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To nadal życie,
tylko lepsze.

Rozejrzyj się. Widzisz drogi? Początki? Przeszkody? Możliwości? 

W SEAT-cie widzimy świat w całej jego dzikiej i wspaniałej 

okazałości. Tacy już jesteśmy. Pochodzimy z miejsca, które tętni 

kreatywnością i pozytywną energią. Z miejsca, w którym to co 

jest uznawane za „oryginalne” jest naszym sukcesem. Właśnie 

dlatego wszystko, czego dotkniemy – od samochodów, przez 

rowery, po nowoczesne rozwiązania mobilne – pomaga Ci żyć 

łatwiej, radośniej i śmielej.
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Czy jest coś, co cieszy bardziej niż dotarcie do celu? Tak – 

dotarcie tam wcześniej nowym SEAT-em Ibiza. Więc bierz 

znajomych, podgłośnij muzykę i ruszaj. Nowy SEAT Ibiza jest 

stworzony na wszystkie dni pełne radości.

#AllMyFriends
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Muzyka i zabawa dla 
wszystkich znajomych.

Życie to ciągła podróż. Podrasuj ją pełnymi światłami 

LED i podświetlanymi wylotami powietrza, które 

stworzą jeszcze lepszy nastrój. Od komunikacji online 

po godziny wysokiej jakości muzyki – system dźwiękowy 

BeatsAudio™ w nowym modelu SEAT Ibiza został 

zaprojektowany do podkręcania imprezy.
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Obiecujący w środku, zadziwiający na zewnątrz. Ostrzejsze 

i bardziej wyrafi nowane linie, które dają Ci wolność wyboru 

do podążania własną drogą. 

Nowy SEAT Ibiza ma przeprojektowane pełne przednie 

światła LED, które rozświetlą miasto przy niewielkim zużyciu 

energii. A dzięki nowym felgom aluminiowym będziesz 

zawsze przykuwać uwagę. Wszystko to dopełnione 

delikatnym, ręcznie pisanym logo SEAT Ibiza umieszczonym 

na drzwiach bagażnika.

Popisz się nim. 
Bo czemu nie?
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Wjedźcie na 
imprezę.
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Ty, Twoi znajomi, wszyscy. Atmosferę podkręci 

wygodna, indywidualizowana tapicerka oraz nowe 

oświetlenie wylotów powietrza. Możesz też cieszyć 

się jeszcze większą przyjemnością z jazdy dzięki 

nowej, ergonomicznej kierownicy wielofunkcyjnej, 

podniesionemu ekranowi systemu infotainement 

typu fl oating oraz miękkiej desce rozdzielczej. 
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W centrum 
wszystkiego.
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Im więcej widzisz, tym więcej wiesz. Łącząc w sobie 

większy, 9,2-calowy ekran dotykowy typu fl oating 

z nawigacją i bezprzewodową technologią Full Link, nowy 

SEAT Ibiza jest przeznaczony dla tych, którzy lubią trzymać 

kontakt ze światem. Zsynchronizuj swoje mapy, listy 

kontaktów, muzykę i inne zasoby, aby mieć do nich ciągły 

dostęp podczas jazdy. Możesz nimi sterować bez użycia 

rąk dzięki systemowi głosowemu „Hola-Hola”. 

Wszystko to uzupełnia w pełni wirtualny kokpit o przekątnej 

10,25 cala, który wyświetla wszystkie najważniejsze dane, 

a dodatkowo umożliwia dostosowanie prezentowanych 

informacji. Możesz go nawet rozdzielić na trzy różne 

panele, tak abyś wszystko, co niezbędne miał na linii 

wzroku. 
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Tańcz. 
Baw się. 
Jedź.

ŁĄ
C

Z
N

O
Ś

Ć
 I 

M
U

Z
Y

K
A

Wspólne śpiewanie, ulubione utwory. Nowy SEAT Ibiza jest stworzony 

do życia w rytm muzyki – zapewnia to najwyższej jakości system 

dźwiękowy BeatsAudio™, który jeszcze poprawi brzmienie Twoich 

ulubionych kawałków. A ponadto dzięki systemowi SEAT CONNECT** 

masz dostęp do wszystkich najlepszych utworów. 

Chcesz puścić je bezpośrednio z telefonu? Nie ma problemu – wsiądź 

do samochodu i zsynchronizuj playlistę przy użyciu bezprzewodowej 

technologii Full Link.
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W kontakcie, 
jak najlepsi przyjaciele.

Ciesz się nieprzerwaną komunikacją z samochodem. Za pomocą telefonu możesz zablokować i odblokować 

drzwi, sprawdzić stan samochodu oraz uruchomić klakson. Możesz nawet zapytać samochód o drogę lub 

puścić kolejny utwór – wszystko to zapewni system SEAT CONNECT**.

Media na żądanie.
Gdy Twoja głowa jest pełna muzyki, a Twój 

samochód może ją dla Ciebie grać. Słuchaj 

czego chcesz i kiedy chcesz dzięki pełnej 

komunikacji online.

Nawigacja.
Wszystkie miejsca, które lubisz oraz te, które 

chcesz odkryć. Dzięki systemowi SEAT CONNECT 

nawigacja jest szybka i łatwa, możesz również 

zapisywać codzienne i planowane trasy.

Odpowiednie zabezpieczenie.
W razie wypadku system Private Emergency 

eCall wyśle dane o Twojej lokalizacji, rodzaju 

silnika, kolorze samochodu i liczbie pasażerów 

bezpośrednio do służb ratunkowych, aby 

ułatwić im interwencję.
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System rozpoznawania znaków drogowych 
Patrz cały czas przed siebie. System rozpoznawania znaków 

drogowych wykrywa aktualne ograniczenia prędkości i zakazy 

wyprzedzania i wyświetla je na cyfrowym kokpicie SEAT, więc 

niczego już nie przeoczysz. 

System ostrzegania o nadjeżdżających pojazdach 
Wyprzedzanie lub zmiana pasa ruchu nie wymaga już odwracania się. 

Przedni i tylny radar pomagają Ci monitorować martwe pola. A gdy 

cokolwiek zbliży się do Ciebie w promieniu 70 metrów, zostaniesz o tym 

powiadomiony sygnałem wizualnym.

System Travel Assist 
Nie ma nic lepszego, niż pomocna dłoń. System Travel Assist w 

nowym modelu SEAT Ibiza monitoruje jazdę i za pomocą 

kamer wykrywa oznakowanie poziome oraz zakręty na drodze.

Asystent pasa ruchu. 
Automatyczne wykrywanie toru jazdy. System Lane Assist 

pomaga utrzymać samochód na aktualnym pasie ruchu. 

A jeżeli zaczniesz z niego zjeżdżać, powiadomi Cię, abyś 

poprawił tor jazdy.

Skoncentruj się na 
przyjemności.
Nie martw się, Twój samochód wszystkim się zajmie. 

Nowy SEAT Ibiza posiada innowacyjną technologię 

wspomagania jazdy, dzięki której możesz skupić się na tym, 

co najlepsze – na przyjemności.
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Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być 

w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.
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Wyjątkowe style i możliwość personalizacji. Każdy ma 

własny styl podróżowania. Dlatego nowy SEAT Ibiza 

oferuje cztery stylowe wersje wyposażenia, które jeszcze 

bardziej podkreślą Twoją wyjątkową osobowość. 

Obfi tość 
wyposażenia.
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reference style FR FR
Silnik 1.0 MPI 80KM 1.0 TSI 95 KM 1.0 TSI 110KM 1.5 TSI 150 KM DSG

Skrzynia biegów manualna 5-biegowa manualna 5-biegowa manualna 6-biegowa automatyczna 7-biegowa

Felgi 15-calowe felgi stalowe 15-calowe felgi aluminiowe 17-calowe felgi aluminiowe 18-calowe felgi aluminiowe

Elektryczne szyby przód/tył (P/T) P/- P/- P/T P/T

Manualna klimatyzacja Climatic • • - -

8.25-calowy ekran multimedialny z radiem i bluetooth • • • •

Łączność z telefonem Full Link • • • •

Przednie światła LED • • • •

Czujniki parkowania z tyłu - • • •

Koło zapasowe/dojazdowe - • • •

Tempomat - • • •

Światła przeciwmgielne - • • •

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic - - • •

Podgrzewane przednie fotele - - • •

Przyciemniane szyby z tyłu - - • •

Kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu i przodu - - - •

Tapicerka Dinamica® - - - •

Kolor nadwozia

Wyposażenie standardowe • 
Wyposażenie niedostępne - 

¹ Niemetalizowany.
² Metalizowany.
³ metalizowany specjalny.

NEVADA WHITE²PURE RED¹ MAGNETIC TECH² DESIRE RED³PURE RED¹ MAGNETIC TECH² DESIRE RED³PURE RED¹ MAGNETIC TECH² DESIRE RED³ DESIRE RED³

Najszybszy sposób na 
odbiór SEAT-a Ibiza!

Tylko 2 decyzje dzielą Cię od swojego nowego auta. 

Wybierz jedną z 4 najpopularniejszych konfi guracji 

w wariancie „Szybki wybór” z kompletnym 

wyposażeniem. Następnie dobierz kolor, który 

najbardziej Ci się podoba. My gwarantujemy szybki 

czas dostawy!
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Podrasuj sportowy styl.

FR

Gotowy na zaimponowanie znajomym? Nowy SEAT Ibiza jest 

tak dynamiczny, jak wygląda. Wyposażenie FR łączy sportowe 

zacięcie i ulepszone właściwości, aby zapewnić optymalne 

wrażenia z jazdy.

Skąpany w świetle. 
Czy jest coś lepszego, niż podróż ze znajomymi 

nowym SEAT-em Ibiza? Tak – podróż ze 

znajomymi nowym SEAT-em Ibiza z szeroko 

otwartym automatycznym dachem.

Najlepsze tkwi wewnątrz. 
Doskonałe osiągi i wyjątkowa stylistyka wnętrza. 

Dzięki wysokiej jakości tapicerce materiałowej FR 

wszyscy będą siedzieć wygodnie i z odpowiednim 

podparciem bocznym.
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Zanurz się w muzyce. 
Cieszcie się idealnie czystym dźwiękiem dzięki najwyższej 

jakości systemowi BeatsAudio®: 7 głośników premium, 

potężny subwoofer oraz system o mocy 300 W zapewniający 

idealną głębię i brzmienie wszystkich ulubionych utworów.

Rytm drogi. 
Dostrój się do rytmu drogi. Dzięki opcjonalnym 

18-calowym felgom aluminiowym możesz cieszyć się 

jeszcze płynniejszą i bardziej sportową jazdą. 

Dostosuj podróż do siebie.
Samochód pełen znajomych? Podkręć więc atmosferę. 

Masz do tego system SEAT Drive Profile, który zwiększy 

responsywność silnika i układu kierowniczego oraz 

odpowiednio dostosuje konfi gurację samochodu. Profi l 

Sport pozwoli Wam cieszyć się najwyższymi osiągami 

samochodu dzięki bardziej dynamicznej jeździe.

Idealne sterowanie.
Specjalnie zaprojektowana sportowa kierownica 

wielofunkcyjna z wyróżniającym emblematem FR, obita 

skórą Nappa, posiada zaawansowane elementy sterujące, 

które pozwalają obsługiwać system audio i nawigację bez 

zdejmowania rąk z kierownicy.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• SEAT Drive Profi le: 

4 profi le jazdy umożliwiające zmianę reakcji 

silnika, wspomagania kierownicy oraz skrzyni 

biegów DSG

Komfort: 

• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane 

i składane lusterka boczne

• Pakiet Komfort:

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa 

Climatronic z funkcją AirCare

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)

Automatyczna funkcja opóźnionego 

wyłączania świateł „Coming and Leaving 

Home”

Automatycznie ściemniające się lusterko 

wsteczne

Elektrycznie regulowane, podgrzewane 

i składane lusterka boczne

Elektrycznie sterowane szyby z tyłu

Oświetlenie: 

• Tylne światła LED

• Pakiet Full LED:

Przednie światła Full LED z funkcją 

świateł autostradowych

Tylne światła LED z oświetleniem tablicy 

rejestracyjnej w technologii LED

Światła do jazdy dziennej LED

Oświetlenie konsoli centralnej oraz 

przestrzeni na nogi z przodu

Nadwozie: 

• Lusterka lakierowane w kolorze Glossy 

Black

• Lust Elementy dekoracyjne przedniego 

zderzaka w kolorze Glossy Black

• Sportowy tylny zderzak w stylistyce FR

• Listwa okien w kolorze czarnym

• Logo FR z tyłu samochodu

• Przyciemniane szyby z tyłu

Koła i zawieszenie: 

• 17-calowe felgi aluminiowe 

DYNAMIC

• Zawieszenie FR

Wnętrze - fotele 
i elementy ozdobne: 

• Fotele LE MANS z czerwonym 

przeszyciem

• Fotel pasażera z regulacją 

wysokości

• Dźwignia hamulca ręcznego 

obszyta skórą z przeszyciami 

w kolorze czerwonym

• Czarna podsufi tka

• Dekor nawiewów na desce 

rozdzielczej w kolorze Daring Red

Wnętrze - kierownice: 

• Wielofunkcyjna, sportowa 

kierownica ze sterowaniem 

radiem i telefonem obszyta skórą 

Nappa z przeszyciem w kolorze 

czerwonym z logo FR

• Łopatki do zmiany biegów przy 

kierownicy dla DSG

Wnętrze - elementy 
funkcjonalne: 

• Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu 

oraz konsoli centralnej

• Oświetlenie ambientowe LED kabiny

• Pakiet schowków:

Podłokietnik z przodu (tkanina)

Schowek pod fotelem pasażera i półka 

pod fotelem kierowcy

Siatka w bagażniku

Podwójna podłoga bagażnika

• Podświetlenie ambientowe nawiewów 

i oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu

28



Zmierzajcie do 
celu z klasą.

Style

Ty i wszyscy znajomi, razem, w odpowiedniej atmosferze. 

Wyposażenie Style daje Ci możliwość wyboru lśniących felg 

aluminiowych, dynamicznej linii nadwozia oraz komfortowych 

elementów wykończenia wnętrza, które będzie idealnym 

miejscem dla wszystkich przyjaciół.

Wystarczy, by zapewnić wygodę. 
Tylny czujnik parkowania poinformuje Cię o odległości 

od innych pojazdów i otaczających obiektów. 

Dysponujesz więc przydatnym narzędziem, które ułatwi 

Ci każde parkowanie tyłem.

Nutka stylu.
Dlaczego miałbyś rezygnować z wyrafi nowanych 

detali? Obwódki wylotów powietrza w kolorze 

szarym w wykończeniu Style nadają wnętrzu 

wyjątkowego wyglądu.
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Płynne ruchy. 
Dostępne są opcjonalne 16-calowe felgi Design w kolorze 

Nuclear Grey, które pomogą Ci swobodnie i z klasą 

przemieszczać się podczas codziennej jazdy.

Jakość i pełna kontrola. 
Masz do dyspozycji stylową, wygodną i miłą w dotyku 

kierownicę wielofunkcyjną obitą skórą, która zapewni 

pełną kontrolę nad samochodem i nad muzyką. 

Orzeźwiający chłód, przyjemne ciepło.
Nieważne, jaka jest pogoda na zewnątrz. W samochodzie 

system Climatronic zapewni taką pogodę, jaką sobie zażyczysz. 

Znajomi podziękują później.

Tempomat.
Sposób na stałą i niezawodną kontrolę prędkości.

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Tempomat

• Czujniki parkowania z tyłu

• Koło zapasowe/dojazdowe

Koła i zawieszenie: 

• 16-calowe aluminiowe

Oświetlenie: 

• Przednie światła przeciwmgielne

Wnętrze - kierownice: 

• Kierownica pokryta skórą

Wnętrze - fotele i elementy ozdobne: 

• Składana i dzielona tylna kanapa

Wnętrze - elementy 
funkcjonalne: 

• Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy 

i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na 

karty i lusterkiem)

• Dźwignia hamulca obszyta skórą

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:
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Reference

Pełna niezawodność, odważny charakter. Maksymalnie 

wykorzystaj właściwości samochodu dzięki wykończeniu 

Reference. Bezpieczeństwo, wyjątkowy styl i dostęp do szerokiej 

gamy nowoczesnych funkcji – wsiadaj ze znajomymi, podkręć 

muzykę i ruszaj w podróż.

Wszystko, co niezbędne.

Dodaj trochę pasji.
Elementy wykończenia w kolorze Honey Mustard 

dodadzą szyku i klimatu kratkom wylotu powietrza 

oraz nadadzą wnętrzu oryginalnego wyglądu, tak 

charakterystycznego dla modelu SEAT Ibiza.

Zawsze bezpiecznie.
W przypadku nierównych ruchów kierownicą lub nierównej 

jazdy po pasie ruchu system rozpoznawania zmęczenia włączy 

sygnał dźwiękowy i wizualny wyświetlany na linii wzroku 

kierowcy, na analogowym kokpicie.
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Media System z Full Linkiem. 
Gdy Twoja głowa jest pełna muzyki, a Twój

samochód może ją dla Ciebie grać.

Rozświetl drogę.
Dzięki światłom ecoLED wszystkie Twoje manewry 

będą idealnie widoczne, nawet z dużej odległości. 

A innowacyjna technologia Eco utrzyma niskie zużycie 

energii, aby światła świeciły dłużej.

Wielofunkcyjna kierownica.
Do Twojej dyspozycji wygodna i miła w dotyku kierownica 

z tworzywa sztucznego zapewniająca pełną kontrolę nad 

samochodem.

Klimatyzacja Climatic.
Funkcjonalna i prosta w konfi guracji klimatyzacja 

manualna Climatic.

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Pakiet wpomagania jazdy S

System kontroli odstępu Front Assist z funkcją 

awaryjnego hamowania i funkcją ochrony 

pieszych i rowerzystów

Asystent pasa ruchu Lane Assist

Ogranicznik prędkości

Asystent podjazdu (Hill Hold Control)

Funkcja rekomendacji zmiany biegów

Bezpieczeństwo: 

• ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA

• Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy 

i pasażera

• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy 

i pasażera

• Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

• Poduszki powietrzne kurtynowe

• Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy 

wszystkich siedzeniach

• System przypominający o konieczności zapięcia 

pasów na 2 fotelach

• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach 

tylnej kanapy (1+1)

• System kontroli ciśnienia w oponach

Komfort: 

• Klimatyzacja manualna Climatic

• Elektrycznie sterowane szyby z przodu

• Elektrycznie regulowane lusterka boczne

• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 

i otwieraniem pokrywy bagażnika z pilota

• Analogowa tablica przyrządów z ekranem 

komputera pokładowego

Multimedia: 

• Media System+

8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy

Radio FM/AM

2x złącze USB-C

6 głośników*

Bluetooth

• Full Link

• DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja 

odbioru programów radiowych w formie 

cyfrowej

SEAT Connect**: 

• SEAT CONNECT dla Media System Colour

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja 

na 10 lat)

Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

Oświetlenie: 

• Przednie światła ecoLED

• Światła do jazdy dziennej LED

Nadwozie: 

• Klamki lakierowane w kolorze nadwozia

• Lusterka lakierowane w kolorze 

nadwozia

• Zderzaki w kolorze nadwozia

• Wyrafi nowane oznaczenie modelu 

inspirowane odręcznym pismem na 

tylnej pokrywie bagażnika

Koła i zawieszenie: 

• 15-calowe felgi stalowe URBAN

• Opony o niskim oporze toczenia dla 15 

calowych felg stalowych i aluminiowych 

[185/65 R15 88H]

• Opony o niskim oporze toczeni dla 16 

calowych felg aluminiowych [195/55 

R16 91V XL]

• Hamulce tarczowe z przodu

• Zawieszenie COMFORT

Wnętrze: 

• Fotele standardowe 

• Fotel kierowcy z regulacją wysokości

• Składana tylna kanapa

• Zagłówki z regulacją wysokości w przednich 

fotelach i na tylnej kanapie

• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

• Dekor nawiewów na desce rozdzielczej 

w kolorze Honey Mustard

• Wielofunkcyjna kierownica z tworzywa 

sztucznego

• Kolumna 

kierownicy z regulacją w pionie i poziomie

• Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy 

i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na 

karty)

• Zamykany schowek w desce rozdzielczej

• Schowki w panelach drzwi przednich 

i tylnych

• Gniazdo 12V z przodu

• Oświetlenie wnętrza z lampkami do 

czytania

SEAT Care: 

• 5 lat Gwarancji SEAT
36



15"

ENJOY 

BRILLIANT SILVER

FELGA ALUMINIOWA
St  R

URBAN 

FELGA STALOWA
R

ENJOY

URBAN

16"

DESIGN 

NUCLEAR GREY MACHINED

FELGA ALUMINIOWA
St

Felgi.

17"

DYNAMIC 

BRILLIANT SILVER

FELGA ALUMINIOWA
FR

DYNAMIC 

BRILLIANT SILVER

18"

PERFORMANCE

BLACK R MACHINED

FELGA ALUMINIOWA
FR

PERFORMANCE MACHINED

GLOSSY BLACK

FELGA ALUMINIOWA
FR

PERFORMANCE

BLACK R MACHINED

PERFORMANCE MACHINED

GLOSSY BLACK

FELGA ALUMINIOWA

FR FR

Style St  

Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

3838



Kolory.

CANDY WHITE¹ MIDNIGHT BLACK²

ASPHALT BLUE²SAPPHIRE BLUE² FR  St

FR  St  R NEVADA WHITE² FR  St  R URBAN SILVER² FR  St  R

FR  St  RPURE RED¹ FR  St  R

MAGNETIC TECH² FR  St  R FR  St  R

FR FR

Style St  

Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

¹ Niemetalizowany.
² Metalizowany.

³ Metalizowany specjalny.

DESIRE RED³ FR  St

4040



Tapicerki.

CZARNO-GRANATOWA TAPICERKA MATERIAŁOWA 

LE MANS Z CZERWONYM PRZESZYCIEM

FR CZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA St

CZARNA TAPICERKA MATERIAŁOWA R TAPICERKA DINAMICA® Z TKANINY I SKÓRY 

EKOLOGICZNEJ Z CZERWONYM PRZESZYCIEM

FR FR FR

Style St  

Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

4242



Dodaj trochę 
od siebie.

Nowy SEAT Ibiza jest gotowy do drogi i na kolejną 

przygodę, lecz to nie oznacza, że nie można dodać 

jeszcze czegoś wyjątkowego. Odkryj szeroki asortyment 

akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla nowego 

SEAT-a Ibiza.
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Indywidualizacja.
Jeżeli dbasz o najdrobniejsze detale, możesz sprawić, że nowy 

SEAT Ibiza będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Dostosuj do siebie 

nadwozie dzięki kilku unikalnym elementom.

Listwy drzwi bocznych. 
Stwórz delikatną symetrię linii nadwozia nowego SEAT-a 

Ibiza dzięki szykownym, smukłym listwom drzwi bocznych.

Listwa przedniego zderzaka. 
Wyróżnij zderzak dzięki wyjątkowemu wykończeniu. 

Listwa przedniego zderzaka podkreśli styl i sportowy 

charakter nadwozia Twojego samochodu. 
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Indywidualizacja.
Spraw, by Twój samochód wyglądał jeszcze odważniej 

i dynamiczniej. Dodaj opcjonalne akcesoria spośród 

całej gamy specjalnych elementów dodających 

sportowego charakteru. 

Tylny spojler.
Czemu jeszcze bardziej go nie podrasować? 

Smukły spojler zwiększy aerodynamikę 

samochodu, a jednocześnie doda mu 

sportowego zacięcia, abyś zrobił jeszcze 

większe wrażenie na znajomych.

Tylny dyfuzor. 
Sportową linię samochodu możesz uzupełnić 

aerodynamicznym, wbudowanym dyfuzorem 

w stylowym srebrnym kolorze. 
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Wnętrze.
Estetyka i praktyczność. SEAT oferuje całą gamę 

akcesoriów, dzięki którym podróż będzie o wiele 

przyjemniejsza. 

Siatka między fotelami.
Wszystko w zasięgu ręki. Siatka wyposażona w kilka 

wygodnych kieszeni, w których pasażerowie mogą 

trzymać najpotrzebniejsze rzeczy.

Aluminiowe pedały i podnóżek. 
Pedały i dopasowany do nich podnóżek są wykonane ze 

stali nierdzewnej i antypoślizgowej gumy, aby zapobiec 

poślizgowi i zwiększyć przyjemność z jazdy. Dodają one 

również wnętrzu samochodu sportowego zacięcia. 
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Ochrona.
Proszę bardzo. Wszystko w idealnym porządku. 

Chroń samochód przed uderzeniami, zarysowaniami, 

zabrudzeniami i kurzem dzięki naszej gamie akcesoriów 

ochronnych. 

Chlapacze przednie i tylne.
Świeżość i czystość każdego dnia. Zadbaj o swój 

samochód, montując przednie i tylne chlapacze. 

Dwustronna wykładzina do bagażnika. 
Załaduj wszystko bez obaw. Zabezpiecz bagażnik 

samochodu przed zużyciem dzięki dwustronnej macie, 

której jedna strona jest obłożona wykładziną, a druga 

jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Organizer do bagażnika. 
Organizer idealnie dopasowany do podłogi bagażnika, 

wyposażony w poprzeczki teleskopowe, dzięki którym 

wszystkie bagaże pozostaną na swoim miejscu.
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Transport.
Dziki, wolny, przygotowany na śnieg. Zabierz 

wszystkich na wyprawę w góry i nie zapomnij nart.

Uchwyt na narty Xtender. 
Macie chwilę na krótką przejażdżkę w góry? Idealnie. 

Na tym wydłużanym uchwycie na narty możecie za 

pomocą jednego przycisku szybko umieścić i zdjąć 

narty i deski snowboardowe.

Uchwyt na narty.
Gdy Twój samochód jest pełen znajomych, nasz 

uchwyt na narty jest idealnym rozwiązaniem, które 

pozwala zabrać ze sobą 4–6 nart lub 2–4 deski 

snowboardowe.
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Transport.
Podczas podróży możesz zamienić dwa kółka na cztery – 

zabierz ze sobą rower. Akcesoria rowerowe SEAT pozwalają 

zrobić to w sposób łatwy i bezpieczny. 

Tylny uchwyt na rowery. 
Ten składany, metalowy uchwyt na rowery montowany 

na haku holowniczym umożliwia łatwy transport dwóch 

rowerów.

Uchwyt na rower.
Dachowy uchwyt na rower, idealny dla wielbicieli dwóch 

kółek, dostosowuje się do kształtu roweru oraz jest 

wyposażony w blokadę ramy, aby zapewnić idealne 

bezpieczeństwo.
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Transport.
Nowy SEAT Ibiza nie tylko pomoże Tobie i Twoim znajomym dotrzeć 

do celu. Pozwoli Wam również zabrać wszystko, czego będziecie 

potrzebować. 

Uchwyt na deskę surfi ngową. 
Uchwyt, który dostosuje się do kształtu deski i pozwoli 

Wam szybko i łatwo złapać najlepsze fale. 

Bagażnik dachowy.
Słońce? Deszcz? Nieważne. Możesz zabrać wszystko, co 

chcesz i zabezpieczyć to przed warunkami pogodowymi. 

Ten aerodynamiczny bagażnik dachowy jest łatwy 

w montażu oraz idealny na większe wyprawy. 

Belki dachowe.
Ten uniwersalny element transportowy umożliwia 

załadowanie sprzętu na dach samochodu, a ponadto 

można go dostosować, montując odpowiednie uchwyty. 
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Akcesoria 
dla zwierząt.
Chcesz spędzać najlepsze momenty w życiu ze wszystkimi 

członkami rodziny? Dlaczego więc nie wyposażyć nowego 

SEAT-a Ibiza w najlepsze akcesoria dla zwierząt? 

 Uprząż dla psa.
Zabierz w podróż swojego czworonożnego przyjaciela – 

nieważne, jak jest duży. Nasza uprząż jest dostępna we 

wszystkich rozmiarach, od małych po bardzo duże, i jest 

odpowiednia dla psów o wadze od 2 kg do 40 kg.

Kratka rozdzielająca dla zwierząt. 
Demontowana kratka, która oddziela przestrzeń 

pasażerską od bagażowej oraz zapewnia zwierzętom 

dodatkową ochronę podczas podróży.
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Pełna kontrola, 
idealna organizacja.

Zawsze z wyprzedzeniem przekazujemy Ci wszystkie 

niezbędne informacje, a także zapewniamy usługi 

posprzedażowe, dzięki którym Ty nie musisz się niczym 

przejmować. Masz przez to więcej czasu na cieszenie się 

życiem i jazdą samochodem.
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Dbamy o Ciebie 
przez cały czas.
Program Gwarancyjny SEAT CARE to połączenie 5-letniej gwarancji, 2-letniego

SEAT Service Mobility, korzystnych pakietów serwisowych i atrakcyjnego 

ubezpieczenia. Gwarantuje spokój i bezpieczeństwo na lata. Mniej zmartwień. 

Więcej przyjemności.

Odpręż się. 
My wszystkim się zajmiemy.
Ubezpieczenie SEAT jest dopasowane do Twojego samochodu. 

Wszystko po to, abyś mógł spokojnie jeździć przez cały rok. Nasza 

24-godzinna linia obsługi klienta oraz ofi cjalne warsztaty 

serwisowe stosujące wyłącznie oryginalne części zamienne SEAT 

wyprowadzą Cię z powrotem na trasę. Kradzież lub zniszczenie 

samochodu? Żaden problem. Pomożemy Ci.

Nie przejmuj się. 
Wszystko jest wliczone. 
Po co się martwić? Umowy serwisowe SEAT obejmują większość 

usług z programu SEAT Service przez pierwsze 3, 4 lub 5 lat. 

Oferowane są w wersji Basic lub Premium, z opcjami 

fi nansowania. Dzięki temu Ty możesz skupić się na ważniejszych 

rzeczach.

Zostaw to nam. 
Ty niczym się nie przejmuj. 
Dzięki systemowi wydłużonej gwarancji SEAT możesz wydłużyć 

okres gwarancji fabrycznej o 1, 2 lub 3 lata lub do 100 000 km – 

zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. A jeśli samochód jest 

nowy, jest on oczywiście objęty gwarancją. Prostota. 

Oszczędność. Żadnych obaw.

Potrzebujesz czegoś? 
Zadzwoń do nas. 
Potrzebujesz holowania? Dodatkowego paliwa? Naprawy na 

miejscu? Serwis SEAT Mobility czeka na Twój telefon. 24/7. 

W każdym miejscu na terenie UE oraz w większości krajów 

sąsiednich. Nawet przez 10 lat. Jest to kompleksowy i niezawodny 

system pomocy drogowej. A co najlepsze, jeśli Twój SEAT jest 

nowy, przysługuje Tobie korzystanie z niego przez 2 lata za darmo.64



Ochrona środowiska.

Przejdź na ZERO – misja SEAT w zakresie ochrony środowiska

 Zmiany klimatyczne.   Zasoby.   Jakość powietrza.   Zgodność z przepisami środowiskowymi.

Jakość powietrza
Silniki wysokoprężne są wyposażone 

w zoptymalizowany układ oczyszczania spalin 

oraz technologię selektywnej redukcji 

katalitycznej (SCR) z pojedynczym układem 

dozowania AdBlue®, co dodatkowo obniża emisję 

tlenków azotu.

Fotele
Dzięki wykorzystaniu pianki poliuretanowej 

o nowym składzie zmniejszono emisję lotnych 

związków organicznych (VOC) we wnętrzu 

samochodu nawet o 50%.

Materiały odnawialne 
i przetworzone
Zastosowanie materiałów odnawialnych 

(bawełny, kauczuku naturalnego i celulozy) 

i materiałów pochodzących z recyklingu (tworzyw 

sztucznych) w różnych częściach samochodu.

Aerodynamika 
Zwiększona aerodynamika pojazdu dzięki 

zoptymalizowanej konstrukcji od nadwozia, przez 

koła po układ chłodzenia.

Proces produkcji
W okresie od 2010 do 2020 roku zmniejszyliśmy o 45% 

poziom emisji CO2 na każdy produkowany 

samochód, jednocześnie ograniczając o 1% zużycie 

energii. Dodatkowo obniżyliśmy zużycie wody na 

każdy samochód o 28% oraz ilość wytwarzanych 

odpadów o 64%. 

Obejmuje to również odzysk części ciepła 

emitowanego w procesie spalania w piecach do 

suszenia lakieru, które następnie jest 

wykorzystywane m.in. do ogrzewania pomieszczeń, 

kadzi technologicznych lub maszyn do absorpcji.

Tryb jazdy SEAT Eco
Tryb ECO zapewnia styl jazdy, który zmienia 

parametry pracy silnika i przekładni w taki sposób, 

aby zmniejszyć spalanie i emisję substancji do 

atmosfery.

Opony
Zastosowane opony umożliwiają zmniejszenie 

współczynnika oporu toczenia.

Światła
Lampy przednie są wykonane w 100% 

w technologii LED, a niektóre światła tylne również 

obejmują technologię LED, co znacznie obniża 

zużycie energii oraz zwiększa okres trwałości 

i wydajność lamp.

Nadwozie
Stosujemy stal o wysokiej wytrzymałości, która 

w połączeniu z technologią wytłaczania na 

gorąco pozwala zmniejszyć grubość blachy 

i masę pojazdu bez straty dla osiągów.

Przejdź na ZERO – misja SEAT w zakresie ochrony środowiska

 Zmiany klimatyczne.   Zasoby.   Jakość powietrza.   Zgodność z przepisami środowiskowymi.
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SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfi  kacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje 
zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 
5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do 
zmian i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki SEAT.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfi  kacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfi  kacji 
pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze 
mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 
użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 
578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia 
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom 
zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 6,2 l/100 
km, emisja CO2 od 120 g/km do 141 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki 
SEAT lub sprawdź na stronie www.seat.pl

*Wybrane funkcje dostępne w ramach pakietów usług. Pakiet Bezpieczeństwo i Serwis jest bezpłatny na 10 lat dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 2020. Pakiet Zdalny Dostęp 
oraz Informacja i Rozrywka Online są bezpłatne przez 1 rok dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 2020.
**SEAT Connect - mobilne usługi online, to cyfrowy produkt SEAT SA, Autovía A-2, km 585, 08760 Martorell, składa się z co najmniej jednego lub kilku pakietów usług zgodnie przedstawionym wykazem. Te pakiety usług są 
dostępne tylko dla aut marki SEAT.  Aby korzystać z SEAT CONNECT, wymagana jest rejestracja online w portalu MySEAT lub w aplikacji SEAT CONNECT za pomocą identyfi katora SEAT ID. Ponadto należy zawrzeć osobną 
umowę z SEAT SA dotyczącą usług Online w ramach SEAT CONNECT.  Korzystanie z mobilnych usług online SEAT Connect jest możliwe dzięki zintegrowanemu połączeniu internetowemu. Związane z tym koszty transmisji 
danych na terenie Europy za wyjątkiem usług pakietu Rozrywka Online oraz mobilnego Wi-Fi będzie ponosić fi rma SEAT SA w ramach obszaru działania sieci. W celu korzystania z wyżej wykluczonych usług i poszczególnych 
aplikacji SEAT Connect można nabywać płatne pakiety danych od partnerskiego operatora telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać z nich w obszarze działania sieci wielu krajów na terenie Europy. Informacje 
dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na stronie https://seat.cubictelecom.com..  Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i strumieniowania mediów za pośrednictwem mobilnego urządzenia 
końcowego (np. smartfona) z funkcją mobilnego punktu dostępu WLAN. W tym przypadku odpowiednie usługi są dostępne tylko na podstawie istniejącej lub zawartej odrębnej umowy z operatorem telefonii komórkowej i 
tylko w obszarze działania określonej sieci komórkowej.   Pobieranie danych z Internetu w ramach pakietów danych w zależności od taryfy telefonii komórkowej, a szczególnie w przypadku korzystania z usługi za granicą, 
może powodować naliczanie dodatkowych opłat, takich jak np. opłaty roamingowe.   Obowiązują również ogólne warunki i postanowienia dotyczące mobilnych usług online SEAT CONNECT fi rmy SEAT SA. (https://my.seat/
portal/#/legal/terms-and-conditions)  

W celu korzystania z bezpłatnej aplikacji SEAT Connect jest potrzebny smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych z istniejącą lub odrębną umową zawartą z 
operatorem telefonii komórkowej między użytkownikiem a operatorem telefonii komórkowej.  Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług SEAT Connect zależnie od kraju może przedstawiać się różnie i zależy 
zarówno od pojazdu, jak i wyposażenia. Usługi są dostępne przez ustalony okres obowiązywania umowy, a w okresie obowiązywania umowy ich treść może podlegać zmianom lub usługi te mogą zostać odpowiednio 
dostosowane. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://my.seat/portal/#/welcome i u Partnera SEAT. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u operatorów sieci 
komórkowych. Podane ceny obejmują podatek VAT.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli 
nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą. 
Nie wszystkie obręcze/opony są dostępne w momencie konfi guracji. Niektóre obręcze/opony są oferowane w limitowanej ilości lub mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Prosimy zapytać Dealera o dostępność 
obręczy/opon i sprawdzić, czy skonfi gurowany przez Państwa samochód posiada wybrane wyposażenie dodatkowe. Ze względów logistycznych i technologicznych zamówienie opon ściśle określonego producenta jest 
niemożliwe. Informacje o etykiecie UE opon dostępne u Autoryzowanego Dealera Marki SEAT.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SEAT.
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