
SEAT Ibiza.



Start
Skapad för att förflytta dig, din kropp och din själ. 
SEAT Ibiza innebär frihet att välja, att vara, att röra 
sig. Vart än din resa tar dig kan du komma dit med 
stil tack vare precis design och ingengörskonst. 
Inifrån och ut finns den äventyrliga själen med som 
standard. Är du redo?

moving
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Tillverkad i
Barcelona.

1953. Den första SEAT-bilen rullar ut från vår produktionslina 
och hela landet börjar nu röra sig fritt. Mer än 60 år senare 
förflyttar vi människor över hela världen. 

Men vi kommer alltid att vara Barcelona. Staden rinner 
genom våra ådror. Den inspirerar varje bil vi skapar. Faktiskt 
kommer 50 % av den ström vi använder för att tillverka våra 
bilar direkt från spanskt solsken. Det är en stad som aldrig 
stannar upp.  Det kommer inte vi heller. Varför? För att du har 
ställen att vara på.
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Det lätta 
livets 
mobilitet. 

Världen är full av möjligheter, 
SEAT gör det enkelt att fånga 
dom. Planera din egen rutt. 
Ange dina egna mål. Rör dig 
lätt genom en ständigt 
föränderlig värld. 

Det är det vi gör. För om det 
inte gör dig fri, skänker dig 
njutning, gör saker böttre,  
vad är då meningen med det? 
Om det inte är lätt är det inte 
mobilitet.
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Din Ibiza.

Varför fortsätta som vanligt? 
SEAT Ibiza kommer med mer teknologi,  
mer plats och fler sätt att göra den till  
din egen. Allting är snyggare. Smartare. 
Gjord för att ta sig an staden bättre än 
någonsin tidigare.

På era platser. 
Färdiga. Kör.
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SEAT Ibiza kan som tillval utrustas med  
Full LED-strålkastare, så du ser och syns. 
Det finns inget som kan stoppa dig nu.

Livet är för kort 
för att stå stilla.

Exteriör design
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Smidigheten kommer i form av skräddarsydda 
fälgar som  finns i 18" i  FR utförandet. Lättmetall 
gör dem lätta och starka, i vilken  design du än 
vill ha. Eftersom de är galvaniserade håller de 
sig fräscha länge. Är du redo?

Nu kör vi.

Exteriör design
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Saker är annorlunda nu. Uppdaterad 
instrumentpanel med en digital 8"skärm  
i glas som tillval och omgivningsbelysning 
erbjuder nya nivåer av personlig 
anpassning och teknik.

Vill du ha en 
förändring?
Experimentera.

Interiör design
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Allt finns precis här, just nu. 
Tillvalet Navigation med en glasskärm på 
8" och Full Link-teknik, för anslutning och 
visning av innehållet på din smartphone via 
Mirrorlink eller Apple CarPlay, gör att du 
hittar rätt väg under äventyren.
Connectivity Box med trådlös smartphone-
laddning och GSM-förstärkare ser till att du 
alltid är laddad och har täckning. Med 
Keyless Systemet och Heartbeat knappen, 
som gör att du inte behöver ta fram bilnyck-
larna ur fickan, kan du hoppa in och köra 
iväg direkt.

Varför vänta på 
morgondagen?

Teknik
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Vad som än väntar på vägen är din SEAT Ibiza 
redo. Från Adaptiv farthållare (tillval), Front 
Assist och trötthetsvarnare (tillval) till Hill Hold 
Control, elektronisk stabilitetskontroll och 
däcktrycksövervakning. Med krockkuddar 
fram och på sidorna samt krockgardiner som 
standard  kan du slappna av och njuta av 
turen.

Säkerheten 
går först.

Säkerhet
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På ditt sätt.

Det är lätt att vara sig själv med SEAT Ibiza. 
Välj utförande. Välj färg. Välj fälg och 
klädsel. Det är du som bestämmer.

