
Mii

TECHNOLOGY TO ENJOY





Dit is de SEAT Mii. Hij lijkt misschien klein, maar onderschat hem 

niet. Hij is zuinig, maar supersnel. Hij is compact, maar 

verrassend ruim. Hij is slim en zit boordevol met de nieuwste 

technologie waarmee je op alle fronten bespaart – behalve 

natuurlijk op gemak, rijplezier en comfort. 

DIT IS DE Mii
Dankzij de Mii verplaats je je snel door de stad, lijken 

parkeerplaatsen ineens een stuk ruimer en rijd je met een 

minimum aan brandstof lekker naar de Middellandse Zee. En je 

rijdt nog eens veilig en comfortabel ook.

Dat noemen wij nou: TECHNOLOGY TO ENJOY.



GELUK ZIT IN 
KLEINE DINGEN
De keuze is aan jou

Het begint bij de instap: die is ook bij de driedeurs onverwacht 

makkelijk en comfortabel. En met het SEAT Easy Entry System* wordt 

het alleen nog maar makkelijker. Dankzij een slim mechaniek schuiven 

de voorstoelen vanzelf naar voren en vouwen zich moeiteloos en 

efficiënt samen. 

Vijf deuren maken de Mii nog completer. Ze passen naadloos in het 

design, waardoor de krachtige vorm en het duidelijke zijprofiel van de 

Mii volledig intact blijven. De compacte achterportieren zijn ook in 

smalle parkeervakken simpel te openen. Tassen vinden probleemloos 

een plek achter de voorstoelen. En of je nu je oma van 85 in de auto 

helpt, of je kinderen in hun stoeltjes zet, het gaat haast vanzelf.

* Standaard op Style en Sport 3-deurs





BOORDEVOL 
ENERGIE
Maak kennis met de Mii Ecomotive

Als het op besparen aankomt, is de Mii een absolute kampioen. Dankzij de unieke 

Ecomotive motor, behoort hij tot de meest zuinige en schone auto’s in zijn klasse. 

En dat zonder iets af te doen aan het rijplezier.

Hoe we dat voor elkaar kregen? Met een aantal uitgekiende benzine-efficiënte 

motoren en geavanceerde technologie zoals een Start/Stop systeem (de motor 

draait niet meer dan absoluut nodig) en een slim energie terugwinsysteem  

(remmen genereert nieuwe energie). 

Voor de zakelijke rijders is er een Mii EcoFuel op aardgas. Dat is pas besparen.





GROOTS 
VANBINNEN
Het past er allemaal in

Wanneer je eenmaal in de Mii stapt, zou je haast vergeten dat je in 

de kleinste SEAT zit. Over werkelijk iedere vierkante centimeter is 

nagedacht. 

Het resultaat is een auto met een naar verhouding lange wielbasis 

en een compacte motor. Kijk, dat schept ruimte. Genoeg om met 

vier personen comfortabel een lange reis te maken. De steil 

aflopende achterkant vergroot de kofferruimte – met 251 liter de 

grootste in zijn klasse. En met neergeklapte achterbank creëer je 

met 951 liter een verbazingwekkende hoeveelheid ruimte.

Vergeet alles wat je wist over kleine auto’s. Een reeks superieure 

stoffen geeft de Mii de look and feel van een klasse hoger.





KLEIN MAAR 
KRACHTIG
Efficiënte motoren

Wat Technology to Enjoy betekent, merk je pas wanneer je in de Mii 

rijdt. Dankzij een compleet nieuwe generatie motoren, behoren 

compromissen voorgoed tot het verleden. Zuinig en schoon gaat 

namelijk heel goed samen met pittige prestaties. Want het gaat niet 

om het volume van je motor, het gaat om wat je eruit haalt.

De 1.0 driecilinder van de Mii is licht, compact en soepel. Leverbaar 

in twee vermogensvarianten (44 kW/60 pk en 55 kW/75 pk).  

Dankzij geavanceerde technologie zijn met deze bescheiden 

motoren toch topsnelheden van 161 tot 172 km per uur mogelijk.  

De Mii is dus veel meer dan alleen een stadsauto. Tevens is de Mii 

leverbaar op aardgas als Mii EcoFuel.





De stijlvolle Mii by MANGO

Een spannende samenwerking tussen SEAT en MANGO leverde een unieke creatie 

op met een mix van urban fashion, vernieuwend design en perfecte technologie. 

