Start moving.
Den nye
SEAT Ibiza.

Den nye SEAT Ibiza
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Skabt til at bevæge dig, din krop og sjæl. Den nye SEAT Ibiza er
friheden til at vælge, være og bevæge sig. Uanset hvor byen
fører dig hen: Før dig frem med stil, præcist design og ingeniør
kunst. Både ude og inde følger fornemmelsen af eventyr med
som standard. Er du klar?

Udvendigt design

Livet er for kort
til at stå stille.

Den nye SEAT Ibiza er designet til bevægelse. En ny
aerodynamisk form hjælper dig hurtigere og længere frem
med mindre brændstof. Og med ekstraudstyr som Full LED
er du sikker på at blive set.
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Udvendigt design

Så kører vi.
Adrætheden kommer her i form af skræddersyede fælge.
Aluminiumslegeringen skaber lys og styrke, uanset det
design du vælger. Og galvaniseringen sikrer, at de holder sig
friske. Den nye SEAT Ibiza er den første af sin slags og der er
uendeligt mange design kombinationer. Letmetalfælge fås
i op til 18" (kun til FR), 10 forskellige farvemuligheder og
mulighed for yderligere personalisering via tilbehør som
eks. et SEAT Sport spoiler eller bodykit.

Xcellence-version er vist på billederne.
Mulighed for letmetalfælge op til 17".
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Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr

Indvendigt design

Brug for
forandring?
Eksperimentér.

Det er ikke det samme mere. Et opdateret instrumentpanel
med et digitalt 8" touchskærm* og ambiente belysning*
byder på ny teknologi og nye muligheder for individuel
tilpasning. Så kast dig ud i det, og bryd nogle mønstre.

*Ekstraudstyr
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Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr

Teknologi

Hvorfor vente
til i morgen?

Det er lige her, lige nu. Den opdaterede 8" touchskærm med
Full Link-teknologi og et navigationssystem*, der sikrer, at
eventyret ikke kommer på afveje. Connectivity-boksen med
trådløs opladning* sikrer, at du har strøm. Og med nøglefri
betjening* og "heartbeat"-knappen kan du komme ind i bilen
og afsted med det samme.

*Ekstraudstyr
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Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr

Sikkerhed

Bare kør, vi har
styr på det.

Uanset hvad vejen byder på, tager din nye SEAT Ibiza sig af
det. Lige fra adaptiv fartpilot*, Frontassist og trætheds
registrering over hill hold og elektronisk stabilitetskontrol til
dæktrykovervågning. Med front-, side- og gardinairbags
som standard kan du slappe af og nyde turen.

Adaptiv fartpilot*
Den adaptive fartpilot med
fartbegrænsning tilpasser
hastigheden efter trafikken,
frontassistenten aktiverer
bremserne i en nødsituation, og
træthedsregistreringen fortæller
dig, når det er tid at holde
pause. Så uanset hvad vejen
byder på, har vi styr på det.

ESC - Elektronisk Stabilitetskontrol
Den nye generation af
elektronisk stabilitetskontrol
gør lige præcis, hvad navnet
siger. Er der det mindste
tegn på udskridning, vil
SEAT Ibiza reagere og reducere
accelerationen, og multikollisionsbremsesystemet
stopper udskridningen i tide.
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*Ekstraudstyr

Hill Hold-Assist
Hold dig ikke tilbage fra
bakkerne i byen med den helt
nye SEAT Ibiza. Hill Holdasssitenten gør det nemt at
starte på en stigning, uden at
du skal frygte at rulle ned, når
du løfter foden fra bremsen.

Dæktryk-overvågning
Byg trykket op. Din Ibiza
kan klare det. En pålidelig
dæktrykmåler overvåger
trykket, så du kan begive dig
af sted på vejene med ro i
maven.

Airbags
Hvis det værste skulle ske,
vil den helt nye SEAT Ibizas
intelligente airbag-kontrol
udløse sine 6 airbags og
sikre at både du og dine
passagerer er beskyttet af
airbags både i fronten og
siden.