Varför följa  
strömmen?
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Dynamisk ner i minsta detalj. FR-utförandet 
är snyggt, sportigt och stiligt. Sätt tempot 
själv med en SEAT Ibiza som är gjord för 
aktiv körning.

Är du deltagare 
eller åskådare?

FR.

Bättre utsikt.

Större uttryme .

Öppna upp och släpp in 
ljuset. Ibiza's panorama-
soltak ger dig ett nytt 
perspektiv på resan du 
har framför dig.

Fäll ner baksätet och 
skapa utrymme  som  
är stort nog för allt du 
behöver.
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Se världen bakom dig i 
blanksvarta sidospeglar.

Tillvalet navigation med 8"-glasskärm 
ger dig kontroll över din SEAT Ibiza.

01 Stor, ljus, smart. 02 Stilig från sidan.

18" lättmetallfälgar. Lätta och 
robusta. Det perfekta tillvalet 
till din Ibiza FR och fyra nya 
skäl att vara entusiastisk.

Multifunktionssportratt med 
läderklädsel och FR-märke.

03 Alltid på rull .

Låt din smartphone vara fulladdad 
hela dagen, varje dag, med din  
trådlösa smartphoneladdare.

04 En sladdlös värld.

Dinamica® klädsel med sömmar 
i röd kontrastfärg och FR-ratten 
anger en sportig framtoning

05 Lyxig förarmiljö. 06 En sportig känsla .

01 03

04

05

0602

Standardutrustning

Säkerhet
• Elektronisk stabilitetskontroll, ESC
•  Front assist inkl. nödbromsnings-

system, utan ACC
• Centrallåssystem
• Färddator
•  Förar- och passagerarkrockkuddar 

med urkopplingsbar 
passagerarkrockkudde

•  Sidokrockkuddar fram, med 
krockgardiner

• Hill hold control
•  Bältespåminnare för fram och 

baksäte, med avkänning i bälteslåsen
•  Separata LED-varselljus med 

automatisk halvljusaktivering

 Exteriör
• Speciell FR stötfångare
• Kromad ram på övre kylargrill
• Dynamic 17" lättmetallfälgar
• LED dimbakljus
• Dimljus fram med kurvfunktion
•  Ljuspaket: DRL LED-ljus+ LED ljus bak 

+ omgivningsbelysning för 
fotutrymmet och mittkonsol

Elektronik
• Trötthetsavkänning
• Farthållare
•  Bakrutetorkare och spolare med 

intervallstyrning
•  Manuellt avbländbar innerbackspegel
•  Vindrutetorkare med intervallstyrning 
(4 hastigheter)

• Luftkonditionering 
• Damm- och pollenfilter

•  2 infällbara nycklar med 
fjärrkontrollsfunktion

•  Läslampor fram på förar- och 
passagerarsidan

•  Elektriskt inställbara och 
uppvärmbara sidobackspeglar

• 6 högtalare
•  Anslutningsmöjligheter:  

Bluetooth/AUX-IN/ USB/ SD-kort
•  Radio med 6,5" pekskärm i färg

Interiör 
• Fällbar bagageutrymmeshylla 
• Färddator Plus
•  Delat och nedfällbart ryggstöd i 

baksätet
Färg och dekor FR:
• Bakre spoiler FR
•  Solskydd för förare med spegel  

och korthållare 
•  Inlägg på instrumentpanel i 

konstläder med röda sömmar
•  Multifunktions ratt med läderklädsel 

och FR-märke
• FR Sportstolar
•  Läderklädd växelspaksknopp/damask 

och handbromsspak med sömmar i rött
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Style utförandet kombinerar några av de 
bästa egenskaperna hos SEAT Ibiza med 
anpassningsbarhet och detaljer du kan  
välja själv. 

Fånga dagen 
med stil.

Style.

Visionär design.

Trendig finish .

Halogenlamporna visar 
vägen framåt och ger 
din Ibiza stilen som 
sticker ut.

Stilen är bra, känslan 
bättre. Style-utförandet 
kommer med dessa 
exklusiva säten som 
standard.
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Allt handlar om dig hela vägen  
från marken med tillvalet 16" 
lättmetallfälgar.

