Arona
Novo SEAT

Olhe à sua volta. Vê estradas? Ou começos? Obstáculos?
Ou possibilidades? Na SEAT, vemos o mundo em toda
a sua glória rebelde e maravilhosa. Não o conseguimos
evitar. Somos de um lugar que vibra com energia criativa.
Onde o diferente é apenas o estabelecido. E assim, tudo
aquilo em que tocamos - sejam carros ou novas soluções
de mobilidade - é projetado para o ajudar a viver uma vida
mais ousada, mais brilhante e mais surpreendente.

Uma vida
mais ousada.
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O SUV urbano polivalente redesenhado para aqueles
que optam por ser mais ousados, que vivem mais livres e
que também agem por impulso. Por isso, pegue na sua
paixão e fuja com ela, porque nunca sabe onde pode
chegar quando ousa deixar-se levar.

Deixe-se
levar.
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Às vezes, basta um pequeno empurrão para que
grandes coisas aconteçam.

Conheça
o seu novo
parceiro.
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A nova face
da versatilidade
urbana.
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DESIGN EXTERIOR

Um novo visual mais robusto vem acompanhado de
uma grelha frontal redesenhada, novo para-choques
dianteiro e faróis Full LED, trazendo uma presença
mais ousada à frente. Adicionando um toque
desportivo, o spoiler de tejadilho e as jantes de liga
leve de 18" também aumentam o desempenho. E o
logotipo escrito à mão? Só porque todas as grandes
obras de arte precisam de uma assinatura.

Espaço
para as
suas paixões.

DESIGN INTERIOR

Uma chegada tranquila sabe bem quando se vive
nos limites. O interior elegante vem equipado com
um novo painel suave ao toque, volante em pele e
espaço suficiente para dar largas às suas paixões.
A iluminação LED à volta das saídas de ventilação
proporciona um ambiente verdadeiramente único
ao seu habitáculo.
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Sempre no
seu radar.
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TECNOLOGIA

Um painel maior permite ver e fazer mais. O novo ecrã
de infotenimento SEAT de 9,2" parece que flutua no
tablier, trazendo-o para mais perto da sua linha de
visão, melhorando a visibilidade, manuseamento e
segurança. Ao mesmo tempo, o Painel Digital de
10,25" facilita a visualização de mapas e atualizações
de trânsito em tempo real. E quem precisa de um
carregador quando pode carregar o seu smartphone
colocando-o simplesmente na Connectivity Box?

Ligue-se ao seu carro e
ligue o seu carro ao mundo.
Para uma vida sempre em movimento, o SEAT CONNECT coloca o controlo do SEAT Arona na ponta
dos seus dedos. Veja a sua localização e receba alertas antifurto no seu smartphone. Desbloquear o
carro é tão fácil quanto desbloquear o seu ecrã. Tem um Sistema Navi? Encontre postos de gasolina ou
preços de estacionamento. E ainda pode enviar destinos favoritos e percursos planeados da App para
o sistema Infotainment.
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Veja a localização do seu SEAT Arona e
tranque-o ou destranque-o através do
seu smartphone. É como ter o seu carro
no bolso. Pode até ativar a buzina e as
luzes para localizar o seu carro mais
rapidamente no meio da multidão ou de
um estacionamento.

Chamada de emergência.

Mesmo nas viagens mais longas, será
possível identificar a sua localização
caso precise de ajuda. O eCall contacta
automaticamente os serviços de
emergência, enviando antecipadamente
todos os dados necessários, poupando
tempo quando ele é mais preciso.

Toda a Media a seu gosto.

Desfrute de uma conectividade
perfeita com as suas estações de
rádio ou podcasts favoritos de todo
o mundo e receba notificações
sobre o percurso que tem pela
frente, tornando mais fácil encontrar
o caminho mais rápido.

CONNECT

Acesso Remoto.

Preocupações para trás.
Aventuras pela frente.
Reconhecimento de Sinais de Trânsito.

Consulte os limites de velocidade atuais e restrições
de ultrapassagem no Painel Digital. Tudo graças à
câmara frontal integrada.

Assistente Lateral.

