
AtecaDe nieuwe SEAT





Waar gaan 
we naartoe?

Stilstaan? Dat doen we liever niet. Iedere dag is een 
nieuwe uitdaging. Een nieuwe kans. Doe eens gek, 
probeer iets nieuws. Iets leuks. Iets anders. Kom in 
beweging.

De roots van SEAT liggen in  Barcelona. We houden 
van energie. Van het licht en van de zon. We zijn 
creatief en positief en maken het jou graag makkelijk. 
Dus…waar gaan we naartoe? 



Ruim baan.

De SEAT Ateca is vernieuwd. Dezelfde populaire SUV, 
net even anders. Upgrade van binnen. Upgrade van 
buiten. Nog meer ruimte. Nog meer karakter.  
Slimmer, connected en veiliger. Wat wil je nog meer?





19 inch lichtmetalen AERO velgen. Grotere grille.  
Subtiel afgewerkte uitlaten. Jouw Ateca daagt je uit.  
Klaar voor het avontuur. Maar ben jij er klaar voor?

Stoer en sportief in  
iedere vezel.
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Jij weet wat je wilt. Ook als het gaat om het interieur 
van jouw Ateca. Kies de XPERIENCE-uitvoering met 
deurpanelen en middenconsole met Light Wood 
inleg. En iedere rit extra genieten van meer licht, meer 
lucht, meer zon? Hallo royaal panoramadak.

Wat jij wilt.



Meer zien. Meer weten. Meer kunnen. Extra genieten.  
Touchscreen van 9.2 inch, op te delen in 3 segmenten. Het effect? 
Betere bediening, beter zicht. Over beter zicht gesproken: wat  
denk je van 100% LED-verlichting voor, achter en in de 
knipperlichten? Opvallend. Veilig. Fraai.

Ontdek. Check.  
Bewonder.
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De kracht 
van kennis.
Met de online services van SEAT CONNECT ben je overal en altijd verbonden. Da’s extra relaxed.  
Extra veilig. Extra fun. Verbinden met gemak dankzij het SEAT Navi System, de radio, het Customer web 
portal of de SEAT CONNECT app. Blijf verbonden. Blijf vooruitgaan. 

Let op: de beschikbaarheid van SEAT CONNECT services is afhankelijk van model en uitvoering.

Toegang op afstand.
Niet in de buurt van je Ateca? Toch blijf je dichtbij, 
gewoon via je smartphone. Check met Connect 
waar je Ateca staat. Zit er genoeg benzine in?  
En stel op afstand direct de perfecte temperatuur 
in. Dat is straks lekker instappen! 

Online infotainment. 
Compleet connected? Profiteer eindeloos van 
online informatie. Bereken de afstand tot je 
bestemming. Ontvang automatisch realtime 
verkeersinformatie. Of laat Connect die ene 
vrije parkeerplaats voor je vinden. 

Veiligheid en service.
Automatische ongevalsmelding staat 24/7 
aan. Net als online pechulp. Overal. Altijd.  
Dat is een veilig gevoel. Wij helpen je op weg. 
Waar je ook naartoe gaat. Waar je ook bent. 



You’ve got a friend.

Climacoat. 
Profiteer van onzichtbare en slimme 
ruitcoating, 365 dagen per jaar.  
In 3 minuten je voorruit ontdooien? 
Check. De hitte van de zon 
buitenhouden? Check.  
Minder krabben. Minder koelen. 
Minder reflectie. Meer gemak. 
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Verwarmd stuur.
Zeg maar dag tegen koude handen 
bij extreme kou. Extra warm is extra 
comfort. Extra grip is extra veilig.



Pre-crash assist. 
Aanrijding overmijdelijk? Pre-crash assist grijpt 
direct in. Het systeem sluit alle ramen en trekt de 
veiligheidsgordels strakker aan. 



Geniet van 
iedere kilometer.
Alles en iedereen vraagt om aandacht. Ook onderweg.  
De vernieuwde SEAT Ateca is uitgerust met innovatieve 
veiligheidssystemen. Zo kun jij je focussen op wat er echt toe 
doet: veilig aankomen op je bestemming.

Rij-assistentie. 
Complete controle met slechts een druk op de knop. 
Ervaar de slimme mix van Adaptive cruise control en 
Rijbaanassistentie. Beide handen van het stuur? 
Let op! De Ateca geeft je een waarschuwing.

