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INSIDE SEAT

TECHNOLOGY 
TO ENJOY

SEAT heeft al meer dan 60 jaar een 
ambitieuze missie: we leveren niet 
zomaar auto’s, maar puur rijgenot. 
TECHNOLOGY TO ENJOY. Dat doen we 
wereldwijd, iedere dag. Verrassend, 
dynamisch, verleidelijk, veilig en met 
design in het DNA; alleen dan mag een 
auto SEAT heten.

Onze gedreven engineers zijn 
gepassioneerde perfectionisten. Laten 
zich inspireren door Barcelona, de 
stad waar het SEAT-avontuur ooit 
begon. Zonlicht, kracht, snelheid, 
schoonheid en eindeloze energie. Stap 
in en ervaar het zelf!
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GENIETEN VAN HET LEVEN ZIT NIET IN 
BAANBREKENDE UNIEKE GEBEURTENISSEN, 
MAAR IN HET WAARDEREN VAN HET 
ALLEDAAGSE. De nieuwe SEAT Ateca 
doorbreekt de dagelijkse sleur. Met deze 
sportieve en innovatieve SUV schakel je iedere 
ochtend, middag en avond van gewoon 
dagelijkse ritten naar dagelijks bijzonder 
genieten. Stap in en laat je verrassen. Kijk 
bewust op een andere manier, met een frisse 
blik. Voel de dynamiek van de stad. Er is zoveel 
moois te ontdekken.

Iedere dag als 
nooit tevoren.

DE NIEUWE SEAT ATECA 
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IEDERE DAG WEER DE WEG OP MET DE
SEAT ATECA. De Welcome lights met de 
cirkelvormige lichtprojectie is een optimale 
mix van vormgeving en functionaliteit. Een 
stralende begroeting. Daardoor hoef je als 
bestuurder nooit meer te zoeken in het 
donker. 

De geavanceerde SUV is een perfecte mix 
van vorm en functie. Een combinatie van 
praktisch en prachtig. Fraai gevormde 
koplampen met LED-dagrijverlichting 
benadrukken het stijlvolle sportieve uiterlijk 
van de auto. Iedere dag moeiteloos mooi.

Stralende 
start.

WELCOME LIGHTS

Stap in de wereld van de nieuwe SEAT Ateca. Scan 

de QR-code met je smartphone of tablet en 

download de SEAT Augmented Reality App. Open de 

app en scan de afbeelding. Neem plaats achter het 

stuur en rijd de 360° virtual reality binnen.



DE SEAT ATECA IS EEN STRAK VORMGEGEVEN 
VERSCHIJNING. Met een kenmerkende hoge 
daklijn, scherpe lijnen en rondingen. De SUV 
vindt probleemloos zijn weg in de 
dynamische drukte van de stad. Subtiele 
onderscheidende details, zoals de optioneel 
19 inch lichtmetalen velgen en verchroomde 
dakrails, passen perfect bij het stoere 
karakter. Een dubbel verchroomde uitlaat en 
verchroomde raamlijsten behoren tot de 
Xcellence-uitvoering. Met deze auto wil je 
overal en altijd gezien worden.

Passie en 
precisie.

EXTERIEUR DESIGN
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DE ELEKTRISCHE ACHTERKLEP MET 
VOETBEDIENING ONTSLUIT EN VERGRENDELT 
DE ACHTERKLEP VAN DE AUTO zonder actief 
een sleutel te gebruiken. Met een simpele 
zwaaibeweging van de voet opent de 
achterklep automatisch. Ook met volgepakte 
handen is het voortaan moeiteloos inpakken 
en afsluiten. 

Hightech
hulp.

HANDSFREE EN 
ELEKTRISCH



HET INLADEN VAN EEN AUTO IS PASSEN EN 
METEN. Wat je ook gaat doen, waar je ook 
naartoe gaat, je wilt iedere centimeter 
optimaal benutten. De nieuwe SEAT Ateca 
biedt extra ruimte. De 4DRIVE-uitvoering heeft 
een bagageruimte van 485 liter, de 2DRIVE-
uitvoering van maar liefst 510 liter. Door de 
achterstoelen neer te klappen wordt het 
laadvermogen vergroot naar respectievelijk 
1579 liter en 1604 liter. Nooit meer nadenken 
over de hoeveelheid bagage. Simpelweg 
inpakken en wegwezen.

Wij geven je 
alle ruimte.

