
SEAT Ibiza.

Start moving.



Start
De stijlvolle SEAT Ibiza is er volledig voor jou. Verleidelijk 
design, slimme techniek en 100% keuzevrijheid. Waar wil je 
naartoe? Wat ga je doen? Hoe wil je eruitzien? Jouw nieuwe 
auto staat klaar voor het avontuur. Overal en altijd.  
Nu jij nog.

SEAT Ibiza
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moving.



Created in
Barcelona.

SEAT
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1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt 
Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later inspireren en 
bewegen wij mensen wereldwijd. En blijven we trouw aan 
onze roots, aan Barcelona. De Spaanse energie is onze 
brandstof. Letterlijk en figuurlijk; de Spaanse zon is goed voor 
50% van de energie van het productieproces. Barcelona is 
non-stop in beweging en SEAT beweegt mee. Waarom? 
Stilstaan is geen optie.



Mooi, makkelijk, mobiel

Weet je nog, die 
onvergetelijke 
eerste indruk?
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Precies.



Mooi, makkelijk, mobiel

“Maar”

88



brengt je niet 
verder.



Autorijden zonder zorgen. Pluk de dag. Grijp je kans. Hak een 
knoop. Waar wacht je op? Stilstaan helpt niet. Stap in. Start 
en stuur. Geef gas en verjaag de beren op jouw weg. Dat  
brengt je écht verder.

Mooi, makkelijk, mobiel
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Waarom niet 
nu?



Exterieur

Rijden maar.
De optionele 18 inch velgen van de Ibiza FR zijn 
gegalvaniseerd, dus roestwerend. Lichtmetaal, luchtig en 
krachtig, design naar keuze. Zo ziet wendbaar rijplezier eruit.  

De Ibiza Xcellence heeft Xtra fraaie velgen  
(tot 17 inch, zoals hieronder).
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Wil je het anders?
Doe het anders.

Interieur

Kijk naar het vernieuwde dashboard. Het 8 inch touchscreen 
en sfeerverlichting doorbreken iedere traditie. Maatwerk 
ontmoet state-of-the-art technologie. Dit noemen wij anders 
dan anders.
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Technologie

Waar wacht je 
nog op? Het 8 inch touchscreen met Full Link technologie en 

navigatiesyteem; alles is aanwezig. De draadloze telefoonlader 
en signaalversterker zorgen voor 24/7 krachtig contact en 
bereik. En met de pulserende startknop en Keyless entry/go  
kun je zonder sleutel moeiteloos en snel starten en wegrijden.
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Veiligheid

Je bent in 
goede handen. De SEAT Ibiza laat niets aan het toeval over. Met  

Adaptive cruise control, Front assist en  
vermoeidheidsherkenning, hellingassistentie (Hill hold), 
elektronische stabiliteitscontrole en een bandenspanning 
controlesysteem. De voor-, zij- en gordijnairbags zorgen 
voor optimale bescherming bij een eventuele aanrijding. 
Relax en vertrouw op SEAT.
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Ibiza 
Reference.

Jouw keuze
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*Ibiza Reference afgebeeld met 15 inch
Enjoy lichtmetalen velgen (Brilliant Silver).



De Ibiza Reference heeft alles wat je nodig hebt, 
zonder overbodige luxe. Rijden maar!

Optionele 15 inch lichtmetalen velgen; 
robuust en wendbaar, voor onbeperkt
rijplezier.

Waar je ook rijdt, waar je ook bent, met dit 
optionele Media System Colour 6,5 inch ben 
je overal en altijd verbonden.

De buitenspiegels zijn gemakkelijk elektrisch 
te verstellen én te verwarmen.

Ibiza, puur en simpel.
SEAT Ibiza
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Kwalitatieve bekleding naar keuze.  
Dat noemen we oogstrelend zitcomfort.

Matzwarte deurgrepen en buitenspiegels 
contrasteren prachtig met de kleur van  
het exterieur.

Sportief sturen. Deze stadse auto heeft ook 
DNA van het circuit. Dat zie je. Dat voel je.  
En dat krijg je standaard bij de SEAT Ibiza. 



Ibiza Style.
Jouw keuze
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*Ibiza Style hier afgebeeld met 16 inch
 Design lichtmetalen velgen (Brilliant Silver).



De Ibiza Style; kenmerkende sportieve 
karaktertrekken van de SEAT Ibiza. Naar 
keuze combineren met een extra strakke 
afwerking. Jouw keuze, jouw Style.

Stijlvol genieten.

Ontspannen rijden op de snelweg?  
Schakel over naar cruise control.

Verchroomde aantrekkelijke accenten  
bij de versnellingspook.

Super heldere opvallende LED-achterlichten. 
Niet te missen. 

