
Ibıza De nieuwe SEAT



Ibiza. 
Music. 
Friends. 
Repeat.

Leef! Haal eruit wat erin zit en geniet van iedere dag. 
In de nieuwe Ibiza draait het altijd om die leuke dagen  
die voor de deur staan.
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Urban
power.

Sleur en saai? No way. Zien en gezien worden, 
daar draait het om. Met Full-LED verlichting. 
Accenten rond de ventilatieroosters. BeatsAudio™ 
Sound System en online connectivity. Met de 
nieuwe SEAT Ibiza is het 24/7 partytime.



Strakke 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 Ibiza-logo op de 
kofferbak maakt het geheel helemaal af.

Laat zien 
wat je hebt.
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Waar is 
dat feestje?

Ga zitten en geniet, samen met je vrienden. 
De aanpasbare bekleding en de nieuwe 
verlichting in de ventilatieroosters zijn 
sfeerverhogend. Ervaar het nieuwe 
multifunctionele stuur voor extra ergonomische 
grip en het soft-touch dashboard met zwevend 
infotainment systeem. Klaar voor jouw feestje.



Meer zien. Meer weten. Meer genieten. Het 9.2 inch 
touchscreen en de 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. State-of-the-art-rijplezier? Check.

Hier draait
alles om.
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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 technologie. 
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Met de SEAT CONNECT app verbind je jouw nieuwe 
SEAT Ibiza met je smartphone. Het resultaat? Direct 
contact met je auto. Altijd. Overal. Heb je een 
navigatie systeem? Check parkeertarieven of kijk 
waar je kunt tanken. En je meest gereden routes of 
favoriete bestemmingen bekijk je op het extra large 
infotainment scherm.

Connected.
Als beste 
vrienden.



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 

Grootlichtassistentie. 
Auto in de buurt? Jouw Ibiza schakelt direct van groot 
licht naar dimlicht. Daar hoef je zelf niks voor te doen.  
Is dat even makkelijk. 
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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!

Zorgeloos de
wereld in.
Autorijden moet vooral leuk zijn. Daarom is 
de nieuwe SEAT Ibiza standaard voorzien van 
slimme veiligheidstechnologie. Daar merk je 
niks van, tot het moment dat het nodig is.  



De Reference is betrouwbaar en voorzien van nieuwe 
looks. Een scala aan moderne extra’s op gebied van 
veiligheid en gemak. Gewoon alles wat je nodig hebt.  

Alles wat je nodig hebt.

Finishing touch.
Frisse lucht en sfeer gecombineerd in de 
luchtroosters.

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 …
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Reference.



Style.
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Met de juiste flair.
Alleen of met je vrienden. Dichtbij of ver weg. Met de 
Style laat je zien dat jij weet wat je mooi vindt. Waar je 
op valt. Rijd met flair. Stoer. Wie rijdt er met jou mee? 

Dat voelt goed. 
Soms valt het niet uit te leggen. Moet je 
het gewoon voelen. Grijp dat 
multifunctionele stuur. Voel die grip. 
Ervaar de sensatie van leer. Die total 
control van alles binnen handbereik. 

Kijk 'm shinen. 
De heldere eco-LED-verlichting is energiezuinig. 
Maar dat is dan ook het enige zuinige aan  
jouw Style.  



FR.
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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.

Let's roll. 
De FR heeft fraaie 17 inch lichtmetalen 
velgen. Ga je voor nog meer spice? Kies dan 
voor 18 inch. Nog sportiever. Nog stoerder. 

You are in control. 
Speed it up. Het multifunctionele sportstuur van 
nappaleer is een vette knipoog naar Formula 
Racing. Bedien de audio en navigatie direct 
vanaf het stuur. 



Velgen.
Reference R

Style St

Style Business Intense SBI 
FR FR  

FR Business Intense FBI 
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 SILVER ASPHALT BLUEDESIRE RED NEVADA WHITE
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Bekleding.

LE MANS STOF SPORT SEATS FR

XCCOMO STOF COMFORT SEATS StACERO STOF COMFORT SEATS R

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS

Reference R

Style St  
FR FR  

FR Business Intense FBI 
Standaard   

FR+  FBI
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Van jou. 
En van jou alleen.
De nieuwe SEAT Ibiza wil de weg op. Startklaar, shiny en 
new. Nu nog een beetje tweaken met persoonlijke extra’s. 
What’s it gonna be?

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

Hondengordel. 
Van terriër tot teckel, van labradoodle tot bastaard; het 
maakt ons niet uit wat voor hond je meeneemt. Als je het 
maar veilig doet. Geschikt voor viervoeters met een 
gewicht tussen de 2 en 40 kilo. 

Who let the dogs out? 
Handig uitneembaar bagagerek. Makkelijk en snel te 
plaatsen tussen de bagageruimte en het interieur. Zo blijft 
je bagage op zijn plek tijdens iedere rit. En je hond dus 
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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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