
SEAT Ibiza.



Created in 
Barcelona.

1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt 
heel Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later bewegen wij 
mensen wereldwijd. Geïnspireerd door bruisend Barcelona, 
gedreven door onze roots. Die inspiratie zit in het DNA van 
iedere SEAT. De Spaanse energie is letterlijk en figuurlijk onze 
brandstof; 50% van de energie van het productieproces komt 
van de mediterrane zon. Barcelona is niet te stoppen. Wij ook 
niet. Stilstaan is gewoon geen optie. 
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Start!

Kies je eigen koers, in je eigen 
tempo. Verander van richting 
en geniet. Dag saai. Dag sleur. 
Welkom fris en vooruit. 
Stilstand is achteruitgang, 
stap in en ga op weg. 
Doorbreek de dagelijks sleur 
met SEAT. Geniet en ontspan. 
Waar ga jij naartoe?
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Jouw Ibiza.
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Hetzelfde is saai. De SEAT Ibiza is anders. 
Stoerder en sportiever. Mooier en leuker. 
Met slimmere technologie, meer ruimte en 
extra eigen keuzes. Jouw urban Ibiza, daar 
mag je trots op zijn.

Klaar voor de start? 
Go!
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Wat een uitstraling. De SEAT Ibiza 
heeft full LED-koplampen en 
LED-achterlichten.
Wedden dat je gezien wordt?

Stilstaan? 
Alleen als  
het moet.

Exterieur



Hallo nieuw dashboard. De coolste mix van 
maatwerk en state-of-the-art technologie. 
Check dat 8 inch touchscreen met glazen 
display en sfeerverlichting. Bye traditie. 

Wil je het 
anders?

Interieur
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In de Ibiza draait alles om het 8 inch kleuren 
touchscreen met glazen display. Full Link technologie 
en navigatiesysteem; wat een gemak! 24/7 bereik met 
de krachtige GSM-versterker. Smartphone opladen? 
Dat doe je gewoon draadloos. Openen en starten doe 
je simpel zonder sleutel. Push op de pulserende 
heartbeat button en vertrek. Let’s go…

Waar wacht  
je nog op?

Technologie
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Wat je op de weg ook tegenkomt, de SEAT
Ibiza houdt je goed in de gaten. Met behulp 
van Adaptive cruise control, Front assist en 
Vermoeidheidsherkenning zorgt de Ibiza voor 
veilige ondersteuning tijdens het rijden. 
Met standaard voor- en zij-airbags kun je 
ontspannen genieten van je rit.

Samen goed  
op weg.

Veiligheid



Reference.
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Ibiza, puur  
en simpel.

Altijd aan.

Lekker op weg.

Informatie en 
entertainment binnen 
handbereik met het 
6,5 inch media-
systeem.

Multifunctioneel stuur. 
Stads en sportief.  
Dit is gewoon de 
nieuwe norm.

De Reference heeft gewoon alles wat je 
nodig hebt. Dit is de Ibiza in haar meest 
pure vorm.



Style.
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De Style combineert een aantal van de 
beste extra’s van de SEAT Ibiza. Daar is over 
nagedacht. Weet jij al wat je wilt?

Gewoon 
genieten. 

Opvallend design.

Trendy zitcomfort.

Halogeen koplampen met 
LED-dagrij verlichting.  
Jouw Ibiza Style, een 
perfecte mix van slim, 
sportief en stijlvol. 

De Style is standaard 
uitgevoerd met 
exclusieve stoelen. 
Stijlvol in iedere 
centimeter.



FR.
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De SEAT Ibiza FR; de dynamiek druipt ervan 
af. Ieder detail draagt bij aan het sportieve 
karakter. Rijd je graag in stijl op de 
linkerbaan? Met de FR van Formula Racing.

Waarom zou je 
toekijken?

Licht en lucht.

Extra ruimte.

Het elektrische 
panoramadak van de 
Ibiza. Een compleet 
nieuwe kijk op de 
buitenwereld. 

Klap de achterstoelen 
neer en creëer een zee 
van ruimte. Wat neem 
jij allemaal mee?



Diamond cut  
in Silver

Urban
Reference (standaard), 
Style (standaard)

Enjoy
Reference (optioneel)
Style (optioneel)

Dynamic
FR (standaard)

Performance
FR (optioneel)

Design
Style (optioneel) 

Diamond cut  
in Piano Black

Accessoire velgen.

18 inch

15 inch

17 inch 18 inch

17 inch

Velgen.

16 inch

22



Accessoire velgen.



Kleuren.

Magnetic Tech - Metallic lak Midnight Black - Metallic lak Pure Red - Unilak Desire Red - Metallic lak

Candy White - Signaallak Eclipse Orange - Metallic lakMystery Blue - Metallic lak Urban Silver - Metallic lak
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Nevada White - Metallic lak



Bekleding.