Reference
– Komfort
Standardudstyr
/Airbag i fører- og passagerside foran
/Sideairbags foran
/Gardin airbags
/ABS og Antispin
/ESC + EBA (Emergency Brake Assist)
/Hill Hold
/Multikollisionsbremse
/Front assist
/iSOFIX og Top Tether beslag i bagsædet (1+1)
/14" stålfælge
/Manuelt betjente sorte sidespejle
/Sorte udvendige dørgreb
/Karroserifarvede kofangere
/4-vejs justerbart rat
/Højdejusterbare nakkestøtter: 2 foran og 3 bag
/Højdejusterbart førersæde
/12V stik i midterkonsol
/Elektrisk betjente sideruder foran
/Fjernbetjent centrallås
/60/40 splitbagsæde
/Media System Touch
/4 højttalere
/Manuelt betjente sideruder bag
/Komfortaffjedring
/Dæktrykovervågning
/Automatisk lygtetænding

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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Style
– Luksus
Merudstyr i forhold til Reference
/15" stålfælge
/Kørecomputer
/Aircondition
/Media System Colour 5"
/6 højttalere
/Bluetooth
/Læderbeklædt multifunktionsrat
/USB + AUX
/Tågeforlygter med statisk kurvelys
/Gearstang og håndbremse læderbeklædt
/Fartpilot
/Træthedsregistrering
/Elektrisk betjente sideruder bag
/Højdejusterbart passagersæde
/Opvarmede forsæder
/Karrosserifarvede elektrisk betjente og
opvarmede sidespejle
/Karrosserifarvede dørgreb
/Coming & leaving home
/Regn og lyssensor
/Aut. nedblændeligt bakspejl

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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FR
– Mere sport
Merudstyr i forhold til Style
/17" letmetalfælge
/Sports affjedring
/SEAT drive profile
/Læderbeklædt sportsrat
/FR sportssæder
/Ekstra mørktonede ruder bag
/LED kørelys
/LED baglygter

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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Xcellence
– Mere luksus
Merudstyr i forhold til Style
/ 15" letmetalfælge
/Parkering sensor bag
/Xcellence indtræk
/Nøglefribetjening (KESSY)
/Armlæn mellem forsæder
/Opbevaringsrum under førersæde
/Sort loftindtræk
/LED kørelys
/LED baglygter

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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Fælge og Indtræk

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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14"

16"

Reference 14"

Design 16"

R

St

Design 16"
Machined
XE

15"

Urban 15"
R

St

17"

Enjoy 15"
R

St

XE

Dynamic 17"
Machined
XE
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Dynamic 17"
FR

17"

18"

Diamond 17"

Diamond 18"

St

XE FR

St

XE FR

18"

Performance 18"
FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Standardudstyr
Ekstraudstyr

R
St
XE
FR

Stofindtræk -

Stofindtræk -

sorte

Sorte Sportssæder

komfortsæder

FL

AF

FR

R

Stofindtræk -

Sorte Alcantara®

Sorte/Grå

sportssæder

komfortsæder

FL+PL0

CB

FR

St
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Stofindtræk

Sorte Alcantara®

- Sorte/Magenta

Komfortsæder m.

komfortsæder m.

Mystic instrument

mystic instrument

panel DL+PL0

panel DL

XE

XE

Stofindtræk -

Sorte Alcantara®

Sorte/Magenta

Komfortsæder m.

komfortsæder m.

sort instrument

sort instrument

panel DL+PL0+PIG

panel DL+PIG

XE

XE

Reference
Style
Xcellence
FR
Standardudstyr
Ekstraudstyr

R
St
XE
FR

Farver

Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr
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Pirineos Grey
R
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St

XE FR

Midnight Black
R

St

XE FR

Mystic Magenta
R

St

XE

Desire Red
R

St

FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Standardudstyr
Ekstraudstyr

Mystery Blue
R

St

FR

Mediterraneo Blue
R

St

XE FR

Candy White
R

St

XE FR

R
St
XE
FR

Tilbehør.
Lidt som en racerbil. Følelsen af bybil. Din nye
SEAT Ibiza byder på muligheden for sporty
ekstrating, der forbedrer bilens ydeevne og
skærper dens udtryk med lyse farvetoner og
formstøbte, flotte detaljer.

