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Wat is je volgende
bestemming?

De wereld staat geen seconde stil. En jij ook niet. Elke 
uitdaging is een gelegenheid om iets nieuws te proberen. 
Wees nieuwsgierig. Blijf vooruitgaan. Dat is ook ons motto. 
SEAT is een merk ontstaan in Barcelona. Geïnspireerd 
door licht en kleur. Gedreven door creatieve energie 
en optimisme. En wij stellen alles in het werk zodat jij je 
probleemloos op jouw manier kunt verplaatsen. Waar 
gaan we heen?

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.
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Leef groots.

De echte belichaming van veelzijdigheid en vrijheid, 
standaard voorzien van een modern, sportief design 
en met tal van geavanceerde technologieën om je 
meer dan ooit van de wereld te laten genieten. Geef 
jezelf de ruimte die je nodig hebt. Verken de wereld 
vanuit een groter, meer gedurfd perspectief. Klaar 
voor eindeloze mogelijkheden. Waar zal hij je 
brengen?

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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De SEAT Ateca verleidt met zijn opvallende design  
en uitgesproken terreinkarakter. Zijn innovatieve 
connectiviteitsuitrusting en geavanceerde veiligheids-
technologie maken elke rit tot een droomreis.

Avonturiers,
ontdekkers,
uitdagers.

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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De SEAT Ateca onderscheidt zich door zijn grotere 
radiatorrooster en zijn lichtmetalen 19" velgen voor 
een beter rijgedrag en prestatieniveau. Zijn 
verborgen uitlaatpijpen met zilverkleurige rand 
geven hem een subtiele, geraffineerde charme, 
aangevuld met zijn naam in handschrift. De SEAT 
Ateca oogt gedurfd en heeft alles om samen met 
jou op avontuur te vertrekken.

Voeg
wat sportief
raffinement
toe.
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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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Een
interieurdesign
dat het leven
vereenvoudigt.
Een gebruikersgericht interieur dat alle wensen van de 
bestuurder en passagiers vervult. Kleed het aan volgens jouw 
smaak met gepersonaliseerde accenten. De SEAT Ateca is 
ruimer, zodat je maximaal kunt genieten van elke rit.

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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Gebruiksgemak het hele jaar door. De verwarmbare 
ClimaCoat-voorruit wordt in minder dan 3 minuten 
ontdooid en weerkaatst tevens de zonnestralen om in 
de zomer een comfortabele interieurtemperatuur aan 
te houden, het energieverbruik van de airconditioning 
te beperken en verblinding tegen te gaan om de 
veiligheid en het welzijn te bevorderen. 
Het verwarmbare stuurwiel komt het comfort en de 
controle in de koude wintermanden ten goede en met 
de sfeerverlichting van de SEAT Ateca stel je voor elke 
rit op elk moment van het jaar de juiste tint in.

Uiterst comfortabel, tot
in de puntjes verzorgd.
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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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Volledig
verbonden.
Blijf verbonden en navigeer door je wereld terwijl je onderweg bent. 
De SEAT Ateca heeft alles wat je nodig hebt om je technologie optimaal  
te benutten: blijf verbonden, blijf bereikbaar, behoud moeiteloos de controle.

SEAT CONNECT.
SEAT CONNECT geeft je een meer ontspannen, 
geruststellender en veiliger gevoel aan het 
stuur. De verschillende functies stellen je in 
staat om de status van je SEAT Ateca op elk 
moment en vanop elke plaats te controleren. 
Of om je parkeerpositie te raadplegen. Of om 
het interieur op temperatuur te brengen tegen 
de tijd dat je instapt. Maak eenvoudig 
verbinding met je auto, via de radio, het SEAT 
Navi System, het online klantenportaal of de 
SEAT CONNECT-app. Blijf verbonden, blijf op 
het juiste spoor.

Spraakassistent Hola Hola.
Eenvoudige natuurlijke spraakcommando’s. 
Alles begint met een eenvoudige ‘Hola Hola’. 
Activeer de spraakassistent en bedien de 
functies van het navigatiesysteem zonder een 
vinger uit te steken. Ideaal als je je handen aan 
het stuur moet houden.

