
Start moving.

De nieuwe SEAT Ibiza.



Created in
Barcelona.

1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band 
en brengt Spanje in beweging. Meer dan 60 
jaar later inspireren en bewegen wij mensen 
wereldwijd. En blijven we trouw aan onze roots, aan 
Barcelona. De Spaanse energie is onze brandstof. 
Letterlijk en figuurlijk; 50% van de energie van het 
productieproces komt direct van de Spaanse zon. 
Barcelona is non-stop in beweging en SEAT beweegt 
mee. Waarom? Stilstaan is geen optie.
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WIP

Mooi 
makkelijk.

Het leven is te kort om lang stil te blijven staan. Geef 
gas en ga op weg. Ontdek. Geniet. Doe eens gek. 
Ga rechtsaf. Of linksaf. Maar ga… Kom in beweging. 
Kies je eigen koers. Met eindeloos veel rijplezier. Dat 
is wat SEAT doet. Dat is waar we goed in zijn. Voor 
jou. Dus start. Zo mooi kan makkelijk zijn. 



Start
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moving.
Waar wacht je nog op? Stap in en ga op weg. De nieuwe SEAT Ibiza is een 
geweldige mix van de modernste technologie en een zeer aantrekkelijk uiterlijk. 
Dus doe eens gek en probeer het zelf. Haal het maximale uit vandaag. En 
morgen. En overmorgen…Ben jij er klaar voor? 



Stap in  
en ervaar 
het zelf.

Kies je eigen tempo. Kies de sportieve SEAT Ibiza FR. 18 inch lichtmetalen 
Performance velgen, prachtig panoramadak, glanzend zwarte details, 
dubbele uitlaat en zwarte bekleding met contrasterend stiksel. Dynamiek 
tot in de details. FR: Fantastisch Rijden.

FR.
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Gewoon 
bijzonder. Wil je anders dan anders? Hallo Xcellence. Krachtige contouren en 

dynamische 17 inch lichtmetalen velgen. Verchroomde raamlijsten en 
spiegels in Atom grey. Fraaie bekleding met contrasterende stiksels op 
stuur en stoelen. En niet te vergeten; al die gratis Xtra ruimte…

Xcellence.
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Indrukwekkend en 
onvergetelijk.

Exterieur.

Full-LED verlichting aan de voor- en 
achterzijde. Dat mag gezien worden.

Stralend.
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Lichtmetalen velgen: luchtig en 
toch sterk.

Krachtige belijning voor een 
onvergetelijke indruk.

Dubbele uitlaat; stoer en sportief 
tot in de details.

Flexibel.

Stoer.

Dynamisch.



Wil je het anders?
Doe het anders.

Interieur.
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Kijk naar het vernieuwde 
dashboard. Het 8 inch 
touchscreen en sfeerverlichting 
doorbreken iedere traditie. 
Maatwerk ontmoet state-of-the-
art technologie. Dit noemen wij 
anders dan anders.



Toekijken?
Meedoen is leuker.

FR interieur.

Kies een datum, een bestemming 
én je vrienden. De Ibiza heeft 
ruimte genoeg.

Wie gaat er mee?
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Alcantara® bekleding met kleurrijk 
contrasterend rood stiksel en 
multifunctioneel FR-stuurwiel;  
dat is sportief genieten.

Met een knipoog.



Alcantara® bekleding. 
Diverse dashboardkleuren. 
Contrasterende stiksels.  
Dat ziet er echt goed uit. 

Indrukwekkend interieur.

Ongestoord 
genieten.

Xcellence interieur.
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Meer interieurruimte, meer 
mogelijkheden, meer SEAT Ibiza.

Durf te dromen.



Waar wacht  
je nog op?

Technologie.

Op weg naar nieuwe avonturen? 
Het 8 inch touchscreen van de 
nieuwe SEAT Ibiza houdt je 
volledig up to date. Full Link 
technologie, een geïntegreerd 
navigatiesysteem met GPS en 
realtime verkeersinformatie. 
Verdwalen is geen optie. Tenzij je 
dat heel graag wilt.

Navi System 8 inch.

Iedere rit verdient zijn eigen 
sound. Het geluidssysteem 
van de nieuwe Seat Ibiza met 
BeatsAudio™ produceert een 
geweldige beat. 300W versterker, 
zes speakers, en high-end 
subwoofer. Daar word je stil van. 
Bijna. 

BeatsAudio™.