RUIMTE
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PERFECT PARKEREN BEGINT MET EEN 
WARM WELKOM, zelfs op ijskoude dagen. 
De SEAT Ateca is optioneel verkrijgbaar met 
een standkachel. Stel bij het parkeren de 
gewenste temperatuur in, zo stap je nooit 
meer in een koude auto. Relaxed en 
moeiteloos parkeren is kinderspel met de 
Top view camera en Park assist. 360° zicht 
rondom de auto en automatische stuurhulp: 
zeg maar dag tegen parkeerstress of 
parkeerschade. 

Een warm 
welkom.

TECHNOLOGIE
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MET FULL LINK TECHNOLOGY VAN SEAT BLIJF 
JE DIGITAAL VERBONDEN MET DE WERELD, 
WAAR JE OOK RIJDT. Op het 8 inch 
infotainment touchscreen is het genieten van 
je smartphone-apps. De ingebouwde 
draadloze telefoonlader voorkomt gedoe met 
kabeltjes. Leg de smartphone simpelweg op 
de draadloze telefoonlader; rondrijden is 
opladen. En met het Keyless entry/go 
systeem opent en sluit de auto zodra je in de 
directe omgeving bent, zelfs zonder actief 
gebruik van een sleutel.

Stay 
connected.

TECHNOLOGIE
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DE SEAT ATECA VOELT ZICH OVERAL THUIS; 
VAN DE DYNAMIEK IN DE STAD TOT HET 
LANDELIJKE LEVEN. En met een krachtige én 
efficiënte motor is het net even extra 
genieten. De vierwiel- of voorwielaandrijving 
gebruikt een van ’s werelds meest 
geavanceerde technieken; elektronisch 
aangestuurde Haldex koppeling met 
hydraulische bediening. Met Drive profile 
selecteer je voor vertrek het karakter van de 
rit; normal, sport, eco of individual. Bij de 
4DRIVE-uitvoering horen 2 extra off-
roadfuncties. Geavanceerde techniek, 
relaxed rijden en perfecte prestaties.

Rijplezier 
met power.

PRESTATIES



DE NIEUWE SEAT ATECA VOELT ZICH THUIS 
OP IEDERE WEG. Verkeersdrukte vraagt om 
anticiperen en reageren. Daarom denkt deze 
eigentijdse SUV mee. Blind spot detection 
vergroot de veiligheid bij het wisselen van 
rijbaan. Het systeem signaleert weggebruikers 
die je mogelijk over het hoofd ziet. Op de 
snelweg blijf je met Adaptive cruise control met 
gemak op een veilige afstand van voorliggers. 
En Traffic jam assist helpt in de file met stoppen 
en starten. Met deze slimme functies is het 
dagelijks ontspannen en veilig rijden.

Dol op
drukte.

VEILIGHEID
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PRECISIE ONTMOET PERFECTIE IN HET 
INTERIEUR VAN DEZE AVONTURIER. In de 
prachtige én sportieve SEAT Ateca draait het om 
het rijgemak van de bestuurder. Met het 
ergonomisch ontworpen dashboard heb je alles 
binnen handbereik. Voor de bekleding van de 
fraaie stoelen zijn uitsluitend hoogwaardige 
materialen gebruikt. Dat zorgt samen met het 
lederen stuur en de lederen versnellingspook 
gegarandeerd voor extra comfort. Met de 
Xcellence-uitvoering kies je voor een dosis 
extra luxe, zoals prachtige alcantara 
stoelbekleding. Deze bekleding is optioneel 
verkrijgbaar bij de Style-uitvoering. 

Dat zit 
wel goed. 

INTERIEUR



DAGELIJKS DRAAI JE DE WEG OP. MAAR GEEN 
DAG IS HETZELFDE. In wat voor stemming  
ben je? Sportief, romantisch, energiek, 
relaxed… Stel de Ambient lighting in met  
de gewenste kleur- en lichtintensiteit.  
Kies uit 8 verschillende kleuren; van Ice 
White tot Sunset Orange.

De juiste 
uitstraling.

AMBIENT LIGHTING
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SOMS ZITTEN ER SIMPELWEG NIET GENOEG 
UREN IN EEN DAG. Uren om eindeloos te 
genieten van alle ritten in de nieuwe
SEAT Ateca. Doorbreek de dagelijkse sleur 
en kies voor deze moderne en complete SUV. 
Compact en toch ruim, functioneel en 
comfortabel. Een indrukwekkende 
verschijning waarmee je altijd goed voor de 
dag komt, iedere kilometer die je maakt.

