Mii

TECHNOLOGY TO ENJOY

INSIDE SEAT

I 1953, samtidigt med første SEAT
kørte ud af fabrikken, begyndte
drømmene at bevæge sig fremad.
I dag mere en 60 år senere, er vores
teknologi udviklet med et for øje:
At få skabt smukke ting hver dag…

Designere henter inspiration fra alt det
de ser og oplever. SEAT er inspireret af
Barcelona hvor design skabes i de
smukkeste omgivelser. Og vi
kombinerer vores design med den
nyeste teknologi og top kvaliteten i
Volkswagen Gruppen.

Vores historie er bygget på historier fra
millioner af mennesker. Og vi vil altid
være drevet af vores kunder, fordi alt vi
ønsker, er at fremstille teknologi som
du kan nyde.

TECHNOLOGY
TO ENJOY

Alt hvad du har
brug for
SÅ NEMT KAN DET VÆRE

HALOGENLYGTER.
Natkørsel, møgvejr og landeveje uden gadelamper er ikke længere et problem.
Halogenlygterne i SEAT Mii lyser op uanset vejr og hvor du skal hen.

ELEKTRISKE SPEJLE MED VARME.
De elektriske justerbare sidespejle har indbygget varme,
så glem alt om, hvor lidt du kan se i et dugget spejl.
(Ekstraudstyr) (Standard i Sport)

FARVEDE TAG

Uendelige farvekombinationer.
GØR DIN Mii ENDNU MERE UNIK OG
IØJEFALDENDE MED ET FARVET TAG I
DIN YNDLINGSFARVE.
Mulighederne er uendelige i SEAT Mii.

Hvidt tag har en elegant og stilet effekt på bilen.

Kombiner din Mii med et sort tag og du vil forstærke dit sportslige udtryk.
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PANORAMA SOLTAG

Den perfekte
udsigt.
Åben panorama soltaget og nyd lyset
samt udsigten på en helt anden måde.
(Ekstraudstyr)

INFOTAINMENT SYSTEM

Tilslutning
på et nyt niveau
VELKOMMEN TIL EN FANTASTISK BIL.
SEAT Mii kommer med et helt nyt
infotainment system, som er endnu mere
intuitivt, brugervenligt og smartere end
tidligere.
Du kan nu integrere din Mii med din
Smartphone samt DriveMii appen, og så vil
din Mii ikke blot være den mest stilede bil
på vejen, men også den mest smarte.
(Ekstraudstyr)
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TEKNOLOGI

DriveMii Appen.
ALT DU SKAL GØRE ER AT KOBLE DIN
SMARTPHONE TIL HOLDEREN PÅ
INSTRUMENTPANELET og du har koblet til
din Mii og omverdenen. Takket være
Bluetooth og DriveMii appen (som du kan
hente i Appstore eller Googleplay) vil din Mii
og Smartphone give dig info om din kørsel,
lade dig styre din musik og foretage opkald
direkte fra skærmen på din smartphone.
Med DriveMii appen har du adgang til den
integrerede navigation fra din smartphone.
Dette gør opdatering af kortene lettere og
det giver desuden mulighed for at bruge
håndskriftssøgning, Microscrolling og
Ecotrainer.

*Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr

Style
SMART, PRAKTISK OG KOMFORTABEL
FULD AF SMARTE DETALJER.
SEAT Mii STYLE fuld af de specielle detaljer, der vil gøre dit livlettere.
Fra det smarte indtræk, det stilfulde sorte instrumentbræt med den
lysegrå kontrastramme, til dørgrebet og sidespejlene i karroserifarve.
Du vil snart bemærke, at hver tomme af Mii STYLE gør en forskel.
Hvis komfort og praktiske løsninger er din prioritet, så har du lige
fundet din Mii.

STANDARDUDSTYR
Fjernbetjent centrallås
Elektrisk betjente sideruder foran
ABS
Airbag i fører og passagersiden
Sideairbags foran
Mulighed for deaktivering af passagerairbag
Elektroniskstartspærre
iSOFiX
Selealarm
Karrosserifarvede kofangere, sorte dørgreb og sidespejle
Højdejusterbare nakkestøtter bag
Opvarmet bagrude
Højdejusterbart rat
12 volts stik foran
Safety Assist
Radio/CD med Aux-in og 2 højtalere
Hill hold
Dæktrygovervågning
14” stålfælge med hjulkapsel (EFA)
Splitbagsæde
Højdejusterbart førersæde
Easy Entry (til 3-dørs)
Lukket handskerum

Skru op for volumen med You&Mii
Colourconnection+ og nyd lyden fra de 4
højtalere i bilen specielt designet til Mii.