0301

04 06

05

02

Du behöver bara trycka på en 
knapp så är din farthållare 
redo för motorvägen.

03 Enkelheten .02 Rulla stort.

Kromdetaljer ger en 
känsla av lyx.

01 Det lilla extra.

Inbyggd Climatronic med 2 zoner 
och Air Care gör att du alltid 
håller huvudet kallt.

06 Rätt temperatur.

All information finns där vid en 
snabb blick. För att du skall 
kunna fokusera på körningen.

04 Håll dig informerad.

Superkraftiga LED-bromsljus 
fångar uppmärksamheten av 
precis rätt anledning.

05 Full uppmärksamhet.

Standardutrustning

Säkerhet
• Elektronisk stabilitetskontroll, ESC
•  Front Assit  inkl. nödbromsningssystem 

utan ACC
• Centrallåssystem
• Färddator 
•  Förar- och passagerarkrockkuddar 

med urkopplingsbar 
passagerarkrockkudde

•  Sidokrockkuddar fram, med 
krockgardiner

• Hill hold control
•  Bältespåminnare för fram och 

baksäte, med avkänning i bälteslåsen
•  Separata LED-varselljus med 

automatisk halvljusaktivering
 Exteriör
• Stötfångare i bilens färg 
•  Dörrhandtag och sidospeglar i bilens 

färg 
•  Solskydd för förare med spegel och 

korthållare 
• Kromad ram på övre kylargrill
• 15" Enjoy lättmetallfälgar 
•  Dubbla halogenljus fram
•  Ljuspaket: 

DRL LED-ljus + omgivnings belysning 
för fotutrymmet och mittkonsol

Elektronik
•  Elektriskt inställbara och 

uppvärmbara sidobackspeglar 
•  Bakrutetorkare och -spolare med 

intervallstyrning
•  Manuellt avbländbar inner-

backspegel
•  Elektronisk startspärr
•  Elektriska fönsterhissar fram och bak
•  Vindrutetorkare med intervallstyrning 

(4 hastigheter)
• Luftkonditionering 
• Damm- och pollenfilter 
•  2 infällbara nycklar med 

fjärrkontrollsfunktion
•  Läslampa fram på förar- och 

passagerarsidan
• 6 högtalare
•  Anslutningsmöjligheter:  

Bluetooth/AUX-IN/ USB/ SD-kort
•  Radio med 6,5" pekskärm i färg
Interiör 
•  Läderklädd multifunktionsratt, 

växelspaksknopp/damast och 
handbromsspak

• Komfortsäten Style
• Delat och fällbart ryggstöd i baksätet
• Förarsätet justerbart i höjdled
• Fällbar bagageutrymmeshylla 
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Diamond cut  
i Silver St  FR

Diamond cut  
i Desire Red St  FR

Diamond cut  
i Mystery Blue St  FR

Enjoy St  

Dynamic FR Performance FR   
(Ej TGI CNG)

Design St

Diamond cut  
i Piano Black FR

Diamond cut  
i Desire Red FR

Diamond cut  
i Mystery Blue FR Style St  

FR FR  
Standard   

Tillval   

Fälgar från SEAT Sport.
SEAT Sport Line: Alla tillbehörsfälgar monteras på SEAT Sport.  
Beställ via bilkonfiguratorn och få dem färdigmonterade på din nya bil.

18"

15"

17" 18"

17"

Fälgar.

Diamond cut  
i Cosmo Grey St  FR

16"
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Pure Red Solid St  FR  

Färger.

Magnetic Tech metallic St  FR  Midnight Black metallic St  FR  Desire Red metallic St  FR  

Candy White solid St  FR  Eclipse Orange metallic St  FR  Mystery Blue metallic St  FR  

Nevada White metallic St  FR  

Urban Silver metallic St  FR  
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FRDinamica® klädsel i mikrofiber, svart 
med kontrastsöm FL + PL7

Tyg Orgad Grey/Ice Touch CB St Cloth Sound/Hill/Nora FR FL FR

Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   

Klädsel.
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Dina 
tillbehör.