Dag en nacht.
GRENZELOOS GENIETEN



VOL ZELFVERTROUWEN.
De nieuwe SEAT Ateca is dynamisch, stijlvol en onderscheidend; klaar om 
elke uitdaging aan te gaan. Veilig, fraai én vertrouwd, dus stap maar in. 
Wat een ruimte, wat een zitcomfort, wat een perfect dashboard. Deze SUV 
overtreft alle verwachtingen.

SEAT ATECA
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VEILIGHEID/TECHNIEK
  Airbag aan bestuurders- en bijrijder 
(uitschakelbaar voor bijrijder)

  Anti blokkeer systeem (ABS)
  Bandenreparatieset
 Bandenspanning controlesysteem
  Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter
  Driepuntsveiligheidsgordel vóór met 
gordelspanner

  Elektronisch differentieel sper (XDS)
  Elektronische stabiliteits controle 
(ESC) 

  Front assist incl. City emergency 
braking, en voetgangersherkenning

  Hill hold control
  Hoofd- en zij airbags voor bestuurder 
en bijrijder

  Hoofdsteunen achter 3x, verstelbaar
  Hoofdsteunen vóór (actieve 
hoofdsteunen die de kans op een 
whiplash verkleinen)

  ISOFIX- bevestigingspunten op de 
achterbank

  Knie-airbag bestuurderszijde
  Multi-collision brake system
  Passagiersairbag uitschakelbaar
  Vermoeidheidsherkenning
  Waarschuwingstoon en -lampje bij 
niet dragen van gordel voor en achter

EXTERIEUR
  Bumpers, deurgrepen en 
buitenspiegels in carrosseriekleur

  Wiellijsten, bumperdelen en dorpels 
in zwart uitgevoerd

  Dakreling in zwart uitgevoerd
  Kentekenplaatverlichting in LED
  Koplampen halogeen met LED 
dagrijverlichting

  Velgen lichtmetaal 16 inch, type 
Design Reference

  Zwarte diffuser en voorbumper

INFOTAINMENT
  Media system touch met 5 inch 
touchscreen incl. 4 luidsprekers

INTERIEUR
  12v aansluiting in middenconsole
  Achterbank in delen neerklapbaar
  Airconditioning
  Bagageruimte afdekking
  Bekerhouder vóór 2x
 Bekleding stof
  Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar

  Bevestigingsoog in bagageruimte 4x
  Binnenverlichting vóór en achter
  Boordcomputer (met 
schakelindicator bij 
handgeschakelde versies)

  Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  Buitentemperatuurmeter
  Centrale portiervergrendeling met 
afstandsbediening

  Comfortstoelen vóór
  Elektronische handrem
  Leeslampjes 2x vóór
  Luidsprekers vier
  Make-up spiegels in zonneklep
  Middenarmsteun vóór met 
opbergvak in hoogte verstelbaar

  Monochroom display in 
instrumentarium

  Portierruiten vóór en achter 
elektrisch bedienbaar

  Snelheidsbegrenzer
  Start-/stopsysteem
  Toerenteller

Dakreling in zwart uitgevoerd. Media system touch met 5 inch touchscreen 
incl. 4 luidsprekers.

Elektrisch verstelbare buitenspiegels.

UITVOERING

Reference
Compleet en comfortabel.
Kwaliteit en comfort voor alle inzittenden. Alles wat je 
nodig hebt om te genieten. Iedere rit weer. 
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VEILIGHEID/TECHNIEK
  Airbag aan bestuurders- en bijrijder 
(uitschakelbaar voor bijrijder)

  Anti blokkeer systeem (ABS)
  Bandenreparatieset
 Bandenspanning controlesysteem
  Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter
  Driepuntsveiligheidsgordel vóór met 
gordelspanner

  Elektronisch differentieel sper (XDS)
  Elektronische stabiliteits controle 
(ESC) 

  Front assist incl. City emergency 
braking, en voetgangersherkenning

  Hill hold control
  Hoofd- en zij airbags voor bestuurder 
en bijrijder

  Hoofdsteunen achter 3x, verstelbaar
  Hoofdsteunen vóór (actieve 
hoofdsteunen die de kans op een 
wiplash verkleinen)

