
SEAT Ateca.



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.

Created in 
Barcelona.
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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?

Start!
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Ruim. Robuust. Sportief. Aantrekkelijk. Alles klopt aan 
het uiterlijk van de Ateca, dat zie je in één oogopslag. 
Full LED verlichting, verchroomde dakrails, hoog op 
de poten en slimme Welkom verlichting. Het is 
duidelijk; deze auto heeft er zin in. 

Klaar voor 
de start?

Exterieur

6





8



Het design van de SEAT Ateca klopt van alle 
kanten. De SUV met pittig karakter maakt je 
dagelijkse ritten nog aantrekkelijker. De 
ingetogen grille aan de voorzijde, de stoere 
sportuitlaat, de verchroomde raamlijsten en 
de 19 inch lichtmetalen velgen. Een mooie 
mix van praktisch en prachtig.

Aantrekkelijk 
aan alle kanten.

Exterieur



Compact en toch royaal, met standaard 
510 liter bagageruimte. Wil je meer? 
Klap de drie achterstoelen neer en 
vergroot de capaciteit tot maar liefst 
1604 liter. Lekker veel ruimte, da’s lekker 
veel meenemen. En daar heb je 
dagelijks plezier van. 

Pak je 
ruimte.

Interieur
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De Ateca zit vol geniaal gebruiksgemak, vol slimme 
technologie. Met de Top view camera heb je 360 graden zicht 
op de omgeving. Combineer dat met Park assist en je 
parkeert automatisch schadevrij in. Ook de Virtual cockpit en 
de draadloze oplader hebben maar 1 doel; het jou 
makkelijker te maken. Overal en altijd goed bereikbaar en in 
control. Wat wil je nog meer?

Slim. 
Slimmer. 
Slimst.

Technologie
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Gaat het om veiligheid, dan wil je geen 
verrassingen. De SEAT Ateca kijkt met je mee. 
Denkt met je mee. Rijdt met je mee. En zit vol geniale 
techniek, zoals Blind spot detection of Rear cross 
traffic assist. Rijd je op een drukke snelweg? Dat 
wordt een stuk veiliger met features als Adaptive 
cruise control en Traffic jam assist.  

Veiligheid 
voorop. 

Veiligheid



Jouw bestemming.
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Wat heb 
jij nodig?

Waar zou je zijn zonder de vrijheid om te 
kiezen? Je eigen route, je eigen bestemming, 
je eigen tempo. In de stad of richting het 
strand, onverhard of op strak asfalt; jouw 
Ateca voelt zich overal thuis.



Reference.
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Meer heb je 
niet nodig.

Enjoy the ride.

Grootse plannen.

Met het 6,5 inch kleuren 
touchscreen ben je volledig 
connected en in control 
tijdens iedere rit. Wat is jouw 
muziek van de dag?

Zo ziet meer dan 1.600 liter 
laadruimte eruit. De SEAT 
Ateca Reference geeft je alle 
ruimte om te doen wat je wilt. 
Neem afscheid van of-of, zeg 
hallo tegen en-en. Want er 
kan nog meer bij…

De Ateca Reference zit vol met alles wat je 
nodig hebt en verrassend veel meer. Dat is 
gegarandeerd dagelijks genieten.



Style.
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De Ateca Style voegt extra klasse en comfort 
toe. Dat noemen wij slimme schoonheid. 
Dagelijks stijlvol, daar kun je mee voor de 
dag komen.

Stijlvol van 
voor tot achter.

Zicht en zichtbaarheid.

Eerste klas. 

De halogeen koplampen met 
LED-dagrijverlichting hebben 
een langere levensduur en 
geven uitstekend zicht op de 
weg. 

Het verrassend ruime 
interieur van de 
compacte crossover is 
een en al kwaliteit en 
comfort. Zo maak je van 
iedere rit een speciale rit.



Xcellence.
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Wil je meer? Dat kan met de SEAT Ateca Xcellence. Met 
de X van extra. Extra stijl. Extra slimme technologie. 
Extra comfort. Dat is Xtra genieten.