Front-style-kit
Tilfør ekstra stil til forenden med en
dynamisk kant til kofangeren, der
komplementerer bilens hovedfarve
med en kontrastskabende farve efter
eget valg.
6F0071606 GRU

Sideskørter
Skab et fremragende udseende fra
alle vinkler, og mærk den forbedrede
aerodynamik med skørter, der passer
perfekt i siden af din nye Ibiza.
6F0071685 GRU

18" letmetalfælge
Ønsker du en opgradering? Disse
stilfulde fælge er "best in show".
Farverne Mystic Magenta, Mystery
Blue og Desire Red til dine hjulkapsler
er prikken over i'et i ægte performance.
6F0071498
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Tilbehør.
Når du nu alligevel skal afsted mod et mål,
hvorfor så ikke ankomme med lidt sporty
attitude? Dette tilbehør er designet til at
løfte bilens ydeevne og får den til at ligne
en deltager i et racerløb.

Bagkant spoiler
Intet er mere sporty end en spoiler.
Nyd den forbedrede aerodynamiske
ydelse, få en god downforce, og se
ud som en, der lige kommer fra et
racerløb.
6F0071640 GRU

Bagdiffusor
Med denne aerodynamiske bag
kofanger med aluminiumsdekoration
under nummerpladen vil du altid kunne
tage afsked med stil.
6F0071611 9B9

Bagklap med pynteliste
Fås i krom eller sort. Se godt ud med en
smart pynteliste på bagklappen, der
passer perfekt til bagenden af din bil.
6F0071360/360A
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Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr

Sport

Urban Tech

Trend

Rat
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Gearknop
Det er her, magien opstår.

Første, andet, tredje og så

Det skræddersyede rat med

videre. Et skifte, der kan

et dristigt, nyt design. Fås kun

mærkes. Ny stil med SEAT Ibiza.

til Style.

Fås ikke med automatgearkasse.

6F0072390

6F0064230

Sport

Urban Tech

Trend

Gulvmåtter

Pedaler og fodstøtte
Så har du altid et sikkert greb.

Tag styringen med dynamiske

Disse skræddersyede, skridsikre

pedaler og fodstøtter i den stil,

måtter er ideelle til sportslig

du har valgt. Pedalerne fås ikke

kørsel.

til automatgear.

6F0863011

6F0064200 / 6F0071750A

Trend-sticker
Vær trendy med denne
iøjnefaldende sticker, der
matcher det indvendige
design.
6F007316 A

Sport-sticker
Dette unikke design er skabt til
at komplementere dit interiør
og ser ikke bare smart ud,
men holder også taget i god
stand. Din sporty Ibiza er nu
blevet endnu mere sporty.
6F007316 C

Urban Tech-sticker
En glimrende tilføjelse, hvis
du har Urban Tech-interiøret.
Raffinerede linjer, inspireret
af den digitale tidsalder. Både
udtryksfulde og beskyttende.
6F007316 C
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(1) Bagagerumsorganisator og
(2) adskillelsesgitter
Perfekt til kæledyr; alting
slutter perfekt til gulvpanelet.
Bagagerumsorganisatoren
leveres komplet med teleskop
stænger. Fås kun til bagage
rum med dobbelt niveau.
(1) 575061205A
(2) 6F0017221

(1) Gummimåtter og (2) stænkklapper
Enkelt og effektivt.
Disse gummimåtter er en
fremragende måde at beskytte
det indvendige i din nye Ibiza
på. Stænkskærmene for og
bag gør det samme udvendigt.
(1) 6F1061500 041
(2) 6F0075111/101

(1) Vendbar måtte og
(2) bakke til bagagerummet
Håndterer alt, hvad du
udsætter den for. Våde og
snavsede ting kan opbevares
nemt, samtidig med at
bagagerummet beskyttes.
Bagagerumsbakken passer ind
på samme måde, og begge fås
kun til bagagerum i ét niveau.
(1) 6F0061210
(2) 6F0061180A

SEAT Ibiza.

Tekniske
specifikationer.

Sikkerhed

Reference

Style

Xcellence

iSOFiX + Top Tether forankring på bagsædet (1+1)
ABS bremser (Anti Blokerings System)
Tromlebremser bag (Kun for motorer < 100 HK)
Sikkerhedsseler alarm

−

Centrallås
KESSY nøglefri

−

Parkeringssensor bag

–

Parkeringssensor for og bag

−

Parkeringssensor for og bag + bakkamera

−

Sikkerhed:
ESC – Elektronisk Stabilitets Kontrol
Front Assist inkl. automatisk nødopbremsningssystem
Tre nakkestøtter bag
Kørecomputer
Airbags foran i fører- og passagerside, inkl.
deaktivering af airbag i passagerside
Side airbags foran med gardinairbags
Dæktryk overvågningssystem
Hill hold system
Kørelys med autmatisk tænding af nærlys
Adaptiv Fartpilot