  ISOFIX- bevestigingspunten op de 
achterbank

  Knie-airbag bestuurderszijde
  Multi-collision brake system
  Passagiersairbag uitschakelbaar
  Vermoeidheidsherkenning
  Waarschuwingstoon en -lampje bij 
niet dragen van gordel voor en achter

EXTERIEUR
  Bumpers, deurgrepen en 
buitenspiegels in carrosseriekleur

  Wiellijsten, bumperdelen en dorpels 
in zwart uitgevoerd

  Dakreling in zwart uitgevoerd
  Kentekenplaatverlichting in LED
  Koplampen halogeen met LED 
dagrijverlichting

  LED achterlichten
  Mistlampen vóór met 
bochtverlichting

  Parkeersensoren achter
  Velgen lichtmetaal 17 inch, type 
Dynamic

  Zilverkleurige diffuser en voorbumper

INFOTAINMENT
  Media system color plus met 8 inch 
touchscreen incl. 8 luidsprekers

  MirrorLink, Apple CarPlay en 
AndroidAuto connectivity (Full link 
technology)

INTERIEUR
  12v aansluiting in middenconsole
 Achterbank in delen neerklapbaar
  Achterbank neerklapbaar vanuit 
bagageruimte

  Automatische airconditioning met 2 
zones (climatronic)

  Bagageruimte verlichting
  Bagageruimte afdekking
  Bekerhouder vóór 2x
 Bekleding stof
  Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar

  Bevestigingsoog in bagageruimte 4x
  Binnenverlichting vóór en achter
  Bluetooth telefoonvoorbereiding en 
audiostreaming

  Boordcomputer (met schakelindicator 
bij handgeschakelde versies)

  Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, 
inklapbaar en verwarmbaar

  Buitentemperatuurmeter
  Centrale portiervergrendeling met 
afstandsbediening

  Comfortstoelen vóór
  Cruise control
  Elektronische handrem
  Geïntegreerde Mijn SEAT module incl. 
2 jarig abonnement

  Leeslampjes 2x vóór en 2x achter
  Lendesteunverstelling vóór
  Luidsprekers acht
  Make-up spiegels in zonneklep, 
verlicht

  Middenarmsteun achter (incl. skiluik)
  Middenarmsteun vóór met opbergvak 
in hoogte en lengte verstelbaar, 
ventilatieroosters achter en 
bekerhouders

  Monochroom display in 
instrumentarium

  Multifunctioneel stuurwiel in leder
  Opbergvak onder berijdersstoel
  Opbergzak aan achterzijde 
voorstoelen

  Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  Portierruiten vóór en achter elektrisch 
bedienbaar

  Schakelflippers aan het stuur (bij 
DSG transmissie)

  Schakelpookknop met leder bekleed
  Snelheidsbegrenzer
  Start-/stopsysteem
  Toerenteller

Zilverkleurige diffuser en voorbumper.Media system color plus met 8 inch 
touchscreen incl. 8 luidsprekers.

LED achterlichten.

UITVOERING

Style
Extra luxe.
Verwen jezelf met een extra luxe en kies voor de Style-
uitvoering. Met cruise control en parkeersensoren achter. 



Koplampen Full-LED met dagrijverlichting.Welcome lights. Drive profile.

VEILIGHEID/TECHNIEK
  Airbag aan bestuurders- en bijrijder 
(uitschakelbaar voor bijrijder)

  Anti blokkeer systeem (ABS)
  Bandenreparatieset
 Bandenspanning controlesysteem
  Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter
  Driepuntsveiligheidsgordel vóór met 
gordelspanner

  Elektronisch differentieel sper (XDS)
  Elektronische stabiliteits controle 
(ESC) 

  Front assist incl. City emergency 
braking, en voetgangersherkenning

  Hill hold control
  Hoofd- en zij airbags voor bestuurder 
en bijrijder

  Hoofdsteunen achter 3x, verstelbaar
  Hoofdsteunen vóór (actieve 
hoofdsteunen die de kans op een 
wiplash verkleinen)

  ISOFIX- bevestigingspunten op de 
achterbank

  Knie-airbag bestuurderszijde
  Multi-collision brake system
  Passagiersairbag uitschakelbaar
  Vermoeidheidsherkenning
  Waarschuwingstoon en -lampje bij 
niet dragen van gordel voor en achter

EXTERIEUR
 Achteruitrijcamera 

    incl.parkeersensoren achter
  Bumpers, deurgrepen en 
buitenspiegels in carrosseriekleur

