
AronaDe 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 kunnen we ook niet 
helpen. 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.



Ga ervoor.

De compacte crossover is een echte alleskunner. De 
nieuwe Arona past perfect bij avonturiers, verkenners en 
gedreven nieuwsgierigen. Dus wees impulsief, stap in en 
start. Je weet maar nooit waar dat je brengt… 



Ga ervoor.





Klaar voor 
jouw partner 
in crime?

Soms heb je slechts een klein zetje nodig…



Het design is van voor tot achter robuust en 
indrukwekkend. De Arona heeft de looks en scoort de 
likes. Het ontwerp van de grille, bumper en Full-LED 
verlichting geven de front een brutale boost.  
De dynamische dakspoiler en lichtmetalen velgen 
verraden de sportieve afkomst. En het nieuwe 
handgeschreven logo? Dat maakt de nieuwe Arona 
helemaal af.

De nieuwe looks van  
onze compacte crossover.







Alle ruimte 
voor grootse 
plannen.

Uitnodigend zitcomfort, dat is precies wat je 
nodig hebt. Het ruime en stijlvolle interieur is 
uitgevoerd met een nieuw soft dashboard, een 
stuurwiel in nappa leer en LED-verlichting rond 
de ventilatieroosters. Geniet van de unieke sfeer  
in jouw Arona.



Groter display, beter zicht. Extra veilig, extra genieten. 
Het nieuwe 9.2 inch SEAT infotainment scherm 
‘zweeft’ op het dashboard. En met het 10.25 inch 
navigatiesysteem heb je direct toegang tot 
routekaarten en realtime verkeersinformatie. 

Radar love.

WIP





Jij en je auto. Connected en 
in control.
Voor de kilometerverslinders onder ons is de SEAT CONNECT app een must. Voor complete controle 
over jouw Arona. Met slechts een simpele handbeweging, zelfs op afstand. Check de locatie en 
ontvang anti-diefstalalerts op je smartphone. Met het navigatiesysteem vind je benzinestations en 
check je parkeertarieven. Of stuur je jouw favoriete bestemming en geplande routes vanuit de app 
naar het infotainmentsysteem.

Remote Access.
Traceer jouw SEAT Arona en open of sluit 
hem op afstand, direct via je smartphone. 
Alsof je jouw auto overal en altijd bij je 
hebt. En weet je op een vol parkeerdek 
niet meer waar je Arona staat? Activeer 
de claxon en verlichting. Gevonden!

Noodhulp.
Hulp nodig? Waar je ook bent, SEAT 
staat voor je klaar. eCall traceert je 
locatie en stuurt automatisch alle 
relevante informatie door aan de 
hulpdiensten. Als elke seconde telt …

Media on demand.
Geniet in jouw Arona live van je 
favoriete internationale radiozenders 
en interessante podcasts. Realtime 
verkeersupdates zorgen ervoor dat je 
op dat moment makkelijk kunt kiezen 
voor de snelste en slimste route.





Verkeersbordherkenning. 
Dankzij de geïntegreerde camera aan de voorzijde 
bekijk je actuele verkeersregels en snelheidslimieten 
direct op het digitale display.

Side assist. 
Moeiteloos van rijbaan veranderen met een extra blik 
op de dode hoek: SEAT houdt je scherp.

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.

High beam assist. 
Zodra het systeem een tegenligger ziet, schakelt de 
verlichting van groot licht naar dimlicht. Dat is niet 
alleen veilig, maar ook verkeersvriendelijk.



Lane assist. 
Ingebouwde sensoren houden je extra alert.
Zo blijf je op je eigen rijbaan, ook tijdens extra
drukte en verkeersopstoppingen.

Dag zorgen.  
Hallo avonturen.
De nieuwe SEAT Arona zit vol semi-automatische 
veiligheidstechnologie. Slimme features voor 
meer gemak en minder risico. Meer veiligheid 
en minder stress. Dat rijdt extra relaxed.
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Ontdek jouw 
favoriet.