Predictive adaptive cruise control. 
Het gemak van cruise control en de meerwaarde van 
meedenken. Het systeem combineert input van navigatie, 
verkeersinformatie en verkeersbordherkenning.  
Het resultaat? Perfecte snelheid tijdens iedere rit.
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Ontspannen op weg. 
Relaxed rijden voelt goed. Net als het lederen 
stuur. Probeer het zelf. 

Volle vaart. 
Standaard geleverd met 
zilverkleurige 16 inch velgen.

De Ateca Reference, daar kun je op vertrouwen.  
Jouw moderne SUV is veilig en ruim. Slim en vooruitstrevend. 
Met de nieuwste functies. 

Klaar voor de 
toekomst.



Reference.



Style.



 

Hier en nu.

Elegant. Een tikje eigenwijs. Stads zelfvertrouwen. Dat is de 
Style. Full LED, lichtmetalen velgen een dubbele uitlaat.

100% entertainment.
Het 8,25 inch Media System is groter en 
innovatiever. Snel en makkelijk toegang tot alle 
functionaliteiten; routekaarten, muziek én directe 
connectie met jouw eigen smartphone. Da’s slim 
van de Style.

Mooi en modern. 
Style van buiten? Style van binnen. Tijdloze en 
uitnodigende bekleding: ga maar zitten. Ontdek de 
verstelbare armsteunen. Die beloven nog meer 
zitgemak. 



XPERIENCE.



 

Stoer. Stevig. Sportief.
De XPERIENCE uitvoering blaakt van zelfvertrouwen met een 
robuuste mix van off-road en comfort. Van vrijheid en 
kwaliteit. De stoere grille, de gewelfde looks en een 
zilverkleurige frontspoiler benadrukken het avontuurlijke 
karakter. En het interieur? Ingetogen design. Fraaie details. 
Dat belooft 100% rijplezier.   

The sky is the limit.
Weids. Licht. Lucht. Hallo zon! Het royale 
optionele panoramadak zorgt voor extra 
daglicht. En ‘s nachts? Nog beter zicht op 
de sterren.

Drive Profile. 
Avonturen vragen om aanpassingsvermogen. 
Van jou. Van je Ateca. Met verschillende 
rijprofielen haal je het beste uit iedere rit. Eco. 
Normal. Off-road. Snow. Sport. Selecteer en 
beleef het verschil. Motorreactie, besturing, 
sfeerverlichting en motorgeluid; wat wil jij?



Krachtig karakter.
Dubbele sportuitlaat. Antracietkleurige 
bumper. De Ateca maakt direct duidelijk 
welke roots de FR heeft: Formula Racing.  

Robuuste front grille.
De FR wil vooruit. Zelfbewust  en sportief.  
Van voor tot achter. Van achter tot voor. 

De FR heeft een eigen karakter. Sportief en opvallend. 
Energiek en eigenwijs. Met fraaie accenten in Cosmo grey en 
opvallende dynamische knipperlichten. Stoere dubbele 
sportuitlaat in een chroomkleurig frame. Aangemoedigd 
door lichtmetalen velgen die niets anders willen dan rijden. 
Kilometers maken, de weg op.

Passie met power.



FR.



Velgen.

16 inch 17 inch

18 inch

PERFORMANCE  
BRILLIANT SILVER TYPE 1
XP  

PERFORMANCE  
BRILLIANT SILVER TYPE 2

FR  

PERFORMANCE NUCLEAR GREY
ST   XP   PUP

PERFORMANCE COSMO GREY
FR   PUK

DESIGN BRILLIANT SILVER
R

DYNAMIC BRILLIANT SILVER
ST  

DYNAMIC NUCLEAR GREY 
ST   PUA

Reference R

Style ST  
Xperience XP

FR FR

Standaard   
Optioneel   



19 inch

EXCLUSIVE COSMO GREY
FR   PUV

AEROWHEELS NUCLEAR GREY
XP   P8T

EXCLUSIVE NUCLEAR GREY
XP   PUU

AEROWHEELS COSMO GREY
FR   P8U

EXCLUSIVE GLOSSY BLACK
FR   PYB

Reference R

Style ST  
Xperience XP

FR FR

Standaard   
Optioneel   



Reference R  
Style St  

XPERIENCE XP  
FR FR

Standaard   
Optioneel   

¹ Non metallic (unilak)
² Metallic

 Buitenspiegel in  
Cosmo Grey voor FR-uitvoering

Kleuren.