  Bumpers in carrosseriekleur, 
bumperdelen en dorpels in zwart 
uitgevoerd

  Chromen raamomlijsting
  Dakreling in chroom uitgevoerd
  Donker getinte ramen achter (vanaf 
B-stijl)

  Dubbele chromen uitlaatpijp
  Kentekenplaatverlichting in LED
  Koplampen Full-LED met LED 
dagrijverlichting

  LED achterlichten
  Mistlampen vóór met 
bochtverlichting

  Parkeersensoren achter
  Velgen lichtmetaal 18 inch, type 
Performance

  Zilverkleurige diffuser en 
voorbumper

INFOTAINMENT
  Media system navi met 8 inch 
touchscreen incl. 8 luidsprekers

  MirrorLink, Apple CarPlay en 
AndroidAuto connectivity  
(Full link technology)

INTERIEUR
  12v aansluiting in middenconsole
 Achterbank in delen neerklapbaar
  Achterbank neerklapbaar vanuit 
bagageruimte

  Alcantara bekleding in bruin
  Automatisch dimmende 
binnenspiegel

  Automatische airconditioning met 2 
zones (climatronic)

  Bagageruimte verlichting
  Bagageruimte afdekking
  Bekerhouder vóór 2x
  Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar

  Bevestigingsoog in bagageruimte 4x
  Binnenverlichting vóór en achter
  Bluetooth telefoonvoorbereiding en 
audiostreaming

 Boordcomputer  
    (met schakelindicator bij 

handgeschakelde versies)
  Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, 
inklapbaar en verwarmbaar met 
welkom verlichting

  Buitentemperatuurmeter
  Centrale portiervergrendeling met 
afstandsbediening

  Coming home functie (automatisch)
  Cruise control
  Elektronische handrem
  Geïntegreerde Mijn SEAT module 
incl. 2 jarig abonnement

  Instaplijst aluminium ‘Xcellence’ in 
voordeuren

  Kleurendisplay in instrumentarium

TRIM

Xcellence
Ultiem genieten.
De meest uitgebreide uitvoering van de SEAT Ateca is een 
uitblinker. State-of-the-art technologie met elegant 
glanzende verchroomde details.
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  Keyless entry/go
  Leaving home functie (automatisch)
  Leeslampjes 2x vóór en 2x achter
  Lendesteunverstelling vóór
  Lichtsensor
  Luidsprekers acht
  Make-up spiegels in zonneklep, 
verlicht

  Middenarmsteun achter (incl. skiluik)
  Middenarmsteun vóór met 
opbergvak in hoogte en lengte 
verstelbaar, ventilatieroosters achter 
en bekerhouders

  Multifunctioneel stuurwiel in leder
  Opbergvak onder berijdersstoel
  Opbergzak aan achterzijde 
voorstoelen

  Passagiersstoel in hoogte 
verstelbaar

  Portierruiten vóór en achter 
elektrisch bedienbaar

  Regensensor
  Schakelflippers aan het stuur (bij 
DSG transmissie)

  Schakelpookknop met leder bekleed
  SEAT Drive profile met draaiknop
  Ambient lighting in voorportieren en 
voetenruimte

  Snelheidsbegrenzer
  Sportstoelen vóór
  Start-/stopsysteem
  Toerenteller
  Zwarte hemelbekleding



DE KEUZE IS AAN JOU.
Klaar om te kiezen? Deze karaktervolle sportieve SUV heeft een ruim aanbod 
aan accessoires. Geef jouw SEAT Ateca een eigen identiteit. Doorbreek de 
sleur en maak het alledaagse aantrekkelijk. Met persoonlijke looks, extra 
bergruimte, betere bescherming of optimaal overzicht: de keuze is aan jou. 

