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Aruncă o privire în jur. Vezi șosele? Sau noi începuturi?
Obstacole? Sau posibilități? La SEAT, noi vedem lumea în toată
splendoarea sa sălbatică și uluitoare. Nu ne putem abține. Noi
suntem dintr-un loc plin de energie creativă. Unde a fi diferit
este pur și simplu normal. Și astfel, tot ce atingem – de la mașini
până la biciclete sau noi soluții de mobilitate – este proiectat
pentru a te ajuta să trăiești o viață mai plină de pasiune, de
lumină, de surprize.

Este viața,
dar mai plină de pasiune.
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Ce este mai distractiv decât să ajungi la destinație? Să fii
deja acolo în noul SEAT Ibiza. Așadar, relaxează-te împreună
cu prietenii tăi, dă muzica mai tare și pregătește-te să
pornești la drum. Noul SEAT a fost creat pentru toate acele
zile pline de distracție care te așteaptă.

#Allmyfriends
6

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

8
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

Viața este o călătorie în fiecare zi. Așadar, însuflețești-o
cu iluminare completă cu leduri și grile de ventilație
iluminate care te ajută să îți adaptezi starea de spirit la
călătorie. De la conectivitatea online la ore nenumărate
de muzică de calitate datorită sistemului de sonorizare
BeatsAudio™, noul SEAT Ibiza a fost gândit pentru a
alimenta distracția: pentru tine și toți prietenii tăi.

Muzică și bună dispoziție
pentru toți prietenii mei.

Ai cu ce să
te lauzi.
Fericit în interior, uluitor în exterior. Cu linii mai pătrunzătoare
și curbe mai sofisticate care îți dau ocazia să te desfășori
așa cum vrei.
Noul SEAT Ibiza are faruri Full LED reproiectate, care
luminează orașul, în timp ce consumul rămâne scăzut. Iar cu
noile roți de aliaj care te propulsează plin de încredere, vei
naviga cu jante care întorc toate privirile. Toate acestea,
împreună cu detaliul subtil al logoului scris manual SEAT
Ibiza pe portbagaj, completează aspectul.
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DESIGN EXTERIOR
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DESIGN INTERIOR
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Hai înăuntru
la petrecere.
Tu, prietenii tăi, împreună mereu. Cu tapițerie mai
confortabilă, ce poate fi personalizată și cu o nouă iluminare
ambientală a grilelor de ventilație, care contribuie la
atmosferă. În plus, te bucuri de o experiență îmbunătățită la
volan, cu un volan multifuncțional nou, ergonomic, un ecran
Infotainment flotant și un panou de bord plăcut la atingere.

TEHNOLOGIE
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În centrul
acțiunii.
Cu cât vezi mai multe, cu atât știi mai multe. Îmbinând cu
ecran tactil flotant de 9,2'' cu navigație și Full Link, noul
SEAT Ibiza este creat pentru toți cei care doresc să rămână
conectați fără efort. Sincronizează-ți hărțile, listele de
contacte, muzica și multe altele, pentru a le accesa atunci
când ești pe drum. Te poți bucura de asemenea de control
fără mâini, datorită comenzi vocale naturale „Hola-Hola”.
Împreună cu un afișaj complet digital de 10,25'’ în Cockpit
pentru toate datele de deplasare esențiale, vei avea
opțiunea de a personaliza informațiile de care ai nevoie. Îl
poți chiar diviza în 3 panouri ușor de vizualizat, astfel încât
totul să se afle exact acolo unde ai nevoie: direct în câmpul
tău vizual.

Dansează.
Petrece timp de
calitate.
Mergi mai departe.
Cântă cu voce tare melodiile favorite. Noul SEAT Ibiza este gândit
pentru o viață plină de muzică, cu sistemul de sonorizare de înaltă
clasă BeatsAudio™ care îți redă toate melodiile preferate. Și cu
acces online la un întreg univers al muzicii prin SEAT CONNECT.
Dorești redarea direct de pe smartphone-ul tău? Nicio problemă,
intră înăuntru și sincronizează-l direct cu tehnologia Full Link
wireless.
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CONECTIVITATE PENTRU MUZICĂ
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CONNECT
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Conectați,
ca cei mai buni prieteni.
Bucură-te de acces non stop. Încuie și descuie ușile modelului tău SEAT Ibiza, verifică-i starea și activează claxonul de
la distanță. Poți chiar cere indicații sau asculta următoarea melodie: totul începe cu SEAT CONNECT.

