak en buitenspiegels
in Candy wit, Magneticgrijs
of Midnightzwart

• In delen neerklapbare achterbank

• Sport radiatorrooster met verchroomde

• Multifunctioneel Nappa lederen stuurwiel

omlijsting
• Sport achterbumper met verchroomde
gesimuleerde uitlaatpijp

teuning

• Climatronic (2 zones)

• Elektrisch inklapbare, elektrisch

• Hill Hold Control

• Welkomstverlichting in de koplampen

verstelbare en verwarmde buiten-

• Schijfremmen achteraan

• Twee inklapbare sleutels met afstands-

spiegels

msysteem
• Ruitenwisser met lichtsensor
• Afzonderlijke dagrijverlichting met
automatische koplampen en Coming

bediening
• Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
• Antidiefstal elektronische
voertuigimmobilisatie
• Parkeerafstandscontrole achteraan

uitvoering

• Antenne voor AM/FM-ontvangst

• Verchroomde raamlijsten

• Front Assist met autonoom noodre-

in Daring Red
• Sportstoelen ontworpen voor de FR• In de hoogte verstelbare voorstoelen

• Digital Audio Broadcasting (DAB)

• Lane Assist

• Gekleurde sierlijsten in de ventilatieroosters

• Verchroomde dakrails

(XDS) met dynamische tractie-onders-

met FR-logo
• Lederen handrem en versnellingspookknop

Ontworpen voor prestaties en wendbaarheid.
18" lichtmetalen velgen* in Cosmo Grey
Matte zijn aerodynamisch en licht.

Ventilatieroosters in Daring Red houden je interieur koel op die
heerlijke zomerdagen.

Nog beter parkeren.

Het belang van een goede eerste indruk.

Park Assist* neemt de besturing over, terwijl
jij de snelheid controleert. Zo kan je telkens
echt precies parkeren.

Vorm geven aan de identiteit van je SEAT Arona. Het
vernieuwde radiatorrooster voegt vooraan extra
sportieve aantrekkingskracht toe.

decoratief lijstwerk
• Leeslampjes voor de bestuurder- en
passagiersstoelen
• Zelfdimmende binnenspiegel
• Zonneklep met spiegel en kaarthouder

• Mistlichten voor- en achteraan

• Binnenverlichting in de voetruimte, midden-

• FR-logo op het kofferdeksel

Eigenzinnig design tot in het kleinste detail.

• Binnenkant deur en zijpanelen met textiel en

• Eco-ledkoplampen & ledachterlichten
• Ledverlichting van de nummerplaat

Rij in stijl.

console en deurpanelen
• Elektrische ruiten voor- en achteraan
• Dubbele koffervloer
• Wegklapbare bagageafdekking

Home-functie
• Vermoeidheidherkenningssysteem
• Bumpers met beschermlijsten
• Bandenspanningcontrole
• Gereedschaps- en bandenreparatieset

Informatie over het
milieu
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• SEAT Media System 8,25”
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* Only available for engines with more than 100 HP.

01 SEAT.

Laat je gaan in stijl.

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign

Van de strakke stadsstraten tot de modderige bergtoppen, de Styleuitvoering brengt je naar beide zonder compromissen. De combinatie van
een dynamische voorkant en prestatieverhogende 17" Dynamic lichtmetalen
velgen in Nuclear Grey zorgt voor een samensmelting van uiterlijk en
eigenschappen om zowel in de binnenstad als in de ruige buitenlucht het
beste naar boven te halen.

Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
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▶ ▶

Style-uitvoering.

Blijf volledig in controle, in alle comfort.

Moderne verlichtingsoplossingen.

Het met leder beklede multifunctionele stuurwiel
verbetert de grip voor de ultieme rijsensatie.

Eco-ledkoplampen zijn niet alleen een efficiënte
oplossing, hun strakke lijnen fleuren ook je
buitenkant op.
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→ Volgende

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

* Alleen beschikbaar voor motoren met meer dan 100 pk.

01 SEAT.

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Standaarduitrusting.
Veiligheid:

Electronica:

Koetswerk:

Interieur:

• Zij-airbag voorin met gordijnairbag en

• Digitaal instrumentenpaneel

• Design lichtmetalen Brilliant Silver

• Grijze cabine

deactivering
• 3-punts veiligheidsgordel voor alle
zitplaatsen

Prestaties en wendbaarheid.