Check out de nieuwe Mii by MANGO.

De Mii by MANGO is een echte eye-catcher met antracietgrijze spiegels*, elegante 

15 inch lichtmetalen velgen en chromen sierlijsten. In het chic Glam Beige of stijlvol 

Deep Black mag je zeker gezien worden. Het interieur is sophisticated zwart met 

beige details en fraaie Alcantara stoelbekleding. De geraffineerde beige stiksels op 

het stuur en de versnellingspook hebben een modieuze uitstraling. 

Deze auto zit vol bijzondere snufjes en details. Een ontwerp met een knipoog: dat is 

de nieuwe Mii by MANGO. Geef gas en ga op weg met deze fashion statement.

DESIGN MAAKT 
HET VERSCHIL

* Glambeige uitvoering





IT’S Mii-TIME
Eén mobiel apparaat voor alles



NAVIGATIESYSTEEM.
Een hoogwaardig mobiel navigatiesysteem met 5 inch touchscreen. Bedien hem veilig met je stem. Selecteer 
alternatieve routes op basis van de actuele verkeerssituaties. Personaliseer de kleuren zodat je alles lekker 
duidelijk ziet.

RADIO/CD/MP3-SPELER.
Selecteer radiozenders op naam en geef je favorieten een eigen symbool. Stel volume, bass en treble 
onafhankelijk af voor iedere individuele passagier. Navigeer moeiteloos door je complete muziekbibliotheek 
– en uiteraard verschijnt de albumcover van het nummer dat je luistert automatisch op je scherm. Het 
systeem is voorzien van een Micro SD-slot en een AUX-in voor je MP3-speler. 

HANDSFREE BLUETOOTH®.
Bellen in de auto doe je natuurlijk altijd veilig handsfree. Dat gaat nu vanzelf met Handsfree Bluetooth®. Je 
hoort de stem van je gesprekspartner luid en duidelijk over je luidsprekers en ziet zijn naam of nummer op je 
scherm. Je kunt zelfs je hele adresboek toevoegen en je sms-jes laten voorlezen terwijl jij je concentreert op 
de weg.

BOORDCOMPUTER. 
De boordcomputer geeft inzicht in de actuele status van je Mii. Controleer het brandstofverbruik en het  
aantal kilometers dat je nog kunt rijden op je tank. Gebruik de schakelindicator als je nóg zuiniger wilt rijden. 
Of controleer de buitentemperatuur. Dit handige apparaatje vertelt je alles.



HALOGEEN KOPLAMPEN.
Het maakt niet uit waar en wanneer en onder welke 

omstandigheden je de weg op gaat. Met deze slim 
afgestelde halogeen koplampen heb je altijd perfect zicht. 

ALLES WAT 
JE NODIG HEBT

ELEKTRISCH VERWARMDE BUITENSPIEGELS.
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Zo meteen weet je niet eens meer hoe een beslagen spiegel eruit ziet. 



CRUISE CONTROL.
De SEAT Mii is meer dan een stadsauto. Ook tijdens lange ritten zit je comfortabel.  
Haal je voet maar van het gas en ontspan. Cruise control neemt het van je over.

SEAT SOUND SYSTEM
Bij een geweldige trip in een geweldige auto hoort een geweldige soundtrack. Luister naar de 
radio, een van je CD’s of kies je favoriete nummer uit je complete MP3-muziekbibliotheek. Via 
de AUX-in koppel je je MP3-speler eenvoudig aan je SEAT Sound System.

SAFETY ASSIST.
Een klein moment van onoplettendheid? In de SEAT Mii heeft dat gelukkig geen gevolgen. 
Safety Assist focust voortdurend op de weg.



AIRCONDITIONING.

MAAK HET JEZELF 
MAKKELIJK
De Mii heeft het allemaal PANORAMISCH SCHUIF/KANTELDAK.



DRIESPAAKS LEDEREN 
STUURWIEL.

SEAT PORTABLE SYSTEM.

ELEKTRISCH VERSTELBARE BUITENSPIEGELS. UITSCHAKELBARE PASSAGIERSAIRBAG.



Zuinig rijden gaat vanzelf

Met onze slimme, energie-efficiënte Ecomotive motoren bespaar 

je vanzelf. Maar er is meer.