Standardudstyr
Ekstraudstyr
− Ikke muligt
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−

FR

Udvendigt
Panorama soltag

Reference

Style

Xcellence

–
−

Karosserifarvede kofangere
FR sports kofangere

−

Øverste del af front grill i sort
Øverste del af front grill i krom

−

Læderbeklædt multi-funktion sportsrat med “FR” logo

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Sorte alcantara® sæder

−

−

Indvendige stofbeklædte dørpaneler + instrumentpanel i imiteret læder

−

Højdejusterbart førersæde

–
−

−

Røde bremsekalibre

−

−

−

Mini reservehjul i samme størrelse som standard

–

Dobbelt halogenforlygter med kørelys
Halogen baglygter

−

Højdejusterbare sæder foran

−

Krom pakke

−

−

−

Indvendige stofbeklædte dørpaneler

−

−

−

−

Opbevaring:

−

−

−

Xcellence

FR

−

−
−

−

Splitbagsæde 60/40
Kortlommer på bagside af forsæder

–

Skuffe under førersæde

−

−

−

−

Midterarmlæn foran
Opbevaringspakke:

Tågebaglygter
Tågelygter foran med kurvelys

–

Full LED forlygter + LED lygter bag + LED nummerplade belysning

−

+ indvendig belysning

−

−

−

−

−

−

17" letmetalfælge ’Dynamic’

Style

Læderbeklædt multi-funktionsrat med “X” logo

−

–

Reference

Læderbeklædt multi-funktionsrat
−

15" letmetalfælge ’Enjoy’

LED baglygter

Indvendigt

−

−

14" stålfælge ’Reference’
15" stålfælge ’Urban’

FR

Full LED forlygter + LED nummerplade belysning

−

Lys Pakke [LED kørelys + LED bag + indvendig belysning]

Skuffer under forsæder
−
−

−

Fastgørelsesbeslag i bagagerum

−

Dobbelt bund
Læderbeklædt gearknop

−

−

Læderbeklædt håndbremsegreb

−

Ekstra mørktonede ruder bag

−

Instrument panel/dørpanel i sort pianolak

−

Forberedelse til anhængertræk

−

−

−

SEAT Ibiza.

Indvendigt

Reference

Kørecomputer

−

Style

Xcellence

FR

Farver & indtræk til Style:
Solskærme med make-up spejle og kortholder i førersiden

−

−

−

Basis Krom pakke

−

−

−

Dørgreb & sidespejle i karrosserifarve

−

−

−

STYLE komfort sæder

−

−

−

Øverste frontgrill i krom

−

−

−

Farve & indtræk til Xcellence:
Instrumentpanel med krom detaljer

−

−

−

Sideruder med kromramme

−

−

−

Dørgreb i karrosserifarve & sidespejle i Atom Grey

−

−

−

Gearknop med dekorative detaljer/gearstangspose med syninger i Mystic

−

−

−

Sort loftshimmel

−

−

−

Solskærme med make-up spejle og kortholder i førersiden

−

−

−

Atom Grey indsats i tågeforlygteramme

−

−

−

Øverste frontgrill i krom

−

−

−

Xcellence komfortsæder

−

−

−

FR bagspoiler

–

−

−

Solskærme med make-up spejle og kortholder i førersiden

−

−

−

Instrumentpanel med krom detaljer

−

−

−

Sideruder med sort pianolak farvet ramme

−

−

−

FR logo

−

−

−

Dørgreb i karrosserifarve & sidespejle farvet i sort pianolak

−

−

−

FR sportssæder

−

−

−

Gearknop med dekorative detaljer/gearstangspose med røde syninger

−

−

−

Sort pianolak farvet indsats i tågeforlygteramme

−

−

−

Øverste frontgrill i krom

−

−

−

Farve & indtræk til FR:

Elektronik

Standardudstyr
Ekstraudstyr
− Ikke muligt
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Træthedsregistreringssystem

−

Fartpilot

−

Elektronik
Elektrisk betjente sideruder bag

Reference

Style

Xcellence

FR

−

Bluetooth®
−

AUX-in stik og 2 USB porte

elektrisk betjente, opvarmede og foldbare sidespejle

Kørecomputer

Elektrisk betjente sideruder foran med 1-tryks nedrulning

6 højttalere

Aircondition

−

1 SD indgang

Støv og pollen filter

−

Media System Plus 8"