Media.

Navigație.

Backup adecvat.

Atunci când în mintea ta se aude muzica, iar
mașina ta o poate reda pe toată. Ascultă ce
vrei, când vrei, cu conectivitate online completă.

Toate locurile tale preferate și toate cele pe
care mai trebuie să le descoperi. SEAT
CONNECT face navigarea rapidă și ușoară, îți
poți memora de asemenea și traseele zilnice
și călătoriile planificate.

În cazul unui incident, apelul privat de urgență
eCall transmite date, cum ar fi locația ta, tipul
motorului, culoarea autovehiculului și numărul
de pasageri, direct către serviciile de urgență,
astfel încât acestea să te poată ajuta cu
ușurință.

Traffic Sign Recognition (sistem de recunoaștere
indicatoare rutiere).
Rămâi cu privirea pe drum. Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere îți permite să vezi limitele de viteză și restricțiile de depășire pe
cockpit-ul digital SEAT, astfel încât să nu ratezi niciodată nimic.

Side Assist.
Depășirile și schimbarea benzii de rulare nu trebuie să
implice răsuciri ciudate ale gâtului. Radarele orientate
înspre față și înspre spate te ajută să monitorizezi unghiurile
moarte. Orice s-ar apropia pe o rază de 70 de metri, vei fi
notificat printr-o atenționare vizuală.

Travel Assist.
Nimic nu e mai de preț ca o mână de ajutor. Funcțiile Travel Assist din
noul SEAT Ibiza îți monitorizează deplasarea și utilizează camere
pentru a scana după marcaje rutiere și curbe.
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Mișcă-te ca și cum nu ai
avea nici o grijă pe lume.
Nu te stresa, ești acoperit. Noul SEAT Ibiza
dispune de tehnologie inovatoare de asistență la
conducere, pentru ca tu să te poți concentra la
ceea ce este important - partea distractivă.

Lane Assist.

SIGURANȚĂ

Conectează-te automat la starea de spirit. Lane
Assist te ajută să rămâi pe banda de circulație.
Dacă începi să schimbi traiectoria, sistemul te
anunță, astfel încât să o poți corecta.

Stiluri unice și alegeri personale. Fiecare avem propriul
mod de a ne mișca. Astfel, noul SEAT Ibiza vine cu 4
echipări pline de stil, care îți permit să te miști în ritmul
tău propriu.

Gama de echipări.
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Echiparea FR.
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Excelentă atitudine cu acel stil sport.
Pregătește-te să îți impresionezi prietenii cu un SEAT Ibiza
care oferă o senzație la fel de dinamică precum aspectul său.
Echiparea FR îmbină tușe de design sportiv cu o performanță
îmbunătățită, pentru a-ți oferi experiența optimă la volan.

Scufundat în lumină.

Totul se întâmplă în interior.

Ce poate fi mai plăcut decât să te plimbi în
modelul tău SEAT Ibiza împreună cu cei mai
buni prieteni? Păi, să te plimbi în mașina ta
SEAT Ibiza împreună cu cei mai buni prieteni,
cu trapa panoramică automată larg deschisă.

Performanță completă cu design interior optim.
Tapițeria de înaltă calitate a echipării FR face ca
toți pasagerii să fie așezați confortabil, cu suport
lateral maxim.
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*Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.
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Înconjurat de bași.

Ritm progresiv.

Oferă-le pasagerilor tăi o experiență supremă a sunetului cu sistemul de
sonorizare de top BeatsAudio®: 7 difuzoare premium, un subwoofer
răsunător și un amplificator puternic de 300W îți oferă profunzime pură și
claritate pentru toate melodiile preferate.