De snelste route? 
Waarom zou je?

Word gezien.

Kijk omhoog.

Geef iedereen het 
nakijken met de heldere 
LED-achterlichten van de 
Ateca Xcellence.

Panoramisch schuif/kanteldak 
(optioneel). Dat is binnen 
360° genieten van buiten.



FR.
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Wow...De SEAT Ateca FR. Dynamische 
4-wielaandrijving. Krachtige prestaties. 
Futuristische technologie. Deze crossover 
toont zijn spierballen. Kun jij dat aan? 

Baas 
boven 
baas.

Kijk dan…

Iedere dag anders.

Wat voor rit wordt het 
vandaag? Met de Driving 
Experience button switch je 
moeiteloos tussen de 
standen sporty, relaxed of 
eco. Druk, draai en 
selecteer. Zo krijgt sleur 
geen enkele  kans.  

Strak en sportief 
vormgegeven met 
opvallende rode LED-
achterlichten. Dat mag 
gezien worden! 



Performance 36/01 
Xcellence (standaard)

Performance 
Machined 36/02 
Xcellence (optioneel)

Performance 36/03 
FR (standaard)

Exclusive Machined 36/01 
Xcellence (optioneel)

Exclusive Machined 36/02 
FR (optioneel)

Dynamic 36/01 
Style (standaard)

Dynamic Machined 36/02 
Style (optioneel)

Design 36/01 
Reference (standaard)

17 inch16 inch

18 inch 19 inch

Velgen.
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18 inch

19 inch
Puigmal Black   

Aneto Black   

Puigmal Silver   

Aneto Silver   Aneto Glossy Black 



Kleuren.

Nevada White - Metallic lak     Brilliant Silver - Metallic lak     

Velvet Red - Metallic lak Lava Blue - Metallic lak Energy Blue - Unilak

Rodium Grey - Metallic lak     
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Magnetic Brown - Metallic lak     

Black Magic - Metallic lak     



Bekleding.

Alcantara® Bruin - Xcellence (standaard) Dinamica® Zwart - Xcellence (optioneel)Leder Zwart - Style (optioneel) 

Stof Clip Zwart / Grijs - Reference (standaard) Stof Edge Blue Zwart / Blauw - Style (standaard) Dinamica® Zwart - Style (optioneel)
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Leder Zwart - Xcellence (optioneel) 

Dinamica® Zwart - FR (standaard)Leder Zwart - FR (optioneel)



Prestaties.

Sportuitlaat.

Toon je sportieve karakter. Vergroot 
je dynamische potentie met deze 
sportuitlaat. Dat is rijplezier.

Zeg de dagelijkse sleur gedag. Met de SEAT Ateca 
accessoires beken je kleur. Voeg je extra karakter toe. 
Voor sportievere looks en dynamische prestaties.
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Kies voor anders dan anders. Ga voor 
onderscheidend vermogen met een 
glanzende zilverkleurige sierlijst om de 
onderste grille. 

01  Stylingkit voorzijde.

Waar zouden we zijn zonder kleur? 
Maak maatwerk van jouw Ateca. 
Combineer jouw kleur naar keuze 
met Crossover Silver lichtmetalen 
velgen, stylingkits en spiegelkappen. 
Of met stoer Black voor de velgen 
en stylingkits.

03  Kleuren.

Boost je bumper. Het glanzende 
decoratieve element geeft je Ateca 
een compleet nieuwe look aan 
de achterkant.

02  Stylingkit achterzijde. 04  Blinde uitlaat.

01

02

03

04

Geef de achterkant van jouw Ateca 
een minimalistische look. Verberg 
de uitlaat met deze stylingkit. 



Het verschil zit ‘m in de details. In de toegevoegde 
waarde van aantrekkelijke extra’s die het design van 
de Ateca versterken. 

De zilverkleurige beschermende 
sierlijsten aan de onderzijde van 
de portieren zijn een briljante 
finishing touch.

Portiersierlijst.

Exterieur.
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De zilverkleurige sierlijst 
accentueert de onderste grille. 
Extra glans is extra karakter.