2-zone klimaanlæg

−

Stemmestyring

Tyveri alarm

−

Læselamper foran

−

Lys i fodbrønd, på centerkonsol og dørpanel

−

6 højttalere

−

6 højttalere

AUX-in stik og 1 USB port

−

2 SD indgange

Bluetooth®

−

Media System Plus 8"

Bluetooth®
AUX-in stik og 2 USB porte
−

Kørecomputer

Media System Touch:
−

1 SD indgang

−

−

Digital radio moddtagelse

Media system Touch 5"

BeatsAudio™:

Reference+ Pakke:

300W forstærker: 6 kvalitetshøjttalere + 1 Subwoofer

Multi-functionsrat

Connectivity Boks:

4 højttalere
1 SD indgang

−

AUX-in stik og 1 USB port

−

−

Trådløs oplader + GSM forstærker
Navigation kort:
SD kort

Bluetooth®

Navigation Maps with Mapcare:

Media system Touch 5"

SD kort med Mapcare ( 3 år - 6 opdateringer)

+ Aircondition
5" Media System Colour:

SEAT Drive Profile

−
−
−
−
−
−
−

Vinter Pakke:

Multi-functionsrat

Opvarmede sprinklerdyser

6 højttalere

Bluetooth®

Inkl. MirrorLink™, Apple CarPlay™ and Android Auto™
DAB - Digital radio:

AUX-in stik og 1 USB port

AUX-in stik og 1 USB port

−

Stemmestyring
Full Link Teknologi:

4 højttalere

Media-system colour 5"

−

Navigation System:

2 foldbare nøgler med fjernbetjent centrallås

1 SD indgang

Reference

8" Media System Plus:

Automatisk lystænding med coming home,
bakspejl med automatisk nedblænding, regnssensor,

Elektronik

–

Opvarmede forsæder
Højdejusterbare forsæder

−

Style

Xcellence

FR

SEAT Ibiza.

Motorer.
1.0 MPI

1.0 EcoTSI

1.0 EcoTSI

Motor

75 HK (55 KW)

95 HK (70 KW)

115 HK (85 KW)

Cylinder/Ventiler (total)

3/12

3/12

3/12

Slagvolumen (cc)

999

999

999

Boring og slaglængde (mm)

74.5×76.4

74.5×76.4

74.5×76.4

Kompressionsforhold

10.5

10.5

10.5

Maksimal ydelse (KW (HK)/v. omdr.)

55 (75)/6200

70 (95)/5000-5500

85 (115)/5000-5500

175/1500-3500

200/2000-3500

Maks. drejningsmoment (Nm/v. omdr./min.) 95/3000-4300
Indsprøjtningssystem

Elektronisk styret tænding

Kompressor/Turbolader

-

Turbo charged

Turbo charged

Brændstoftype

95 oktan

95 oktan

95 oktan

Olie kapacitet ved 1. påfyldning (I)

3.7

4.3

4.3

Maks. hastighed (km/t)

167 (4ª)

182 (4ª)

195 (5ª)

Acceleration 0-80 km/t (s)

9.5

7.2

6.4

Acceleration 0-100 km/t (s)

14.7

10.9

9.3

Acceleration 80-120 km/t (s)

17.3

10.9

10.9

Acceleration 1000 m (s)

36.1

32.8

30.8

Bykørsel (km/l)

16,7

17,2

17,2

Landevej (km/l)

23,3

24,4

24,4

Kombineret (km/l)

20,4

21,3

21,3

CO2 Bykørsel (g/km)

137

130

132

CO2 Landevej (g/km)

98

92

94

CO2 Kombineret (g/km)