Mii Chic Velvet

|

8 9

Moderne og komfortabelt indtræk. Vælg
mellem "Jeans II" eller "Alcantara".
(Alcantara er ekstraudstyr)

Gør din Mii endnu mere speciel med et
indfarvet tag.
(Ekstraudstyr)

Sport
SPORTSLIG UDEN KOMPROMIS MED STIL
SLIP DIN SPORT FRI.
Med det atletiske udseende vil du skille dig ud på vejene, og vil samtidig
nyde det lækre interiør. Mii SPORT er med dens sporty stil den mest
energiske Mii. Hvis du leder efter den perfekte kombination mellem
vitalitet og stil er dette en Mii for dig.

MERUDSTYR I FORHOLD TIL STYLE
Elektriske sidespejle med varme
Læderbetrukket rat og gearstang
Specielt sportsindtræk
15" ENJOY letmetalfælge
Mørktonede ruder bag
Tågeforlygter
Sportsaffjedring

Luk solen ind med et panoramasoltag* og
nyd verden omkring dig sammen med dine
passagere. (Ekstraudstyr)

Sportsindtræk giver gode og komfortable
sæder, med et sporty look

Tågelygter sikrer, at vejen foran dig bliver
ordentligt oplyst, uanset forholdene. Og
sammen med 15" ENJOY letmetalfælgene er
du både sikker og ser godt ud.

Helt
sikker
OVERLAD DET BARE TIL OS
SEAT Mii er udstyret med de mest
avancerede aktive og passive
sikkerhedssystemer og har fået 5 stjerner i
Euro NCAPs* tests. Så du behøver ikke at
bekymre dig undervejs.
ESC systemet sikrer dig mod ubehagelige
overraskelser på landevejene og Safety
assist passer på i byen. ABS er naturligvis
standard og giver ekstra sikkerhed over alt.
Bag rattet i din SEAT Mii er du og din
forsædepassager beskyttet af fire airbags.
Og en sele-husker sørger for, at I aldrig
glemmer at spænde jer fast inden turen.
På bagsædet fastgøres barnestole nemt og
sikkert med ISOFIX og Top Tether
forankringssystemer, der holder dine
guldklumper urokkeligt på plads.

*Se mere på
www.euroncap.com
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PARKERINGSSENSOR BAG.
Når du ejer en skøn bil, vil du selvfølgelig gerne holde alle andre lidt på afstand. Det klarer Mii nemt, for baksensoren hjælper
dig med at holde god afstand mellem dig og den bil, der er parkeret bag ved. (Ekstraudstyr)

SAFETY ASSIST.
Safe Assist systemet scanner vejen foran dig og din Mii med laserstråler. Det opdager andre biler og forhindringer foran jer og beregner
afstanden - og hvis systemet opdager, at du kommer for tæt på, bremser det automatisk bilen, så I undgår en kollision. (Standard i Style + Sport)

AIRBAGS.
Uanset om du skal til Barcelona eller til bageren og uanset om du er alene eller har bilen fuld - er
Mii forberedt på alt, hvad der kan ske undervejs.
Den beskytter jer effektivt med fører- og
passagerairbags samt sideairbags. (Standard)

FARVER
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WHITE¹ B4B4*

TUNGSTEN SILVER K5K5**

St Sp         

DEEP BLACK² 2T2T**

St Sp           

COSTA BLUE 3K3K**

St Sp          

St Sp         

SUNFLOWER YELLOW T1T1

BLUEBERRY Z5Z5**

St Sp      

TORNADO RED G2G2*

St Sp          

St Sp      

Style /St/
Sport /Sp/
* Soft
** Metallic
Standard
Ekstraudstyr
¹ Ikke muligt med Hvid eksterior pakke eller hvide stickers.
² Ikke muligt med Sort eksterior pakke eller sorte stickers.
* Vær opmærksom på, at farveudvalget til taget er begrænset.

INDTRÆK

Indre skønhed.
Føl dig hjemme, så snar t du sætter dig ind i
bilen. Vælg det Mii indtræk, der passer dig
- de er alle sammen af superhøj kvalitet, for
det har du og Mii for tjent.

Style /St/
Sport /Sp/
Standard
Ekstraudstyr
³ Med grå sygninger.