Um olho extra no chamado ângulo cego. Assim está
sempre ciente dos carros que se aproximam ao
mudar de faixa ou ultrapassar.

O seu novo SEAT Arona está equipado com tecnologia de
condução semiautomática para o manter um passo à frente
do trânsito, ao mesmo tempo que reduz o risco de acidentes.
Tudo para o tranquilizar durante a sua viagem.

Assistente de Faixa de Rodagem.

A câmara integrada mantém-no em
segurança dentro da sua faixa. Ideal para
congestionamentos e trânsito intenso.

Uma pequena ajuda. O Assistente em Viagem monitoriza a
sua viagem utilizando câmaras para verificar os carros que
se aproximam, marcações de faixas e curvas, ajustando a
sua velocidade para acompanhar o fluxo do trânsito.
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Assistente de Máximos.

Este sistema alterna automaticamente os faróis entre
máximos e médios ao detetar um veículo à frente,
reduzindo o encandeamento dos outros condutores
para garantir uma condução mais segura.

SEGURANÇA

Assistente em Viagem.

As emoções vêm em todas as formas e tamanhos.
Descubra qual é a versão do SEAT Arona certa para
a sua aventura.

Descubra o
que o move.
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Leve a ambição
a novos limites.
Para uma verdadeira sensação de liberdade e aventura,
precisa de ir um pouco mais longe. O novo robusto parachoques traseiro é feito para ir mais além, enquanto o Painel
Digital de 10,25″ dá-lhe as ferramentas essenciais para viver
totalmente a sensação off-road da versão XPERIENCE. As
viagens nunca foram tão divertidas.

XPERIENCE.
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Os melhores tecidos .

Escolha apenas o melhor para o seu interior.
Revista o seu SEAT Arona com materiais
elegantes e duráveis como o novo tecido SANO.

Sempre diferente.

A seu gosto. Ao seu estilo. O seu SEAT Arona. Pode
escolher entre Branco Candy, Cinzento Magnetic
Tech ou Preto Midnight para a pintura do seu tejadilho.

Equipamento
de Série.
Design Exterior e Interior:
Faça-se à estrada.

Saia e vá com total confiança. A nova grelha e
o spoiler dianteiros aumentam a natureza
desportiva do seu SEAT Arona.

Saídas de Ventilação em Verde Aran.

Ideias de design frescas para trazer ar fresco.
Transporte um pouco do exterior para o interior
com as saídas de ventilação em Verde Aran
iluminadas.

• Pintura do Tejadilho

(Preto, Cinzento ou branco)

• Barras de tejadilho cromadas

• Retrovisores da cor do tejadilho

• Climatronic + Filtro Aircare

• Sistema de Infotenimento: Radio 2 (MIB3) 8,25"

com Display multifunções

• L impa para-brisas com função intermitente

Jantes & Pneus:

•E
 spelhos exteriores aquecidos, com regulação

• Pneus 205/55 R17 91V

em tecido com moldura decorativa

•R
 ede de fixação da bagageira

Faróis:

na parte dianteira e consola central.

•P
 orta-objetos sob os bancos dianteiros

• Pacote Interior Cromado

• Interior da porta e painel lateral

• Iluminação LED na zona dos pés
Iluminação no painel das portas

• Alavanca de velocidades e travão
de mão em pele

• Rede na consola central
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• Computador de Bordo "Medium"

• Sensores de estacionamento traseiros

• Sistema de chamada de emergencia privada

• Teto interior na cor Preto

O que há de mais moderno em design
contemporâneo e eficiência, os faróis FULL
LED de qualidade premium são brilhantes em
mais do que um aspeto.

• Sistema Hill hold

•E
 spelho interior antiencandeamento

• Farolins traseiros com LEDs

(Cromado)

O novo ecrã de 9,2″ com Navi está numa
posição mais elevada na consola central,
tornando a navegação ainda mais fácil e o
seu tablier com mais estilo.

• Bluetooth

• Conexão USB (tipo C)

• Janelas laterais com moldura Alu look

Ilumine o caminho com inovação.

• Cruise Control com limitador de velocidade

• Sistema limpa para-brisas traseiro

• Iluminação da matrícula em LED
• Pára-choques pintados

Tudo controlado por si.

