
TOLEDO

TECHNOLOGY TO ENJOY



Stijlvol en veelzijdig

De SEAT Toledo is een echte eyeopener. Hij combineert de subtiele 

elegante stijl van een coupé met de praktische veelzijdigheid van 

een stationwagon en heeft daarmee alles wat je van een familie-

auto verwacht. 

Het precieze design van de belijning, samen met de brede, 

hoekige koplampen en de fraai gevormde achterlichten, maken 

van de Toledo een serieuze verschijning met het onmiskenbare 

DNA van SEAT. 

De achterkant is een verhaal apart. Hier vind je een royale 

kofferbak met meer dan 550 liter bagageruimte. En omdat hij 

opent als een hatchback, is het een van de meest toegankelijke, 

maar ook aantrekkelijke coupés op de weg.

DE TOLEDO





In zijn klasse

Bij de SEAT Toledo draait het niet alleen maar om stijl, het is ook een degelijke auto. 

Met de 7-traps DSG-versnellingsbak, schakelt hij moeiteloos en vloeiend en lijkt hij 

over de weg te vliegen. De Toledo is zuiniger dan ooit, dankzij onze Ecomotive 

motoren die minder brandstof verbruiken. Met onze reeks van TSI- en TDI-motoren, 

hadden we maar één doel voor ogen: de meest betrouwbare motoren op de weg 

creëren. Natuurlijk, ze zijn krachtig, genereren tot maximaal 125 pk, maar het 

belangrijkste is uiteraard de manier waarop je ergens komt en niet hoe snel.

DE SPORTIEFSTE 
SEDAN





STATE OF THE ART
SUPERIEURE 
TECHNIEK

MULTIFUNCTIONEEL LEDEREN STUURWIEL.

FULL LED-KOPLAMPEN.



DSG-BEDIENING MET LEDEREN BEKLEDING.

SUPER GROTE KOFFERBAK. 
550 liter bagageruimte, opent als een hatchback, voor nog meer gebruiksgemak.



ZORGELOOS 
RIJDEN
Aan alles is gedacht

Of je nu de bestuurder bent of de passagier, voorin zit of achterin, 

jouw veiligheid is in de nieuwe SEAT Toledo onze eerste prioriteit. 

Dat is waarom er naast de standaard bestuurdersairbag ook 

standaard passagiers- en gordijnairbags aan voor- en zijkant 

aanwezig zijn. Hiernaast is er ook nog standaard ABS, ESC, 

Multi-Collision Brake System en achterbanken met iSOFiX en Top 

Tether verankering, hiermee is je nieuwe SEAT Toledo één van de 

veiligste familieauto’s op de weg. Maak je dus vooral geen zorgen, 

we hebben aan alles gedacht.



AIRBAGS.
In de Toledo staat veiligheid op de eerste plaats. Naast de standaard
bestuurdersairbags zijn er passagiersairbags (zowel voor- als
zijairbags) en gordijnairbags om het hoofd te beschermen.

PARKEERSENSOREN ACHTER.
Wanneer je zo’n prachtige auto bezit, wil je hem natuurlijk ook mooi houden. De parkeersensoren achter, helpen je om altijd een veilige afstand te 

bewaren tussen je Toledo en de auto achter je, zodat je nooit te dichtbij komt als je achteruit rijdt of parkeert.

HELLINGASSISTENTIE.
Dankzij de hellingassistentie hoef je je geen zorgen meer te maken over de hellingproef. Je auto rijdt geen millimeter meer achteruit. Zodra je de rem loslaat om gas te 

geven, houdt de auto de rem automatisch nog twee seconden vast, zodat je rustig kunt wegrijden.



BEKLEDING

Begin je avontuur online.

Stel je ultieme SEAT Toledo online samen en bekijk hem van alle 

kanten. Kies je motor, bekleding, carrosseriekleur, uitrusting en 

accessoires. Je kunt hem opslaan, downloaden en zelfs delen.

REFERENCE GLASE (STANDAARD)

STYLE ALCANTARA AKTIVE GREY (OPTIONEEL)



STYLE STUCK SATIN BLACK (STANDAARD)

FR ALCANTARA AKTIVE GREY (met rood stiksel) (STANDAARD)



KLEUREN

DENIM BLUE G0G0 METALLIC LAK BLACK MAGIC 1Z1Z METALLIC LAXOCEAN BLUE 8X8X METALLIC LAK

BILA WHITE 9P9P SIGNAAL LAK NEVADA WHITE 2Y2Y METALLIC LAK BRILLIANT SILVER 8E8E METALLIC LAK

CAPUCCINO BEIGE 4K4K METALLIC LAK

RODIUM GREY F6F6 METALLIC LAK

PASION RED 8T8T SIGNAAL LAKCHERRY RED 6X6X METALLIC LAK



17 INCH DYNAMIC FR (STANDAARD)

VELGEN

15 INCH URBAN REFERENCE (STANDAARD) 16 INCH DESIGN REFERENCE (OPTIONEEL)

16 INCH DESIGN TITANIUM STYLE (OPTIONEEL)

16 INCH DESIGN STYLE (STANDAARD)



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.

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 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 SERVICE®



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. MS15BRTOLEDO/042015/2.750

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL

s e a t . n l