Sincronizează-te cu șoseaua. Cu noile jante de aliaj
satinate de 18" ale echipării FR, poți experimenta o
deplasare mai lină și mai sportivă.

Centru de comandă de primă clasă.

Personalizează modul în care de miști.

Design special cu o emblemă FR exclusivă: volanul sport
multifuncțional îmbrăcat în piele Nappa dispune de
comenzi avansate, care îți permit să operezi sistemul de
sonorizare și de navigație fără a-ți lua mâinile de pe volan.

Ai mașina plină de prieteni, acum accelerează. Cu
patru profile de conducere SEAT, care adaptează
răspunsul motorului, direcția și configurarea. Profilul
Sport îți permite să te bucuri de SEAT Ibiza în varianta
sa de top, cu o performanță mai dinamică.
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Standard .
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag cortină și

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Dynamic

• Black greenhouse

dezactivare
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate
locurile
• Avertizare vizuală și acustică centură de siguranță
(față și spate)
• ISOFIX + puncte de ancorare Top Tether pe locurile
laterale din spate

• Sistem SEAT Media 8,25"
• SEAT CONNECT cu Safety & Service și servicii
de Acces de la distanță pentru sistemul Media
• Profil de conducere SEAT cu funcție ECO,
profile Normal, Sport & Individual

Glossy Black
• Antenă pentru recepție AM/FM

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

• Conexiune Bluetooth®

• Oglinzi exterioare cu rabatare,

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

• 6 difuzoare
• Recepție audio digitală (DAB)

reglare și încălzire electrică
• Faruri EcoLED
& lămpi spate cu leduri

• Climatronic (2 zone)

• Lumini de ceață față & spate

• Hill Hold Control

• Funcție Coming Home a farurilor

• Iluminare cu leduri a plăcuței de

• Frâne spate pe disc*

• 2 chei tip briceag cu funcție de telecomandă

• Lane Assist

• Închidere electronică cu telecomandă

• Front Assist incl. sistem pentru frânare de urgență

• Imobilizare electronică antifurt autovehicul

farurilor și funcție Coming Home
• Sistem de detectare a oboselii
• Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope

echiparea FR
• Scaune față cu reglare pe înălțime

• Sistem electronic de blocare a diferențialului (XDS)

• Lumini de zi separate cu activare automată a

• Design sport al scaunelor pentru

• Cadre de geam negre

• Controlul electronic al stabilității (ESC)

• ștergător de parbriz cu senzor de lumină

ventilație în culoarea Daring Red

• Grilă față cu cadru cromat

• Priză USB Type-C

autonomă

• Ornamente colorate în grilele de

• Senzor de ploaie și lumină

• Tempomat (CCS)

cu asistență dinamică la tracțiune

de 17" Brilliant Silver
• Oglindă exterioară în culoarea

înmatriculare
• Bară de protecție sport spate cu
țeavă de evacuare gaze arse
cromată, ascunsă
• Logo FR pe hayon

Nappa cu logo FR
• Manetă frână de mână & cap schimbător
de viteze îmbrăcate în piele
• Panou interior ușă și panoul lateral cu
ornament textil și decorativ
• Lămpi de lectură pentru scaunele
șoferului și pasagerului
• Oglindă retrovizoare interioară cu funcție
automată anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de carduri
• Iluminare interioară în spațiul pentru
picioare, consola centrală și panourile
ușilor
• Geamuri acționate electric în față și în
spate

Treci la un
ritm superior.
Arată-le prietenilor tăi latura ta plină de stil. Echiparea
Xcellence duce noul SEAT Ibiza la un nivel de distincție
complet nou. Cu o gamă de caracteristici de design
excepționale și finisaje care îți transformă călătoria.

Întotdeauna acolo unde trebuie.

Reflectă calitate pură.

Ca prietenul acela care te susține întotdeauna.
Cockpit-ul digital de 10,25” cu navigație online
te ajută să mergi în direcția potrivită și să
găsești cel mai bun drum spre destinație.