START/STOP SYSTEEM

Waarom zou je de motor laten lopen als je stilstaat?  

Het Start/Stop systeem schakelt de motor automatisch uit als  

je hem toch niet gebruikt. Kun je weer gaan rijden? Trap de 

koppeling in en de motor start meteen. Wie liever zelf controle 

houdt over zijn motor, schakelt het Start/Stop systeem met een 

druk op de knop uit. 

ENERGIE TERUGWINSYSTEEM

Misschien heb je wel eens gehoord dat je brandstof kunt 

besparen door minder te remmen. In de SEAT Mii mag je dit 

soort tips meteen vergeten. Het energie terugwinsysteem 

gebruikt de energie die normaal tijdens het remmen verloren 

gaat om de accu op te laden. Hierdoor vermindert de belasting 

van de motor tijdens het rijden en bespaar je brandstof.

ECO-VRIENDELIJK

Het Start/Stop systeem wordt geactiveerd als de versnelling in zijn vrij staat en je je voet van 
het koppelingspedaal afhaalt. De motor wordt dan compleet uitgeschakeld   totdat je het 
koppelingspedaal weer indrukt.

START/STOP SYSTEEM.
Het systeem verlaagt het brandstofverbruik en beperkt de CO2-emissie (uitstoot).

VRIJREM & STOP

UIT

AAN

1E VERSNELLINGTRAP KOPPELING IN

VRIJREM & STOP

UIT

AAN

1E VERSNELLINGTRAP KOPPELING IN





Volledig beschermd

De SEAT Mii mag dan een kleine auto heten, we hebben hem wel 

uitgerust met de meest geavanceerde actieve en passieve 

veiligheidssystemen. Geen wonder dat hij vijf sterren kreeg van 

veiligheidskeurmerk Euro NCAP.* Maak je dus maar geen zorgen.

De Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) controleert de 

informatie van je stuurwiel, banden, remmen en versnellingsbak 

en corrigeert waar nodig. Zo blijf je altijd stabiel op de weg.

Safety Assist voorziet je van extra ogen die tijdens een rit door 

de stad altijd op de weg gefocust zijn. Obstakel op de weg?  

Je Mii remt automatisch.

ABS verkort je remweg. En als een botsing echt onvermijdelijk is, 

zijn er twee hoofd- en borstairbags, voor bestuurder en bijrijder.  

Achterin is er de mogelijkheid om kinderstoeltjes te bevestigen 

met iSOFiX en Top Tether systemen.

VOEL JE VEILIG

*Ga voor meer informatie naar 
www.euroncap.com



PARKEERASSISTENT.
Inparkeren is eenvoudig met zo’n compacte auto. Toch is een parkeerassistent, die je met geluidsignalen waarschuwt als je 

een object nadert, erg fijn. Want je zult het merken als je erin zit: de SEAT Mii voelt gewoon groot.

SAFETY ASSIST.
Safety Assist scant de weg voor je met een laser. Wanneer het een obstakel detecteert, berekent het de afstand tot het object. Kom je te snel te 

dichtbij, dan activeert het automatisch de rem om een aanrijding te voorkomen. Beweeg je veilig door de chaotische drukte van de stad.

AIRBAGS.
De SEAT Mii beschikt standaard over twee hoofd- en 
borstairbags voorin. Voor jou en je bijrijder. Voel je 
volledig veilig.



Maak van een Mii jouw Mii

Kiezen is makkelijk als je zwart-wit kunt denken. Klassiek of cool? 

Dressed up of casual? Iedere dag maken we keuzes die bepalen 

hoe de wereld ons ziet. En dat geldt ook voor jou en je Mii. Met de 

Color Lines kies je voor modieuze tijdloze tinten. Draai de weg op 

en steel de show in jouw stijlvolle Mii.  

JOUW STIJL
IN ZWART  
& WIT 

COLOR LINE BLACK.
De zwarte buitenspiegels, zwarte exterieurstickers en de 
14 inch zwarte lichtmetalen Silva velgen geven je auto een 
coole stadse look.



COLOR LINE WHITE.
Deze elegante Mii in geraffineerd wit is een echte blikvanger. Puur, chic en 
stijlvol met 14 inch witte lichtmetalen Silva velgen, witte exterieurstickers 
en witte buitenspiegels.

