Nový
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Nový SEAT Ibiza vám rozproudí krev v žilách a chytne
vás za srdce. Dopřejte si s tímto vozem svobodu
výběru – čím chcete být, i kam jet. Ať se ve městě
vydáte kamkoli, díky preciznímu designu a konstrukci
dojedete do cíle stylově. Dobrodružného ducha má
ve standardní výbavě. Jste už připraveni?
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Stvořen
v Barceloně.
Píše se rok 1953. Z naší montážní linky v Barceloně sjíždí první
automobil SEAT a uvádí celé Španělsko do pohybu. O více než
60 let později poskytujeme mobilitu lidem po celém světě.
Barcelona nás nepřestává inspirovat. Její kreativní duch nám
koluje v žilách. Oživuje každý vůz, který vyrobíme. (Ostatně
50 % energie, kterou používáme k výrobě našich vozů,
pochází přímo ze středozemního slunce). Toto město se nikdy
nezastaví. A to platí i pro nás. Proč? Protože existují místa,
kam chcete dojet.
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Snadná
mobilita.
Svět je plný možností. SEAT je
tu, abyste je mohli snadno
využívat. Plánujte si vlastní
trasy. Stanovujte si vlastní cíle.
Svobodně proplouvejte svým
neustále se měnícím životem.
To je přesně to, v čem vám
pomáháme.
Jaký by to mělo smysl,
kdyby vám naše vozy
nedávaly svobodu,
nezlepšovaly vaše životy
a neumožňovaly vám
posouvat věci k lepšímu?
Pokud to není snadné,
pak to není mobilita.
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Vnější design

Život je příliš
krátký na to,
abyste zůstali
stát na místě.
Jsou jasnější než ostatní. Nový SEAT Ibiza je
vybaven nejmodernějšími předními LED
světlomety a zadními světly z LED diod.
S jejich skvělým výkonem budete mít
dokonalý výhled, abyste dojeli bezpečně
do cíle i za nepříznivých podmínek.
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Vnější design

Rozjeďte to.
Agilita přichází v podobě na míru vyrobených
kol, která jsou nyní k dispozici i s průměrem
ráfku 18" pro stupeň výbavy FR. Lehká
slitina jim zaručuje nízkou hmotnost
a vysokou pevnost. Stačí si jen vybrat
design podle vašich představ. A díky
galvanizaci budou kola velmi dlouho
vypadat jako nová. Jste připraveni?

Vnitřní design

Chcete změnu?
Experimentujte.
Všechno je dnes jiné. Moderní přístrojová
deska s 8" digitálním displejem se
skleněným povrchem a ambientní osvětlení
nabízejí novou úroveň individualizace
a vyspělé techniky. Neváhejte a opusťte
vyšlapané cesty.
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Vyspělá technika

Proč čekat
na zítřek?
Všechno je právě tady a právě teď. Vaše dobrodružství
budou probíhat podle plánu za pomoci 8" displeje se
skleněným povrchem, systému Full Link a navigačního
systému. Přihrádka pro konektivitu s bezdrátovou
nabíječkou a zesilovačem signálu GSM se postará o to,
aby vás nikdy nezradila ani „baterka“, ani slabý signál.
A díky bezklíčkovému systému a tlačítku s funkcí
Heartbeat můžete usednout za volant a rozjet se
během mrknutí oka.
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Bezpečnost

Jeďte, myslíme
na vás.
Ať se na silnici přihodí cokoli, nový SEAT Ibiza
vás ochrání. Pomocí asistenčních systémů,
mezi něž patří adaptivní tempomat, Front
Assist, senzor únavy řidiče, asistent pro rozjezd
do kopce, elektronicky řízený stabilizační
systém a systém sledování tlaku
v pneumatikách. Díky předním, bočním
a hlavovým airbagům ve standardní výbavě
se můžete uvolnit a užívat si jízdu.

