
De nieuwe SEAT Arona.



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; de Spaanse zon is goed voor 50% van de 
energie van het productieproces. Barcelona is 
non-stop in beweging en SEAT beweegt mee. 
Waarom? Stilstaan is geen optie.

Created in
Barcelona.
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Waar je ook bent, wat je ook doet; jij kiest je eigen 
koers. Zelfbewust. Zonder zorgen. Precies waar 
SEAT goed in is. Jij maakt je eigen keuze, op weg 
naar jouw vrijheid.

Do your 
thing.



Hola
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Arona.
Dit is ‘m dan. De nieuwe SEAT Arona. Krachtig, wendbaar, scherp, sportief en 
zelfverzekerd. Ben jij klaar voor stoer, urban en indrukwekkend?



Crossover

Alles wat jij wilt.

De Nieuwe SEAT Arona; opvallend! Een hongerige alleskunner. 
Compact, hoog op de poten. Met fraaie dakrailing en 
opvallende wielomlijstingen. Beschermende bumpers voor en 
achter. Waar wacht je nog op?
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Bescheiden?  
Dacht het niet.

Exterieur

Kies voor contrast. Je dak in grijs, 
zwart of oranje. Of toch dezelfde 
kleur als de carrosserie.

Topkeuze

Zie je ‘m? Die gegraveerde X op 
de C-stijl? Het benadrukt het 
crossover karakter van de Arona. 
X-tra aandacht, x-tra fun.

X-tra
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De Arona: een echte 
aandachtstrekker. Opvallende 
welvingen en brutale belijning. 

Brutale belijning



Kijk mij dan.
Exterieur

Xcellence grille met chromen 
details. Bijzondere blikvanger. 
En de FR-grille is sportiever. 

Xcellence en FR-grille

Geef je eigen draai eraan: 100% sterk, 
licht, mooi, snel.

Lichtmetalen velgen
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Zien en gezien worden. Full 
LED-koplampen en LED-
achterlichten.

LED-verlichting



Interieur

Ga zitten.

Jouw keuze

Tap op het touchscreen. Kies de 
sfeerverlichting. De kleur. De sterkte. 
Wat wil je vandaag?
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Verhoogde middenconsole.  
Helder touchscreen. Jij staat 
centraal. Alles binnen handbereik. 
Alles onder controle. Let’s go!

In control



Technologie

Horen, zien, 
genieten.

Altijd een opgeladen smartphone, geen gedoe met 
kabels en een krachtiger signaal voor beter bereik.

Draadloze telefoonlader met signaalversterker

Superieur soundsystem. Jouw beste beats. 
Geweldig volume. Jouw sound.

BeatsAudio™
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Connect en connected.  
Overal en altijd. En de juiste 
temperatuur met de 
volautomatische airconditioning 
(2-zones).

8 inch display met Full Link



Stap in.
Ga verder.
Jouw richting.

Nat, droog, licht, donker: Arona 
schakelt de ruitenwissers en 
verlichting in. Of uit. Namens jou. 
Mooi makkelijk toch?

Regen- en lichtsensor

Houd je sleutel gewoon op zak. 
Wanneer je de auto nadert, 
worden de portieren automatisch 
ontgrendeld. Je hoeft alleen nog 
maar op de start/stop knop te 
drukken.

Keyless entry/go

Technologie
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Selecteer het rijgedrag van je 
auto. Vier verschillende 
mogelijkheden. Onbeperkt 
wisselen. Onbeperkt genieten. 
Daarnaast biedt de FR-uitvoering 
optioneel nog Dual Ride voor 
ultra sportief rijgenot door 
instelbare dempers.  

Drive Profile



Alles draait  
om jou.

Comfort

Dashboard is 100% gericht  
op de bestuurder. Op jou. Simpel. 
Moeiteloos. Alles binnen 
handbereik. Reach out and 
touch…

Binnen handbereik

Schadevrij inparkeren, zelfs op 
lastige plekken. Wel zelf een 
parkeerplek zoeken… 

Achteruitrijcamera en Park assist

18



Indrukwekkend. Compacte 
crossover, veel ruimte. Weet jij al 
wat je meeneemt?

400 liter bagageruimte

Hogere zit. Vrij zicht op de weg. 
Extra makkelijk in- en uitstappen. 
Dat zit wel goed.

Hoog en droog



In control. 
Samen met SEAT.

Veiligheid

Wisselen van rijbaan. Verkeer in 
de dode hoek? Je krijgt een 
waarschuwing. Direct in je 
buitenspiegel. Niet te missen.