18



Stap in en start. De Heartbeat 
Button pulseert zodra je jouw 
nieuwe SEAT Ibiza nadert. De 
deuren ontgrendelen automatisch, 
jij hoeft alleen nog in te stappen en 
op START te drukken. Zonder sleutel 
starten en wegrijden. Go.

Keyless Entry/Go & 
Heartbeat Button.

Power nodig? Niet in de SEAT 
Ibiza. Leg je smartphone in de 
wireless charger en het draadloos 
opladen start direct. 

Wireless charger.

Slecht mobiel bereik? Met de GSM-
versterker van de Connectivity Box 
krijgt het GSM-signaal een boost. 
Beter bereik, betere verbinding.

GSM-versterker.



Wij zijn er  
voor je.

Veiligheid.

Adaptive cruise control, Front 
assist, Vermoeidheidsherkenning; 
de nieuwe SEAT Ibiza zit vol state-
of-the-art veiligheidssystemen. 
Dus ontspan en geniet. Wat een 
veilig gevoel. 

Moeiteloos.

Bij slipgevaar vermindert 
Elektronische stabiliteits controle 
de snelheid, terwijl het Multi-
collision brake system remmend 
een aanrijding voorkomt.

Elektronische stabiliteits controle.
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Dit elektronische systeem 
van jouw SEAT Ibiza houdt de 
bandenspanning nauwlettend in 
de gaten. Ontspannen maar.

Bandenspanning controlesysteem.

Bij een aanrijding zorgen 
diverse airbags voor optimale 
bescherming. Voor-, zij- en 
gordijnairbags reduceren het 
risico op letsel.

Airbags.

Met Hellingassistentie (Hill hold) 
is de hellingproef kinderspel. Het 
systeem schakelt in zodra je je voet 
van de rem haalt. Rustig optrekken 
en wegrijden zonder risico op 
achteruitrollen.

Hellingassistentie.



Velgen.
SEAT Ibiza.

Kies de maat. Kies de stijl. Kies de afwerking. De nieuwe SEAT Ibiza.  
Van top tot teen jouw keuze.
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18 inch

17 inch

18 inch
Dynamic 17 inch Machined
Xcellence (optioneel)

Shiny Black 18 inch

Dynamic 17 inch
FR/FR Business Intense (standaard)

16 inch

17 inch

Accessoires velgen.
Design 16 inch
Style/Style Business Intense 
(optioneel)

Shiny Black 17 inch

Design 16 inch Machined
Xcellence (optioneel)

15 inch

Urban 15 inch
Reference/Style (standaard)

Enjoy 15 inch
Xcellence (standaard)
Reference/Style/Style 
Business Intense (optioneel)

Performance 18 inch Machined
FR/FR Business Intense (optioneel)



Kleuren.
SEAT Ibiza.

Kies je voor de bekende weg of probeer je totaal iets nieuws?  De nieuwe SEAT Ibiza is 
nu ook verkrijgbaar in Mystic Magenta met metallic designdetails.
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Pirineos 
Grey

Candy  
White

Midnight  
Black

Mystic 
Magenta

Desire  
Red

Mystery  
Blue

Mediterraneo 
Blue



Bekleding.
SEAT Ibiza.

Allemaal dezelfde keuze? Dat is saai, heel saai. Daarom mag je kiezen bij SEAT. 
Kiezen uit verschillende uitvoeringen en bekledingsopties. Kiezen voor jouw Ibiza.

Stof Acero  
Zwart - AF
Reference 
(standaard)

Stof Orgrad  
Grijs - CB
Style (standaard)

Stof Sound Zwart 
- FL
FR (standaard)

Alcantara  
Zwart - FL + PL0
FR (optioneel)
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De afbeeldingen tonen de bekleding. Kijk voor de verschillende 
interieuropties en mogelijkheden op de SEAT Car Configurator.

Stof Edge Zwart / Mystic - DL
Xcellence (standaard)

Alcantara Zwart - DL + PL0
Xcellence (optioneel)



Mooi maatwerk aan de 
voorkant met deze dynamische 
voorbumperspoiler. Accentueer 
de kleur van je auto met een 
contrasterende tint naar keuze.

6F0071606 GRU

Voorbumperspoiler.

Kies voor een geraffineerd 
kleuraccent op jouw 18 inch 
Performance velgen. Wil je meer 
kleur? Met de aerodynamische 
stylingkit kun je kleuraccenten 
toevoegen aan de voor-, zij- en 
achterkant van jouw auto. 

6F0071498 
6F0071409C 0X1

Kleuraccenten.

Accessoires.
SEAT Ibiza.