Redo för allt. När som 
helst, var som helst.

Vill du se sportigare ut? Vara bättre skyddad?  
Ta mer saker med dig? Gör det. SEAT Ibiza Tillbehör 
är det bästa sättet att få ut det mesta av varje resa. 
Skräddarsydda för din planering.

SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog
seattillbehor.se kan du söka
efter tillbehör som passar din bil och
även se aktuella erbjudanden.

38
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Sportbilsutseende. Citybilssjäl. Din SEAT Ibiza 
kommer med möjligheten till sportiga tillval som 
förbättrar prestandan och höjer bilens karaktär 
med skarpa  färgaccenter och formgjutna delar. 

SEAT Sport Line: Alla prestandatillbehör monteras på SEAT Sport. 
Beställ via bilkonfiguratorn och få dem färdigmonterade på din 
nya bil

Piffa upp fronten med en  
dynamisk stötfångarläpp, som 
kompletterar din bils färg med  
en kontrastfärg du väljer.

Frontstylingsats.

Snygg ur alla vinklar. Upplev den 
förbättrade aerodynamiken med 
kjolar som passar perfekt på sidan  
av din Ibiza.

Sidokjolar.

Prestanda.

Vill du uppgradera? De här stilfulla  
fälgarna är det bästa som kan erbjudas. 
Centrumkåpor i Mystery Blue eller Desire 
Red avrundar prestandan perfekt.

18" lättmetallfälgar.
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Om du ska någonstans kan du väl ta dig dit med sportig 
attityd, eller hur? Dessa tillbehör är utformade för att 
förbättra prestandan och ser ut som om du just kommit  
från banan.

SEAT Sport Line: Alla prestandatillbehör monteras på SEAT Sport.
Beställ via bilkonfiguratorn och få dem färdigmonterade på din 
nya bil.

Ingenting säger sportighet som en 
spoiler. Njut av den förbättrade 
aerodynamiska prestandan och 
nedåtkraften samtidigt som du ser ut 
som om du kom precis från banan.

Spoiler.

Du gör alltid en stilfull avfärd med 
denna aerodynamiska bakre 
stötfångare, med  aluminiumdekor  
som sitter under din registreringsskylt.

Diffusor bak.

Prestanda.

Finns tillgänglig i krom eller svart.  
Se snygg ut med en smal bakluckelist 
som passar perfekt baktill på din bil.

Bakluckelist.
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Interiör.

Nät mellan säten.

Roterbar videokamera för att 
spela in insidan eller utsidan av 
din bil. Reagerar även på 
häftiga inbromsningar för att 
starta inspelningen.

01 Nextbase 101 Elite.

Designad för att placera din telefon 
på optimal höjd för körning.Detta är 
något du måste ha idag.

03 Universellt magnetfäste.

Smart och enkel. Håll det viktiga 
nära till hands.

02 Sfärisk mugghållare. 04 Upplysta instegslister.

01

02

03

04

Praktisk, snygg och skyddande, 
det här sätesnätet är praktiskt på 
en helt ny nivå.

Lätt mobilitet gjord ännu lättare. Den här 
praktiska och välpolerade serien är gjord  
för alla sorters resor.

Lys upp tillvaron med dessa dekorativa 
instegslister. De tänds när du öppnar 
dörren, utan elektrisk installation.

44



46

Nya SEAT Ibiza går att utrusta med inredningsdetaljer 
i tre olika utföranden: Sport, Urban Tech och Trend. 
Uppdaterade fotstöd, pedaler, golvmattor, växelspak 
och ratt gör att insidan känns lika fräsch som utsidan.

Anpassad 
interiör.

Rusa framåt med dessa 
sportiga tillbehör i Desire Red.

Sport.



För stadsmänniskan. Dessa 
eleganta tillbehör i Mystery Blue 
visar att du menar allvar.

Urban Tech.