Conduci cu încredere. Noua echipare Xcellence
pentru SEAT Ibiza vine cu ornamente de culoare
Burgundy în jurul grilelor de ventilație interioare,
adăugând o notă de sofisticare habitaclului
noului tău SEAT Ibiza.
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Echiparea Xcellence.

Standard.
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag cortină și

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Design de 16" Brilliant

• Black greenhouse

dezactivare
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru
toate locurile
• Trei tetiere în spate
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță (față și spate)
• ISOFIX + puncte de ancorare Top Tether pe
locurile laterale din spate
• Tempomat (CCS)

• Sistem SEAT Media 8,25"
• SEAT CONNECT cu Safety & Service și

Silver
• Oglindă exterioară în culoarea Atom Grey
• Antenă pentru recepție AM/FM

• Scaune față cu reglare pe înălțime

pentru sistemul Media

• Grilă față deformată la cald

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

• Senzor de ploaie și lumină

cu cadru cromat

• Conexiune Bluetooth®

• Cadre de geam cromate

• Priză USB Type-C

• Oglinzi exterioare cu rabatare, reglare

• 6 difuzoare

și încălzire electrică

• Recepție audio digitală (DAB)

• Faruri EcoLED & lămpi spate cu leduri

• Sistem electronic de blocare a diferențialului

• Climatronic (2 zone)

• Lumini de ceață față & spate

• Funcție Coming Home a farurilor

• Iluminare cu leduri a plăcuței de

• Hill Hold Control

• Sistem Keyless

• Frâne spate cu tambur

• Controlul distanței la parcare spate

• Front Assist incl. sistem pentru frânare de

• Imobilizare electronică antifurt autovehicul

urgență autonomă
• Lane Assist
• Lumini de zi separate cu activare automată
a farurilor și funcție Coming Home
• ștergător de parbriz cu senzor de lumină
• Sistem de detectare a oboselii
• Sistem de monitorizare a presiunii în
anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope
30

culoarea Burgundy

servicii de Acces de la distanță

• Controlul electronic al stabilității (ESC)
(XDS) cu asistență dinamică la tracțiune*

• Ornamente colorate în grilele de ventilație în

• 2 chei pliabile cu funcție de
telecomandă

înmatriculare
• Bară de protecție spate cu țeavă de
evacuare gaze arse ascunsă

• Volan multifuncțional îmbrăcat
în piele Nappa
• Manetă frână de mână & cap schimbător de
viteze îmbrăcate în piele
• Panou interior ușă și panoul lateral cu
ornament textil și decorativ
• Plasă pe consola centrală
• Cotieră centrală față
• Sertar sub scaunul pasagerului
• Lămpi de lectură pentru scaunele șoferului
și pasagerului
• Oglindă retrovizoare interioară cu funcție
automată anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de carduri
• Iluminare interioară în spațiul pentru picioare,
consola centrală și panourile ușilor
• Geamuri acționate electric în față și în spate

Schimbă starea de spirit.

Strălucește. Cu farurile Full LED disponibile ca echipare
opțională suplimentară pentru echiparea Xcellence
pentru a-ți oferi lumină nesfârșită, luminându-ți în același
timp calea și menținându-te în siguranță pe drum.

Găsește nuanța perfectă. Cu luminile integrate în
spațiile pentru picioare, ușile și grilele de ventilație ale
noului SEAT Ibiza, sistemul său de iluminare ambientală
îți permite să adaptezi lumina la starea ta de spirit.

Stabil, puternic și plin de stil.

Lucrurile mici fac diferența.

Prietenii tăi vor avea nevoie de ochelari de soare atunci
când îți vei face apariția cu aceste jante. Echiparea
Xcellence vine cu jante opționale de 17" de culoare
Nuclear Grey.

Urcă-te în modelul tău SEAT Ibiza fără a-ți scoate
cheile din buzunar. Sistemul KESSY este util atunci
când ai mâinile ocupate.

*Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.