De Arona is er in verschillende uitvoeringen.  
Ontdek welke versie het beste past bij jouw 
plannen en wensen.



Ontdek jouw 
favoriet.



Design en details.
Met ingetogen antracietkleurige 
accenten rond de ventilatieroosters.

Te lang achter het stuur.
Jouw Arona herkent de eerste signalen van 
vermoeidheid. Geluids- en lichtsignalen 
waarschuwen je als het tijd is voor een break. 

Groter scherm, meer zicht, extra avonturen. De SEAT 
Arona Reference is één en al betrouwbaarheid en 
comfort. Lekker ruim. Handig ingedeeld. Optimale 
connectie. Slimme technologie. Kortom: alles wat je 
nodig hebt voor onderweg. Waar je ook naartoe gaat.

Avonturen 
inbegrepen.



Reference.



Style.



 

Alles draait om stijl.
Stadse smalle straatjes of modderige onverharde wegen 
op het platteland: de Style brengt je overal. In stijl natuurlijk. 
Kijk maar naar de dynamische neus en de blinkende 
16 inch lichtmetalen velgen. De compacte crossover is 
niet alleen stijlvol en wendbaar in de binnenstad, maar 
ook een stoere alleskunner in het buitengebied.

Achter het stuur. 
Het leren multifunctionele stuur zorgt voor extra grip.
Extra comfort. Extra luxe. Extra genot.

Modern en mooi.
Eco LED-koplampen zijn een efficiënte keuze als 
het gaat om de lichtopbrengst. Het design 
benadrukt bovendien de fraaie vormgeving.



Klaar voor het  
betere werk.

Unbeatable sound. 
Beats Audio® inclusief 7 premium speakers, 
een imposante subwoofer voor de zware 
bastonen en een krachtige 300W 
versterker. Overal en altijd subliem geluid, 
wat je ook luistert.

Redesigned sportuitlaat.
Het exclusieve design van de SEAT Arona FR 
uitlaat benadrukt de power en prestaties.

Sportief, gespierd en hongerig, dat is de FR. Zie je het nieuwe 
design van de sportuitlaat en de 18 inch lichtmetalen velgen? 
De Arona is klaar voor iedere kilometer. En het Beats Audio® 
sound system laat alle inzittenden genieten van de beste 
akoestiek. The winner takes it all!



 

FR.



XPERIENCE.



Altijd anders. 
Jouw stijl. Jouw smaak. Jouw keuze. Kies voor het 
dak uit de kleuren Candy White, Magnetic Tech of 
Midnight Black en maak van jouw Arona een echte 
XPERIENCE.

De beste bekleding.
XPERIENCE de stijl, het comfort en de 
duurzaamheid van de mooiste 
bekledingsstoffen voor jouw Arona.  
Dat zit geweldig!

Beleef meer vrijheid. Meer avontuur. De XPERIENCE 
legt de lat hoger. De robuuste achterbumper en 10,25 
inch digital cockpit staan voor een sensationele off-
road experience met een flinke scheut rijplezier.

Arona met de 
X-factor.



DESIGN 
BRILLIANT SILVER

R  St  SBI 

URBAN
STALEN VELG

R

PERFORMANCE
COSMO GREY MATTE MACHINED
FR  FBI

PERFORMANCE
NUCLEAR GREY MACHINED
XP

DYNAMIC
SPORT BRILLIANT SILVER
FR  FBI

DYNAMIC
BRILLIANT SILVER
XP  

DYNAMIC
NUCLEAR GREY MACHINED
St  SBI

18 inch

16 inch

17 inch



Velgen.

Reference R

Style St  
Style Business Intense SBI

FR FR

FR Business Intense FBI

XPERIENCE XP

Optioneel  

Standaard   



Kleuren.