Draadloze Full-link
Naadloze connectiviteit voor je telefoon zodra 
je instapt. Geen kabels. Geen rommel. Geen 
gedoe. Het enige dat je nodig hebt, is je 
smartphone.
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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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Hoe meer je ziet, hoe meer je weet. Het grotere 9,2" 
navigatiesysteem Navi System met SEAT CONNECT 
wordt opgesplitst in drie panelen om de toegang te 
vereenvoudigen, terwijl de Digital Cockpit van 10,3" al 
je gegevens perfect in je gezichtsveld weergeeft. Dat 
verhoogt de zichtbaarheid terwijl jij je op de weg 
concentreert.

Maak kennis met
een heel nieuwe wereld.
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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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Rijd zonder
zorgen.
Vandaag de dag moeten bestuurders heel wat meer doen dan 
de weg volgen. Daarom beschikt de SEAT Ateca over de 
nieuwste rijhulpsystemen, zodat jij je kunt toeleggen op de 
essentie: het rijden.

Travel Assist. 
De Travel Assist van je SEAT Ateca houdt je  
omgeving in het oog en gebruikt camera’s om 
tegenliggers, wegmarkeringen, verkeerslichten, 
verkeersborden en bochten te scannen, om zo je 
gemoedsrust te verhogen.

Pre-crash Assist.
Door te anticiperen op dreigende aanrijdingen 
bereidt Pre-Crash Assist je voor op impacts door de 
veiligheidsgordels aan te trekken en de ruiten te 
sluiten.

Side Assist. 
Bij inhaalmanoeuvres en rijstrookwissels hoef je je nek niet 
meer te verrekken. Als er een voertuig in je dode hoek rijdt, 
waarschuwt Side Assist je met een indicator.
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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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Doe het op
jouw manier.

De SEAT Ateca is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. 
Ze delen dezelfde robuuste look en onverschrokken 
geest, maar onderscheiden zich door subtiele 
stijlverschillen, zodat je hem kunt afstemmen op het 
soort van avonturen dat je zoekt.

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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Krachtigere stijl.
Het kleinste detail. Een uit de kluiten gewassen, 
gegoten bumper in Cosmo Grey met een 
sportief geïnspireerde uitlaat.

Een stoutmoedig radiatorrooster.
Alles draait om je manier van rijden. Baan je 
zelfverzekerd een weg door het verkeer met het 
krachtige radiatorrooster.

De FR-uitvoering garandeert optimale prestaties: een stralend, sportief design met een 
bijpassend karakter. Energiek, krachtig en bruisend. Met accenten in Cosmo Grey en dynamische 
richtingaanwijzers. Een gesimuleerde dubbele uitlaatpijp met chroomrand, met wafelpatroon beklede 
stoffen stoelen in het interieur en voortgestuwd door prestatiegerichte lichtmetalen velgen voor een 
euforisch rijplezier.

FR-uitvoering.

Tijd voor passie?

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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Verlicht je weg.
Full-ledkoplampen en Full-ledachterlichten
met dynamische richtingaanwijzers.

SEAT CONNECT. 
Complete toegang tot de SEAT CONNECT- 
functies via Navi System+

Een sportieve toets.. 
Met zijn robuuste radiatorrooster, verlaagde 
voorpartij, zijdrempels en dynamische 
spiegelkappen en versterkte bumpers in 
Sport Cosmo Grey voor- en achteraan.

Gedreven door innovatie. 
Gepolijste lichtmetalen 19" Exclusive 
AERO-velgen in de kleur Cosmo Grey. 
(optionele velgen)

Standaarduitrusting.