Fiecare petrecere are nevoie de lumini.
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Echiparea Style.
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Ajungi acolo
cu fler.
Toți prietenii tăi, toți împreună, toți plini de stil. Echiparea Style îți
oferă posibilitatea de a alege jante de aliaj ușor aerodinamice,
un design exterior dinamic și un interior confortabil care este
locul perfect pentru toate persoanele tale preferate.

Un strop de distincție.
De ce să nu păstrezi lucrurile sofisticate? Ornamentul
grilelor de ventilație în culoarea Neutral Grey din
echiparea Style a noului SEAT Ibiza conferă
interiorului tău un aspect rafinat.

Suficient de aproape încât să te simți
confortabil.
Senzorul de parcare spate îți spune cât de aproape te
afli de alte autovehicule sau de obiectele din preajmă.
Astfel, atunci când manevrezi în poziție, vei dispune de
control avansat, pentru a te putea deplasa lin cu spatele.
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*Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.

Mișcare continuă.

Senzație și control de calitate.

Inclusiv jante de aliaj de 16″ de culoare Nuclear
Grey ca echipare opțională pentru a-ți oferi un
mod ușor și atemporal de a te mișca zi de zi.

Bucură-te de stilul, confortul și senzația unui volan
multifuncțional îmbrăcat în piele care îți permite să
controlezi totul: călătoria și melodiile.

Răcoare plăcută, căldură confortabilă.

Strălucește.

Indiferent cum este vremea afară, Climatronic menține
temperatura în habitaclu așa cum îți place. Prietenii îți vor
mulțumi mai târziu.

Luminile Eco LED se asigură că toate mișcările
tale sunt vizibile, cu un stil încrezător și fără limite.
Cu tehnologia Eco, ce menține consumul de
energie scăzut, ca să poți străluci mai mult timp.
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Standard.
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Enjoy

• Grey greenhouse

cortină și dezactivare
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru
toate locurile
• Trei tetiere în spate
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță (față și spate)
• ISOFIX + puncte de ancorare Top Tether
pe locurile laterale din spate
• Tempomat (CCS)

• Sistem SEAT Media 8,25"
• SEAT CONNECT cu Safety & Service și servicii
de Acces de la distanță pentru sistemul Media
• Senzor de ploaie și lumină

de 15" Brilliant Silver
• Bare de protecție, carcasele

• Scaune față cu reglare pe înălțime

culoarea caroseriei

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

• Conexiune Bluetooth®

• Antenă pentru recepție AM/FM

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

• Priză USB Type-C

• Cadre de geam negre

• Manetă frână de mână & cap

• 6 difuzoare

• Faruri Eco LED & lămpi spate cu

• Recepție audio digitală (DAB)

halogen

• Climatizare

• Lumini de ceață spate

• Sistem electronic de blocare a diferențialului

• Închidere electronică cu telecomandă

• Iluminare cu leduri a plăcuței de

• Hill Hold Control

ventilație în culoarea Honey Mustard

oglinzilor și mânerele portierelor în

• Controlul electronic al stabilității (ESC)
(XDS) cu asistență dinamică la tracțiune*

• Ornamente colorate în grilele de

• Imobilizare electronică antifurt autovehicul
• 2 chei tip briceag cu funcție de telecomandă

înmatriculare
• Bară de protecție spate cu

schimbător de viteze îmbrăcate în piele
• Panouri uși din PVC
• Oglindă retrovizoare interioară cu
funcție anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de
carduri

• Frâne spate cu tambur

țeavă de evacuare gaze arse

• Geamuri electrice față

• Front Assist incl. sistem pentru

mascată

• Lămpi de lectură pentru scaunele

frânare de urgență autonomă
• Lane Assist
• Lumini de zi separate cu activare automată
a luminilor
• Sistem de detectare a oboselii
• Sistem de monitorizare a presiunii în
anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope

șoferului și pasagerului

Toate lucrurile esențiale.
Ritmul fiabilității, pulsul designului plin de spirit. Exploateazăle la maxim cu echiparea Reference. Îți oferă siguranță, stil și
acces la o gamă variată de funcționalități moderne, ca să îți
poți lua cu tine prietenii, da volumul mai tare și porni la drum.