BILA WHITE¹ R  St  XP NEVADA WHITE² R  St  XP  FR CRYSTAL BLACK² St  XP  FR

MAGIC BLACK² R  St  XP

BRILLIANT SILVER² R  St  XP RODIUM GREY² R  St  XP  FR

VELVET RED² St  XP  FRLAVA BLUE² R  St  XPDARK CAMOUFLAGE² St  XP  FR ENERGY BLUE¹ R  St  XP  FR





STOF BLACK / GREY (AS) STOF DALLAS / OLOT (BK)R St DINAMICA® ZWART ¹ (BK+PL7) St

LEDER ZWART (BK+WL1) STOF NORDIC / DINAMICA® ZWART (BL)St XP

Bekleding.

 DINAMICA® ZWART¹ (BL+PL7) XP



Reference R  
Style St  

XPERIENCE XP  
FR FR

Standaard   
Optioneel   

¹ Donker zilveren sticksel voor Style en XP.
² Lava Red sticksel voor FR.

LEDER ZWART (BL+WL1) XP STOF NILO / DINAMICA® BLACK (BM) FR

DINAMICA® ZWART (BM+PL7) FR LEDER ZWART² (BM+WL1) FR
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Accessoires.
Ski- en snowboardhouder. 
200% fun op de piste? De houder heeft plek voor 6 paar 
ski’s of 4 snowboards. Uitgevoerd met soft rubberen 
steuntjes om onderweg je materiaal te beschermen.  
Let it snow! 

Bagagebox.
Grootse plannen? No problem. Daar weten deze waterdichte 
dakkoffers wel raad mee. Inhoud? 400 tot 460 liter. 
Draagvermogen? Tot wel 50 kilo extra bagage. 
Gebruiksgemak? Zeker, de box is aan twee kanten te  
openen. Gewoon bevestigen op je dakdragers, zelfs  
met een panoramadak.

Fietsendrager.
Lekker op de pedalen? Met de slimme fietsendrager op de 
trekhaak neem je maar liefst 3 fietsen mee. Ook e-bikes 
passen met gemak. Op maat gemaakt voor SEAT en voldoet 
vanzelfsprekend aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen.  
Heb je de slimme oprijgoot al gezien? Fiets ‘m erop.   
Makkelijker wordt het niet. 



Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps.  
Online kun je jouw uitvoering van de SEAT Ateca 
samenstellen. En natuurlijk jouw proefrit reserveren. 

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

 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

SEAT CONNECT.
De Ateca is uitgerust met SEAT CONNECT en deze app zorgt 
ervoor dat jij op afstand toegang hebt tot je auto en 
verschillende gegevens en functionaliteiten:
• Rijgegevens
• Claxonneren en knipperen
• Voertuiginformatie (deuren en lichten)
• Vergrendelen en ontgrendelen
• Gebieds- en snelheidsalert
• Parkeerpositie
• Klimaatregeling op afstand 

Mis niets.

34

https://facebook.com/SEATNederland
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https://linkedin.com/company/seat-nederland
https://youtube.com/SEATNederland
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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 hoeft je auto alleen nog voor 
onderhoud te komen als het echt nodig is. Deze variabele 
intervallen zijn afhankelijk van het aantal koude starts en het 
rijgedrag. De boordcomputer herinnert je er zelf aan wanneer (in 
tijd en kilometers) de twee belangrijkste elementen van onderhoud, 
de olieservice en de inspectieservice aan de beurt zijn.  
De eerste keer is de termijn voor beide elementen maximaal 2 jaar 
of 30.000 km, wat het eerst wordt bereikt. Vervolgens is de termijn 
voor de inspectieservice altijd maximaal 1 jaar of 30.000 km en die 
van de olieservice maximaal 2 jaar of 30.000 km. Rijd je wat meer 
kilometers, dan vallen deze momenten meestal samen en spreken 
we over Longlife Onderhoudsservice. Door deze manier van 
onderhoud sparen we het milieu en blijft je SEAT in topconditie.

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.
/  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.
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