Neutral Grey ventilatieroosters.

Dynamic 17" Nuclear Grey lichtmetalen velgen*
zijn licht en gestroomlijnd om de luchtweerstand
te verminderen.

Ventilatieroosters in Neutral Grey voegen een
vleugje klassieke interieurstyling toe aan je SEAT
Arona.

• Drie hoofdsteunen achteraan
• Visuele en akoestische waarschuwing
veiligheidsgordel (voor- en achteraan)
• ISOFIX + Top Tether ankers op de buitenste
plaatsen achteraan

• SEAT Media System 8,25”
• SEAT CONNECT met Safety & Service en
toegang op afstand voor het mediasysteem

16-duimsvelgen
• Dak en buitenspiegels in
koetswerkkleur

• Gekleurde sierlijsten in de ventilatieroosters in Neutral Grey
• In de hoogte verstelbare voorstoelen

• Zwarte dakrails

• In delen neerklapbare achterbank

• Regen-en-lichtsensor

• Antenne voor AM/FM-ontvangst

• Multifunctioneel lederen stuur

• Bluetooth®-verbinding

• Zwarte raamlijsten

• Lederen handrem en versnellings-

• USB-C-aansluiting

• Eco-ledkoplampen & halogeen

• 6 luidsprekers

achterlichten

pookknop
• Deurpanelen in pvc

Style-uitvoering

• Cruise control systeem (CCS)

• Digital Audio Broadcasting (DAB)

• Mistlichten voor- en achteraan

• Zelfdimmende binnenspiegel

Reference-uitvoering

• Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

• Airconditioning

• Ledverlichting van de nummerplaat

• Zonneklep met spiegel en kaarthouder

• Elektronische differentieelblokkering

• Centrale deurvergrendeling met

• Standaard achterbumper met

• Elektrische ruiten voor- en achteraan

Velgen

(XDS) met dynamische tractie-

Kleuren

ondersteuning

Bekledingen

• Hill Hold Control
• Trommelremmen achteraan

04 Jouw
accessoires.

• Front Assist met autonoom noodremsysteem
• Lane Assist

Personalisering

• Afzonderlijke dagrijverlichting met

Bescherming

automatisch inschakeling van de lichten

Transport

• Vermoeidheidherkenningssysteem

Huisdieraccessoires

• Bandenspanningcontrole
• Gereedschaps- en bandenreparatieset

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Volledige controle met Wireless Full Link-technologie.

Een expressief uitzicht.

Informatie over het
milieu

Bedien de functies op je smartphone rechtstreeks vanaf het 8,25" audiosysteem.
Bellen, sms'en of muziek streamen wordt zo een volledig geïntegreerde ervaring.

Vertrouwen staat je goed. Een nieuw ontworpen
radiatorrooster verhoogt de verfijnde charme
van je SEAT Arona.

▶ ▶
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afstandsbediening
• Antidiefstal elektronische voertuigimmobilisatie
• Twee inklapbare sleutels met afstandsbediening

verborgen uitlaatpijp

• Leeslampjes voor de bestuurder- en
passagiersstoelen
• Dubbele koffervloer
• Wegklapbare bagageafdekking

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign

Avonturen zijn
standaard.

Technologie

Groter scherm, grotere zichtbaarheid, grotere avonturen. De SEAT Arona
Reference uitvoering is ontworpen voor betrouwbaarheid en comfort in de vrije
natuur. Met slimme ruimte om al je passies een plaats te geven, connectiviteit
voor eigentijds wonen, en de technologie om je er zonder haperen naartoe te
brengen.

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶

Helemaal op jou gericht.

Unieke details.

Al je rijgegevens in één oogopslag. Het volledig
digitale 8”-cluster geeft al je essentiële rijgegevens
vooraan en in het midden weer en kan worden
aangepast aan jouw voorkeuren.

Ventilatieroosters in Neutral Grey geven
een vleugje kleur aan je dashboard.
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Reference-uitvoering.

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.

16"

Velgen.