Stil kommer först. Välj dessa 
tillbehör i Mystic Magenta 
och addera en trendig touch 
till din Ibiza.

Trend.
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50

Du kan ändra färgen på dina 
sidobackspeglar till Piano Black, 
Desire Red, Mystisk Magenta eller 
Mystery Blue. Se bra ut i alla vinklar.

Sidobackspeglar.

Ett utmärkt tillägg om du kör Urban 
Tech-interiören. Raffinerade linjer 
som inspirerats av den digitala 
världen. Uttrycksfull och skyddan-
de på en och samma gång.

Urban tech ytterdekal.

Håll dig trendig med den här 
coola dekalen som matchar 
designen på din interiör.

Trend ytterdekal.

Anpassad 
exteriör.

Gör den till din med de här tillbehören som är 
designade  för att förbättra utseendet och 
känslan på din Ibiza. De sportiga takdekaler-
na finns i tre varianter för att du alltid ska 
kunna ha en modern look.

Designad för att komplettera din 
interiör, den här unika designen ser 
inte bara häftig ut, utan håller ditt tak 
i gott skick. Din sportiga Ibiza blev 
precis sportigare.

Sport ytterdekal.
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Allting är ditt .

Mer?
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För allt spännande i livet är det viktigt att 
ha det du behöver när du behöver det.

Transport.

En fällbar cykelhållare i metall 
som kopplas till dragkroken 
på din Ibiza och kan transpor-
tera två cyklar. Transportera 
dina transportmedel.

Cykelhållare för dragkrok.

Resa till skidbacken? 
Det här skidräcket är särskilt 
designat och perfekt för familjen.  
Kan transportera  4–6 skidor eller 
2–4 snowboards.

Skidräcke.

Du missar inga vågor med det här 
pratiska surfräcket. Anpassar sig  
efter  formen på din surfbräda,  
och kan transportera två av dem.  
För spänning från kust till kust.

Surfräcke.

Diskret och kraftig. När du 
behöver transportera något är 
dragkroken redo att användas. 

Dragkrok.
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Infotainment
och Skydd.

SEAT Ibiza har de senaste infotainmentenheterna  
för att hålla alla i bilen på gott humör.

Du har år av nöje framför dig så skydda din 
SEAT Ibiza med en mängd valbara tillbehör. 
De är designade för allt vägen kan erbjuda  
så att du håller allt på plats och i bästa skick.

Perfekt för husdjur, allting passar 
snyggt med golvpanelen. 
Bagageutrymmesuppdelaren 
levereras komplett med teleskop-
stänger. Endast tillgänglig för 
bagageutrymme med dubbelt 
lastgolv.

Bagageutrymmesuppdelare 
och lastgaller.

Gummimattor och stänkskydd.

Kan hantera allt du utsätter den 
för. Transportera blöta och 
smutsiga föremål utan problem 
och skydda ditt bagageutrymme. 
Lastrumsmatta i formpressad 
skum passar på samma sätt, och 
båda passar endast till bagage-
utrymme utan dubbelt lastgolv.

Vändbar bagagerumsmatta 
och matta i skum.

Enkelt och effektivt. De här  golv-
mattorna i gummi är utmärkta för 
att skydda  insidan av din Ibiza. 
Främre och bakre  stänkskydd 
skyddar dig på utsidan.

Head-up-display utrustad med HD 
Europe TeleAtlas kartor. LiPo-batteri 
och fyrkärning  processor ger dig 
kraften medan en  främre kamera 
med 5MP och en bakre kamera med 
2,3MP håller koll . Fäste för Nackstöd 
och sugkoppsfäste finns tillgängliga 
för att både passagerare och förare 
skall kunna använda enheterna.

Navlet 7".
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För dig.

Service och 
underhåll.