ACCESSOIRES
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EXTERIEUR

Stylingkit in  
Crossover Silver
Voorbumperspoiler: 575071617
Sierlijst voorbumperspoiler: 575071365 Z76
Achterbumperspoiler: 575071617A/B/C
Sierlijst achterbumperspoiler: 575071365A Z76
19 inch velgen: 575071499 1BC
Spiegelkappen: 575072530 Z76
Sportuitlaat: 575072000/A/B
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EXTERIEUR

Stylingkit in
Samoa Orange
Voorbumperspoiler: 575071617
Sierlijst voorbumperspoiler: 575071365 X2U
Achterbumperspoiler: 575071617A/B/C    
Sierlijst achterbumperspoiler: 575071365A X2U
19 inch velgen: 575071499 X2U
Spiegelkappen: 575072530 X2U
Sportuitlaat: 575072000/A/B

EXTERIEUR

Stylingkit in
Emocion Red
Voorbumperspoiler: 575071617
Sierlijst voorbumperspoiler: 575071365 S3H
Achterbumperspoiler: 575071617A/B/C
Sierlijst achterbumperspoiler: 575071365A S3H
19 inch velgen: 575071499 S3H
Spiegelkappen: 575072530 S3H
Sportuitlaat: 575072000/A/B

EXTERIEUR

Stylingkit in
Blue CONNECT
Voorbumperspoiler: 575071617
Sierlijst voorbumperspoiler: 575071365 UP7
Achterbumperspoiler: 575071617A/B/C
Sierlijst achterbumperspoiler: 575071365A UP7
19 inch velgen: 575071499 SR5
Spiegelkappen: 575072530 UP7
Sportuitlaat: 575072000/A/B



EXTERIEUR

Portiersierlijst
Geef je Ateca een strakke look met deze 
zilverkleurige sierstrips, onder de deuren, aan 
beide zijden van de auto. 

575071328 Z76

EXTERIEUR 

Achterklepsierlijst
Stijlvol design als luxe afwerking van je achterklep. 
Dat geeft net even iets extra.

575071360
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EXTERIEUR

Ondergrille sierlijst
Tot in detail elegante afwerking.

575071005

EXTERIEUR

Mistlamp sierlijst 
Stijlvolle zilverkleurige accenten rondom de 
mistlampen in de voorbumper.

575071004

EXTERIEUR

Sportuitlaat
Design en power komen samen in dit stoere 
sportuitlaatsysteem in matchroom uitgevoerd.

575072000 / 575072000A / 575072000B



INTERIEUR

Decoratieset
Geef je Ateca kleur met deze uitgebreide interieur kit. 
Kies de kleur die past bij jouw uitvoering en smaak.
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INTERIEUR

Decoratieset
Blue CONNECT

INTERIEUR

Decoratieset
Samoa Orange

INTERIEUR

Decoratieset
Emocion Red

INTERIEUR

Decoratieset
Crossover Silver



INTERIEUR

Zonwering
Hou de zon buiten en de temperatuur in de auto aangenaam 
met deze zonneschermen. Je kunt zelfs met de ramen open 
rijden tot 120 km/h. 

Achterportieren inclusief achterramen: 575064365A
Achterruit: 575064365

INTERIEUR

RVS instaplijst
Deze roestvrijstalen instaplijst beschermt je auto tegen 
beschadigingen bij het in- en uitstappen.

575071691

INTERIEUR

Lichtgevende instaplijst
Stap veilig in met deze instapverlichting. Het licht wordt 
geactiveerd voor 40 seconden wanneer de deur geopend 
wordt. 

575071691A

INTERIEUR

Instapfolie
Een stijlvolle bescherming tegen beschadigingen bij het in- en 
uitstappen.

575071310
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BESCHERMING

Sleutelcover
Kleurrijke bescherming en geeft je autosleutel een eigen uitstraling.

Samoa Orange: 575087013 X2U / Blue CONNECT: 575087013 UP7 
Emocion Red: 575087013 S3H / Crossover Silver: 575087013 Z76
Offroad key cover: 575087013A

INTERIEUR

Espressomachine
Perfecte koffie onderweg met deze 
Espressomachine. Onmisbaar in elke 
auto met een 12 volt aansluiting. 

000069641



TRANSPORT

Fietshouder
Aerodynamisch aluminium frame voor 
vervoer van een fiets op het dak. 
Gemakkelijk af te sluiten. Te gebruiken 
met SEAT dakdragers.

6L0071128A
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TRANSPORT

Fietsendrager
Inklapbare fietsendrager voor vervoer van 2 fietsen. 
Montage op trekhaak. 

000071128B

Mogelijkheid voor 3e fiets: 000071128C

TRANSPORT

Trekhaak
Wegklapbaar, zodat de trekhaak alleen zichtbaar is 
wanneer je deze gebruikt. 

575092160A



TRANSPORT

Ski- en snowboardhouder
Aluminium houder met kunststof cover en 
rubberen steunen. Voor 4/6 ski’s of 2/4 
snowboards. Te gebruiken met SEAT dakdragers.

000071129J / 000071129K
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TRANSPORT

Dakdragers
SEAT Accessoires zijn speciaal ontworpen voor 
jouw auto. Makkelijk te monteren en af te sluiten. 
Maximale belasting: 75 kg.

575071151

TRANSPORT

Surfplankhouder
Met 4 kunststof steunen die zich vormen naar je 
board. Voor vervoer van 1 of 2 surfboards. Te 
gebruiken met SEAT dakdragers.

000071120HA

TRANSPORT

Bagagebox
Aerodynamische vormgeving, dubbelwandig 
kunststof. Opent aan de rechterzijde. Simpele 
maar stevige bevestiging. Te gebruiken met SEAT 
dakdragers.

450 liter: 000071180A



BESCHERMING

Kofferbaksysteem
Dé oplossing om alles in je bagageruimte perfect 
te organiseren. Een handig verstelbaar frame dat 
geplaatst is op een railsysteem met diverse 
toebehoren.

575061205A
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BESCHERMING

Dubbelzijdige kofferbakmat
Licht en flexibel. De perfect passende oplossing om de bagageruimte te 
beschermen en het schuiven van bagage te voorkomen. De kofferbakmat 
heeft een velours zijde en een kunststof zijde. Voor elke situatie de beste 
bescherming van de laadvloer. 

575061201A

BESCHERMING

Kofferbakschaal
Stevig en beschermend. De perfect passende oplossing om de
bagageruimte te beschermen en het schuiven van bagage te 
voorkomen. Met hoge randen.

575061201C

BESCHERMING

Bagagenet
Het handige net voor de bagageruimte houdt alles op de juiste 
plaats. Overzichtelijk, goed georganiseerd en veilig.

5P5861873

BESCHERMING

Kofferbakinleg
Licht en flexibel. Deze kofferbakinleg gemaakt van foam 
(kunststof schuim) beschermt je bagage en bagageruimte.

575061201D / 575061201E

BESCHERMING

Achterbumperbescherming
Mooi, functioneel, preventief. Voorkomt beschadigingen bij het in- en 
uitladen van de bagage.

575061155

BESCHERMING

Kofferbakmat
De perfect passende oplossing om de bagageruimte te beschermen en 
het schuiven van bagage te voorkomen. Gemaakt van kunststof.

575061201 / 575061201B



BESCHERMING

Bagagerek
Extra veilig voor de passagiers op de achterbank. Een 
bagagerek zorgt er voor dat bij een noodstop bagage of 
huisdieren in de bagageruimte blijven.

575061205

BESCHERMING

Spatlappen
Doeltreffende bescherming van de vloer, bumper, dorpels, 
deuren en achterzijde van de Ateca tegen opspattend vuil en 
steentjes. De lak van je auto blijft onbeschadigd en langer 
mooi.

Voor: 575075111
Achter: 575075101
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BESCHERMING

Voetsteun en sportpedalen
Geef je Ateca een sportieve look met deze sportpedalen en voetsteun van 
aluminium met anti slip.

Voetsteun: 5F0071750 / Sportpedalen: 5F0064200

BESCHERMING

All-weather mattenset
Een vierdelige mattenset (2 voor en 2 achter). Gemaakt van 
ondoordringbaar en geurloos rubber. Voorzien van 
bevestigingspunten voor veilige plaatsing van de matten.

575061500 041

BESCHERMING

Standaard mattenset
Een vierdelige mattenset (2 voor en 2 achter). Perfect passend en 
gemakkelijk veilig te plaatsen met de bevestigingspunten.

575863011 LOE

BESCHERMING

Luxe mattenset
Vierdelige mattenset (2 voor en 2 achter). Gemaakt van zacht 
materiaal en voorzien van bevestigingspunten. 

575061675 041



VEILIGHEID

Peke G3 Kidfix
Geschikt voor gewichtsklasse II, III (15-36 kg). 