Koetswerkdesign

DESIGN 16"
STALEN VELGEN

Interieurdesign
Technologie

R

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering

DESIGN 16"
LICHTMETALEN VELGEN
BRILLIANT SILVER
R

St

17"

Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY LICHTMETALEN
VELGEN

DYNAMIC 17"
SPORT BRILLIANT SILVER
LICHTMETALEN VELGEN

PERFORMANCE 18"
COSMO GREY MATTE
LICHTMETALEN VELGEN

PERFORMANCE 18"
SPORT BLACK
LICHTMETALEN VELGEN

St

FR

18"

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶
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FR

St FR

PERFORMANCE 18"
ZWARTE
LICHTMETALEN VELGEN
St FR
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Reference
Style
FR
Standaard
Optioneel

R
St
FR

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign

Kleuren.

Reference
Style
FR
Standaard
Optioneel

R
St
FR

Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

CANDY WIT

R

St FR

NEVADAWIT

PURE RED

R

St FR

DESIREROOD

R

St FR

URBANZILVER

St FR

SAFFIERBLAUW

R

St FR

MAGNETICGRIJS

R

St FR

MIDNIGHTZWART

St FR

ASFALTBLAUW

R

St FR

CLIFF GREY

R

St FR

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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FR
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01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign

Bekledingen.

Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

ACERO STOF COMFORTSTOELEN

R

COMO STOF COMFORTSTOELEN

St

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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DINAMICA® BLACK SPORTSTOELEN

St

DINAMICA® BLACK SPORTSTOELEN

FR

LE MANS STOF SPORTSTOELEN
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FR

Reference
Style
FR
Standaard
Optioneel

R
St
FR

01 SEAT.

Je SEAT Arona wordt gelanceerd met een reeks
accessoires die het plannen van je reis vereenvoudigen.
Wat er ook op je programma staat, wees gerust:
wij hebben er de juiste uitrusting voor.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen

De perfecte
vluchtwagen voor je
grote ontsnapping.

Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶
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01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.

Personalisering.
Benadruk het sportieve in jouw SUV.

FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering

Lijstwerk op de zijdeuren.
Het verfijnde en stijlvolle lijstwerk op de zijdeuren
brengen het dynamische design van je SEAT Arona
naar voren.

Aluminium pedalen & voetsteun.
Versterk het sportieve rijgevoel met aluminium
pedalen en bijpassende voetsteun.

Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

▶ ▶

ACCESSOIRES

Informatie over het
milieu
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01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie

Bescherming.
Als de reis gemakkelijk was, zou het dan echt de moeite
waard zijn? Gelukkig hebben we een aantal van de
problemen die je onderweg kan tegenkomen voor onze
rekening genomen.

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶

Omkeerbare kofferbak.

Kofferorganiser.

Opbergnet.

Spatlappen voor- en achteraan.

Ontworpen voor intensief gebruik en bestand tegen een stootje.
Je koffer blijft er langer Je koffer blijft er langer als nieuw uitzien.

Voor veiliger en zekerder vervoer van je uitrusting.
De kofferorganiser brengt orde in je chaos.

Wil je de passagiers op de achterbank bezig houden op langere
trips? Het opbergen van spelletjes en entertainment is nog nooit
zo eenvoudig en netjes geweest.

Grillig terrein? De spatlappen beschermen de onderkant van je
SEAT Arona tegen rondvliegend puin, zodat je met een gerust hart
het asfalt kan verlaten.
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ACCESSOIRES

Huisdieraccessoires

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.

Transport.

Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie

Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

Besteed minder tijd aan inladen en meer tijd op de piste
met onze reeks skirekken die ontworpen zijn om je geliefde
uitrusting gemakkelijker en veiliger te vervoeren.

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering

Skirek-Xtender.

Velgen

Uitschuifbaar om gemakkelijk te laden en te lossen,
zonder dat je je over het dak van je wagen hoeft uit te
strekken. Het ski & snowboardrek X-tender kan tot wel
5 paar ski’s of 2 snowboards vervoeren.

Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering

Skirek.

Bescherming

Doelbewust ontworpen voor gezinsgebruik. Dit
skirek kan tot 6 paar ski's of 4 snowboards dragen.

Transport

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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ACCESSOIRES

Huisdieraccessoires
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→ Volgende

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity

Transport.
Ga met je fiets tot het uiterste als je de wind in je
gezicht wil voelen.

SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Fietsenrek voor de trekhaak.
De fietsendrager past gemakkelijk op de trekhaak en
kan 2 fietsen vervoeren.