Stupeň výbavy FR.
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Jste raději
hráčem,
nebo divákem?
Dynamika až do posledního detailu. Stupeň
výbavy FR je vkusný, sportovní a elegantní.
Určete si vlastní rychlost za volantem
modelu SEAT Ibiza, který byl stvořen pro
život v rychlém pruhu.

Lepší výhled.
Otevřete střešní okno
a vpusťte dovnitř světlo.
Elektricky ovládané
střešní okno modelu Ibiza
vám ukáže cestování
z nové perspektivy.

Prostor navíc.
Máte toho hodně?
Sklopte opěradla
zadních sedadel
a proměňte
zavazadlový prostor
vašeho vozu Ibiza
v obrovskou plochu,
díky níž přepravíte vše,
co potřebujete.

Stupeň výbavy
FR.
Detaily.

01

02
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01 Velký, jasný, brilantní.

02 Styl na bocích.

8" digitální displej se
skleněným povrchem bude
v novém modelu SEAT Ibiza
vaší ovládací centrálou.

Dívejte se na svět ve vysokém
rozlišení díky leskle černým
vnějším zpětným zrcátkům.

03

05

04

06

03 Nezastavujte se.

04 Svět bez kabelů.

05 Luxusní život.

06 Sportovní atmosféra.

18" kola z lehké slitiny
Performance. Lehká a odolná.
Čtyři nové důvody k nadšení.

S přihrádkou pro konektivitu
budete mít telefon nabitý po
celý den a každý den.

Čalounění Dynamic s barevně
kontrastním červeným prošíváním
a volant FR vytvářejí v interiéru
sportovní atmosféru.

Středem vaší pozornosti bude
multifunkční sportovní volant
s věncem, obšitým kůží, a logem FR.

Stupeň výbavy Xcellence.
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Obyčejný
nestačí?
Užívejte si výjimečného života s novým
stupněm výbavy Xcellence. Za tímto novým
vozem SEAT Ibiza se budou lidé ve městě
zaručeně otáčet.

Velký uvnitř.
Nemusíte už cestovat
nalehko. Do zavazadlového
prostoru modelu Ibiza
o objemu 355 litrů snadno
naložíte nejen dva velké
kufry.
Přivítejte budoucnost.
Už to není něco, co byste mohli
vidět jen ve filmech. Zcela
digitální panel přístrojů
zobrazuje za jízdy vše
potřebné. Od rychlosti jízdy
a map až po hudbu a další
informace. Budoucnost
už začala.

Stupeň výbavy
Xcellence.
Detaily.

01

02
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01 Skvělý pohled.

02 Nejlepší kola.

Uvidíte je přijíždět v zrcátkách
v odstínu šedá Atom. A budou
u vytržení.

17" kola z lehké slitiny Dynamic
budou přitahovat pozornost.

03

05

04

06

03 Ostrý zrak.

04 Big beat.

05 Seďte stylově.

06 Opravdová radost.

Přední LED světlomety jsou
stejně jasné jako hospodárné.
Tímto způsobem vám budou
svítit na cestu.

Audiosystém BeatsAudio™ je
všechno, co potřebujete
k vytvoření zvukové kulisy pro
vaši misi.

Vyčnívejte z davu díky čalounění
v odstínu Mystic magenta.
Kontrastní prošívání barevně
zvýrazňuje sedadla a volant.

Díky multifunkčnímu volantu
s věncem, obšitým kůží, a logem X
budete mít všechno pod kontrolou.

Dívejte se na svět
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svýma
ušima.

SEAT Ibiza
Beats.
Je hudba vaším světem? Zapněte si prémiový
audiosystém BeatsAudio™ s 6 reproduktory
a 1 výkonným subwooferem. Díky svěžím
barvám a ambientnímu osvětlení vás ohromí
zvuk nejvyšší kvality, který můžete vidět. SEAT
Ibiza Beats. Stvořen pro nejlepší zvuk.