Adrenalinejunk? Kies sportief. Gek op kleur? Kies meer kleur. Wil je sneller? Kies voor 
aerodynamische accenten. Dit is jouw Ibiza, jouw stijl, jouw keuze. Van en voor jou!
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Zo ziet jouw SEAT Ibiza er vanuit 
alle hoeken fantastisch uit. Fraaie 
aerodynamische side skirts, 
precies zoals jij ze wilt hebben. 

6F0071685 GRU

Side skirts.

Zeg je spoiler dan zeg je sportief. 
Aerodynamische prestaties en 
perfecte looks.

6F0071640 GRU

Achterbumperspoiler.

Zelfs de beschermlijst van de 
kofferbak ziet er fantastisch uit. 

6F0071360A

Achterbumperbeschermlijst.

Geef iedereen het nakijken met 
deze aluminium aerodynamische 
luchtuitlaat. Fraai en functioneel 
accent. 

6F0071611 9B9

Sportuitlaat.



Mis niets.
Get connected.
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Wil je niets missen? 

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. 
Online kun je jouw uitvoering van de nieuwe SEAT 
Ibiza samenstellen. En zelfs een proefrit reserveren!

Mijn SEAT App.

Met de Mijn SEAT app weet je echt alles van je SEAT. 
Je bent in een handomdraai ver bonden met je 
auto. Zie op afstand of je SEAT op slot staat, waar 
je hebt gereden, hoeveel je verbruikt, wanneer je 
moet tanken, of het tijd is voor onderhoud en wat 
de status is van de belangrijkste functies van je 
auto. Open de app en je weet het. Kijk voor meer 
informatie op www.seat.nl/mijnseat.

    

Internet .

Onze website staat vol informatie. En het laatste 
SEAT-nieuws en updates delen we natuurlijk via 
Social media. 

www.seat.nl

 @SEAT_NL

 www.facebook.com/SEATNederland

Car configurator.

Zie je het voor je? Met de nieuwe Car configurator 
stel je online moeiteloos jouw model SEAT samen. 
Kijk, klik en kies; dat is mooi makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator



Geen verrassingen.
SEAT Service.

Garantie en Mobiliteitsservice.

Je SEAT is met de grootst mogelijke zorg en 
kwaliteit gebouwd. En dat bewijzen wij je graag. 
Zo heb je op alle SEAT-modellen 4 jaar garantie! In 
de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie geldig 
ongeacht het aantal gereden kilometers. Tot en 
met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking 
tot 100.000. Daarnaast biedt SEAT 12 jaar 
carrosseriegarantie bij roesten van binnenuit.  
Ook bieden we iedereen die een nieuwe SEAT koopt 
gratis Levenslange Mobiliteitsservice aan. Door een 
efficiënte dienstverlening zorgen wij er voor dat je 
zo snel mogelijk weer op weg wordt geholpen.  
Je kunt ons, wanneer je om hulp verlegen zit,  
24 uur per dag bereiken via telefoonnummer  
0800-0242500. Zowel in Nederland (dus ook  
bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland.  
Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-dealer.

Minder onderhoud nodig.
(Longlife Onderhoudsservice)

Dankzij moderne technieken is er voor de nieuwste 
modellen minder vaak onderhoud nodig. Je SEAT 
is uitgerust met een variabel onderhoudsinterval 
en geeft zelf aan wanneer onderhoud nodig is. Het 
moment van een noodzakelijke onderhoudsbeurt is 
afhankelijk van de omstandigheden waarin en de 
wijze waarop de auto wordt gebruikt. Bij gunstig 
rijgedrag kan dit oplopen tot zelfs 30.000 km of tot 
maximaal 2 jaar. De boordcomputer herinnert je 
automatisch op het juiste tijdstip aan de volgende 
Longlife Onderhoudsservice.

SEAT private lease.

Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een nieuwe 
auto rijden voor een vast bedrag per maand zonder 
borg of grote investering vooraf. Verrassingen met 
kosten maken plaats voor maximaal gemak en je 
betaalt geen cent teveel.

Jij regelt de brandstof, wij de rest

De voordelen van SEAT Private lease.

/  Geen onverwachte kosten voor reparatie of 
onderhoud.

/  Geen zorgen over de waardeontwikkeling van je 
SEAT.

/  Nooit meer apart betalen voor verzekering of 
wegenbelasting.

/  Een aanbetaling is mogelijk, maar niet 
noodzakelijk. 

/  Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/  24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis SEAT 

Mobiliteitsservice.

Jaar
Garantie



SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de 
grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Vanwege beperkingen in het drukproces kunnen de in deze 

brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte weergave.
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