Veiligheid: 
• 7 airbags: 2 frontale airbags, 2 zij-airbags 

voorin, 2 gordijnairbags en 1 knieairbag
•  Gordelherinnering
•  Driepuntsgordels voor- en achteraan
•  Snelheidsregelaar (CCS) en snelheids- 

begrenzer
•  Elektronisch stabilisatieprogramma (ESP)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Voetgangerdetectie
•  Hill Hold Control
•  Vermoeidheidsherkenning
•  Bevestigingspunt kinderzitje voor 

kinderstoelsysteem ISOFIXt

Elektronica: 
• 2 verlichte USB-C-poorten vooraan en 2 

achteraan
•  SEAT Media System+ 8,25”
•  8 luidsprekers
•  Bluetooth®
•  Climatronic met 2 zones
•  SEAT CONNECT voor Media System+
•  Keyless Advanced
•  Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels met kantelfunctie aan 
passagierszijde en welkomstlicht

•  Parkeerafstandscontrole achteraan
•  SEAT Drive Profile

Koetswerk: 
• Buitenspiegels in koetswerkkleur
•  Sportieve bumpers in Cosmo Grey
•  Wielkasten en zijlijsten gespoten in 

koetswerkkleur
•  Gesimuleerde uitlaatpijp met verchroom-

de omlijsting
•  Zwarte dakrails
•  Lichtmetalen 36/3 18-duimsvelgen 

Performance in Brilliant Silver
•  Donkergetinte achterruiten
•  Full-ledkoplampen en -achterlichten met 

dynamische richtingaanwijzers
•  Ledmistlichten vooraan met afdraai- 

verlichting

Interieur:
• Pedalen in aluminium
•  Grijze dakbekleding
•  Multifunctioneel lederen sportstuur met 

FR-logo
•  Vegan lederen versnellingspook
•  Dinamica®-sportstoelen in Nilo-stof
•  Verlichte deurdrempel met FR-letters
•  Ledsfeerverlichting
•  Documenthouder onder bestuurdersstoel 

en vakjes op rugleuning
•  Centrale armsteun voor- en achteraan

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 Vegan leder beschikbaar voor manuele versnellingsbakken. Lederen versnellingspookknop voor automatische versnellingsbakken.
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Hier en nu.
Compleet met haar stedelijke optimisme belichaamt de
Style-uitvoering het vertrouwen die haar elegantie en
autonomie inboezemen. Full-ledverlichting, lichtmetalen
velgen, gesimuleerde uitlaatpijpen en de modelnaam in
handschrift maken het geheel compleet.

Style-uitvoering.
Topentertainment
Plezier voor onderweg. Het opgewaardeerde, 
grotere Media System met 8,25" scherm geeft 
je vlot toegang tot een brede waaier van 
functies: kaarten, muziek en verbinding met je 
smartphone.

Street style.
Gepolijste lichtmetalen 18" Exclusive 
AERO-velgen in de kleur Nuclear 
Grey. (optionele velgen)

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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Moderne elegantie.
Full-ledkoplampen en Full-ledachterlichten
met dynamische richtingaanwijzers.

Plus jamais froid aux mains ! 
Maîtrisez parfaitement votre Ateca grâce
au volant chauffant amélioré. (option)

Verstevigingen. 
Stadsbumpers.

Eigentijdse toets.
Stijlvol vanbuiten, stijlvol vanbinnen. Een weelderige Cloth 
Comfort-bekleding die aangenaam aanvoelt en tijdloos 
oogt. Met verstelbare armsteunen vooraan voor een 
maximum aan comfort en raffinement.

Standaarduitrusting.

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 Vegan leder beschikbaar voor manuele versnellingsbakken. Lederen versnellingspookknop voor automatische versnellingsbakken.

Veiligheid: 
• 7 airbags: 2 frontale airbags, 2 zij-airbags 

voorin, 2 gordijnairbags en 1 knieairbag
•  Gordelherinnering
•  Driepuntsgordels voor- en achteraan
•  Snelheidsregelaar (CCS) en snelheids- 

begrenzer
•  Elektronisch stabilisatieprogramma (ESP)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Voetgangerdetectie
•  Hill Hold Control
•  Vermoeidheidsherkenning
•  Bevestigingspunt kinderzitje voor 

kinderstoelsysteem ISOFIX

Elektronica: 
• 2 verlichte USB-C-poorten vooraan en 2 

achteraan
•  SEAT Media System+ 8,25”
•  8 luidsprekers
•  BluetoothR
•  Climatronic met 2 zones
•  SEAT CONNECT voor Media System+
•  Keyless Go
•  Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels met kantelfunctie aan 
passagierszijde en welkomstlicht