CANDY WHITE PURE RED MIDNIGHT BLACK

NEVADA WHITE

MAGNETIC TECH SAPPHIRE BLUE

URBAN SILVERDESIRE RED CLIFF GREY 

Bij de XPERIENCE en FR hebben de 
buitenspiegels dezelfde kleur als 

het dak. Bij de Reference en Style 
hebben de buitenspiegels de kleur 

van de carrosserie. 





Bekleding.

ACERO STOF COMFORT SEATS R COMO STOF COMFORT SEATS St

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS XPDINAMICA® BLACK SPORT SEATS FBI

LE MANS STOF SPORT SEATS FR

 
Reference R

Style St  
Style Business Intense SBI

FR FR

FR Business Intense FBI

XPERIENCE XP

Optioneel  

Standaard   

SBI





Customize.
Benadruk het sportieve karakter.

Zijdeurlijst.
Stijlvolle en geraffineerde sierbelijsting langs de 
portieren versterkt het dynamische design van de 
SEAT Arona.

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





Dubbelzijdige kofferbakinleg.
Designed voor heavy duty. Houdt je kofferbak als nieuw.

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

Bescherming.
Een avontuurlijke crossover verlangt naar avontuurlijke 
routes. Wij helpen je om daar zonder kleerscheuren 
doorheen te komen.



Veiligheidsnet. 
Extra opbergruimte voor passagiers achterin. 
Games, smartphone, eten, drinken…

Spatlappen voor en achter. 
Rijden op ruig terrein? Jouw nieuwe SEAT Arona kan 
ertegen. Spatlappen beschermen de onderzijde tegen 
opspattend vuil en steentjes.





Transport.
Snel opladen en uitladen betekent extra tijd voor 
sneeuwpret. Met handige accessoires voor veilig en 
probleemloos vervoer van je skiuitrusting.

Ski- en snowboardhouder Xtender
Ski’s en snowboards schuif je moeiteloos op en van 
het dak. Met de uitschuifbare houder vervoer je 6 paar 
ski’s of 4 snowboards.

Ski rack. 
Met het hele gezin naar de sneeuw? De houder  
is ontworpen voor het vervoer van 6 paar ski’s of 
4 snowboards.



Transport.
Op de pedalen en lekker 
uitwaaien? Neem je fiets mee.

Fietsendrager op trekhaak. 
Het rek past perfect op de trekhaak en biedt 
plaats aan 2 fietsen.

Fietsendrager. 
Vervoer je fiets op het dak. Makkelijk en 
veilig op- en afladen.





Transport.
Avontuur. Opwindend. Uitdagend. Neem 
alles mee wat je nodig hebt.

Dakdragers. 
Een noodzakelijke uitbreiding voor de avonturiers 
onder ons. Dakdragers zijn de basis voor de leukste 
trips en hobby’s. 

Surboardhouder. 
De handige houder is geschikt voor het vervoer van 
1 of 2 boards, in verschillende vormen en formaten. 
Surfcondities goed? Geniet van iedere golf. 

Bagagebox. 
Bescherm je bezittingen tegen weer en wind met de 
stijlvolle en aerodynamische bagagebox. Simpel 
bevestigen en verankeren op SEAT-dakdragers. De 
box opent aan beide zijden; wel zo makkelijk. Ideaal 
voor extra bagageruimte tijdens vakanties. 
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Our global range of cars and product specifications varies from country to country. Please, visit your local SEAT website to know more about the product offer available for you.



Handig voor  
je huisdier.

Met de hele familie op stap?  
Geen probleem

Hondengordel. 
Sommige viervoeters zitten onderweg  
niet stil. Die hebben een klein beetje  
hulp nodig…

Hondenrek en 
kofferbakbescherming. 
De makkelijkste manier om harige 
vrienden te scheiden van je bagage en 
andere inzittenden.

Beschermhoes. 
Trouwe viervoeters mogen ook mee. 
Gebruik een beschermhoes op de 
achterbank en voorkom schade aan de 
bekleding door vocht en vuil, haren en 
scherpe nagels. 



Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun 
je jouw uitvoering van de SEAT Arona  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 Arona 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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