Bevestigen met de veiligheidsgordel of in 
combinatie met ISOFIX. De rugleuning is in hoogte 

verstelbaar. De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019904
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VEILIGHEID

Peke G3 Plus
Geschikt voor gewichtsklasse II/III (15-36 kg).  
Bevestigen met de veiligheidsgordel.  
De rugleuning is in hoogte verstelbaar.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

 000019906E

VEILIGHEID

Peke G1 ISOFIX Duo Plus
Geschikt voor gewichtsklasse I (9-18 kg).  
Bevestigen met de veiligheidsgordel of  
ISOFIX-verankering en Top Tether gordel.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019909

VEILIGHEID

Peke G0 Plus
Geschikt voor gewichtsklasse 0+ (tot 13 kg).  
Bevestigen met veiligheidsgordel. Heeft een  
geïntegreerde draagbeugel en verwijderbare kap.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019907



Het maakt niet uit wat je doet in je dagelijks 
leven, de SEAT Ateca Collectie zorgt ervoor 
dat je klaar bent voor elke situatie. Elk item 
in de collectie is exclusief ontworpen voor 
SEAT en is gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardige materialen. Maak je keuze, 
aan iedereen is gedacht.

Looking 
Good.

ATECA COLLECTIE
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MODELAUTO
Gedetailleerde Ateca miniatuur,  
schaal 1:43.

Wit: 6H1099300 GAB
Oranje: 6H1099300 GAO

SLEUTELHANGER 
Sleutelhanger met gepolijst metalen logo. 

6H1087011 GAL

MEMORYSPEL
Het bekende spelletje voor kinderen met 
24 afbeeldingen van huidige SEAT-
modellen.

6H1087525 GAN

LONGSLEEVE
Dames T-shirt met V-hals en 
stijlvolle witte details.

6H1084142X GAJ

BASEBALL CAP
Baseball cap met SEAT-logo. 

Oranje: 6H1084300 GCH
Blauw: 6H1084300 GCJ

POLOSHIRT 
Duo-tone poloshirt voor heren.

6H1084230X GBJ

BEACHVOLLEYBAL 
Beachvolleybal met SEAT-logo.

6H1050522 GAI



VELGEN

17 INCH

DYNAMIC MACHINED STYLE (OPTIONEEL)

EXCLUSIVE MACHINED XCELLENCE (OPTIONEEL)

19 INCH

PERFORMANCE MACHINED XCELLENCE (OPTIONEEL)

18 INCH

16 INCH

DYNAMIC STYLE (STANDAARD)

PERFORMANCE XCELLENCE (STANDAARD)

DESIGN REFERENCE (STANDAARD)
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18 INCH

19 INCH

ACCESSOIRE VELGEN

PUIGMAL SILVER 

575071498 1BC

PUIGMAL BLACK 

575071498 041

ANETO BLACK 

575071499 041

ANETO SILVER 

575071499 1BC

ANETO RED 

575071499 S3H

ANETO ORANGE 

575071499 X2U

ANETO BLUE 

575071499 SR5
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KLEUREN

BILA WHITE SIGNAAL LAK

CAPUCCINO BEIGE METALLIC LAK

RODIUM GREY METALLIC LAK

PASION RED SIGNAAL LAKLAVA BLUE METALLIC LAK

BRILLIANT SILVER METALLIC LAK

MEDITERRANEAN BLUE UNI LAK

BLACK MAGIC METALLIC LAK

SAMOA ORANGE METALLIC LAK

MATO BROWN METALLIC LAK

NEVADA WHITE METALLIC LAK

JUNGLE GREEN METALLIC LAK



BEKLEDING

COMFORT STOELEN STOF REFERENCE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN ALCANTARA ZWART STYLE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN ALCANTARA BRUIN XCELLENCE (STANDAARD)

COMFORT STOELEN STOF STYLE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN LEDER ZWART STYLE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN ALCANTARA ZWART XCELLENCE (OPTIONEEL)
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SPORTSTOELEN LEDER BRUIN XCELLENCE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN LEDER ZWART XCELLENCE (OPTIONEEL)



WIL JE NIETS MISSEN?  
Blijf op de hoogte via social media en onze 
apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
vernieuwde SEAT Ateca 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.

SEAT AUGMENTED REALITY APP  
Bekijk de vernieuwde Ateca met deze app. Kies 
je favoriete uitvoering en bekijk het resultaat 
in 3D. Download de app in de Appstore (Apple) 
of de Google Play Store (Android).

    

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

www.seat.nl
ateca-magazine.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

En mis niets.

GET CONNECTED  
MET SEAT
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SEAT SERVICE

Geen verrassingen.
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 carrosseriega-
rantie 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.



SEAT.NL

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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Twitter.com/seatNL

Linkedin.com/company/seat-nederland

Youtube.com/seatNL
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