•  Parkeerafstandscontrole achteraan

Koetswerk: 
• Buitenspiegels in koetswerkkleur
•  Deurgrepen in koetswerkkleur
•  Zwarte bumpers met verchroomde 

inzetstukken
•  Zwarte raamomlijsting
•  Lichtmetalen 36/1 17-duimsvelgen 

Dynamic in Brilliant Silver
•  Full-ledkoplampen en -achterlichten
•  Ledmistlichten vooraan met afdraaiverli-

chting

Interieur: 
• Grijze dakbekleding
•  Multifunctioneel lederen sportstuur
•  Vegan lederen versnellingspook1
•  Stoffen Comfort-stoelen
•  Verlichting in de voetruimte
•  Documenthouder onder bestuurdersstoel 

en vakjes op rugleuning
•  Centrale armsteun voor- en achteraan
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Behaaglijk en ontspannen rijden. 
Alles draait om het gevoel. Met een lederen 
stuurwiel dat het comfort voor de bestuurder 
verhoogt en elke rit tot een droomreis maakt.

Maximaal elan.
Arriveer in stijl met de standaard gemonteerde 
lichtmetalen 16" velgen in Brilliant Silver.

Gebruiksvriendelijk, robuust en betrouwbaar in alle opzichten. 
Met zijn gedurfde kenmerken biedt de Reference-uitvoering 
meer veiligheid, ruimte en toegang tot een brede waaier 
van moderne functies. Kortom: een SUV voor eigentijdse 
bestuurders.

Elke dag
wat beter.

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-uitvoering.
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16" 17"
16˝ DESIGN 
BRILLIANT SILVER

R

 17" DYNAMIC
BRILLIANT SILVER
St

17" DYNAMIC
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 36/1-VELGEN
IN NUCLEAR GREY
St

Reference R

Style St

FR FR

Standaard 
Optioneel 

1Met decoratieve inzetstukken.

19"

Velgen.
16"

16˝ DESIGN 

17"
 17" DYNAMIC

18"
18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 36/2 
VELGEN IN NUCLAEAR GREY
St

19" EXCLUSIVE 
GEPOLIJSTE
36/7 IN COSMO GREY¹
FR

19" EXCLUSIVE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN
36/10 IN GLOSSY BLACK 
FR

18" PERFORMANCE 
BRILLIANT SILVER
FR

18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 
36/3-VELGEN IN COSMO GREY
FR

18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 
36/8 IN NUCLEAR GREY
St

19" EXCLUSIVE  
GEPOLIJSTE
36/6 IN AERO COSMO GREY
FR

19" EXCLUSIVE  
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN
36/9 EN COSMO GREY
FR

18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 

18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 36/2 

18" PERFORMANCE 
BRILLIANT SILVER

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.

36/3-VELGEN IN COSMO GREY

18" PERFORMANCE 
GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 
36/8 IN NUCLEAR GREY
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Kleuren.

BILAWIT¹ R  St NEVADAWIT² R  St  FR GRAFIETGRIJS²,⁵ St  FR

MAGISCH ZWART²

ZILVERGRIJS² R  St

VELVETROOD³ St  FRLAVABLAUW² R  StCAMOUFLAGEGROEN³ St  FR ENERGIEBLAUW¹ R  St  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.

R  St  FR

Reference R  
Style St  

FR FR

Standaard   
Optioneel  

¹ Soft kleuren
2 Metaal kleuren

3 Speciale metaal kleuren
4 EOP: Einde van de productie, week 47
5 SOP: Start van de productie, week 50

* Buitenspiegel in Cosmogrijs bij FR-uitvoer
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Reference R  
Style St  

FR FR

Standaard   
Optioneel  

¹ Donkergrijs stiksel voor Style-uitvoering.
² Rood stiksel voor FR-uitvoering.

STOF ZWART/GRIJS STOF ZWART / DALLAS / OLOTR St DINAMICA® ZWART¹ STOF NILO / DINAMICA® ZWARTSt FR

LEDER ZWART¹ St

Bekleding.