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren

Fietsenrek.
Vervoer je fiets op je dak met gemakkelijk en
veilig op- en afnemen.

Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
Informatie over het
milieu

▶ ▶

→ Volgende
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ACCESSOIRES

SEAT Care

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity

Transport.
Het leven brengt heel wat verrassingen met zich
mee. Wees dus op alles voorbereid.

SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering

Surfplankrek.
Mis geen enkele kans met dit handige surfplankrek.
Past zich perfect aan de vorm van je surfplank aan
en kan twee planken vervoeren.

Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.

Dakkoffer.
Bescherm je bagage tegen het weer, met deze
stijlvolle en aerodynamische dakbox. Eenvoudig te
installeren en te verankeren, aan beide zijden te
openen, voor gebruik in combinatie met dakstangen.
Ideaal voor langere reizen met het hele gezin.

Dakstangen.
Een onmisbaar stuk uitrusting voor wie op
zoek is naar sensatie. De dakstangen zijn
aanpasbaar om plaats te geven aan al je
passies.

SEAT Care

▶ ▶

ACCESSOIRES

Informatie over het
milieu
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01 SEAT.

Huisdieraccessoires.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

Voor avonturen met het gezin moet
je wel het hele gezin meebrengen.

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering

Hondenharnas.

Velgen

Sommigen zijn meer opgewonden om er te geraken
dan anderen. En als ze zichzelf niet in de hand
hebben, ...

Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.

Scheidingsrooster en
kofferbakbeschermer voor huisdieren.

Personalisering

De gemakkelijkere manier om te voorkomen dat je harige
vrienden onderweg in je lading terechtkomen.

Bescherming
Transport

Stoelbekleding voor huisdieren.

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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ACCESSOIRES

Huisdieraccessoires
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Voorkom schade aan de achterbank door krassen, vocht of
haar. Volledige bescherming van je bekleding.

01 SEAT.

Voel je gerustgesteld met SEAT CARE.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

Tot je dienst.

04 Jouw
accessoires.
Personalisering
Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶
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Gemakkelijk onderhoud,
gemakkelijk op pad.

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

Met SEAT CARE pluk je de vruchten van een pakket naverkoopdiensten van
SEAT tegen een vast en concurrerend maandbedrag. Waar voor je geld, met
de service die je van ons verwacht. Minder zorgen voor meer plezier.

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering

Wij zorgen ervoor.
En nemen ze weg bij jou.

Geen zorgen.
Wij regelen alles.

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.
Gemakkelijk. Kosteneffectief. Zorgeloos.

SEAT Insurance is op maat gemaakt voor jouw wagen.
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.

Iets nodig?
Bel ons.

Maak je geen zorgen.
Het is gedekt.

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.

Dus waarom zou je je zorgen maken? De onderhoudscontracten 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 kun je je
toeleggen op de belangrijke dingen van het leven.

Bescherming
Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu
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Informatie over
het milieu.

01 SEAT.

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT

Koetswerk.

Veiligheid

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

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering

Motoren

Reference-uitvoering

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.

Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.
Personalisering

Stoelen.

Bescherming

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

Transport
Huisdieraccessoires

05 Tot je dienst.

▶ ▶

Productieproces.

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

CO2-uitstoot van elke geproduceerde wagen 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.

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 effectiviteit van het licht
toenemen.

In de periode van 2010 tot 2020 hebben we de

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.

Banden.
Banden met lage rolweerstand zorgen voor een
verlaging van de rolweerstandscoëfficiënt.

SEAT Eco Drive Profile

SEAT Care

Informatie over het
milieu

Hernieuwbare en gerecycleerde
materialen.

Move to ZERO, SEAT’s environmental mission
Klimaatverandering.

Bronnen.

Luchtkwaliteit.

Naleving van de milieuvoorschriften.

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

Laat je meevoeren.

02 Jouw
SEAT Arona.
Koetswerkdesign
Interieurdesign
Technologie
Music connectivity
SEAT CONNECT
Veiligheid

03 Jouw manier.
FR-uitvoering

Style-uitvoering
Reference-uitvoering
Velgen
Kleuren
Bekledingen

04 Jouw
accessoires.

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

Personalisering

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

Bescherming

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

Transport

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

Huisdieraccessoires

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

05 Tot je dienst.
SEAT Care

Informatie over het
milieu

▶ ▶

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. 06/2022.