JEANS II* BE

St

ALCANTARA BLACK 3 MC + PLC / MA + PLC
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St Sp

VISUAL BF

Sp

FÆLGE

Kør med stil.
14"

WHEEL COVER URBAN 10/02

St

ALLOY WHEEL ENJOY 10/02

Sp

Style /St/
Standard
Ekstraudstyr
* Kan bestilles som eftermonteret tilbehør

INTERIØR

Design,
beskyttelse og
organisation

STOFMÅTTER.
Måttesæt bestående af fire dele (2 for og 2 bag).
Fremstillet af vandtæt Velour Tufting og kommer med
SEATs monteringssystem.
1SL863011 LOE

BESKYTTENDE BAKKE TIL BUNDEN AF BAGAGERUMMET.
Skridsikker skumbakke. En praktisk bakke, der kan vaskes. Designet til at transportere
forskellige varer samtidig med, at det beskytter og holder dit bagagerum rent. Ikke til
forhøjet bund. 3D/5D 1SL061170
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GUMMIMÅTTER.
Måttesæt bestående af fire dele (2 for og 2 bag). Fremstillet
af gummi og kommer med SEATs monteringssystem.
1SL061500 041

RUMDELER TIL BAGAGERUMMET.
Bakke med aftageligt låg der beskytter og skaber orden i dit bagagerum. Kommer med rumdelere, der kan placeres
på mange forskellige måder. Perfekt til at få mest muligt ud af pladsen bag i din bil. Ikke til forhøjet bund.
3D/5D 1SL061205A

MULTIFUNKTIONEL OPDELER TIL KOPHOLDER.
MULTIFUNKTIONEL OPDELER TIL KOPHOLDER.
MIDTERARMLÆN.
Opbevaringsrum i innovativt design betrukket med læder. Perfekt til din mobiltelefon,
Multifunktionelt opbevaringsrum i bilens centrale konsol. Det innovative
Polstret midterarmlæn med opbevaringsrum, som nemt
visit- og kreditkort samt kuglepenne. Opbevaringsløsningen har også et særligt rum
design gør det muligt at opbevare mange forskellige ting på et lille
rummer alle dine løse genstande. Armlænet er beklædt
til dine småpenge, der hjælper dig med at holde styr på mønterne. Det er den optimale
område.
med samme stof som resten af bilen, og det kan nemt
opbevaringsløsning, der sikrer dig orden på tingene, så intet bliver væk.
1SL061129
indstilles til forskellige positioner både i højden og
1SL061129A
længden. 1SL061100

SOLSKÆRME.
Solskærmene forhindrer solens stråler i at trænge ind samtidig med, at de sikrer dig et klart udsyn.
Solskærm til bagrude 3D/5D 1SL064365A / Solskærme til sideruder 3D 1SL064365 / Solskærme til bagdøre 5D 1SL064365B

Dimensioner

SEAT
Service®
Originalt SEAT tilbehør. Hvis du vil have din egen, personlige SEAT,
kan din forhandler tilbyde et stort udvalg af originalt SEAT t ilbehør
– fra barnesæder til tagbøjler – der er designet og f remstillet
under streng kontrol, så det lever 100% op til de højeste kvalitets
standarder og passer perfekt til din bil.
2 års garanti uden kilometerbegrænsning. Uanset om du kører
5.000 eller 105.000 kilometer om året, er du og din nye SEAT
effektivt d
 ækket af vores 2 års nybil-garanti, der ikke kun sikrer dig
i Danmark, men i stort set hele Europa. Du får også 2 års garanti på
originale reservedele og tilbehør – inkl. arbejdsløn – stadig uden
kilometerbegrænsning.
3 + 12 års garanti på lak/karrosseri. Din nye SEAT er bygget til
at holde - og holde sig flot – i mange, mange år. Derfor
får du 3 års garanti mod lakfejl og hele 12 års garanti mod
r ustgennemtæring.
5 års SEAT Service® Mobilitet. Fra det øjeblik, du henter din nye
SEAT hos forhandleren, er du garanteret 5 års vejhjælp uden
ekstra omkostninger, så længe du blot overholder alle foreskrevne
serviceeftersyn. Uanset hvor du befinder dig, ringer du bare til
(+45) 70 20 18 58 – så rykker vores mobilitets-service ud med hurtig
hjælp. 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det giver enorm tryghed.