DINAMICA® ZWART² FR LEDER ZWART² 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.
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Personaliseer hem met complexe details en 
accessoires die je nodig hebt onderweg. Jouw 
keuze aan personaliseringsmogelijkheden voor 
het koetswerk en interieur van je SEAT Ateca.

Die kleine accenten
maken het verschil.

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.

Sierlijsten.
Perfect omkaderd. Geef het koetswerk en interieur 
van je SEAT Ateca de final touch.

Sierstrips op de achterklep.
De SEAT Ateca werd van A tot Z ontworpen om zich
groter te maken. De sierlijst op de achterklep geeft je 
reis een andere dimensie.

Aluminium pedalen & voetsteun. 
Vergroten het sportieve rijgevoel. Aluminium pedalen 
en een bijpassende voetsteun zijn voorzien roestvrij 
staal en antisliprubber om grip te verbeteren en werken 
de sportieve uitstraling van jouw cockpit af.
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Transport.
Rijd je graag op twee wielen? Onze twee fietsenrekken 
passen perfect. Ze werden speciaal ontworpen voor je 
SEAT Ateca en goedgekeurd na strenge kwaliteitstests.

Dakfietsendrager. 
De platgetreden paden verlaten? Breng je fiets mee 
dankzij dit eenvoudig te installeren en te configureren 
fietsenrek. Snelle en eenvoudige bevestiging bovenop 
de dakdragers. Met een langdurige bescherming voor 
de buizen van je fietsframe.

Trekhaak fietsendrager. 
Extra wielen vergen niet noodzakelijk extra werk. De 
aluminium rails op de trekhaak lenen zich voor elk 
type fiets. Je kunt zelfs een uitbreiding voor een 
derde fiets toevoegen.
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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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Transport.
Dakstangen. 
De transportstangen voor- en achteraan laten zich 
eenvoudig bevestigen aan het dak en beschikken 
over een antidiefstalsysteem.

Surfplankrek. 
Roepen de golven jouw naam? Laad je 
materiaal in en vertrek. Het rek past zich perfect 
aan de vorm van je surfplank aan en biedt 
plaats aan twee surfplanken.

Dakkoffer. 
Grootse plannen? Deze weersbestendige 
dakkoffers bieden een inhoud van 400 tot 460 
liter en een laadvermogen tot 50 kilogram. 
Dankzij de dubbele opening krijg je gemakkelijk 
toegang tot je bagage. Bevestig hem eenvoudig 
op je dakstangen, zelfs met een zonnedak. Alle 
transportoplossingen die je nodig hebt.
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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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Transport.
Skirek-xtender. 
Je hoeft je rug niet te strekken om je ski’s te laden.  
De skirek-xtender schuift eenvoudig naar buiten om ze 
gemakkelijk in te laden en te vervoeren naar de sneeuw.

Skirek.
Een uitstap naar de bergen? Dit skirek werd speciaal 
ontworpen en leent zich perfect voor familiegebruik. Biedt 
plaats aan 4-6 ski’s of 2-4 snowboards.
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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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Oplossingen voor
de kofferruimte
Houd al je gerief veilig bij de hand en precies waar jij het wil. 
Niemand houdt van een rommelige koffer. De kofferaccessoires 
van SEAT houden alles in balans.

Koffernetten.
Heb je graag een goed georganiseerde koffer? Dan 
helpen deze veelzijdige zwarte koffernetten je om je 
bagage goed vast te maken.

Kofferorganiser.
Met deze aluminium scheiding kun je de bagageruimte 
van je SEAT Ateca optimaal benutten en zorg je ervoor 
dat alles in perfecte staat op je bestemming aankomt.

Omkeerbare koffermat. 
Bescherm je SEAT Ateca met deze eenvoudig te 
bevestigen, omkeerbare koffermat. Houd vuil en 
vloeistoffen weg van je kofferinhoud.
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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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Bescherming.
Beschermlijst op de achterbumper en 
multifunctionele basis met net.
Houd alles fris en netjes. De beschermlijst voorkomt krassen op je 
achterbumper. En met de multifunctionele basis met net aan een kant 
van de koffer houd je essentiële kleine voorwerpen gemakkelijk binnen 
handbereik.