Equipamento:

• Saídas de ar na cor Verde Aaran

com controlo intermitente
automático

e sensor de luz / chuva

e recolhimento elétrico

•A
 poio de braço dianteiro

•P
 ala solar com espelho e porta-cartões
no lado do condutor

•C
 hapeleira para proteção da bagageira
• L uzes de leitura dianteiras e traseira
• Iluminação interior ambiente
•D
 uplo piso da mala

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

•B
 olsas nos encostos dos bancos dianteiros
• Volante desportivo, multifunções, em pele
•6
 altifalantes

• Serviços online

• Jantes de Liga Leve 17"

• Ajuste do alcance dos faróis dianteiros
• Faróis dianteiros Eco LED

• Acendimento automático dos faróis + Função
Coming&Leaving Home + Sensor de Luz

Bancos:

• Cintos de segurança traseiros com 3 pontos
de fixação (Etiqueta ECE)

• Banco do condutor e passageiro reguláveis
em altura

• Bancos Xperience

• Banco traseiro rebatível assimetricamente

Segurança:

• Sistema Keyless sem função SAFE

• Cinto de segurança de 3 pontos para
o banco traseiro central

• Dois airbags dianteiros com desativação
do airbag do passageiro

• ISOFIX + Top Tether com pontos de

ancoragem nos bancos laterais traseiros (1+1)

• Travões traseiros de disco
• ESC

• Imobilizador eletronico

• Airbags laterais dianteiros e Airbag
de Cortina

• Protecção pro-activa e extensivel
a peões e ciclistas

• Cintos de segurança dianteiros
com 3 Pontos de fixação

• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Assistente de faixa de rodagem

• Front Assist com assistente de travagem

em cidade. Sem Cruise Control adaptativo

• Controlo de pressão dos pneus
• Câmara multifunções

• Sistema de deteção de fadiga

• Kit de ferramentas + Kit antifuro

Para pilotos
de aventura.
Desportiva, robusta e feita para ir longe, a versão FR está
pronta para tudo com o seu difusor traseiro redesenhado e
jantes de liga leve maquinadas de 18”. Já o sistema de som
Beats Audio® oferece a acústica perfeita para o inspirar a
ultrapasar a sua marca pessoal.

Novo Difusor traseiro.

O difusor traseiro de design exclusivo realça
ao máximo o visual desportivo do seu SEAT
Arona FR.
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Som imbatível.

O Sistema de Som Beats Audio® inclui 7
altifalantes premium, um potente subwoofer
para destacar os baixos e um poderoso
amplificador de 300W para uma nitidez de
som superior em todas as suas listas
musicais.

FR.

Equipamento
de Série
Design Exterior e Interior:
• Pintura do Tejadilho

(Preto, Cinzento ou branco)

• Barras de tejadilho cromadas

• Para-choques pintados na cor da

carroçaria com molduras cromadas

• Retrovisores da cor do tejadilho
• Lettering FR

• Vidros traseiros escurecidos

Equipamento:
•C
 ruise Control

• 6 altifalantes

• XDS

• Computador de Bordo "Medium"com Display

•S
 ensores de estacionamento traseiros

• Sistema de Infotenimento: Radio 2 (MIB3) 8,25"

•S
 istema limpa para-brisas traseiro

• Serviços online

•F
 unção ECO

•S
 istema Hill Hold

•P
 erfil de condução SEAT

• Bluetooth

multifunções

• Conexão USB (tipo C)

com controlo intermitente

• Sistema de chamada de emergencia privada

regulação e recolhimento elétrico

Jantes & Pneus:

automático

• Pneus 205/55 R17 91V

Coming&Leaving Home + Sensor de Luz

Faróis:

e sensor de luz / chuva

• Faróis dianteiros Eco LED

no lado do condutor

Bancos:

• Iluminação da matrícula em LED

•E
 spelhos exteriores aquecidos e com

• Janelas laterais com moldura Alu look

•E
 spelho interior antiencandeamento

• Teto interior na cor Preto

•A
 cendimento automático dos faróis + Função

• Interior da porta e painel lateral em tecido

• L impa para-brisas com função intermitente

• Iluminação interir na zona dos pés, na

•P
 ala solar com espelho e porta-cartões

• Alavanca de velocidades e travão de mão

•C
 hapeleira para proteção da bagageira

• Saídas de ar na cor Vermelho Daring

• Iluminação interior ambiente

• Banco do condutor e passageiro

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

• Bancos FR

• Farolins traseiros com LEDs
(Cromado)

• Pacote Interior Cromado
com moldura decorativa

consola central e no painel das portas
em pele

• L uzes de leitura dianteiras e traseira
•D
 uplo piso da mala

•C
 limatronic + Filtro Aircare
28

• Volante desportivo, multifunções, em pele
com logo FR

• Jantes de Liga Leve 17"

• Ajuste do alcance dos faróis dianteiros

• Cintos de segurança dianteiros
com 3 Pontos de fixação
reguláveis em altura

• Banco traseiro rebatível assimetricamente

Segurança:

• Fecho centralizado com controlo remoto

• Cinto de segurança de 3 pontos para o banco
traseiro central

• Dois airbags dianteiros com desativação
do airbag do passageiro

Rolar com estilo.

Até ao último detalhe.

Eleve o nível de estacionamento.

As Primeiras impressões contam.

Desenhadas para a melhor performance
e agilidade. Jantes em liga leve de 18"
maquinadas em cinzento mate.

Saídas de ar iluminadas em vermelho dão um
ambiente interior similar às melhores noites
quentes de verão.

• ISOFIX + Top Tether com pontos de

ancoragem nos bancos laterais traseiros (1+1)

• Travões de disco traseiros (Geomet D)
• ESC

• Imobilizador eletrónico

• Farol de nevoeiro traseiro

• Aviso de colocação do cinto de segurança

• Airbags laterais dianteiros e Airbag de Cortina
• Protecção pro-activa e extensivel a peões
e ciclistas

• Cintos de segurança dianteiros com 3 Pontos
de fixação

• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Assistente de faixa de rodagem

• Front Assist com assistente de travagem

em cidade. Sem Cruise Control adaptativo

• Controlo de pressão dos pneus
• Câmara multifunções

• Sistema de deteção de fadiga

• Kit de ferramentas + Kit antifuro

Como num jogo, o Park Assist assume a
direção enquanto controlamos a velocidade.
A precisão de cada estacionamento.

Frente e grelha redesenhadas dão aparência
e identidade mais desportiva.

Aventure-se com estilo.
Combinando uma frente dinâmica com jantes 17” Dynamic
de liga leve maquinadas em Cinzento Nuclear, o SEAT Arona
Style leva-o tanto às ruas elegantes da cidade costeira como
aos picos das montanhas mais altas.

Style.
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Fique em total controlo,
com total conforto.

O volante multifunções revestido a pele aumenta
a aderência para a melhor experiência de condução.

As soluções de iluminação mais modernas.

Os faróis Eco LED não são apenas uma solução eficiente
de iluminação. Fazem também brilhar toda a sua elegância
exterior.

Equipamento
de Série
Performance e agilidade.

As jantes de liga leve maquinadas Dynamic de
17" em Cinzento Nuclear são leves e de elevado
coeficiente aerodinâmico.

Saídas de Ventilação
em Cinzento Neutral.

Prefere um esquema de cores mais discreto
para o seu interior? As Saídas de Ventilação
em Cinzento Neutral conferem um toque de
estilo clássico ao interior do SEAT Arona.

Design Exterior e Interior:
• Barras de tejadilho na cor preto

• Manípulos das portas e retrovisores
na cor da carroçaria

• Iluminação da matrícula em LED

• Pára-choques pintados com molduras
de proteção

• Janelas laterais com moldura preta
• Pacote Interior Cromado
• Paineis da porta PVC
• Teto interior cinzento

• Alavanca de velocidades

e travão de mão em pele

• Saídas de ar na cor amarelo mel

Equipamento:

• Cruise Control com limitador de velocidade

• Sistema de Infotenimento: Radio 2 (MIB3) 8,25"

• Espelhos retrovisores com regulação elétrica

• Serviços online

• Sistema Hill hold

• Limpa para-brisas traseiro com função

• Sistema de chamada de emergencia privada

• Espelho retrovisor interior com regulação

Jantes & Pneus:

• Travões traseiros de tambor

• Para-sol condutor e passageiro com espelho.

• Pneus 205/60 R16 92H

• Imobilizador eletrónico

• Chapeleira para proteção da bagageira

Faróis:

• Duplo piso da mala

• Faróis dianteiros Eco LED

intermitente
manual

Faixa porta-cartões no condutor

Controle os recursos do seu smartphone diretamente do rádio
de 8,25". Para chamadas, mensagens de texto ou streaming
de música, esta é uma experiência totalmente integrada.
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A confiança fica-lhe bem. Uma nova grelha
frontal realça o charme sofisticado do seu
SEAT Arona.

• Jantes de Liga Leve DESIGN 16" 26/1

• Luzes de leitura dianteiras

• Ajuste do alcance dos faróis dianteiros

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

• Luzes diurnas automáticas

• Limpa pára-brisas com função intermitente
• Filtro de poeiras e pólen

Aparência expressiva.

• Fecho centralizado com controlo remoto

• Conexão USB (tipo C)

e sensor de luz

Controlo total com a tecnologia Full Link.

Segurança:

• Ar condicionado manual

• Volante multifunções em pele
• 6 altifalantes
• Bluetooth

• Computador de Bordo "Medium"com Display
multifunções

Bancos:

• Cintos de segurança traseiros com 3 pontos
de fixação (Etiqueta ECE)

• Banco do condutor regulável em altura
• Bancos Style

• Banco traseiro rebatível assimetricamente

• Dois airbags dianteiros com desativação
do airbag do passageiro

• ISOFIX + Top Tether com pontos de

ancoragem nos bancos laterais traseiros (1+1)

• ESC

• Farol de nevoeiro traseiro

• Aviso de colocação do cinto de segurança

• Airbags laterais dianteiros e Airbag de Cortina
• Protecção pro-activa e extensivel a peões
e ciclistas

• Cintos de segurança dianteiros com 3 Pontos
de fixação

• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Assistente de faixa de rodagem

• Front Assist com assistente de travagem

em cidade. Sem Cruise Control adaptativo

• Controlo de pressão dos pneus
• Câmara multifunções

• Sistema de deteção de fadiga

• Kit de ferramentas + Kit Antifuro

A aventura
vem de série.
Um ecrã maior. Mais visibilidade. Aventuras maiores. A versão
Reference do SEAT Arona foi criada para oferecer fiabilidade
e conforto ao ar livre. Com espaço inteligente para acomodar
todas as suas paixões, conectividade para a vida de hoje e a
tecnologia para chegar onde quiser sem problemas.

O seu carro consegue ler os sinais.

O SEAT Arona reconhece quando está a
começar a sentir-se cansado e avisa-o visual e
sonoramente quando for o momento de fazer
uma pausa.
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Detalhes deliciosos.

As Saídas de Ventilação na cor
Amarelo Mel dão um toque de cor ao
seu tablier.

Reference.

16"

Jantes.
DESIGN 16"
LIGA LEVE
PRATA BRILHANTE

DESIGN 16"
JANTES DE FERRO

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE SPORT
PRATA BRILHANTE

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
PRATA BRILHANTE

St

R

R

17"
FR

XP

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
CINZENTO NUCLEAR MAQUINADAS
St

18"
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PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
CNZENTO COSMO MATE MAQUINADAS
FR

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
CINZENTO NUCLEAR MAQUINADAS
XP

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO SPORT MAQUINADAS
FR XP St

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO MAQUINADAS
FR XP St

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Série
Opcional

FR
XC
St
R

Cores.

BRANCO CANDY1

VERMELHO PURE1
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XP St

R

BRANCO NEVADA2

FR XP St

R

VERMELHO DESIRE3

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Série
Opcional

FR
XC
St
R

¹ Normal.
² Metalizada.
³ Metalizada Especial.
Nas versões XP e FR os espelhos exteriores
são da mesma cor do tejadilho. Para ST e R os
espelhos exteriores são da cor da carroçaria.

FR XP St

R

FR XP St

PRATA URBAN2

AZUL SAPPHIRE2

FR XP St

R

FR XP St

CINZENTO
MAGNETIC TECH2

AZUL ASPHALT2

FR XP St

R

PRETO MIDNIGHT2

FR XP St

R

DARK CAMOUFLAGE3

FR XP St

R

XP St

Estofos.

TECIDO CONFORT SANO

DINAMICA SPORT PRETO
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XP

XP

TECIDO LE MANS SPORT

DINAMICA SPORT PRETO

FR

FR

TECIDO CONFORT COMO

DINAMICA SPORT PRETO

St

St

DINAMICA SPORT PRETO

R

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Série
Opcional

FR
XC
St
R

O seu novo SEAT Arona vem com uma gama de
acessórios que facilitam o planeamento da sua
viagem. Seja o que for que está nos seus planos, pode
ter a certeza de que temos o kit certo para si.

Perfeito para a
sua escapadela.
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Customização.
Realce o lado desportivo do seu SUV.

Molduras das portas laterais.

Sofisticadas e elegantes, as molduras das portas
laterais realçam o design dinâmico do seu SEAT Arona.

Pedais e apoio para pés em alumínio.
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ACESSÓRIOS

Aumente a sensação de condução desportiva com
pedais de alumínio e apoio para os pés a condizer.

Proteção.
Se o caminho fosse fácil valeria realmente a pena?
Felizmente, tratámos de alguns dos problemas que
poderá encontrar durante o trajeto.

Tabuleiro de bagageira reversível.

Projetado para um uso intensivo, está preparado para
todos os embates de forma a manter a sua bagageira
com um aspecto novo por muito mais tempo.

Organizador de bagageira.

Para um transporte mais ordenado e seguro do seu
equipamento, o organizador de bagageira coloca um
pouco de ordem onde é preciso.

Rede de arrumação.
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ACESSÓRIOS

Armazene o que quiser. Assim mantém tudo organizado
e os passageiros do banco de trás ocupados em
viagens mais longas.

Transporte.
Gaste menos tempo a carregar e mais tempo nas pistas
com a nossa gama de suportes de esqui, desenhados para
um transporte mais fácil e seguro do seu precioso
equipamento.

Suporte para esquis Xtender.

Extensível para fácil carga e descarga, sem ter que se
esticar sobre o tejadilho do carro. O suporte para
esquis Xtender também transporta até 6 pares de
esquis ou 4 pranchas de snowboard.

Suporte para esquis.

ACESSÓRIOS

Projetado propositadamente para uso familiar,
este suporte de esquis pode levar até 6 pares de
esquis ou 4 pranchas de snowboard.
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Transporte.
Leve a sua bicicleta ao extremo sempre
que precisar de sentir o vento na cara.

Suporte de reboque para bicicleta.

Este suporte para bicicletas ajusta-se facilmente
à bol de reboque e pode transportar 2 bicicletas.

Suporte para bicicleta.
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ACESSÓRIOS

Transporte a sua bicicleta no tejadilho de
forma fácil e segura.

Transporte.
Para toda a emoção que a vida traz, tenha
tudo o que precisa sempre que precisa.

Suporte para prancha de surf.

Nunca perca uma onda com este prático suporte,
que se adapta ao formato da prancha e permite
carregar duas em simultâneo.

Mala de tejadilho.

Proteja o seu equipamento com esta box de tejadilho
elegante e aerodinâmica. Simples de montar e fixar,
abre dos dois lados e é utilizada em conjunto com as
barras de tejadilho. Ideal para viagens mais longas
em família.

Barras de tejadilho.
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ACESSÓRIOS

Uma peça essencial para aventureiros
natos. As barras de tejadilho são adaptáveis
para acomodar a maioria das suas paixões.

Acessórios
para animais
de estimação.
Para aventuras em família, é bom
poder trazer toda a família.

Arnês para cão.

Alguns ficam mais excitados para chegar lá do
que outros. E se eles não se conseguem controlar...

Grelha de separação
e protetor de bagageira.

ACESSÓRIOS

A maneira mais fácil de manter os seus amigos
peludos afastados da bagagem durante a viagem.
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Capa protetora de bancos para animais.

Evite que os seus novos bancos traseiros fiquem
danificados ou sujos. Proteção total para os seus
estofos.

Fornecemos-lhe sempre as informações de que necessita com
antecedência, juntamente com um serviço de manutenção que
o deixará totalmente tranquilo. Assim, fica com mais tempo para
viver e apreciar a viagem.

Tudo incluído,
assegurado e organizado.
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A vida é para
ser vivida.
Na SEAT, beneficie de pacotes de Serviços pós-venda com a melhor
relação preço-qualidade. São menos preocupações para mais diversão.

Nós preocupamo-nos.
Para que não tenha de o fazer.

Extensão de Garantia SEAT. Sempre em movimento?
A Garantia de 2 anos SEAT pode ser prolongada por mais
2 anos ou 80.000 km com as mesmas condições de origem.

Precisa de alguma coisa? Ligue.

Precisa de reboque? Reparação no lugar? O SEAT Service
Mobilidade dá-lhe a liberdade para se mover. Assistência
completa em estrada na união Europeia e nos países limítrofes.
Tem um novo SEAT? Então tem 2 anos grátis. Para si, 24 horas
por dia, 7 dias por semana.
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Não pense nisso. Está protegido.

Porquê preocupar-se? SEAT Service & Manutenção. Alta
qualidade. Para os anos que se seguem. A manutenção
completa garante que o seu carro se mantém nas melhores
condições. Torne o seu SEAT num investimento seguro,
económico e de longo prazo.

Informação
ambiental.
Qualidade do ar

Ar condicionado

Jantes

Iluminação

Acústica

Motores

Materiais renováveis

Pneus

Ao entrar num ambiente com baixa
qualidade do ar, o sistema Pure Air do Ibiza
fecha temporariamente as saídas de ar do
carro, evitando contaminantes prejudiciais.

A utilização de faróis Full LED e de luzes de
circulação diurna LED no SEAT Ibiza reduz
significativamente o consumo de eletricidade
e aumenta o tempo de vida dos seus faróis.

Objetivos técnicos para o desenvolvimento ambiental SEAT
Proteção do clima.
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Preservação de recursos.

Proteção de saúde.

Para reduzir o uso de substâncias potencialmente
prejudiciais, eliminámos todo o chumbo nos
amortecedores do SEAT Ibiza, nos vedantes de
todos os componentes elétricos, eletrónicos
e de vidro e no interior dos condensadores do
automóvel.

Todos os sistemas de ar condicionado do SEAT
Ibiza utilizam os mais recentes fluidos refrigerantes,
que têm um impacto significativamente menor no
aquecimento global.

O SEAT Ibiza está em conformidade com as
novas e rígidas regulamentações de ruído,
graças às melhorias nos tubos de escape
e no pacote acústico.

A baixa resistência ao rolamento reduz a perda de
energia para melhorar a eficiência do combustível
e um sistema de monitorização da pressão dos
pneus (TPMS) deteta perdas de pressão, reduzindo
o consumo de combustível e o desgaste do pneu.

Todas as jantes de liga leve do SEAT Ibiza foram
submetidas a rigorosos testes de fadiga e de
esforço para garantir um melhor desempenho
e uma duração maior. As ligas foram concebidas
para serem tão leves quanto possível.

Ao utilizarem um sistema de configuração modular
para reduzir componentes e montagens, os motores
do Ibiza são até 30% mais leves, contribuindo para a
eficiência e o consumo geral de combustível do seu
carro. Também foram feitas melhorias acústicas em
todos os nossos motores para diminuir a poluição
sonora na estrada.

A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar
especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações contidas nesta brochura servem apenas
como orientação. Embora a SEAT envide todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações se
encontram corretas à data da publicação deverá sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT para
obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores
reproduzidas na presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da pintura e dos materiais. Este
veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram concebidos de
acordo com as normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização
de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas para efetuar uma reciclagem adequada à
conservação e melhoria da qualidade ambiental.
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