SEAT Ibiza
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Slimme berekening van brandstofverbruik 
en bereik. 

15 inch lichtmetalen velgen; van top tot teen 
jouw Ibiza.

Volautomatische airconditioning (Climatronic 
met twee zones). 



Ibiza 
Xcellence.

Jouw keuze
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*Ibiza Xcellence hier afgebeeld met 17 inch
 lichtmetalen velgen Dynamic (Nuclear Grey).



Efficiënte Full-LED koplampen; fel, veilig, 
opvallend en fraai.

Kijk om je heen in de Atom Grey buitenspiegels. 
Zien en gezien worden.

Mystic Magenta bekleding; mysterieus 
mooi. Contrasterend stiksel voor een 
kleuraccent op het stuur en de stoelen. 

SEAT Ibiza

Gewoon bijzonder.
Lang leve de luxe van de Ibiza Xcellence. 
Niet zomaar een Ibiza, maar een X-tra 
bijzondere blikvanger.
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BeatsAudio™ geluidssysteem: sound en 
volume à la carte.

Opvallend fraaie verschijning met excellente 16 inch 
lichtmetalen velgen Design (Nuclear Grey). 

Compleet ‘in control’ met het lederen 
multifunctionele stuur met XC-logo.  
Xtra Control.



Ibiza FR.
Jouw keuze
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*Ibiza FR afgebeeld met 18 inch lichtmetalen 
velgen Performance (Piano Black).



1Tijdelijk niet leverbaar.

Dynamisch tot in de details. De Ibiza FR is 
snel, stoer, stijlvol, slim en sportief. Kies je 
eigen weg met de Ibiza FR; dat is echt 
Fantastisch Rijden. 

17 inch lichtmetalen Dynamic velgen. 
4 lichtgewicht krachtige eyecatchers.

Compleet in control met het 8 inch digitale 
touchscreen van de SEAT Ibiza.

Alcantara® bekleding1 met opvallend 
contrasterend rood stiksel en multifunctioneel 
FR-stuurwiel; dat is sportief genieten.

Toekijken? 
Meedoen is leuker.

SEAT Ibiza
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24/7 opgeladen, bereikbaar en online met de 
draadloze telefoonlader.

Hooglans zwarte buitenspiegels. Het lederen multifunctionele  
FR-sportstuur.



18 inch

17 inch

Dynamic 17 inch 
Nuclear Grey
Xcellence (optioneel)

Dynamic 17 inch 
Brilliant Silver
FR/FR Business Intense (standaard)

16 inch

Design 16 inch 
Brilliant Silver
Style/Style Business Intense  
(optioneel)

Design 16 inch 
Nuclear Grey
Xcellence (optioneel)

15 inch

Urban 15 inch
Brilliant Silver  
Reference/Style (standaard)

Enjoy 15 inch 
Brilliant Silver
Xcellence (standaard)
Reference/Style/Style Business Intense 
(optioneel)

Performance 18 inch  
Piano Black
FR/FR Business Intense (optioneel)

Velgen.
Jouw keuze
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18 inch

Shiny Black 18 inch

17 inch

Accessoire velgen.

Shiny Black 17 inch



Midnight Black - Metallic lak   Pirineos Grey - Metallic lak   Urban Silver - Metallic lak   Candy White - Signaal lak

Eclipse Orange - Metallic lak   Mystic Magenta - Metallic lak  Nevada White - Metallic lak   Desire Red - Metallic lak   

Kleuren.
Jouw keuze
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Mediterraneo Blue - Uni lak   

01 Candy White  
 

02 Mystic Magenta 
  

03 Desire Red 
 

01

02

03

Mystery Blue - Metallic lak   



De afbeeldingen tonen de bekleding. Kijk voor de verschillende interieuropties en mogelijkheden op de 
SEAT Car Configurator.

Stof Acero  
Zwart - AF
Reference (standaard)

Stof Orgad  
Grijs - CB
Style (standaard)

Alcantara  
Zwart1 - FL + PL0
FR (optioneel)

Stof Nora 
Zwart - FL
FR (standaard)

Bekleding.
Jouw keuze
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1Tijdelijk niet leverbaar.

Alcantara
Zwart1 - DL + PL0
Xcellence (optioneel)

Stof Edge
Zwart / Mystic - DL
Xcellence (standaard)

De afbeeldingen tonen de bekleding. Kijk voor de verschillende interieuropties en mogelijkheden op de 
SEAT Car Configurator.



De SEAT Ibiza combineert circuit DNA met 
een stads karakter. Jouw nieuwe auto is 
leverbaar met sportieve extra’s om de 
prestaties nog verder te verbeteren of het 
uiterlijk te verfraaien. 