Motorer/Versioner
BENZIN
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Style

Sport

1.0 60 HK (44 KW) Ecomotive

×

×

1.0 60 HK (44 KW) Automatgear

×

×

SEAT Service® Mobilitet sikrer dig både i Danmark, i EU og i EU’s
nabolande. Du er sikret vejhjælp, hvis bilen ikke vil starte, går i
stå, kommer ud for en ulykke, bliver stjålet eller måske løber tør for
brændstof, så du er forhindret i at komme videre. Og vi finder altid
den løsning, der opfylder dine aktuelle behov – f.eks. e
 rstatningsbil,
hjemtransport af dig og dine passagerer eller et betalt hotelophold,
mens bilen bliver repareret. Læs mere på www.seat.dk

Serviceaftale

SEAT
Safe (Standard til Mii)

For at opnå tryghed, tegner de fleste mennesker
forsikringer. Nogle flere end andre. De fleste er
dækket ind med indbo, tyveri, ulykke, brand,
pension, livsforsikringer og naturligvis bilen.
Også mange mennesker har oprettet en budget
konto i banken, så der hver måned trækkes et
fast beløb til de faste udgifter.

Aftalen som sikrer dig mod uforudsete omkostninger i fremtiden. SEAT SAFE giver dig 2 års
ekstra tryghed, som ligger i forlængelse af den
eksisterende 2 års fabriksgaranti, som din SEAT
allerede har. Så nu kan du holde dig godt kørende længere, uden bekymringer.

Nu kan du kan også sikre dig mod både kendte
og uforudsete u
 dgifter til din bil, hvad enten
det er en personbil eller en varevogn. Biler, som
anvendes til hyrevogn, udlejning eller skolebil
kræver en forudgående aftale med Skandinavisk
Motor Co.
Med en serviceaftale, der omfatter både serviceeftersyn og reparation får du lettere ved
at overskue dine udgifter til bilen. Du betaler
simpelthen et fast beløb én gang om måneden.
Aftalen kan tegnes fra 12 til 60 måneder, og
op til 300.000 kilometer. Hvis dit kørselsbehov
ændrer sig, kan aftalen selvfølgelig tilpasses
og fortryder du, kan du opsige aftalen med en
måneds varsel.

SEAT SAFE dækker alle mekaniske og elektriske
komponenter i det 3. og 4. år efter første
registreringsdato dog maks. op til en kilometerstand på 80.000 km.
Dine fordele:
• Driftssikkerhed og kvalitet via autoriseret
SEAT-værksted.
• Service du kan stole på, udført af vores højt
uddannede og dygtige SEAT-mekanikere.
• Ro i sindet – også i udlandet med vores
europæiske dækning.
• Højere brugtvognsværdi på din SEAT.
Omfattende dækning
I tilfælde af havari i den periode, hvor SEAT
SAFE-aftalen gælder, reparerer eller udskifter
dit SEAT-værksted alle de dele, der er dækket af
aftalen. Dækningen er omfattende, så du får lige
så meget ro i sindet som med SEATs fabriksgaranti, når det drejer sig om de mekaniske og
elektroniske komponenter.

Europæisk dækning
SEAT SAFE-pakken gælder også i Europa. Uanset
hvor du befinder dig, vil det nærmeste SEAT-værksted hjælpe dig sikkert videre på din rejse.
Vi kender din bil bedst
Dit lokale SEAT-værksted er det bedste sted, du kan
bringe din bil til i tilfælde af et havari. Du kan være
sikker på, at din bil er i ekspert-hænder. Der anvendes kun originale reservedele ved udskiftning
og arbejdet foretages med det værktøj og efter de
metoder, som er specielt udviklet til SEAT-biler.
Gensalgsværdi
SEAT SAFE følger din bil og kan derfor overføres
til den næste ejer af din bil. En SEAT SAFE aftale
er også ensbetydende med, at din SEAT er blevet
vedligeholdt korrekt og øger derved din bils
gensalgsværdi.
Læs mere på seat.dk

Vi er spansk og tysk. Vi er passionerede perfektionister. Vi er følelsesladede teknologer. Al vores viden vil du mærke.
Vi giver design et formål. Vi gør teknologi levende. Vi kalder det TECHNOLOGY TO ENJOY. Vi er SEAT.

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT udvikler hele tiden vores produkter, så vi forbeholder os ret til ændringer af specifikationer, farver og priser uden varsel. Derfor er informationerne i denne brochure kun
vejledende, og specifikationerne er baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens slutning (oktober 2016). Du kan få alle aktuelle informationer hos din SEAT
forhandler. Farverne i denne brochure er kun vejledende, for trykmaskiner kan ikke gengive farverne helt nøjagtigt. Bilen og alle dens dele – inkl. samtlige originale
reservedele – er designet til at opfylde de strengeste miljøkrav via brug af genbrugs/genbrugelige materialer og de mest skånsomme produktionsprocesser. Og vi arbejder
konstant på at blive endnu bedre til at bevare og forbedre vores fælles miljø. Alle rettigheder ifølge loven om ophavsret forbeholdes SEAT - kopiering af denne brochure, selv
i uddrag, er ikke tilladt.
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