01

02

01 Vaše hudba. V popředí.

Na barevném displeji uprostřed
digitálního panelu přístrojů modelu
SEAT Ibiza Beats budete mít své
nejoblíbenější skladby na očích.
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02 Stvořen pro fanoušky hudby.
Automobil splyne s hudbou,
pokud si necháte pedály ozdobit
prvky s motivy ze světa „stereo“.
Sešlápněte „play“ a můžete jet.

03 Slast pro vaše smysly.

Oranžové a bílé dvoubarevné
ambientní osvětlení vytvoří uvnitř
vašeho nového vozu SEAT Ibiza
Beats náladu pro jakoukoli hudbu.

04 Vzhled je také důležitý.

Nechte hudbu, aby prolnula celý váš
svět, a dejte to najevo atraktivním
oranžovým prošíváním na elegantním
čalounění sedadel vpředu, obšitím volantu
a rámečkem dotykového displeje.

03

05

04

06

05 Vaše oblíbená stopa.

Jezděte ve vlastním rytmu díky
broušeným černým 16" kolům
Urban R z lehké slitiny.

06 Koncert přijde za vámi.

Šest výkonných reproduktorů a jeden
desetilitrový subwoofer. A to vše
v dokonalém souladu pro ostrý, čistý
a harmonický zvuk. Poznejte BeatsAudio™.

Stupeň výbavy Style.
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Využívejte
příležitosti,
stylově.
Stupeň výbavy Style kombinuje jedny
z nejlepších prvků výbavy pro nový SEAT
Ibiza, jejichž výběr je na vás. Nyní budete
skutečným majitelem.

Vizionářský design.
Halogenové světlomety
svítí na cestu a poskytují
vašemu vozu Ibiza Style
ostrý a osobitý vzhled.
Elegantní úprava.
Se skvělým vzhledem
se budete cítit ještě
lépe. Verze Style je
standardně vybavena
těmito exkluzivními
sedadly.

Stupeň výbavy
Style.
Detaily.

01

02

34

01 Vysoká úroveň.

02 Hezká kola.

Chromované detaily dodávají
interiéru lesk.

Je to vaše vizitka „od hlavy
až k patě“, a to i díky 16" kolům
z lehké slitiny.

03

05

04

06

03 Jak snadné!

04 Nechte se informovat.

05 Veškerá pozornost.

06 Nepoťte se.

Stačí stisknutí tlačítka
a tempomat je připraven na
jízdu ustálenou rychlostí.

Hodnoty spotřeby paliva
a dojezdu jsou přesně tam,
kde je potřebujete mít.

Extrémně jasná zadní brzdová světla
z LED diod přitahují pozornost
z dobrých důvodů.

S integrovanou dvouzónovou
klimatizací si zachováte chladnou
hlavu i ve stresových situacích.

Stupeň výbavy Reference.
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Ibiza, v ryzí
a jednoduché
podobě.
Stupeň výbavy Reference má všechno,
co potřebujete, a nic, co by bylo navíc.
Nastal čas, abyste byli králem silnic,
ve stylu Ibizy.

Trvalé spojení.
Chcete být vždy
spojeni se světem
a baveni? S Media
System Colour s 6,5"
displejem bude
všechno náramně
snadné.
Pořádně se projeďte.
Řízení s pohotovými
reakcemi dodá
městskému vozu
sportovní charakter.
Nový SEAT Ibiza tím
stanovuje nová
měřítka.

Kola.
15"

16"

Urban

R

Enjoy

St

R

Design

St XE

17"

18"

Dynamic, broušená
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Design, broušená

St

XE

Dynamic

FR

Performance

FR

XE

Urban R, broušená

Bt

Kola z nabídky Originálního příslušenství SEAT®.