Vill du få ut det mesta av din SEAT?
SEAT:s serviceteam finns här för att  
hjälpa dig att hålla den i bästa skick.
SEAT underhållsprogram använder 
naturligtvis endast SEAT originaldelar.  
Du kan vila tryggt medveten om att du  
ger din Ibiza det bästa som går att få.
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Ett tryggt köp.
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn och trygg med ditt bilköp.  Därför 
har vi tagit fram SEAT Trygghet, ett paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar 
din nya SEAT genom SEAT Financial Services. I paketet ingår fri service i 3 år/4500 mil**, som 
komplement till nybilsgarantin på 3år/9000mil** och assistans i 3 år. 
Enklare än så blir det knappast att njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

 *  Samtliga SEAT bilar har som standard nybilsgaranti i 3år/9000 mil** och assistans i 3 år från modellår 
2020 . När ni finansierar er bil via SEAT Finansiering erhåller ni utan kostnad Fri service i 3 år/4500 mil**. 
Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och du kan njuta av ett bekymmersfritt bilägande.

 ** Det som infaller först.

Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer 

bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta 
till ny bil oftare.

•  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra 
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i dekla-
rationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform för före-
tag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.

SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.

SEAT FÖRETAGSLEASING
•  SEAT Företagsleasing erbjuds med restvärde vilket ger en lägre  

månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar 
som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. 

•  Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen  
är avdragsgill. 

•  Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 
• Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing.

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. Kombi-
nera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett 
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT SERVICEAVTAL
•  Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service-

kostnaderna för din SEAT.
•  Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar 

och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.

SEAT FÖRSÄKRING
•  En helt ny SEAT eller 120% av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada. 
•  Du får 3.000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskade-

garanti.
•  Upp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med  

SEAT Financial Services.

SEAT PERSONALBIL
•  En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett  

löneavdrag.
•  Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller 

fundera över bilens framtida restvärde.

BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
•  Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT KORTET VISA
SEAT KORTET VISA är speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och ger 
unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt. 
Läs mer och ansök på seatkortet.se.

Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil. 
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och 
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se  
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB 
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring 
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT  
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkrings-
villkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kredit-
prövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.  
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll 
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara 
extrautrustade.
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Miljöinformation.

ECO-tips: rekommendationer för en 
effektivare och mer miljövänlig körning.

ECO-trainer: hjälper föraren att få en 
effektiv körning genom att indikera onödiga 
accelerationer och inbromsningar.

Ekonomisk körning    

Användande av förnyelsebara material så 
som bomull, naturgummi och cellulosa/
papper i olika delar av bilen.

Förnyelsebara material 

En modulär konfiguration som gör det 
möjligt att reducera antalet komponenter 
och komponentgrupper för att minska vikten.

Motorer    

Dieselmotorer med integrerat system för 
selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att 
minimera utsläpp av kväveoxider.

CO²   

Integrering av Full LED-strålkastare och LED 
varselljus reducerar elförbrukningen och 
ökar livslängden och ljusstyrkan.

Belysning   
Uppfyller det nya europeiska direktivet 
avseende bullerregleringen tack vare 
åtgärder på avgasröret samt ett ljudpaket. 

Akustik   

Optimeringar reducerar vikten och volymen 
av en full tank, med bibehållen räckvidd.

Bränsletank   

Vikten har reducerats med 15%  
tack vare optimering av sätesstommen.

Säten    

Nya bakluckan har 17% större yta men  
vikten har endast ökat med 7%.

Bagagelucka   

Användningen av det nya köldmedlet 
R1234YF med en reducerad global 
uppvärmningspotential av 99,7%.

Luftkonditionering 

Nya däck med lägre rullmotstånd.

Däck   

SEAT’s miljömål i den tekniska utvecklingen

 Klimatskydd.   Bevarande av resurser.   Hälsoskydd.*Jämförda data i förhållande till föregående generation av SEAT Ibiza.. 

Fabrik   

Mellan 2010 och 2017 har koldioxidutsläp-
pen för varje  tillverkad  SEAT-bil minskat 
med 54% och energiförbrukningen per bil 
med 16%.

 Genom att förbättra reningssystemet för 
lösningsmedel har utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) minskat med 50% 
per bil sedan 2016.
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Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 
SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. 
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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