Blind spot detection

Adaptive Cruise Control (ACC) 
met Front assist: zorgeloze 
kilometers. De juiste snelheid. De 
juiste afstand. Signaleren en 
reageren. Zo voorkom je 
botsingen.

ACC met Front assist
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Voertuigen, fietsers of voetgangers met 
boodschappenkarretjes die voorbij razen, 
terwijl jij achteruit rijdt? Mocht je ze zelf 
niet zien, ze worden wel gezien en indien 
nodig wordt er automatisch ingegrepen. 

Hill Hold: makkelijk stoppen en optrekken. 
Ook op een steile helling. Dat maakt de  
hellingproef ‘hellingproof’. 

Het systeem scant jouw rijgedrag. 
Onopvallend. Ongemerkt. Rijd je anders 
dan anders? Dan krijg je een signaal: 
‘take a break’. Kop koffie erbij?  

Rear cross traffic assist Hill hold control 

Betrokken bij een aanrijding? Dit 
veiligheidssysteem remt jouw auto af.  
Schakelt de alarmlichten in. Direct en 
automatisch. Wel zo veilig. 

Multi-collision braking system Vermoeidheidsherkenning



Kies je gemiddeld en gewoontjes? Of opvallend eigenwijs?  
10 verschillende carrosseriekleuren. Matching dakkleuren.  
Of contrasterend grijs, zwart of oranje. 68 verschillende 
kleurencombinaties. Je leest het goed. Hoe ziet jouw Arona eruit? 

Midnight Black*
Style (optioneel )
Xcellence/FR (zonder meerprijs)

Pirineos Grey*
Style (optioneel )
Xcellence/FR (zonder meerprijs)

Eclipse Orange*
Style (optioneel )
Xcellence/FR (zonder meerprijs)

Kleuren.
SEAT Arona

*Bij de Style wordt standaard  
het dak in carrosseriekleur geleverd.  

Bij de Xcellence en FR wordt de contrasterende 
dakkleur zonder meerprijs geleverd.
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Pirineos Grey
Metallic lak

Urban Silver*
Metallic lak

Mystic
Magenta**
Metallic lak

Nevada White*
Metallic lak

Desire Red
Metallic lak

Mediterraneo 
Blue
Uni lak

Eclipse Orange
Metallic lak

Mystery Blue*
Metallic lak

Candy White
Signaal lak

Midnight 
Black*
Metallic lak

*Deze kleuren zijn later leverbaar.
** Niet beschikbaar op FR



SEAT Arona

Anders dan anders? Kies uit verschillende opties. Klasse. Comfort.  
Kwaliteit. In iedere draad. In ieder stiksel. 

Bekleding.

Sportstoelen 
Stof Nora zwart
FR (standaard)

Comfortstoelen 
stof Orgad Zwart
Style (standaard)

Comfortstoelen 
stof Edge Zwart
Xcellence (standaard)
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Velgen.
SEAT Arona

De velgen van de nieuwe SEAT Arona: stoer, sportief, streetwise. 
Jouw urban  crossover. Opvallend eigen karakter. Geef gas, wat  
houdt je tegen?
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Dynamic 17 inch 
Brilliant Silver
FR (standaard)

Dynamic 17 inch 
Nuclear Grey
Xcellence (optioneel)

16 inch

Design 16 inch
Brilliant Silver 
Style/Xcellence (standaard)

Dynamic 17 inch 
Brilliant Silver
Style (optioneel)

Piano Black 
18 inch 
Style/Xcellence/FR 
(opioneel)

Sport Black 
18 inch 
Style/Xcellence/FR 
(opioneel)

18 inch

Performance 18 inch 
Black R
FR (opioneel)

17 inch

18 inch Accessoire velgen.



Accessoires.
SEAT Arona

Stoere omlijsting van de 
achterklep. Verkrijgbaar in mat 
chroom of piano black. 

Achterklep
Deurlijst in Silver of Piano Black. 
Montage onderaan het portier. 
Krachtig accent. Gewoon fraai. 

Deurlijst

De Arona: een beetje eigenwijs. Net als jij. Wil je meer stijl? Meer 
stoer? Meer luxe? Meer makkelijk? Kiezen laten we aan jou over.

Mistlampen met sierframe. 
Leverbaar in zilver of piano black. 
Sportief design. 

Mistlamp
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Zilverkleurige accenten  
op stuur, pookknop,  
pedalen en voetsteunen.  
Opvallend en sportief.

Aluminiumkleurige accenten. 



Mis niets.
Get connected

Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps. 
Online kun je jouw uitvoering van de nieuwe SEAT Arona 
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

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

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
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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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