17"

Stříbrná, broušená
diamantem St XE FR

Purpurová Mystic, broušená
diamantem St XE FR

Červená Desire, broušená
diamantem St XE FR

Modrá Mystery, broušená
diamantem St XE FR

Šedá Cosmo, broušená
diamantem St XE FR

18"

Reference

Černá Piano, broušená
diamantem St XE FR

Červená Desire, broušená
diamantem St XE FR

Modrá Mystery, broušená
diamantem St XE FR

Style

Xcellence
FR

Beats

Standardní výbava

Výbava na přání

R
St
XE
FR
Bt

Barvy.

Šedá Magnetic Tech²

Modrá Mystery²
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R

St FR

R

St XE FR Bt

Černá Midnight²

R

St XE FR Bt

Modrá Mediterraneo¹

R

St XE FR

Mystic Magenta²

Bílá Candy¹

R

R

St XE FR

St XE

Červená Desire²

Oranžová Eclipse²

R

St FR

R

St FR Bt

Bílá Nevada²

R

St XE FR Bt

Reference

Style

Xcellence
FR

Stříbrná Urban²

R

St XE FR Bt

Beats

R
St
XE
FR
Bt

Výbava na přání
¹Nemetalický lak.
²Metalický lak.

Čalounění.

Tkanina Acero Černá – AF

Kůže/velur Dynamic Černá – FL + PL7
42

R

FR

Tkanina Orgad Šedá/černá – CB

St

Tkanina Edge Mystic magenta/černá – DL

XE

Tkanina Sound Černá – FL

Tkanina Edge + černý dekor potažený kůží
Mystic magenta/černá – DL + PL7 + PIG

FR

XE

Kůže/velur Dynamic Mystic
magenta/černá – DL + PL7

XE

Reference

Style

Xcellence
FR

Beats

R
St
XE
FR
Bt

Standardní výbava

Výbava na přání

Vyrobeny na míru.

Kůže/velur Dynamic Beats by Dr. Dre Černá

Bt

Každý vůz SEAT Ibiza má
svůj vlastní elegantní
interiér s velmi kvalitními,
odolnými tkaninami. Tyto
otočné potahy sedadel
vám poskytnou pohodlí
v každém ročním období.

Vaše Originální
příslušenství
SEAT®.

Buďte připraveni na cokoli.
Kdykoli, kdekoli.
Chcete být rychlejší? Lépe chráněni? Vzít si s sebou
víc věcí? Nenechte se omezovat. Originální
příslušenství SEAT® nabízí nejlepší způsob, jak získat
maximum z každé jízdy. Vyrobeno na míru pro
jakoukoli aktivitu ve vašem diáři.
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Sportovní
výkony.
Vzhled závodního vozu. Duše městského vozu. Pro váš nový
SEAT Ibiza nabízíme široký sortiment sportovního
příslušenství, které vylepší jeho výkony a pozvedne jeho
charakter, například doplňky v zářivých barvách nebo
různé ochranné lišty.
Spoiler předního nárazníku.
Vylepšete vzhled přídě vašeho vozu
dynamickým spoilerem na předním
nárazníku, který doplní základní
barvu vašeho vozu kontrastním
odstínem podle vašeho výběru.
Boční prahy.
Skvělý vzhled z každého úhlu a dojem
vylepšené aerodynamiky zajistí boční
prahy, které dokonale umocní profil
vašeho nového vozu SEAT Ibiza.
18" kola z lehké slitiny.
Chcete vylepšení? S těmito elegantními
koly se můžete ukázat. Ryzí výkony
završí středová krytka kola, který si
můžete vybrat v odstínech modrá
Mystery a červená Desire.
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Sportovní
doplňky.
Chcete do svého cíle dojet ve sportovním stylu? Toto
příslušenství umocní výkony vozu a díky němu budete
vypadat, jako byste právě přijeli ze závodního okruhu.