EXTERIEURSTICKERS.
Geef een extra persoonlijk tintje aan jouw Mii.



Ware schoonheid zit vanbinnen
BEKLEDING 
Stap in en voel je thuis. Voor de bekleding van de SEAT Mii 

kozen we de beste materialen. Het resultaat: het perfecte 

interieur voor jouw favoriete uitvoering.

REFERENCE CABALLERO BLACK (STANDAARD)

STYLE JEANS II (STANDAARD) SPORT VISUAL (STANDAARD)



SPORT ALCANTARA BLACK (met grijze biezen) (OPTIONEEL)

Mii BY MANGO ALCANTARA BLACK (met glam beige biezen en stiksels) (STANDAARD)



KLEUREN
Alle ogen zijn op jou gericht

CANDY WHITE B4B4 SIGNAAL LAK REFLEX SILVER 8E8E METALLIC LAK

DEEP BLACK 2T2T METALLIC LAK

TORNADO RED G2G2 SIGNAAL LAKSUNFLOWER YELLOW T1T1 UNI LAK GLAM BEIGE J4J4 SIGNAAL LAK

SILVER LEAF 7B7B METALLIC LAK

NIGHT BLUE Z2Z2 METALLIC LAK



Alles draait om jou
VELGEN

14 INCH ALLOY SILVA WHITE STYLE (OPTIONEEL)

15 INCH ATOM GREY MII BY MANGO (STANDAARD)14 INCH ALLOY SILVA BLACK STYLE (OPTIONEEL) 15 INCH ALLOY ANIA SPORT (STANDAARD)

14 INCH ALLOY SILVA STYLE (OPTIONEEL)14 INCH COVER EFA STYLE (STANDAARD)14 INCH NOA REFERENCE (OPTIONEEL)



Als SEAT-rijder heb je extra voordeel 

CLUB SEAT
Club SEAT staat voor voordeel, kortingen en 

speciale evenementen voor alle SEAT-rijders in 

Nederland.  Doe er dus je voordeel mee.

DE EXTRA VOORDELEN ZIJN:

Elk jaar een gratis zomer- én wintercheck voor 

jouw auto (t.w.v. €19,95 per keer). Jouw SEAT-

dealer kijkt dan onder andere naar: verlichting, 

carrosserie, ruiten, ruitenwissers, remsysteem, 

rubbers, V-snaren, accu, vloeistoffen, uitlaatsys-

teem en verwarming. Daarnaast krijg je ook 

korting op je APK-tarief of je APK zelfs helemaal 

gratis als je SEAT Drive In afsluit. 

PROFITEREN VAN SPECIALE ACTIES BIJ 

ONZE CLUB SEAT PARTNERS ZOALS:

/  Parkline - met korting parkeren 

/  ANWB Test- en Trainingscentrum - professionele 

rijvaardigheidstrainingen met 50% korting

/  SEAT Bank – tank- of waspas t.w.v. €50 bij een 

autoverzekering én korting op rentetarief bij 

financiering

Ook krijg je als Club SEAT lid aanbiedingen op 

accessoires en services. Deze aanbiedingen vind 

je in de Club SEAT e-mailnieuwsbrief die wij je 

iedere maand toesturen, maar ze zijn ook terug te 

vinden op www.clubseat.nl. 

Het mooie van Club SEAT is dat het niets kost. Het 

is en blijft gratis. Bovenop alle voordelen word je 

ook nog op de hoogte gehouden van al het 

nieuws rondom SEAT, en krijg je bericht als het 

tijd is voor je APK. Kortom, als Club SEAT lid heb je 

écht een streepje voor!

Op www.clubseat.nl kan je je account activeren.



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-vestiging.

ONDERHOUDSBEURTEN

Voor de Mii geldt een vast onderhoudsschema. Het onderhoud 

vindt elke 15.000 km of na elk jaar plaats (indien er nog geen 

15.000 km gereden is). Bij 15.000 km of 1 jaar vindt er een kleine 

beurt plaats. Bij 30.000 km of 2 jaar volgt een grote beurt. Vraag de 

SEAT-dealer naar meer informatie over de inhoud van deze beurten.

SEAT SERVICE®

SEAT ABONNEMENT.

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 EEN SEAT ABONNEMENT.

/  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.



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.  MS15BRMII/042015/4.750

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL

s e a t . n l


