Ibıza
Novo SEAT

Olhe à sua volta. Vê estradas? Pontos de partida? 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 o que fazemos - desde automóveis
a novas soluções de mobilidade - é projetado para o ajudar a
viver uma vida mais ousada, mais brilhante e mais surpreendente.
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O que é mais divertido do que ir até ao destino? É já estar
lá no novo SEAT Ibiza. Então descontraia com seus amigos,
aumente o volume e prepare-se para a viagem. O novo
SEAT Ibiza foi concebido para todos aqueles dias repletos
de diversão que se avizinham.

#AllMyFriends
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A vida é uma viagem diária. Então dê-lhe mais ritmo
com a faróis Full LED e saídas de ventilação iluminadas
que permitem regular o estado de espírito da sua
viagem. Desde conectividade online a horas de música
de qualidade graças ao Sistema de Som BeatsAudio™,
o novo SEAT Ibiza foi projetado para animar a festa:
para si e para todos os seus amigos.

Música e bons
momentos para
todos os Amigos.
8

Se o
alcançou,
mostre-o.
Alegre por dentro, deslumbrante por fora. Com linhas mais
definidas e curvas sofisticadas que lhe permitem seguir
o seu próprio caminho.
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DESIGN EXTERIOR

O novo SEAT Ibiza tem faróis Full LED redesenhados que lhe
permitem iluminar a cidade enquanto mantém consumo.
Novas jantes de liga leve com um design que não passa
despercebido. A somar a tudo isto, mais um detalhe subtil
na traseira onde “Ibiza” aparece manuscrito no porta-bagagens como assinatura visual.

Entre
na festa.

DESIGN INTERIOR

No interior, com os amigos. Estofos mais confortáveis e
personalizáveis e nova iluminação ambiente nas saídas
de ar que criam uma boa atmosfera. Para além disso,
desfrute de uma experiência de condução melhorada
com a ergonomia do novo volante multifunções, um
painel de infotenimento flutuante elevado e um tablier
suave ao toque.
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No centro
de tudo.
Quanto mais vê, mais sabe. Um novo e maior ecrã flutuante
de 9,2'' com navegação Full Link, o novo SEAT Ibiza foi feito
para quem quer manter-se sempre ligado e sem esforço.
Sincronize os seus mapas, listas de contactos, músicas
e muito mais para ter acesso em qualquer lugar. E também
pode desfrutar do controle mãos-livres graças ao comando
de voz natural “Hola-Hola”.

TECNOLOGIA

Completo com um quadro de instrumentos digital de
10,25'' com os dados essenciais à condução e com a opção
de personalizar as informações de que mais precisa. Pode
até dividi-lo em 3 painéis de fácil visualização, para que
tudo esteja exatamente onde deseja na sua linha de visão.
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Dance.
Conviva.
Conduza.

16

CONECTIVIDADE

Oiça ou cante as suas canções favoritas. O novo SEAT
Ibiza foi projetado para uma vida musical a bordo,
graças ao Sistema de Som BeatsAudio™ de excelência
que amplifica a sua seleção musical. E acesso online
a um mundo de faixas irresistíveis através do SEAT
CONNECT.

Conectados, como
os melhores amigos.

SEAT CONNECT

Aproveite o acesso total. Tranque e destranque as portas do seu SEAT Ibiza, verifique o seu estado
e ative a buzina remotamente. Pode até pedir indicações ou tocar a próxima música: tudo começa
com o SEAT CONNECT.
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Media on Demand.

Quando a sua cabeça está cheia de música
e o seu carro pode tocar tudo. Ouça o que
quiser, quando quiser, com conectividade
online completa.

Navegação.

Todos os seus lugares favoritos e todos
aqueles que ainda não descobriu. A App SEAT
CONNECT torna a navegação rápida e fácil e
pode ainda guardar os seus percursos diários
e viagens planeadas.

Apoio adequado.

Caso ocorra algum incidente, a Chamada de
Emergência envia dados como a localização,
tipo de motor, cor do veículo e número de
passageiros diretamente para o Serviço de
Emergência, facilitando a assistência.

Reconhecimento de Sinais de Trânsito.

Mantenha os olhos na estrada. O Reconhecimento
de Sinais de Trânsito permite-lhe ver os limites de
velocidade e as restrições de ultrapassagem no seu
Painel Digital SEAT para que nunca perca nada.

Assistente Lateral.

Ultrapassar e mudar de faixa é mais seguro que
nunca. Os radares dianteiros e traseiros ajudam
a controlar os chamados ângulos mortos. Se algo
vier na sua direção num raio de 70 metros, será
avisado com um alerta visual.

Mova-se com a maior
despreocupação
do mundo.
Não se preocupe, está tudo assegurado. O novo SEAT
Ibiza vem com tecnologias inovadoras de assistência
à condução para que se possa concentrar no que
é importante - a diversão.

Assistente de Faixa de Rodagem.

Mantenha-se nos eixos automaticamente. O Assistente
de Faixa de Rodagem ajuda-o a permanecer na faixa
pretendida enquanto conduz. Caso comece a desviar-se,
o sistema avisa-o para que possa corrigir o percurso.

Não há nada como uma pequena ajuda. Os
recursos do Assistente em Viagem do novo SEAT
Ibiza monitorizam o seu percurso e utilizam câmaras
para verificar as marcações e curvas da estrada.
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SEGURANÇA

Assistente em Viagem.

Estilos únicos e escolha pessoal. Todos temos a nossa
própria forma de nos movermos. É por isso que o novo
SEAT Ibiza está disponível em 4 acabamentos cheios
de estilo que lhe permitem andar ao seu ritmo.

Versões.
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Mostre o seu
visual desportivo.
Prepare-se para impressionar os seus amigos com um SEAT
Ibiza que é tão dinâmico quanto parece. A versão FR combina
toques de design desportivo com um desempenho melhorado
para lhe oferecer a melhor experiência de condução.

FR.
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Imerso em luz.

O que é melhor do que viajar no Novo SEAT Ibiza
com amigos? Só viajar com amigos no Novo SEAT
Ibiza com o teto de abrir automático aberto.

Tudo acontece no interior.

Performance total com um excelente design de interiores.
Os estofos com tecido de alta qualidade na versão FR
permitem que todos se sentem confortavelmente com
o máximo apoio lateral.

Equipamento
de Série.
Mergulhe nos baixos.

Deixe a sua companhia apreciar a mais alta qualidade
do som BeatsAudio®: 7 altifalantes premium, um potente
subwoofer e um amplificador de 300W que lhe oferece
profundidade e brilho nas suas músicas favoritas.

Ritmo Progressivo.

Fique em sintonia com a estrada. Com as novas
jantes de liga leve maquinadas de 18" opcionais
na versão FR, pode desfrutar de uma condução
mais suave e desportiva.

Design:

• Manípulos das portas na cor da carroçaria
e retrovisores em Preto Glossy

• Para-choques desportivos FR

Sistemas de Assistência
à Condução:
• Perfil de Condução SEAT

• Assistente de Faixa de Rodagem
• Front Assist com assistente de

travagem em cidade. Sem Cruise
Control adaptativo
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• Sistema de deteção de fadiga

• Para-sol condutor e passageiro com

espelho. Faixa porta-cartões no condutor

Segurança:

• Cintos de segurança traseiros
com 3 pontos de fixação

• 6 altifalantes

• Dois airbags dianteiros com

• Sistema de Infotenimento:

• XDS + ESC

automático

• Computador de Bordo "Medium"

• Aviso de colocação do cinto de segurança

aquecidos e com recolhimento elétrico

• Serviços online + Sistema de chamada

• Espelho interior anti encadeamento

com Logo FR

O carro está cheio de amigos, agora aumente o ritmo.
Com quatro Perfis de Condução SEAT que ajustam
a capacidade de resposta, direção e configuração do
motor. O Modo Sport permite-lhe levar o SEAT Ibiza
ao seu auge com uma performance mais dinâmica.

e sensor de luz / chuva

• Aplicações em Cromado

• Volante desportivo multifunções em pele

Especialmente desenhado com um logotipo FR exclusivo, o
volante desportivo multifunções, revestido em pele, possui
controlos avançados que permitem operar o sistema de
áudio e navegação sem tirar as mãos do volante.

• Limpa para-brisas com função intermitente
• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

• Saídas de ar na cor Vermelho Daring

Personalize a forma como se move.

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Vidros traseiros escurecidos
• Teto interior em preto

Comando de primeira classe.

Equipamento:

• Climatronic com filtro Aircare

• Espelhos retrovisores com regulação elétrica,
• Cruise Control

• Imobilizador eletrónico

• Chapeleira para proteção da bagageira

• Iluminação de ambiente + Luzes de leitura
dianteiras

• Sistema Hill hold

• Iluminação interior na zona dos pés, na
consola central e no painel das portas

• Alavanca de velocidades e travão
de mão em pele

• Bluetooth + 2 entradas USB tipo C
Radio 2 (MIB3) 8,25"

com Display multifunções
de emergência privada

Jantes & Pneus:

• Jantes de Liga Leve 7J x 17

e Pneus 215/45 R17 914W XL

• Controlo de pressão dos pneus
• Kit de ferramentas + anti furo

Faróis:

• Faróis dianteiros LED com lentes

• Regulação automática do alcance das luzes
• Acendimento automático dos faróis
+ Função Coming&Leaving Home
+ Sensor de Luz

desativação do airbag do passageiro

• Travões traseiros de tambor
• Airbags laterais dianteiros
e Airbag de Cortina

• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Protecção pro-activa e extensivel
a peões e ciclistas

• Fecho centralizado

• Bancos desportivos FR reguláveis
à frente em altura

• ISOFIX + Top Tether com pontos

de ancoragem nos bancos laterais
traseiros (1+1)

• Banco traseiro rebatível assimetricamente

Mova-se para
um ritmo superior.
Mostre a todos o seu lado elegante. A versão Xcellence leva
o novo SEAT Ibiza a um nível totalmente novo de distinção.
Com características de design e acabamentos excecionais
que transformam por completo as suas viagens.

Sempre no caminho certo.

É como aquele amigo que está sempre lá quando
precisamos. O Painel Digital de 10,25" com navegação
online mantém-no na direção certa e ajuda-o a
encontrar o melhor caminho para o seu destino.
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O reflexo da qualidade pura.

Conduza com confiança. A nova versão do SEAT
Ibiza Xcellence vem com molduras Burgundy
à volta das saídas de ventilação, adicionando
um toque de sofisticação ao interior do seu novo
SEAT Ibiza.

Xcellence.

Equipamento
de Série.
Design:

Equipamento:

• Manípulos das portas na cor da carroçaria

• L impa para-brisas traseiro com função intermitente

• Detalhes Cromados

e retrovisores na cor cinzento Atom

• Para-choques na cor da carroçaria
• Teto interior em preto

• Aplicações em Cromado

• Interior da porta dianteira e painel lateral
em tecido com moldura decorativa

• Rede na consola central do lado
do passageiro

• Saídas de ar na cor Burgundy

• Volante desportivo multifunções em pele

Sistemas de Assistência
à Condução:

• Sensores de estacionamento traseiros
• Assistente de Faixa de Rodagem
• Front Assist com assistente
de travagem em cidade.

• Sem Cruise Control adaptativo
• Sistema de deteção de fadiga
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•F
 aróis de nevoeiro dianteiros

Multimédia,
Audio e Navegação:

Segurança + Bancos:

• L impa para-brisas com sensor de luz e chuva

• Bluetooth + 2 entradas USB tipo C

• Dois airbags dianteiros com

• 6 altifalantes

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

• Sistema de infotenimento

•A
 tivação automática das lues e função Coming Home

• Computador de Bordo "Medium"

•E
 spelhos retrovisores com regulação elétrica,

• Serviços Onlie + Sistema de chamada

•C
 limatronic com filtro Aircare

•E
 spelho interior antiencandeamento automático
aquecidos e com recolhimento elétrico

•C
 ruise Control

•P
 orta objetos sob o banco do passageiro
• Imobilizador eletrónico

•C
 hapeleira para proteção da bagageira
•A
 poio de braço dianteiro

Radio 2 (MIB3) 8,25"

com Display multifunções
de emergencia privada

Jantes & Pneus:

• Jantes de Liga Leve 6.5J x 16
+ Pneus 195/55 R16 91V XL

• Controlo de pressão dos pneus

•S
 istema Hill hold

• Kit de ferramentas + Kit anti furo

• Iluminação na zona dos pés na parte dianteira, na

Faróis:

• Alavanca de velocidades e travão de mão em pele

• Ajuste do alcance dos faróis dianteiros

• Iluminação de ambiente + Luzes de leitura dianteiras
área da consola central e no painel das portas

• Faróis dianteiros Eco LED

• Bolsa no encosto dos bancos dianteiros

• Acendimento automático dos faróis

• Faixa porta-cartões no condutor

• Coming&Leaving Home + Sensor de Luz

• Para-sol condutor e passageiro com espelho.

+ Função

• Cintos de segurança traseiros
com 3 pontos de fixação

Toda a festa precisa de luzes.

Mude o estado de espírito.

Estável, robusto e elegante.

Os detalhes, contam.

Brilhe. Os faróis Full LED na versão Xcellence
asseguram uma iluminação infinita do seu
caminho e mantêm-no seguro durante a viagem.

desativação do airbag do passageiro

Encontre a tonalidade certa. Com luzes nas áreas
dos pés, portas e saídas de ventilação do novo
SEAT Ibiza, o seu sistema de iluminação ambiente
permite-lhe combinar o interior do seu carro com
o seu estado de espírito.

• ESC

• Travões traseiros de disco

• Aviso de colocação do cinto de segurança

• Airbags laterais dianteiros e Airbag de Cortina
• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Protecção pro-activa e extensivel
a peões e ciclistas

• Câmara multifunções

• Sistema de fecho central "Keyless Entry"
sem safelock

• Bancos dianteiros ajustáveis em altura
(condutor & passageiro)

• ISOFIX + Top Tether com pontos de
ancoragem nos bancos laterais
traseiros (1+1)

• Banco traseiro rebativel assimetricamente
• Bancos XCELLENCE

Não é apenas design ou estilo. A versão
Xcellence poderá vir com jantes opcionais
de 17" em Nuclear Grey.

Entre no seu SEAT Ibiza sem tirar as chaves
do bolso. O sistema KESSY é útil quando tem
as mãos ocupadas.

Chegue em
grande estilo.
Na versão Style pode optar por diferentes jantes de liga
leve e permitir um design exterior ainda mais dinâmico.
Já o interior é confortável e perfeito para partilhar com
aqueles que mais gostamos.

Style.
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Um toque de classe.

Por que não manter as coisas sofisticadas?
A moldura da saída de ventilação Neutral Grey
da versão Style do novo SEAT Ibiza dá ao seu
interior uma aparência requintada.

Proximidade confortável.

O sensor de estacionamento traseiro informa-o
quão perto está de outros veículos ou objetos.
Assim, quando estiver a manobrar, terá um controlo
avançado para que possa recuar sem receios.

Equipamento
de Série.
Movimento otimizado.

O novo Ibiza vem com jantes de liga leve de 16" em
Nuclear Grey como opcional para lhe oferecer
uma forma leve e intemporal de se mover no seu
dia a dia.

Sensação de qualidade e controlo

Desfrute do estilo, conforto e da sensação de ter
um volante multifunções revestido a pele que lhe
permite ter o controlo total da viagem… e das
suas músicas.

Design:

Equipamento:

• Manípulos das portas e retrovisores

• Faróis traseiros em halogéneo

• Para-choques na cor da carroçaria
na cor da carroçaria

• Aplicações em cromado

• Painel das portas em PVC

• Tejadilho interior em cinzento

• Saídas de ar na cor amarelo mel

• Volante desportivo multifunções em pele

Sistemas de Assistência
à Condução:

• Pacote Condução: Sistema de deteção

de fadiga + Cruise Control com limitador
de velocidade

• Assistente de Faixa de Rodagem

• Front Assist com travagem de emergência
em cidade, sem cruise control adaptativo

Ambiente fresco, calor aconchegante.

Seja qual for o tempo que faz lá fora, o Climatronic
mantém a temperatura do seu habitáculo da maneira
que gosta. Os seus amigos vão agradecer mais tarde.
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Brilhe.

As luzes Eco LED garantem que todos os seus
movimentos são vistos com um estilo arrojado
e sem limites. A inovadora tecnologia Eco,
mantém o consumo de energia baixo.

• Sistema de deteção de fadiga

• Espelhos retrovisores com regulação elétrica
• Limpa para-brisas traseiro com função intermitente
• Cruise Control

• Espelho retrovisor interior com regulação manual

Jantes & Pneu:

• Jantes de Liga Leve 15" Enjoy 20/1
com Pneus 185/65 R15 88H

• Controlo de pressão dos pneus
• Kit de ferramentas + Kit antifuro

• Imobilizador eletrónico

Faróis:

• Vidros dianteiros elétricos

• Ajuste do alcance dos faróis dianteiros

• Sistema Hill hold

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Chapeleira para proteção da bagageira
• Luzes de leitura dianteiras
• Alavanca de velocidades e travão de mão em pele

• Para-sol condutor e passageiro com espelho. Faixa

• Faróis dianteiros Eco LED

• Luzes diurnas automáticas

Segurança + Bancos:

• Cintos de segurança traseiros
com 3 pontos de fixação

• Dois airbags dianteiros com

desativação do airbag do passageiro

• Electronic stability control (ESC)

• Aviso de colocação do cinto de segurança

• Airbags laterais dianteiros e Airbag de Cortina
• Cintos de segurança dianteiros
com 3 Pontos de fixação

• 3 Encostos de cabeça traseiros

• Protecção pro-activa e extensivel
a peões e ciclistas

porta-cartões no condutor

• Fecho centralizado

de luz

• Bancos Comfort STYLE regulável

• Limpa para-brisas com função intermitente e sensor
• Ar condicionado manual
• 6 altifalantes

• Bluetooth + 2 entradas USB tipo C

• Sistema de infotenimento Radio 2 (MIB3) 8,25"
• Computador de Bordo "Medium" com Display
multifunções

• Serviços online + Sistema de chamada
de emergência privada

• Câmara multifunções
em altura à frente

• ISOFIX + Top Tether com pontos

de ancoragem nos bancos laterais
traseiros (1+1)

• Banco traseiro rebatível assimetricamente

Tudo o que
é essencial.
Fiabilidade e ritmo, numa batida de design vigoroso. Aproveite-os
ao máximo com a versão Reference. Segurança, estilo e acesso
a uma ampla gama de funcionalidades modernas para que possa
sempre elevar a fasquia quanto se diverte com os seus amigos.

Controlado, seguro e alerta.

Graças ao Detetor de Fadiga, qualquer direção
errática ou desvios de faixa feitos durante a condução
irão causar um alerta sonoro e visual que é exibido no
painel situado à frente da linha de visão do condutor.
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O toque que faltava.

Revestido com uma moldura na cor Amarelo
Mel que adiciona um toque ao design das
saídas de ventilação e dá ao seu interior o visual
vibrante que o Novo SEAT Ibiza representa.

Reference.

Jantes.
15"

FR
Xcellence
Style
Reference
Série
Opcional

16"
DESIGN 16"
LIGA LEVE
PRATA BRILHANTE

DESIGN 16"
LIGA LEVE
CINZA NUCLEAR MAQUINADAS

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
PRATA BRILHANTE

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
CINZA NUCLEAR MAQUINADAS

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
PRETO MAQUINADAS

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO MAQUINADAS

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO GLOSSY MAQUINADAS

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO MAQUINADAS

XC

St

17"
ENJOY 15"
LIGA LEVE
PRATA BRILHANTE
St

R

FR

XC

XC St

18"
URBAN 15"
JANTES DE AÇO
R
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FR

FR

XC St

PERFORMANCE 18"
LIGA LEVE
PRETO SPORT
FR XC St

FR
XC
St
R

Cores.

BRANCO CANDY¹

VERMELHO PURE¹
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FR XC St

FR XC St

R

R

BRANCO NEVADA²

VERMELHO DESIRE²

FR XC St

R

FR XC St

PRATA URBAN²

AZUL SAPHIRE²

FR XC St

R

FR XC St

CINZENTO
MAGNETIC TECH²

ASPHALT BLUE²

FR XC St

FR XC St

R

R

PRETO MIDNIGHT²

FR XC St

FR
Xcellence
Style
Reference
Série
Opcional

R

FR
XC
St
R

¹ Normal.
² Metalizada.

Estofos.

FR
Xcellence
Style
Reference
Série
Opcional

FR
XC
St
R

TECIDO LE MANS SPORT

FR

TECIDO CONFORT N

XC

TECIDO CONFORT COMO

St

TECIDO CONFORT ACERO

R

BANCOS DESPORTIVOS PRETO DINAMICA

FR

BANCOS DESPORTIVOS PRETO DINAMICA

XC
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O Novo SEAT Ibiza está sempre pronto para ir à aventura, mas
isso não significa que não queira refinar um pouco as coisas.
Descubra uma vasta gama de acessórios, especialmente
concebidos para se adaptarem ao seu Novo SEAT Ibiza.

A mudança
é boa.
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Interior.
Viaje com boa aparência e inteligência. Descubra uma
variedade de acessórios que tornarão o tempo das suas
viagens ainda mais agradável.

Rede entre os bancos.

Tudo à mão. Esta rede de bancos está equipada com
uma série de bolsos para que os seus passageiros
possam manter os itens essenciais de viagem bem
organizados e à mão.

Pedais e apoio para pés em alumínio.

ACESSÓRIOS

Estes pedais e apoio para pés a condizer, incorporam
aço inoxidável e borracha antiderrapante para
melhorar a aderência e o desempenho. E também
dão um toque final desportivo ao seu cockpit.
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Proteção.
Organizador de bagageira.

Perfeitamente adaptado ao painel do piso, o organizador
de bagageira vem com barras telescópicas para ajudar
a manter tudo no lugar.

Tabuleiro de bagageira reversível.
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ACESSÓRIOS

Carregue tudo sem preocupações. Proteja o espaço da
bagageira do seu Novo Ibiza contra o desgaste com este
tabuleiro reversível, que oferece um lado acarpetado
e um lado de plástico no verso.

Transporte.
Indomável, livre e pronto para a neve. Prepare a sua
tripulação e siga para as montanhas no seu novo
SEAT Ibiza.

Suporte para esquis Xtender.

Tempo para uma escapadela? Ótimo. Deslize facilmente
os seus esquis e pranchas de snowboard para dentro
e para fora do tejadilho com apenas um botão usando
este suporte de esqui extensível.

Suporte para esquis.

ACESSÓRIOS

Ideal para um carro cheio de companheiros, o suporte
para esquis SEAT ajusta-se perfeitamente ao seu
Novo Ibiza, permitindo-lhe transportar 4-6 esquis ou
2-4 pranchas de snowboard.
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Transporte.
Duplique a diversão em 2 rodas e leve as suas bicicletas para
a estrada. Os acessórios de bicicleta da SEAT permitem que
carregue tudo com rapidez e segurança.

Suporte de reboque para bicicleta.

Este suporte de metal dobrável fixa-se à barra de reboque
do seu novo Ibiza, permitindo que transporte facilmente
2 bicicletas na sua próxima aventura.

Suporte para bicicleta.
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ACESSÓRIOS

Perfeito para os apaixonados do ciclismo, este suporte
suspenso adapta- se ao formato da sua bicicleta e inclui
uma braçadeira de quadro para manter tudo seguro
e protegido.

Transporte.
O novo SEAT Ibiza não só o ajuda a si e a todos que
conhece a chegar lá. Também permite que leve tudo
o que precisa consigo.

Suporte para prancha de surf.

Adaptando-se ao formato da sua prancha para a manter
segura e protegida, este suporte torna a viagem de última
hora para algumas ondas um sonho fácil de fluir.

Mala de tejadilho.

Faça chuva ou faça sol. Leve o que precisa e mantenha-o
totalmente protegido das intempéries. Esta mala de
tejadilho com design aerodinâmico é simples de montar
e ideal para grandes viagens.

Barras de tejadilho.
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ACESSÓRIOS

Este versátil acessório de transporte permite carregar
equipamentos na parte superior do seu novo SEAT Ibiza
e pode ser ainda mais personalizado adicionando
acessórios de suporte se for necessário.

Acessórios
para animais
de estimação.
Quer partilhar os bons momentos com toda a família?
Então porque não equipar o seu novo SEAT Ibiza com
alguns acessórios de topo para animais de estimação?

Arnês para cão.

ACESSÓRIOS

Qualquer que seja o tamanho do seu amigo de quatro
patas, traga-o de viagem. Este arnês está disponível
em todos os tamanhos para cães com peso entre 2kg
e 40kg.
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Grelha de separação.

Esta grelha removível separa o compartimento da
cabine da área do porta-bagagens, fornecendo
proteção extra enquanto mantém os seus animais
de estimação seguros e protegidos.

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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