Pe fază, în siguranță și vigilent.

Finisează lucrurile așa cum trebuie.

Datorită sistemului de recunoaștere a oboselii, orice
mișcare haotică a direcției sau abatere de la banda de
rulare vor declanșa atât o avertizare acustică, cât și
una vizuală, afișată direct în câmpul vizual al șoferului,
pe panoul analogic.

Ornamentul de culoarea Honey Mustard oferă o notă
specială designului grilelor de ventilație și conferă
interiorului acel aspect vibrant care definește SEAT Ibiza.
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Echiparea Reference.

Roțile.
15"
ENJOY 15"
BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR
St R

URBAN 15"
JANTE DE OȚEL
R
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FR
Xcellence
Style
Reference
Standard
Opțional

16"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR

DESIGN 16"
NUCLEAR GREY SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR

XC

St

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR

FR

XC

FR
XC
St
R

17"

18"
PERFORMANCE 18"
BLACK R SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR
FR
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Culori.

CANDY WHITE¹

PURE RED¹
40

FR XC St R

FR XC St R

NEVADA WHITE²

DESIRE RED²

FR XC St R

FR XC St

URBAN SILVER²

SAPPHIRE BLUE²

FR XC St R

FR XC St

MAGNETIC TECH²

ASPHALT BLUE²

FR XC St R

FR XC St R

MIDNIGHT BLACK²

FR XC St R

FR
Xcellence
Style
Reference
Standard
Opțional

FR
XC
St
R

¹ Soft.
² Metalizat.
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FR
Xcellence
Style
Reference
Standard
Opțional

Tapițerii.

FR
XC
St
R

SCAUNE SPORT DIN MATERIAL TEXTIL LE MANS

FR

SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL NAO

XC

SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL COMO

St

SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL ACERO

R

SCAUNE SPORT DINAMICA® BLACK

FR

SCAUNE SPORT DINAMICA® BLACK

XC
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Noul SEAT Ibiza este pregătit de plecare și echipat pentru
aventură, însă asta nu înseamnă că nu vei vrea să modifici
lucrurile un pic. Descoperă o gamă largă de accesorii, toate
proiectate special pentru noul tău SEAT Ibiza.

Schimbă
lucrurile un pic.

46

ACCESORII

Personalizare.
Atunci când îți plac detaliile fine, înseamnă că îți poți face noul
Ibiza extra-unic. Personalizează exteriorul cu câteva note în plus
speciale.

Ornament lateral ușă.
Creează o simetrie subtilă în designul exterior al noului
tău SEAT cu acest ornament lateral de ușă șic, la modă.

Muchie bară de protecție față.
Oferă barei de protecție un finisaj frapant. Muchia barei
de protecție față accentuează stilul și sportivitatea
exteriorului noului tău Ibiza.
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Personalizare.
Nimic nu definește mai bine un stil cool decât să fii mereu pregătit de
acțiune. Accesorizează noul SEAT Ibiza cu o serie de echipări opționale,
pentru a-i adăuga o notă sportivă.

Spoiler spate.
De ce nu un pic mai mare? Acest spoiler strălucitor
sporește performanța aerodinamică a noului tău SEAT
Ibiza, subliniindu-i estetica sportivă, ca să-ți poți
impresiona cu adevărat prietenii.

Difuzor spate.
Îmbunătățește-ți stilul și creează un aspect uluitor
cu difuzorul spate integrat, într-o nuanță elegantă
de argintiu, pentru un plus de aerodinamică.
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ACCESORII
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Interior.
Arăți bine și te deplasezi inteligent. Bucură-te
de o gamă de accesorii care vor îmbunătăți
incredibil momentul călătoriei.

Plasă de depozitare între scaune.
Totul la îndemână. Această plasă de depozitare este
prevăzută cu o serie de buzunare utile, astfel încât pasagerii
tăi își pot păstra lucrurile esențiale în călătorie bine
organizate.