SEAT-spatlappen voor en achteraan.
De SEAT Ateca is gebouwd om op ontdekking te gaan. Door vooren 
achteraan speciaal aangepaste spatlappen te monteren, bescherm je 
je auto tegen modder en rondvliegend vuil wanneer je onderweg bent.

Rubberen voetmatjes. 
Dit is jouw look. Houd hem vast. De waterdichte rubberen matten 
voegen extra grip en bescherming toe. Of probeer stoffen matten 
voor nog meer elegantie.
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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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Scheidingsrooster. 
Dit verwijderbare rooster scheidt het passagierscompartiment 
van de kofferruimte, om huisdieren extra te beschermen 
onderweg.

Kinderstoel Kidfix2 S 2-in-1 
Geef je meest waardevolle passagiers een maximale 
bescherming. De Kidfix2 S heeft een V-vormige rugleuning met 
verstelbaar SICT-systeem. Het kan worden aangepast 
naarmate je kind groeit en biedt een uitzonderlijke bescherming 
bij zijdelingse impacts. Voor kinderen tussen 3,5 en 12 jaar.

Veiligheid.
Neem je favoriete passagiers mee en zorg dat ze
onderweg perfect beveiligd zijn.
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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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Het leven is te kort om foute beslissingen te nemen. De experts 
van je SEAT Service-team gebruiken enkel originele SEAT-
onderdelen om je SEAT Ateca in topvorm te houden en je de 
nodige gemoedsrust te geven.

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

Avontuurlijker leven  
begint hier
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Het leven dient om
geleefd te worden.
Met SEAT CARE plukt u 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.

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 onderhoudscontracten 
van SEAT dekken de meeste interventies in het Service-
programma van SEAT, en dat gedurende de eerste drie, vier of 
vijf jaar. Beschikbaar in de versies Basic en Premium, met 
verschillende financieringsmogelijkheden. Zo kun je je 
toeleggen op de belangrijke dingen van het leven.

Wij zorgen ervoor. 
En nemen ze weg bij jou. 
De garantieverlenging van SEAT biedt u de mogelijkheid om 
de twee jaar fabrieksgarantie te verlengen met een, twee of 
drie jaar of tot 100.000 km – naargelang wat het eerst wordt 
bereikt. En als je auto nieuw is, is de garantie inbegrepen. 
Gemakkelijk. Kosteneffectief. Zorgeloos.

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 geniet je een volledige, 
betrouwbare pechbijstand. En het mooiste van alles is dat je  
2 jaar gratis krijgt bij een nieuwe SEAT.
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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.

SEAT's milieudoelstellingen voor technische ontwikkeling
 Klimaatverandering.   Bronnen.   Luchtkwaliteit.   Naleving van de milieuvoorschriften.

Luchtkwaliteit
De dieselmotoren zijn uitgerust met een 
geoptimaliseerde uitlaatgasbehandeling, het 
Selective Catalityc Reduction-systeem (SCR), 
met een dubbele dosering van AdBlue R om de 
uitstoot van stikstofoxiden verder te beperken.

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

Banden
Banden met lage rolweerstand zorgen 
voor een verlaging van de rolweer-
standscoëffi  ciënt.

Aerodynamica
Met een verbeterde aerodynamica van het 
voertuig, dankzij een geoptimaliseerd design van 
koetswerk, wielen en koelsysteem.

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

Akoestiek
A l le versies hebben een dubbel 
afdichtingssysteem op de deuren, wat 
het geluidsniveau verlaagt en het 
comfort verhoogt.

Stoelen 
Door het toepassen van nieuwe PUR-
schuimformules wordt de uitstoot van vluchtige 
organische stoff en (VOS) in het interieur met tot 
50% verminderd.

Lichten
100% ledkoplampen en achterlichten 
verminderen het stroomverbruik aanzienlijk en 
verlengen de levensduur en eff ectiviteit van de 
lichten.

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

SEATpartner 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 gerecycleerde/recycleerbare materialen, inclusief 

maatregelen voor de gepaste recyclage opdat de milieukwaliteit zou behouden blijven en verbeteren. 06/2022
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