Střešní spoiler.
Nic nevyjadřuje sportovního ducha tak jako
spoiler. Užívejte si vylepšené aerodynamické
vlastnosti a přítlak v automobilu, který svým
vzhledem vyvolává dojem, jako by právě
přijel ze závodního okruhu.
Zadní difuzor.
S tímto aerodynamickým zadním
nárazníkem budete odjíždět vždy
elegantně. Pod plochou pro registrační
značku je umístěn hliníkový ozdobný prvek.
Ozdobná lišta na zadní výklopné dveře.
K dispozici s chromovaným nebo černým
povrchem. Elegantní lišta na zadní výklopné
dveře dokonale ladí se zádí vašeho vozu
a dodává mu skvělý vzhled.
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Interiér.
Mobilita pro snadný život může být ještě
snadnější. Toto praktické a vytříbené
originální příslušenství je vyrobeno pro
každou jízdu.

Síť mezi sedadla.
Tato praktická a elegantní ochranná
síť mezi sedadla posouvá praktičnost
na novou úroveň.
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01 Nextbase 101 Elite.
Pokud musíte znenadání
brzdit, kamera automaticky
zaznamená veškeré dění,
a zajistí tak ještě vyšší úroveň
bezpečnosti v interiéru i venku.

02 Kulová přihrádka do držáku
na nápoje.
Chytré a jednoduché řešení.
Mějte důležité věci po ruce.

01

03

02

04

03 Univerzální magnetický držák.

04 Osvětlené prahové lišty.

Umístěte si svůj telefon do optimální
výšky pro řízení. Tento moderní
doplněk musíte mít.

Rozjasněte svůj život těmito
ozdobnými prahovými lištami.
Rozsvítí se, jakmile otevřete dveře.
Nevyžadují připojení k elektrické síti.

Individualizace
interiéru.
Nový SEAT Ibiza je nyní nabízen se třemi variantami
prostorného interiéru v dramatickém stylu: Sport, Urban
Tech a Trend. Vylepšené opěrky pro nohu, sportovní
pedály, podlahové rohože, hlavice řadicí páky a volant
vytvářejí uvnitř svěží atmosféru.
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Sport.
Ujíždějte vpřed s tímto
sportovním příslušenstvím
v odstínu červená Desire.

Urban Tech.
Toto elegantní originální
příslušenství v odstínu modrá
Mystery ukáže obyvatelům měst,
že to myslíte vážně.
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Trend.
Vytříbený styl je na prvním
místě. Vyberte si toto
příslušenství v odstínu
purpurová Mystic dodejte
svému vozu Ibiza módní
detaily.

Individualizace
exteriéru.
Vtiskněte tímto originálním příslušenstvím vašemu
vozu svůj styl. Vaše nová Ibiza tak udělá skvělý
dojem. Dekorativní fólie na střechu se dodávají
ve třech variantách a zajistí vozu trvale svěží vzhled.

Vnější zpětná zrcátka.
Můžete změnit barvu krytů vnějších
zpětných zrcátek na odstíny černá
Piano, červená Desire, purpurová
Mystic a modrá Mystery. Budete
vypadat skvěle z každého úhlu.
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Lepicí fólie Trend pro exteriér.
Plujte na vlnách trendů s touto
úžasnou lepicí fólií, která ladí
s designem interiéru vašeho
vozu.

Lepicí fólie Sport pro exteriér.
Tento jedinečný design dokonale
navazuje na interiér vašeho vozu.
Nejenže vypadá stylově, ale také
zachová střechu vašeho vozu
ve výborném stavu. Vaše sportovní
Ibiza bude ještě sportovnější.

Lepicí fólie Urban Tech pro exteriér.
Skvělý doplněk, pokud se
rozhodnete pro interiér Urban
Tech. Vytříbené linie, inspirované
digitální dobou. Expresivní výraz
a ochrana v jednom.

Přeprava
nákladu.
Pro všechny vzrušující zážitky,
které přináší život, můžete mít všechno,
co potřebujete, v tu správnou chvíli.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení.
Sklopný kovový nosič se
připevní k tažnému zařízení
vašeho vozu Ibiza. Přepraví dvě
jízdní kola. Je to mobilita pro
vaši mobilitu.
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Nosič lyží a snowboardů.
Míříte na sjezdovky? Tento nosič lyží
má speciální konstrukci, která je
vhodná pro rodinné využití. Přepraví
4 až 6 párů lyží nebo 2 až 4
snowboardy.