Pedale & sprijin pentru picior, din aluminiu.
Aceste pedale și suportul asortat pentru picior conțin inserții
din oțel inoxidabil și cauciuc antiderapant pentru a
îmbunătăți aderența și a spori performanța. Ele
completează de asemenea nota sportivă din cockpit.

Protecție.
Te bucuri de ea. Acum păstrează lucrurile așa cum
trebuie. Protejează-ți noul SEAT Ibiza împotriva loviturilor,
zgârieturilor, murdăriei și prafului cotidian cu gama
noastră completă de accesorii de protecție.

Apărătoare de noroi față și spate.
Pornește în călătorie cu mașina proaspătă și curată de
fiecare dată. Oferă-i noului tău Ibiza puțină dragoste și
atenție cu aceste apărătoare de noroi față și spate.

Organizator pentru portbagaj.
Potrivit perfect pentru podeaua portbagajului,
organizatorul pentru portbagaj are bare telescopice
pentru a păstra toate lucrurile la locul lor.

Tavă portbagaj reversibilă.
Încarcă totul, fără griji. Protejează spațiul din portbagajul
modelului tău Ibiza împotriva uzurii cu acest covoraș
reversibil: are o față capitonată și una din plastic.
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Transport.
Liber, de nestăpânit și pregătit pentru zăpadă.
Încarcă-ți prietenii și îndreaptă-te spre pârtii în
noul tău SEAT Ibiza.

Extensie pentru suportul de schiuri.
E timpul pentru o scurtă escapadă? Cool. Urcă și
coboară cu ușurință schiurile și snowboard-urile de
pe plafon cu un singur buton, folosind acest suport
pentru schiuri extensibil.

Suport pentru schiuri.
Excelent pentru o mașină plină de prieteni, suportul
pentru schiuri SEAT se potrivește perfect pentru
modelul tău SEAT Ibiza: îți permite să transporți 4-6
perechi de schiuri sau 2-4 snowboarduri.

Transport.
Dublați distracția pe 2 roți și luați cu voi bicicletele atunci când
plecați undeva. Accesoriile SEAT pentru ciclism te ajută să le
încarci rapid și sigur.

Suport de biciclete pe cârligul de remorcare.
Acest suport metalic pliabil se montează pe cupla de remorcă a
noului tău Ibiza, permițându-ți să transporți cu ușurință 2 biciclete
spre următoarea aventură.

Suport pentru biciclete.
Perfect pentru ciclistul pasionat, acest suport suspendat
se adaptează la forma bicicletei tale și include o clemă
pentru cadru pentru a păstra totul în siguranță.
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Transport.
Noul SEAT Ibiza nu numai că vă ajută pe tine și pe toți cunoscuții tăi
să ajungeți la destinație. Dar vă permite și să luați cu voi la drum
tot ceea ce vă trebuie.

Suport pentru plăci de surfing.
Adaptându-se la forma plăcii tale, pentru a o păstra în
siguranță, acest suport pentru plăci de surfing face ca
plecarea pentru a prinde în ultimul moment câteva valuri să
fie un vis ușor de îndeplinit.

Cutie pentru plafon.
Fie ploaie, fie soare. Ia cu tine tot ce ai nevoie și păstreazăți bagajele protejate de vreme. Această cutie pentru
plafon, cu design aerodinamic, este simplu de montat și
ideală pentru călătorii lungi.

Bare pentru plafon.
Acest accesoriu versatil pentru transport îți permite să
încarci echipamentul pe noul tău SEAT Ibiza și poate fi
personalizat și mai mult prin adăugarea de armături
suplimentare pentru suport, în funcție de necesitate.
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Accesorii
pentru
animalele de
companie.
Probabil că îți dorești să împărtășești momentele frumoase cu toată familia?
Așadar, de ce să nu-ți echipezi noul SEAT Ibiza cu câteva accesorii de top
pentru animalele de companie.

Ham pentru câini.
Indiferent cât de mare este prietenul tău cu 4 lăbuțe, ia-l cu tine în călătorie.
Acest ham este disponibil în toate mărimile, de la mic la extra-large și este
adecvat pentru câini cu o greutate cuprinsă între 2kg și 40kg.

