
SEAT Mii.



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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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 Mii.
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Verrassend 
ruim.

Fun. Hartveroverend. Compact. 
Aantrekkelijk. Slim. Tel dat bij elkaar op en 
voila; de SEAT Mii. Ontworpen voor de stad, 
wil overal naartoe. Eigenwijs en compact 
aantrekkelijk.
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Kijk dan! Alle ruimte slim benut. 
Style-gevoelig met 5 deuren. 
Opvallende oversized koplampen, 
dynamisch gevormde grille en een 
ruime keuze aan velgen. En mix en 
match de kleuren voor de body en 
het dak. Dat bedoelen we met Style.

Exterieur

Style. 
Daar kun 
je nooit te 
veel van 
hebben.



Extra luxe is best lekker. Dus kies voor bekleding met 
contrasterende kleurbiezen. Met een dashboard met 
jouw eigen accenten. En een leren stuur dat je nooit 
meer los wilt laten. Lekker hè. Wat houdt je tegen?

Verwen jezelf.

Interieur
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Meeswingen en meezingen met je favoriete hits? Jouw Mii is 
er helemaal klaar voor. Met BeatsAudio™, 6 speakers en een 
subwoofer in de bagageruimte kun je echt wel een Miini 
feestje bouwen. En wil je binnen maximaal van buiten 
genieten? Een simpele druk op de knop opent het 
panoramische schuifdak. Hallo zonneschijn!

Maak er een 
feestje van.

Technologie



Verbind je mobiel met de Mii via Bluetooth® en de 
DriveMii App. Met de smartphoneaansluiting op het 
dashboard ben je overal en altijd connected. Bekijk 
Mii-ritinformatie, beluister je favoriete tunes en bel direct 
vanaf het scherm. Zo ziet optimaal bereik en 
bereikbaarheid eruit.

Grenzeloos 
genieten.

Infotainment
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Interactieve routekaarten, 
verkeersinformatie en 
bezienswaardigheden in de DriveMii 
app; zo weet je altijd waar je bent en 
waar je naartoe gaat.

Navigatie.

Muziek, bestanden en informatie 
direct binnen handbereik in de 
DriveMii app. Zet je favoriete 
applicaties op de beste plek met 
een screenindeling op maat. Dat 
werkt makkelijk! 

Microscrolling.

Typen? Dat is zó gedateerd. Schrijf 
gewoon met je vingers een letter op 
het screen en de app doorzoekt 
direct al je contacten. Een schrijvende 
beller is sneller.

Milieubewust kilometers maken? De 
Mii monitort je rijgedrag en de impact 
op het milieu. Met praktische feedback 
en concrete tips hoe je efficiënt én 
groener kunt rijden.

Handwriting search.

EcoTrainer.



Jouw Mii.
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Mijn Mii. Zeg het eens hardop…Klinkt goed 
hè? Jouw enthousiaste Mii staat altijd voor je 
klaar. In jouw kleur. In jouw uitvoering. Of je 
nu alleen op stap gaat, met z’n tweetjes of 
met vrienden; de Mii brengt je overal. 

Mooie 
match.



Style.
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Extra stijl? Kies voor de SEAT Mii Style. Van 
het zwarte dashboard tot het lichtgrijze 
frame en de gekleurde spiegelkappen. 
Pronk met je Mii. Geen tijd voor valse 
bescheidenheid...

Dat zie je. 
Dat voel je.

Hallo zonneschijn…

Mooi makkelijk.

Mooie dag? Open het 
panoramische schuifdak en 
geniet 200%.

Handsfree, binnen 
handbereik en in het 
zicht. Zo’n houder, wie 
wil dat niet?



FR.
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Compacte rode peper, dat is de SEAT Mii FR. 
Sportief en streetwise met pittige prestaties. 
Aantrekkelijk toch?

Uit de weg!

Sportief en stoer.

Vandaag is rood…

De 16 inch lichtmetalen 
velgen en het rode 
exterieur met de 
spannende details 
maken van de FR 
een aantrekkelijke 
blikvanger. Geef jij gas?

Rode accenten op het 
dashboard en rode 
afwerking van de 
stoelen. Mooi sportief 
rood is niet te stoppen.



Urban - Style (standaard)

Design Atom Grey - FR (standaard)

16 inch

14 inch

Velgen.
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Kleuren.

Candy White - Signaallak Tornado Red - Signaallak Sunflower Yellow - Unilak

Costa Blue - Metallic lakDeep Black - Metallic lakTungsten Silver - Metallic lak
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Maak je Mii net even anders met een 
contrasterende dakkleur. Mix en match 
volledig op maat. Bestel de Mii in jouw 
lievelingskleur, met het dak in wit of zwart. 
Look at Mii!

Kies je 
eigen kleur.

01  White

02  Black

01

02



Bekleding.

Solo Uni - FR (standaard)

Jeans II - Style (standaard)
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Geef je Mii meer glans, meer stijl. 
Subtiele finishing touch, extra elegant.

Interieur.

Met name tijdens lange autoritten 
zul je veel profijt hebben van deze 
armsteun. Je houding is meer 
ontspannen, zodat je fris uitstapt. De 
armsteun biedt tevens ruimte voor 
het opbergen van kleine spullen.

Armsteun.

Comfortabel stuur uitgevoerd in 
Alcantara®. Extra stijlvol in combinatie 
met de Candy White pookknop.

Stuur en pookknop.
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Glanzende bescherming met het 
Mii-logo. Voorkomt krassen en stoten 
bij het in- en uitstappen. 

RVS-instaplijsten.

Extra grip door de aluminium 
pedalen met grijze antisliplaag. 

Sportpedalen.

Hou de middenconsole netjes met de 
praktische en stijlvolle leren 
organizer in de bekerhouder. 
Zeg maar dag tegen losliggende 
muntjes, pennen, bonnetjes, 
elastiekjes, enz.

Organizer.



Transport.
Met de compacte Mii zijn de mogelijkheden groots. Lonkt 
de skipiste? Monteer een skihouder op het dak. Fiets mee? 
Dat kan met de Mii-fietsdrager. Perfecte surfcondities? De 
surfboardhouder past ook op de Mii. Dus…
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De Mii is een slimme stadsauto, 
maar gaat ook graag een 
weekendje weg. Heb je extra 
bagageruimte nodig? Monteer de 
SEAT-bagagebox op de dakdragers. 

Bagagebox.



Een compacte kofferbakruimte vraagt om goed plannen 
en organiseren. Schoon, netjes, veilig en overzichtelijk, zo 
benut je de ruimte van de Mii maximaal.

Bescherming.
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Handig opbergsysteem met 
verstelbare beugels. Ordelijk en 
overzichtelijk; opgeruimd staat 
netjes. 

Praktisch en makkelijk schoon te 
houden. De anti-sliplaag voorkomt 
geschuif en beschadiging van alles 
wat je in de bagageruimte vervoert.

Kofferbakmat.

Vervoer de kleinste bagage en 
boodschappen klemvast met deze 
handige organizer.

Organizer kofferbak.

Kofferbaksysteem.



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 Mii 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

 @SEAT_NL

 www.facebook.com/SEATNederland

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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