Nosič surfových prken.
S tímto praktickým nosičem
surfových prken již nepropásnete
nejlepší vlny. Nosič se přizpůsobí
tvaru vašeho surfového prkna.
Můžete přepravovat až dvě surfová
prkna. Od jednoho pobřeží
k druhému.

Střešní box.
Tento elegantní a aerodynamický
střešní box ochrání vaše zavazadla
před povětrnostními vlivy. Snadná
montáž a připevnění. Box lze otevřít
z obou stran a používá se ve spojení
se střešními příčníky. Nabízí ideální
řešení pro delší rodinné výlety.
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Přeprava
nákladu.
Tažné zařízení.
Nenápadné a odolné. V případě
potřeby je toto praktické tažné
zařízení připraveno k akci.

Nosič lyží a snowboardů na tažné zařízení.
Jsou lyžařské sjezdovky vaším
životem? Tento nosič na tažné
zařízení přepraví až 6 párů lyží
nebo 2 snowboardy.

Ochrana.
Máte před sebou roky zábavy. Poskytněte tedy vašemu
novému vozu SEAT Ibiza spolehlivou ochranu v podobě
individualizovaného Originálního příslušenství SEAT®,
s nímž zvládnete jakékoli překážky na cestách.
Cokoli můžete bezpečně zajistit, aby to zůstalo
na svém místě a v nejlepším stavu.

Sněhové řetězy.
Buďte připraveni na příchod
zimy. Tyto sněhové řetězy
snadno přepravíte
a namontujete, kdykoli budete
potřebovat zvýšit trakci
vašeho nového vozu Ibiza.
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Organizér pro zavazadlový
prostor a dělicí mříž.
Dělicí mříž je dokonalá pro
domácí mazlíčky, organizér
umožní úhledné uspořádání
zavazadel na podlaze.
Součástí organizéru pro
zavazadlový prostor jsou
teleskopické tyče. K dispozici
pouze pro zavazadlový
prostor s dvojitou podlahou.

Pryžové podlahové rohože
a lapače nečistot.
Jednoduché a efektivní řešení.
Tyto pryžové podlahové
rohože skvělým způsobem
ochrání interiér vašeho
nového vozu Ibiza. Lapače
nečistot za přední a zadní kola
plní stejnou funkci pro exteriér.

Oboustranná rohož
a plastová vložka do
zavazadlového prostoru.
Poradí si se vším, co na ně položíte.
Snadno přepravíte mokré
a znečištěné předměty, a ochráníte
tak zavazadlový prostor. Plastová
ochranná vložka se vloží do
zavazadlového prostoru stejným
způsobem. Oba prvky se dodávají
pouze pro zavazadlový prostor
se základní podlahou.

K vašim službám.
Svoboda začíná tam,
kde končí starosti.
Život je příliš krátký na to, abychom jej trávili
čekáním, například v servisu. SEAT Service
udrží váš vůz Ibiza v nejlepším stavu
s využitím výhradně Originálních dílů SEAT.
Abyste mohli vždy jen nastoupit a jet.
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Život se
má žít.

SEAT SERVICE nabízí komplexní servisní
prohlídky od školených odborníků na základě
stáří a počtu ujetých kilometrů vašeho vozu.
Můžete si být jisti, že vaše vozidlo bude
v optimálním stavu, protože naši odborníci
realizují veškeré servisní práce, s využitím
Originálních dílů SEAT® a dle opravárenských
postupů a norem předepsaných výrobcem.
Méně starostí. Více zábavy.
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Prodloužená záruka

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec základních dvou let
záruky také prodlouženou záruku výrobce zdarma a to na další 3 roky nebo
do celkového nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní prostředníci,
budete i nadále v odborné péči profesionálů značky SEAT, abyste si mohli
ještě víc a déle užívat zcela bezproblémové jízdy.