Ondergrille sierlijst.

Aandacht voor detail. Net wat meer 
glans, net wat extra klasse.

Achterklep sierlijst.

Is het mooi? Doe er een lijstje om. 
Geef de fraai vormgegeven 
mistlampen een glansrijk accent met 
omlijsting uit één stuk. 

Mistlamp sierlijst.



Interieur.

Espressomachine.

Onderweg een espresso? Maak ‘m 
zelf, met de compacte Handpresso. 
Zo bereid je overal en altijd een 
heerlijke verse espresso. 

Innerlijk en uiterlijk zijn belangrijk. Stijlvolle en praktische 
extra’s voor het interieur maken van iedere rit in de Ateca 
een bijzondere rijervaring.  
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Deur open? Logo aan. De naam Ateca 
straalt gedurende 40 seconden als 
het portier openstaat. Mooi hè…

01  Verlichte instaplijst.

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. 
Jouw keuze, jouw kleur, jouw cover. 
Want het is jouw Ateca.

03  Sleutelcover.

Beschadigingen bij het in- en 
uitstappen voorkomen? Monteer 
beschermende RVS-instaplijsten. 
Praktisch en stijlvol, inclusief subtiel 
Ateca logo. 

02  RVS-instaplijst. 04  Zonwering.

01

02

03

04

Voorkom overlast van fel zonlicht 
door het gebruik van zonwering voor 
de zijramen en de achterruit. 
Bovendien houd je de hitte buiten op 
hoogzomerse dagen.  
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Transport.

Op weg naar de sneeuw? Deze 
houder is het perfecte hulpmiddel 
voor het vervoer van ski’s en 
snowboards. Lichtgewicht aluminium, 
moeiteloos te monteren op de 
dakdragers. 

Ski- en snowboardhouder.

Nog meer ruimte voor bagage met 
de aerodynamische, waterdichte 
bagagebox. Snel en moeiteloos te 
monteren op de dakdragers. 

Bagagebox.

De speciale dakdragers maken de 
Ateca nog multifunctioneler. Het 
systeem is makkelijk aan te passen, 
waardoor je bijna alles moeiteloos 
van A naar B vervoert. 

Dakdragers.

Dromen is leuk, doen is nóg leuker. En daar helpen wij 
je een praktisch handje bij. De Ateca extra’s zijn slim, 
handig, lichtgewicht, makkelijk te monteren en veilig. 
Ben je er klaar voor?

Fietsendrager.

Wil je niet verder met de auto? Pak de 
fiets. Het draagsysteem is veilig en 
makkelijk te monteren en zeer 
vriendelijk voor je fietsbanden. 



Bescherming.

Kofferbaksysteem.

Benut de bagageruimte van de Ateca 
optimaal met het slimme aluminium 
rek. Zo ligt alles wat je meeneemt 
stevig op zijn plek. Beschermend voor 
de kofferbak en de bagage.

Netjes. Overzichtelijk. Veilig. Schoon. Dat  hoor je graag als 
het gaat om het transport van je bagage. Slim dat SEAT je 
daar een handje bij helpt. 
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Lichtgewicht inleg van stevige 
kunststof. Een slimme manier om 
kleinere en kwetsbare eigendommen 
te beschermen tijdens iedere rit.

01  Kofferbakmat.

Vuilwerend, waterproof en makkelijke 
schoon te houden. De schaal houdt 
alles netjes op zijn plek, tijdens welke 
rit dan ook.

03  Kofferbakschaal.

Vast en toch flexibel, dat zijn de 
eigenschappen van het bagagenet. 
Span het over je eigendommen en 
alles ligt muurvast. Zonder in te 
leveren op ruimte.

02  Bagagenet. 04  Dubbelzijdige kofferbakmat.

01

02

03

04

De perfect passende rubberen mat is 
2-zijdig te gebruiken. De mat beschermt 
de laadruimte van de Ateca tegen vuil 
en verschuivende bagage.



Mis niets.
Wil je niets missen? 

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