112

106

108

Ydelse

Brændstofforbrug

CO2 emission

Transmission
Gearkasse
Ratios
Standardudstyr
Ekstraudstyr
− Ikke muligt

BENZIN

Reference

1.0 MPI 75 HK (55 KW)
1.0 EcoTSI 95 HK (70 KW)
1.0 EcoTSI 115 HK (85 KW)

44

−

Style

Xcellence

FR

−

−

MQ200-5F

MQ200-6F GA

I 3.769

MQ200-5F

3.769

3.769

II 1.955

1.955

1.955

III 1.212

1.281

1.281

IV 0.881

0.927

0.973

V 0.740

0.740

0.778

VI −

−

0.642

VII −

−

−

3.181

3.181

3.625

3.789

R 3.454
Gruppe 1 ratio

4.929

Transmission

1.0 MPI

1.0 EcoTSI

1.0 EcoTSI

75 HK (55 KW)

95 HK (70 KW)

115 HK (85 KW)

25.0/29.9

33.6/42.1

31/38.7/47

Gruppe 2 ratio
Gruppe 3 ratio
Hastighed v. 1000 omdr. i IV/V/VI/VII (km/t)

Karrosseri
Hjulophæng foran
Hjulophæng bag
Servostyring

Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere
Halvstiv aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere
C-EPS (tandstang med elektrisk servostyringssystem)

Vendediameter (m)

10.6

Bremse system

ESC Standard (inkl. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS),

Bremser For/Bag

Ventilerede bremseskiver forrest / Tromlebremser bag

Bremser foran (mm)

256x22

256x22

276x24

Bremser bag (mm)

203x38

228x42

230x9

5J×14 ET38
5.5J×15 ET40
6.5J×16 ET47
7J×17 ET51

5J×14 ET38
5.5J×15 ET40
6.5J×16 ET47
7J×17 ET51
7J×18 ET51

5.5J×15 ET40
6.5J×16 ET47
7J×17 ET51
7J×18 ET51

185/70 R14 88H
185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL

185/70 R14 88H
185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL
215/40 R18 91W XL

185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL
215/40 R18 91W XL

Hjul
Fælge

Dæk

Dimensioner
Karrosseritype

5D

Længde/bredde/højde (mm)

4059/1780/1444

Akselafstand (mm)

2564

Sporvidde for/bag (mm)

1525/1505

Bagagerumskapacitet (l)

355

Brændstoftankskapacitet (l)

40

Vægte
Køreklar med fører (kg)
Maksimal tilladt totalvægt (kg) For/Bag

1091

1122

1140

650/441

677/445

695/445

Maks. anhængervægt u. bremser (kg)

540

560

570

Maks. anhængervægt m. bremser 8% (kg)

1000

1100

1200

Maks. anhængervægt m. bremser 12% (kg)

800

1000

1100

Dimensioner

SEAT
SERVICE®
Originalt SEAT tilbehør. Hvis du vil have
din egen, personlige SEAT, kan din forhandler tilbyde et stort udvalg af originalt SEAT
tilbehør – fra barnesæder til tagbøjler – der er
designet og fremstillet 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 e
 ffektivt
dækket af vores 2 års nybilsgaranti, 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 rustgennemtæring.
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5 års SEAT Service® Mobilitet. Fra du henter
din nye SEAT hos forhandleren, er du garan
teret 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 Mobilitetsservice ud med hurtig hjælp.
24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det giver
enorm tryghed.
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.
erstatningsbil, hjemtransport af dig og dine
passagerer eller et betalt hotelophold, mens
bilen bliver repareret. Læs mere på www.seat.dk

SERVICE- SEAT
AFTALE
SAFE
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 budgetkonto i banken, så der hver måned
trækkes et fast beløb til de faste udgifter.
Nu kan du 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 reparationer 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.

Aftalen som sikrer dig mod uforudsete omkostninger i fremtiden. SEAT SAFE giver dig mulighed
for 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.
SEAT SAFE dækker alle mekaniske og elektriske komponenter i det 3. og 4. år efter første
registreringsdato dog maks. op til en kilometerstand på 120.000 km SEAT SAFE og skal bestilles
samtidig med bilen hos din SEAT-forhandler.
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 e
 uropæiske 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

1953. Den første SEAT forlader vores samlebånd i Barcelona, og et helt land sættes i bevægelse. I dag, mere end 60 år senere, bevæger vi mennesker
over hele verden, men vi vil altid være knyttet til Barcelona. Vi har byen i blodet. Den inspirerer os ved hver eneste bil, vi laver.
50 % af den energi, vi bruger til at fremstille vores biler, kommer direkte fra den spanske sol. Det er en by, der aldrig holder op med at bevæge sig.
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Det gør vi heller ikke. Hvorfor? Fordi der ganske enkelt er steder, man gerne vil hen til.
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. 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.
05/2017.