Mobilita

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy vašeho
vozu. Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se můžete těšit ze všech
výhod, které SEAT Service Mobility nabízí, a využívat široký rozsah nabízených
služeb – a to po dobu až 10 let.První dva roky od zakoupení vašeho nového
vozu SEAT jsou služby v rámci SEAT Service Mobility poskytovány zdarma.

SEAT Pojištění

SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné cestování
svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní služby jsou nejlepší
prevencí dalších problémů na cestách. Proto si při sjednání pojistné smlouvy
volíte svůj Domovský servis, který Vám zaručuje jak finančně výhodné řešení,
tak značkovou kvalitu a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 100% PÉČE,
100% JISTOTA.

Servisní balíčky

SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní variantě
Service kryje náklady na servisní úkony předepsané výrobcem po dobu
až 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. V případě volby varianty
Service Plus, služba navíc zahrnuje i náklady na výměnu dílů z důvodu
běžného opotřebení. Službu lze čerpat u kteréhokoliv autorizovaného
servisního partnera SEAT v České republice. Službu spravuje
SEAT Financial Services.

Ekologické informace.
Ekologická jízda

Materiály z obnovitelných zdrojů

ECO tips: doporučení pro hospodárnější
a ekologičtější jízdu.

V různých dílech vozidla používáme
materiály z obnovitelných zdrojů, jako je
bavlna, přírodní kaučuk a celulóza/papír.

ECO trainer: pomáhá řidiči užívat si
hospodárnější jízdu upozorňováním na
zbytečnou akceleraci a brzdění.

Motory
Modulární konstrukce umožňuje snížit počet
komponentů a dílů pro montáž,
jakož i hmotnost skeletu karoserie.

Kvalita ovzduší

Osvětlení

Vznětové motory jsou vybaveny systémem
selektivní katalytické redukce SCR
(Selective Catalytic Reduction),
který minimalizuje emise oxidů dusíku.

Použití předních LED světlometů a diod LED
pro denní svícení snižuje spotřebu elektrické
energie a prodlužuje očekávanou životnost
světlometů.

*Porovnání se vztahují k předchozí generaci modelové řady SEAT Ibiza
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Výroba
Mezi roky 2010 a 2017 byly sníženy emise
CO2 na každý vůz, vyrobený společností
SEAT, o 54 %.
Průměrná spotřeba energie na všechny
naše vozy rovněž klesla, a to o 16 %.

Vylepšením systému čištění rozpouštědel
jsme snížili emise těkavých organických
látek na každé vyrobené vozidlo o 50 %
v porovnání s rokem 2016.

Klimatizace

Palivová nádrž

Používání nového chladiva R1234YF
snižuje potenciál globálního oteplování
o 99,7 %.

Vylepšení systému přispělo ke snížení
hmotnosti a objemu celé nádrže,
bez zkrácení dojezdu.

Zadní výklopné víko

Sedadla

Nové zadní výklopné víko má o 17 % větší
plochu povrchu, ale jeho hmotnost se zvýšila
jen o 7 %.

Snížení hmotnosti o 15 % díky optimalizaci
rámů sedadel.

Akustické vlastnosti
Kompletní splnění nových legislativních
limitů pro hlučnost díky vylepšením
výfukové soustavy a celkovému
odhlučnění.

Pneumatiky
Nové pneumatiky s nízkým valivým
odporem.

Ekologické cíle technického vývoje značky SEAT
Ochrana klimatu.

Šetrné využívání surovin a energií.

Ochrana zdraví.

Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této

brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (15. 1. 2019), nejnovější údaje si, prosím, ověřte
u svého autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných
odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu
výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější

vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro
posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp

nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografi e mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu

technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 31. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy
se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy
přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava

vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními

a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce
ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving
Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1). Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).
1/2019.