Grilaj despărțitor pentru animale de companie.
Acest grilaj detașabil separă habitaclul de zona portbagajului, oferind
protecție suplimentară și ținându-ți animalele de companie în siguranță.

Îți oferim întotdeauna informațiile de care ai nevoie din timp,
împreună cu servicii ulterioare care te ajută să te relaxezi
complet. Astfel vei putea petrece mai mult timp trăind și
savurând călătoria.

Totul așa cum trebuie,
totul acoperit,
totul pus la punct.
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Treci la ZERO, misiunea ecologică SEAT
Schimbările climaterice.
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Resursele.

Calitatea aerului.

Respectul față de mediu.

Informații legate
de mediu.
Calitatea aerului

Scaunele

Profilul de conducere SEAT Eco

Motoarele diesel includ un tratament optimizat al
gazelor de eșapament, sistemul de reducere
catalitică selectivă (SCR), cu mono-dozare de
AdBlue® pentru a reduce și mai mult emisiile de
oxizi de azot.

Utilizarea noilor formule de spumă PUR reduce
emisia de compuși organici volatili (COV) în
interiorul habitaclului cu până la 50%.

Modul ECO permite un stil de conducere care
modifică parametrii motorului și transmisiei pentru a
reduce consumul de combustibil și emisiile.

Caroseria

Materialele regenerabile și
reciclate

Procesul de producție

Utilizarea oțelului cu rezistență foarte mare,
aspect care, împreună cu tehnologia de
deformare la cald, permite reducerea grosimii și
greutății, fără scăderea performanțelor.

Utilizarea de diferite materiale regenerabile
(bumbac, cauciuc natural și celuloză) și a unor
materiale reciclate (plastic) în diferite părți ale
autovehiculului.

Motorizările

Aerodinamica

Funcționează aproape integral pe gaz natural
comprimat (GNC), cu numai 9 litri de benzină.
Motoarele TGI sunt compatibile cu utilizarea de
gaz natural din surse regenerabile, permițând
reduceri ale emisiilor de CO2 (de la sondă la
roată) de circa 80%.

Aerodinamică îmbunătățită a autovehiculului
datorită designului optimizat al caroseriei, roților
și sistemului de răcire.

Luminile
Farurile sunt 100% cu leduri și unele versiuni de
lămpi spate includ tehnologie cu leduri, reducând
semnificativ consumul de curent și crescând
durata de viață și eficiența luminilor.

În perioada 2010 până în 2020, am redus emisiile de
CO2 ale fiecărei mașini produse cu 45%, reducând
concomitent și consumul de energie per mașină cu
1%. În plus, am reușit reducerea consumului de apă
cu 28% per mașină și o reducere de 64% a deșeurilor
generate per mașină.
Recuperarea unei părți a căldurii emise din
cuptoarele pentru uscarea vopselei, pentru utilizarea
la încălzirea spațiului, băi pentru procese de încălzire
sau mașini de aspirare, printre altele.

Anvelopele
Anvelopele cu rezistență scăzută la rulare
asigură reducerea coeficientului de rezistență la
rulare.
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SEAT este o companie dedicată unei politici de dezvoltare continuă a produselor și de aceea își rezervă dreptul de a
modifica specificațiile, culorile și prețurile fără notificare prealabilă. Astfel, informațiile din această broșură au numai
un caracter informativ. Deși SEAT depune toate eforturile ca specificațiile să fie exacte în momentul publicării, trebuie
să verificați întotdeauna împreună cu partenerul autorizat SEAT dacă datele sunt actualizate. Din cauza limitelor
procesului de tipărire, culorile din această broșură este posibil să fie ușor diferite de cele reale. Acest autovehicul și
toate piesele sale, precum și piesele de schimb originale, au fost proiectate conform reglementărilor legale de
prevenire și minimizare a impactului asupra mediului înconjurător, prin utilizarea materialelor reciclate/reciclabile și
luarea măsurilor necesare pentru reciclarea corespunzătoare, în vederea conservării și îmbunătățirii calității mediului.

07/2021. Tipărit în România.