Jouw accessoires

Mooi maatwerk aan de voorkant met deze 
dynamische voorbumperspoiler. 
Accentueer de kleur van je auto met een 
contrasterende tint naar keuze.

Voorbumperspoiler.

Zo ziet jouw SEAT Ibiza er vanuit alle hoeken 
fantastisch uit. Fraaie aerodynamische side 
skirts; precies zoals jij ze wilt hebben.

Side skirts.

Wil je een upgrade? Deze fraaie velgen 
hebben een kleuraccent op de naafdop in 
Mystic Magenta, Mystery Blue of Desire Red. 
Puur plezier en prestatie.

18 inch lichtmetalen velgen.

Prestaties.
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Ga je op weg? Ga dan op weg in stijl met 
een flinke scheut sportiviteit. Deze 
accessoires boosten de prestaties en lijken 
op het circuit thuis te horen.

Zeg je spoiler dan zeg je sportief. 
Aerodynamische prestaties, perfecte 
wegligging en stoere looks.

Geef iedereen het nakijken met deze 
aluminium aerodynamische luchtuitlaat.  
Fraai en functioneel.

Spoiler.

Sportuitlaat.

Verkrijgbaar in chroom of zwart. Past 
perfect en ziet er fantastisch uit.

Achterbumperbeschermlijst.



Interieur.

De SEAT Ibiza is leverbaar 
met drie unieke 
karakteristieke 
interieuropties: Sport, Urban 
Tech of Trend. Fraaie 
voetsteunen, pedalen, 
vloermatten, pookknop en 
stuurwiel; onderscheidend 
en onweerstaanbaar.

Jouw accessoires
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Vollederen interieur 
verkrijgbaar in meer dan 15 
verschillende kleuren, nappa 
leder in 3 kleuren, 
verschillende kleuren 
stiksels, alcantara en 
perforatie. Tevens eco-leder 
verkrijgbaar in 6 kleuren. 
Vraag je SEAT-dealer naar 
de mogelijkheden. 

Lederen interieur.



Deze handige, sterke 
trekhaak is er klaar voor. Wat 
wil je meenemen?

Trekhaak.

Transport.
Jouw accessoires
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Bescherm je bagage met 
deze aerodynamische fraaie 
dakkoffer. Simpel te plaatsen 
en bevestigen op dakdragers. 
Gebruiksvriendelijk aan beide 
zijdes te openen. Ideaal voor 
langere trips, met het hele 
gezin of vriendengroep.

Dakkoffer.

Mis nooit een golf met deze
handige surfplankhouder. 
Voor kust tot kust actie. Met 4 
kunststof steunen die zich 
vormen naar je board. Voor 
vervoer van 1 of 2 surfboards. 
Te gebruiken met SEAT-
dakdragers.

Op weg naar besneeuwde 
pistes? Deze speciaal 
ontworpen skidrager kan 4-6 
paar ski’s of 2-4 snowboards 
vervoeren.

Surfplankhouder.

Skidrager.



Full-Link brengt een 
naadloze verbinding tot 
stand tussen uw wagen en 
uw smartphone via 
MirrorLink™-, Apple 
CarPlay- en Android 
Auto-interfaces.

Full-link.

Ideaal voor op de 
achterbank van je Ibiza en 
geschikt voor elke tablet.  
Aan kinderen heb je zo geen 
kind meer. 

Universele tablethouder.

Plaats je smartphone op de 
beste hoogte. Een handige 
moderne musthave.

Universele magneetbevestiging.

Infotainment en 
bescherming.

Jouw accessoires
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Vieze of natte bagage? 
Kofferbak beschermen tegen 
stootschade? Deze 
kofferbakschaal biedt 
optimale bescherming, net 
als de dubbelzijdige 
kofferbakmat. Geschikt voor 
vaste laadvloer.

Dubbelzijdige kofferbakmat en kofferbakschaal. 

Simpel en effectief. De 
rubberen matten 
beschermen het interieur 
van je nieuwe Ibiza. De 
spatlappen bij de wielkasten 
voor en achter beschermen 
het exterieur.

Past perfect op het 
vloerpaneel. Voor veilig 
transport van je bagage én 
je viervoeter. Het verdeelrek 
is naar wens instelbaar.

Rubberen vloermatten en spatlappen.

Bagage verdeelrek en bagagerek.



Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw 
uitvoering van de nieuwe SEAT Ibiza 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 verbonden 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 in de prijslijst om te zien bij 
welke uitvoeringen de Mijn SEAT app standaard beschikbaar is. Voor meer 
informatie over de app zelf kijk je op www.seat.nl/mijnseat.

    

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

Mis niets.
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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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 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl


