
Ibıza De SEAT





Leven begint 
met lef.

Kijk eens om je heen. Zie je wegen of nieuwe 
avonturen? Obstakels of uitdagingen? Bij SEAT 
zien we overal en altijd kansen, dat kan ook niet 
anders. We zijn van bruis en beweging. Van extra’s 
en energie. Van vaart en verandering. En dat merk 
je, in alles wat we doen. Auto’s, fietsen of nieuwe 
vervoersoplossingen: onze designs hebben meer moed 
en meer lef. Alles voor een verrassend mooi leven.



#AllMyFriends

Wat is leuker dan aankomen op je bestemming?  
Als eerste aankomen in jouw nieuwe SEAT Ibiza.  
Dus trommel je vrienden op, draai het volume voluit 
en rijden maar… De nieuwe Ibiza is ontworpen voor 
fun van vandaag. Voor morgen. En voor alle dagen 
die nog komen.







Muziek. Goede tijden. 
Beste vrienden.

Sleur en saai? No way. Zien en gezien worden, daar 
draait het om. Met Full-LED verlichting en sfeervolle 
accenten rond de ventilatieroosters. BeatsAudio™ 
Sound System en online connectivity. Met de nieuwe 
SEAT Ibiza is het 24/7 fun. Voor jou en voor je vrienden.



Strakkere lijnen en verleidelijke curves. De nieuwe SEAT 
Ibiza is van voor tot achter sportief, stoer en 
gestroomlijnd. Een eyecatcher op vier wielen, mét 
aantrekkelijke lichtmetalen velgen. Eigenwijs en 
energiek. De innovatieve LED-koplampen zijn mooi, slim 
en energiezuinig. En het handgeschreven logo op de
kofferbak maakt de nieuwe Ibiza helemaal af.

Laat zien 
wat je hebt.







Waar is  
dat feestje?

Jij, je vrienden en jouw Ibiza. Dat wordt genieten. 
Met comfortabele bekleding naar keuze en 
sfeervolle verlichting rond de ventilatieroosters. 
Het nieuwe functionele ergonomische stuur 
garandeert een optimale rijervaring. En wat dacht 
je van het soft-touch dashboard met zwevend 
infotainment systeem? Het is wel duidelijk waar 
dat feestje is…





Hier draait 
alles om.

Meer zien. Meer weten. Meer genieten. Het 9.2 inch 
touchscreen en draadloze Full Link connectie maken van 
de nieuwe SEAT Ibiza een krachtig contactcenter. 
Kaarten, apps, muziek, routes: alles staat 24/7 voor je 
klaar. Realtime. En wil je handsfree communicatie? Zeg 
‘Hola Hola’ en jij bent in control. 

Met een compleet digitaal 10 inch display breid je de 
mogelijkheden nog verder uit. Helder overzicht op 3 
panelen? Check. Alle data voor jou als bestuurder in het 
zicht? Check. Optimaal rijplezier? Check.



Dansen. 
Chillen. 
Genieten.

Zeg je nieuwe SEAT Ibiza, dan zeg je muziek. Zeg je 
volume, dan zeg je vooruit. Waar je ook bent, waar 
je ook naartoe gaat, het BeatsAudio™ Sound 
System is 100% verwennerij voor je oren. Genieten 
van de favoriete nummers op de playlist van jouw 
smartphone? No problem. Jouw Ibiza synct direct 
met Wireless Full Link technology.







Connected,  
als beste vrienden.
Op ieder moment, op ieder tijdstip. Open en sluit de deuren van jouw Ibiza, check de status en 
claxonneer eens op afstand. Gewoon, omdat het kan. Vraag eens welke kant je op moet of zeg welk 
nummer je wilt horen. Dat is SEAT CONNECT.

Verzoeknummers.
Tune in je hoofd? Jouw Ibiza speelt ieder 
nummer. Luister waar en wanneer je maar 
wilt naar jouw favoriete muziek met full 
online connectivity.

Navigatie.
Voor al je favoriete adressen én al die 
bestemmingen om te ontdekken. Met SEAT 
CONNECT navigeer je makkelijk en snel.  
En dagelijkse routes en geplande trips?  
Die sla je gewoon op. 

Betrouwbare back-up.
In een noodsituatie verzendt eCall aan de 
hulpdiensten belangrijke data, zoals je 
locatie, het motortype, de kleur van je Ibiza 
en het aantal inzittenden. Zo helpen we jou 
én hen een handje.



Verkeersbordherkenning. 
Op het digitale 10,25 inch display zie je alle actuele 
verkeersregels en snelheidslimieten. Zo weet je precies 
waar je aan toe bent.

Side assist. 
Radar aan de voor- en achterzijde scant de weg. Zit er bij 
het inhalen of wisselen van rijbaan verkeer in de dode 
hoek? Je krijgt direct een signaal. Dat bedoelen wij met 
radar love.

Travel assist. 
Lekker achteroverzitten en relaxed rijden. Travel assist 
monitort de weg en denkt met je mee tijdens iedere rit. 
Bochten? Wegopbrekingen? Verkeerschaos? De onzichtbare 
assistent past jouw snelheid aan. Easy does it.



Lane assist. 
Soms is binnen de lijntjes wél heel belangrijk. 
Dreig je onbedoeld te gaan driften, dan krijg 
je van Ibiza een seintje. Let op!

Op weg  
zonder zorgen.
Autorijden moet vooral leuk zijn. Daarom is 
de nieuwe SEAT Ibiza standaard voorzien van 
slimme veiligheidstechnologie. Daar merk je 
niks van, tot het moment waarop het nodig is.



Kies jouw Ibiza.

Persoonlijke smaak en stijl zijn belangrijk, dat snappen 
wij als geen ander. Daarom is de nieuwe SEAT Ibiza 
verkrijgbaar in 6 unieke stijlvolle uitvoeringen.  
We zijn benieuwd… 





De beat van betrouwbaarheid en de spirit van stijlvol design. 
De Reference haalt gewoon het beste uit de Ibiza naar boven. 
Veiligheid. Klasse. En een ruime keuze aan moderne extra’s. 
Stap in, neem je vrienden mee, pomp up the volume en geniet.

Alles wat je nodig hebt.

Finishing touch.
De ventilatieroosters in het interieur van de 
Reference zijn fraai afgewerkt. Frisse lucht en 
sfeer zijn een prima combi.

Funky en veilig.
De nieuwe SEAT Ibiza heeft één nadeel: je blíjft rijden. Omdat je 
superrelaxed zit kun je, zonder dat je het in de gaten hebt, toch 
moe worden. Daar is Vermoeidheidsherkenning voor bedoeld. 
Beetje loom? Je krijgt luid en duidelijk een signaal: tijd voor een 
break! Wel doen dan hè …



Reference.



Style.



Met de  
juiste flair.

Alleen of met je vrienden. Dichtbij of ver weg. Met de Style 
benadruk je wat jij mooi vindt. Waar jij op valt. Dynamisch 
design. Strakke velgen. Comfortabel interieur. Flair en 
stoer gaan perfect samen. Wie rijdt er met je mee?

Dichtbij met afstand. 
Meer zicht dankzij een parkeersensor aan de 
achterkant van jouw Ibiza. Te dicht op andere 
voertuigen, paaltjes of overige obstakels? Je krijgt  
een signaal. Meer controle, moeiteloos inparkeren. 

Smaakvol.
Ventilatieroosters afgewerkt in Neutral Grey geven 
het interieur van de SEAT Ibiza Style een stijlvol en 
ingetogen extra accent.



FR.



Extra pit. Extra power.
Met de nieuwe SEAT Ibiza FR blaas je iedereen omver. 
Hij rijdt net zo dynamisch als dat ‘ie eruit ziet. Kies je 
voor de FR, dan is stilstaan geen optie. Extra sportief 
design, extra performance. Zo ziet rijplezier eruit.

Haal die stralen naar binnen.
Samen met je beste vrienden een stukje 
rijden in jouw SEAT Ibiza. Iets leukers bestaat 
er niet. Jawel… Samen met je beste vrienden 
een stukje rijden in jouw SEAT Ibiza met het 
automatische panoramadak wijd open.

Binnen is het buitengewoon. 
Het interieurdesign versterkt de performance  
van jouw Ibiza FR. Kwalitatieve bekledingsstoffen 
zorgen dat iedereen comfortabel zit, met 
optimale zijsteun.





Velgen.
Reference R

Style St

Style Business Intense SBI 
FR FR

FR Business Intense FBI 
FR Plus FR+

Standaard   
Optioneel   

15 inch
ENJOY
BRILLIANT SILVER

St  SBI

16 inch

18 inch

DESIGN
NUCLEAR GREY MACHINED

St  SBI

17 inch
DYNAMIC
BRILLIANT SILVER

FR  FBI  FR+

PERFORMANCE
BLACK R MACHINED

FR  FBI  FR+    

URBAN
WIELDOPPEN

R  
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Kleuren.

PURE REDCANDY WHITE MAGNETIC TECH SAPPHIRE BLUE MIDNIGHT BLACK

URBAN SILVERDESIRE RED NEVADA WHITE





Bekleding.

LE MANS STOF SPORT SEATS FR

COMO STOF COMFORT SEATS StACERO STOF COMFORT SEATS R

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS

Reference R

Style St

 Style Business Intense SBI

FR FR  
FR Business Intense FBI 

FR Plus FR+

Standaard   

FR+  FBI

SBI







Customize.
Maak de nieuwe SEAT Ibiza van jou. En van jou alleen. Kies 
voor unieke extra’s waarmee je echt het verschil maakt.

Spoiler voorbumper. 
Maak de front van jouw Ibiza helemaal af met een 
echte eyecatcher. Een smaakvolle facelift voor het 
exterieur. Meer stijl, meer sport, meer stoer.

Zijdeurlijst. 
Creer net even de finishing touch met deze sportieve, 
gestroomlijnde zijdeurlijst.



Customize.
Looking good, looking cool. Alles draait om jouw power 
to perform. Met de accessoires van de nieuwe SEAT 
Ibiza voeg je nog een extra dosis sport en flair toe. 

Achterspoiler.
Extra aerodynamisch, extra aantrekkelijk.  
De gestroomlijnde sportieve spoiler voegt een  
dosis extra cool toe aan jouw Ibiza.

Aerodynamische diffuser. 
Show your flow. Geef ze het nakijken met 
deze glanzende bumper diffuser, met 
geïntegreerde zilverkleurige uitlaatstukken. 







Interieur.
Mooi en slim, daar houden we van. Bekijk 
de accessoires waarmee je nog meer fun 
toevoegt aan de ritten in jouw Ibiza.  

Netjes en overzichtelijk. 
Het net tussen de voorstoelen heeft handige 
opbergvakken. Lekker overzichtelijk voor de 
passagiers achterin; alles bij de hand.

Aluminium pedalen & voetsteun. 
Sportieve pedalen en bijpassende voetsteun met 
roestvrijstaal en rubberen anti-slip. Nog meer grip. 
Nog meer performance. Nog meer rijplezier.



Bescherming.
Hij is van jou! Bescherm jouw nieuwe SEAT Ibiza tegen 
vuil, deukjes, krassen en butsen. Met een keuze uit slimme 
beschermende accessoires houd je jouw Ibiza als nieuw. 

Spatlappen voor en achter. 
Schoon en aantrekkelijk, dat is wat je wilt. Dus geef 
jouw Ibiza een scheutje ‘tender love and care’ met 
beschermende spatlappen.

Dubbelzijdige kofferbakmat. 
Bescherm de kofferbak van je Ibiza tegen vuil en vocht, 
krassen en butsen. Leg de zijde met kunststof of 
bekleding naar boven en laad je spullen zorgeloos in 
en uit.

Kofferbak organizer. 
Meer orde in de chaos? Met een organizer  
vervoer je alles in de kofferbak veilig, schuifvast  
en overzichtelijk.







Transport.
Klaar voor de sneeuw? De nieuwe SEAT Ibiza 
brengt jou, je vrienden én je skiuitrusting 
zonder problemen naar je bestemming.

Ski- en snowboardhouder Xtender. 
Klaar voor een snelle afdaling? Ski’s en 
snowboards schuif je moeiteloos op en van het 
dak, met een simpele druk op de knop.

Ski- en snowboardhouder. 
Wagen volgeladen met skifanaten? Dan is deze 
houder de perfecte oplossing. Voor 4 tot 6 paar ski’s 
of 2 tot 4 snowboards. Cool en klemvast.



Transport.
Extra wielen, extra fun. Neem gewoon je fiets mee 
als je met jouw Ibiza op weg gaat. Dankzij deze 
slimme en veilige accessoires is dat een makkie.

Trekhaak fietsendrager. 
Bevestig de opvouwbare metalen drager op de 
trekhaak en neem met gemak twee fietsen mee. Op 
naar nieuwe avonturen.

Fietsendrager. 
Passie voor de pedalen? Dit is een perfecte oplossing. 
De houder is geschikt voor iedere fiets en past zich 
daarop aan. Inclusief een frameklem voor veilig en 
muurvast vervoer.





Transport.
Met de nieuwe SEAT Ibiza kom je overal, alleen of 
samen met vrienden.  En natuurlijk maken we het 
je makkelijk om van alles mee te nemen.

Surfboardhouder. 
Nog even snel last minute genieten van de  golven? 
De houder houdt ieder board, ongeacht de vorm, 
stevig en veilig vast tijdens het vervoer. Easy does it. 

Bagagebox. 
Neem alles mee wat je nodig hebt. Zon of regen; de 
waterdichte, aerodynamische box houdt je bagage 
droog en veilig. Makkelijk te bevestigen en 
superhandig voor avontuurlijke roadtrips.

Dakdragers. 
Met handige dakdragers, en eventuele extra 
uitbreiding, kun je letterlijk en figuurlijk alle kanten op. 
Benut het laadvermogen van de bovenzijde van jouw 
nieuwe SEAT Ibiza.







Vervoer 
viervoeters.
Leuke tijden worden extra leuk samen met al je 
vrienden. Daarom mag iedereen mee, ook die met 
vier poten en een staart. Speciaal voor hen biedt 
de SEAT Ibiza handige en veilige accessoires.

Hondengordel. 
Hoe groot of klein je hond ook is, neem hem gewoon 
mee. De gordel is verkrijgbaar in verschillende maten, 
van S tot XL en is geschikt voor harige vrienden met 
een gewicht tussen de 2 kg en 40 kg.

Bagagerek voor honden. 
Een uitneembaar bagagerek vormt de perfecte 
afscheiding tussen de kofferbakruimte en de rest van 
het interieur. Voor veilig vervoer van je viervoeter, je 
bagage én de overige inzittenden..



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 
natuurlijk jouw proefrit reserveren. 

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

 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

SEAT CONNECT.
De Ibiza is uitgerust met SEAT CONNECT en deze app zorgt 
ervoor dat jij op afstand toegang hebt tot je auto en 
verschillende gegevens en functionaliteiten:
• Rijgegevens
• Claxonneren en knipperen
• Voertuiginformatie (deuren en lichten)
• Vergrendelen en ontgrendelen
• Gebieds- en snelheidsalert
• Parkeerpositie
• Klimaatregeling op afstand 

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. 

Elke nieuwe SEAT heeft vanaf de aflevering standaard recht op
SEAT Mobiliteitsservice, de pechhulpservice van SEAT. Omdat SEAT 
vindt dat je ook na 2 jaar verzekerd moet kunnen zijn van
deze service, hoef je slechts aan één voorwaarde te voldoen:
Je laat het reguliere onderhoud van je SEAT binnen de 
voorgeschreven periode of het voorgeschreven aantal kilometers 
door de officiële SEAT-dealer uitvoeren. Hierdoor blijf je recht 
houden op Mobiliteitsservice. Je kunt ons bij pech, 24 uur per dag 
bereiken via 0800-0242500 (ook als je auto thuis met pech 
staat). Vanuit het buitenland bel je +31 70 314 53 75.

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.



 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving  

wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.  

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik 

en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. De informatie in deze brochure 

is met zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig, of niet actueel is. 

Aan deze brochure zijn dan ook geen rechten te ontlenen. 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. Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar 

zijn. De weergave van de materialen kan variëren. Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt 

aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je SEAT-dealer.
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