Stof Acero Zwart - Reference (standaard) Stof Orgad Zwart / Grijs - Style (standaard)

Stof Sound / Hill - FR (standaard) Dinamica® Black - FR (optioneel)
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De SEAT Ibiza: een urban karakter met sportief racebloed. 
A la carte uit te breiden met unieke extra’s en uiterlijke 
upgrades. Meer kleur, meer contrast, meer dynamiek en…
meer bling. 

Mooi maatwerk met een dynamische 
voorspoiler. Accentueer de kleur van 
je auto met een contrasterende tint 
naar keuze.

Front Styling Kit.

Jouw SEAT Ibiza, aan alle kanten 
fantastische looks met fraaie 
aerodynamische side skirts. 

Side skirts.

Performance.

Upgrade? Kies voor opvallende velgen 
met een kleuraccent in Mystery Blue of 
Desire Red. Puur plezier en prestatie.

18 inch lichtmetalen velgen
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Ga je op weg? Ga in stijl. Met een flinke dosis sportiviteit en 
accessoires die de prestaties boosten. Wat een racetrack 
looks.

Zeg je spoiler dan zeg je sportief. 
Aerodynamische prestaties. Perfecte 
wegligging. 100% stoer.

Spoiler.

Geef iedereen het nakijken met een 
aerodynamische aluminium diffuser. 
Fraai en functioneel.

Sportuitlaat.

Performance.

Chroom of zwart. Past perfect en ziet er 
fantastisch uit.

Sierlijst achterklep
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Interieur.

Bagagenet.

Handig en beschermend.  
Praktisch en past perfect.

Op weg naar nog meer rijplezier.  
Maak het jezelf makkelijk met  
slimme accessoires.
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Plotseling heftig remmen 
activeert de camera 
automatisch. De alerte 
dashcam ontgaat niets.

01 Nextbase 101 Elite.

Plaats iedere smartphone op de 
beste hoogte. Moderne musthave. 
Click & go.

03 Magnetische telefoonhouder.

Slim en simpel, alles  
binnen handbereik.

02 Bolvormige bekerhouder. 04 Verlichte instaplijsten.

01

02

03

04

Welkom. Bij het openen van jouw 
Ibiza verlichten de instaplijsten de 
deuropening. Chique en subtiel. 
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De SEAT Ibiza kent drie karakteristieke interieuropties: 
Sport, Urban Tech of Trend. Iedere versie met unieke 
accenten. Voetsteunen, pedalen, vloermatten, 
pookknop en stuurwiel. Onderscheidend. 
Onweerstaanbaar.

Interieur.



Desire Red accenten. Rood; 
de liefde voor sportief rijden. 

Sport.
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It’s all yours.

Meer?



Het leven zit vol verrassingen.  
Ben jij er klaar voor?

Transport.

Praktisch opvouwbaar metalen 
fietsenrek voor op de trekhaak. 
Neem maximaal 2 fietsen mee. 
Rijden maar.

Fietsendrager.
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Op weg naar de sneeuw? Neem 4 tot 
6 paar ski’s of 2 tot 4 snowboards 
mee. Sneeuwpret voor het hele gezin.

Ski- en snowboardhouder.

Surfcondities goed? Neem  
1 of 2 boards mee op de  
verstelbare houder. 

Surfboardhouder.

Een aerodynamische bagagebox 
voor op de dakdragers.  
Simpel. Snel. Beschermend. 
Gebruiksvriendelijk aan beide  
zijdes te openen. Ideaal voor 
langere trips, met het hele gezin  
of je vriendengroep.

Dakkoffer.



Bescherming.
Netjes. Onbeschadigd. Overzichtelijk. Klemvast.  
Jouw nieuwe SEAT Ibiza zo lang mogelijk zo goed  
als nieuw houden? Check. Bekijk de slimme 
beschermende accessoires. 

Ibiza en sneeuw gaan prima 
samen. Sneeuwkettingen; 
makkelijk mee te nemen.  
Snel en simpel te bevestigen. 
Meer grip, meer rijplezier. 

Sneeuwkettingen.

40



Scheiding tussen 
bagageruimte en interieur. 
Veilig transport van bagage 
én viervoeters. Het 
kofferbaksysteem is naar 
wens instelbaar.

Kofferbaksysteem en 
bagagerek.

Rubberen vloermatten 
en spatlappen.

Vieze of natte bagage? 
Kofferbak beschermen  
tegen stootschade?  
De kofferbakschaal geeft de 
beste bescherming, net  
als de dubbelzijdige foam 
kofferbakmat. Geschikt  
voor vaste laadvloer.

Dubbelzijdige 
kofferbakmat en 
kofferbakschaal.

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



Mis niets.
Wil je niets missen? 

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
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

 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
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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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