
Ruszaj.

Nowy SEAT Ibiza.



WIP

Created in
Barcelona.

Wszystko jest 
w Twoich rękach.Rok 1953. Pierwszy SEAT zjeżdża z linii produkcyjnej 

w Barcelonie, wprawiając w ruch cały kraj. Ponad 
60 lat później nasz samochód przewozi już ludzi na 
całym świecie.

Jednak pomimo światowego sukcesu na zawsze 
pozostaniemy wierni Barcelonie. To miasto 
płynie w naszych żyłach. Inspiruje każdy nasz 
samochód (właściwie 50% energii, którą wkładamy 
w tworzenie samochodów, pochodzi bezpośrednio 
z hiszpańskiego słońca). Barcelona to miasto, które 
nigdy się nie zatrzymuje. I my też nie zamierzamy. 
Dlaczego? Bo Ty jesteś w ciągłym ruchu.

To nie jest żadna próba generalna – życie jest za 
krótkie na próby. To jest moment, abyś wyszedł w świat 
i zaczął go odkrywać. Korzystaj z możliwości. Jesteśmy 
z Tobą. SEAT jest po to, aby ułatwić Ci podróż przez 
życie. Tym się właśnie zajmujemy. 
Podróżowanie powinno być proste!
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Gotów?

Start.
Na co jeszcze czekasz? Całe miasto stoi przed Tobą otworem. Nowy SEAT Ibiza 
łączy najnowszą technologię SEAT-a z wyjątkową stylistyką, aby pomóc Ci 
czerpać z życia to, co najlepsze. Ciesz się wolnością. Próbuj nowych rzeczy. 
Korzystaj z każdej chwili, ile tylko się da. No to co, jesteś gotowy?



Życie 
to nie sport 
dla widzów.

Nadawaj własne tempo dzięki nowej, sportowej wersji FR. Elementy 
dekoracyjne w kolorze lśniącej czerni, dwie ozdobne końcówki układu 
wydechowego, czarna tapicerka z idealnym, kontrastowym przeszyciem, 
opcjonalne felgi aluminiowe Performance w rozmiarze do 18 cali 
i panoramiczny dach. W wersji FR dynamizm wyraża się w każdym, 
nawet najdrobniejszym detalu.

Sportowa wersja FR.
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Lubisz 
wyjątkowość?

Bądź wyjątkowy dzięki nowej wersji Xcellence. Ciesz się wyrazistymi 
liniami i felgami aluminiowymi Dynamic w rozmiarze do 17 cali. 
Chromowanymi listwami szyb i lusterkami w kolorze Atom Grey. 
Elegancką dwukolorową tapicerką, kierownicą i mieszkiem zmiany 
biegów z przeszyciem w kolorze Mystic Magenta nawiązującym do 
pozostałych elementów dekoracyjnych wnętrza i dedykowanego 
koloru nadwozia. No i całą tą wspaniałą przestrzenią. 

Nowa wersja Xcellence.
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Mamy czym 
się wyróżnić.

Elementy zewnętrzne.

Pełne przednie światła LED oraz
tylne światła LED pomogą Ci lśnić.

Nowoczesne felgi aluminiowe łączą 
w sobie lekkość i wytrzymałość.

Stylowe, ostre linie boczne robią 
niesamowite wrażenie.

Dwie ozdobne końcówki układu 
wydechowego nadają autu 
sportowy charakter.

Widczony

Zwinny

Wyrazisty

Dynamiczny
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Chcesz zmiany? 
Eksperymentuj.

Wnętrze.

Wiele się zmieniło we wnętrzu 
nowego SEAT-a Ibiza. Nowa 
deska rozdzielcza z 8-calowym 
wyświetlaczem oraz oświetlenie 
wewnętrzne tworzą nową jakość 
w obszarze technologii oraz 
personalizacji wnętrza. Więc jedź 
do przodu i łam schematy.
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Jesteś aktorem 
czy widzem?

Elementy wewnętrzne FR.

Tapicerka Alcantara® 
z kontrastującym czerwonym
przeszyciem i sportową 
wielofunkcyjną kierownicą 
w stylistyce FR nada Twojemu 
samochodowi sportowy 
charakter.

Nadaj charakter

Zbierz zespół i opracuj plany. 
Dla każdego znajdzie się miejsce.

Rozłóż skrzydła
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Pomieść więcej w każdym dniu 
– nowy SEAT Ibiza oferuje Ci 
znacznie więcej przestrzeni.

Stawiaj sobie ambitne cele

Elegancka tapicerka Alcantara®. 
Elementy dekoracyjne w kolorze 
Mystic Magenta. Oświetlenie LED 
w przednich drzwiach. 
Wiesz, że wyglądasz dobrze.

Liczy się wnętrze

Wszystko jest 
w Twoich rękach.

Elementy wewnętrzne 
Xcellence.
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Po co czekać
do jutra?

Technologia.

Chcesz, aby Twoje przygody 
trzymały się ustalonego kursu? 
Nowy SEAT Ibiza oferuje 8-calowy 
wyświetlacz z technologią Full 
Link oraz zintegrowany system 
nawigacji GPS. Zgubisz się tylko 
wtedy, gdy będziesz tego chciał.

8-calowy ekran dotykowy

Każda podróż potrzebuje ścieżki 
dźwiękowej. Nowy SEAT Ibiza 
z systemem BeatsAudio™ zapewni 
Ci ją dzięki wzmacniaczowi 
o mocy 300 W, sześciu głośnikom 
i wysokiej jakości subwooferowi.

System BeatsAudio™

Poczuj bicie serca Twojego 
samochodu. Gdy tylko dotkniesz 
klamki, drzwi się odryglują, 
a przycisk uruchamiania silnika 
zacznie pulsować. Po prostu 
naciśnĳ go i jedź. 

System bezkluczykowego dostępu 
i uruchamiania samochodu KESSY

Twój smartfon się rozładowuje? 
Umieść go w schowku z funkcją 
bezprzewodowego ładowania. 
W ten sposób bateria naładuje się 
bez konieczności podłączania 
ładowarki.

Bezprzewodowe ładowanie telefonu

Nie stracisz już z nikim 
kontaktu, jadąc przez obszar 
o słabym zasięgu. Schowek 
w konsoli środkowej jest również 
wyposażony we wzmacniacz 
sygnału GSM.

Wzmacniacz sygnału GSM
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Ciśnienie w oponach SEAT-a Ibiza 
jest nieustannie monitorowane, 
dzięki czemu możesz ruszać 
w drogę z poczuciem pewności.

Kontrola ciśnienia powietrza w oponach

Gdyby miało wydarzyć się 
najgorsze, Ty i Twoi pasażerowie 
jesteście chronieni przednimi, 
bocznymi i kurtynowymi 
poduszkami powietrznymi.

Poduszki powietrzne

Asystent podjazdu ułatwia 
ruszanie z miejsca na 
wzniesieniach. Uruchamia się 
w momencie, gdy zdejmujesz nogę 
z hamulca, dzięki czemu ruszysz 
z miejsca bez staczania się z górki.

Asystent podjazduJedź,
jesteśmy z Tobą.

Bezpieczeństwo.

Aktywny tempomat, system 
kontroli odstępu czy system 
rozpoznawania zmęczenia 
– najnowocześniejsze funkcje 
bezpieczeństwa nowego 
SEAT-a Ibiza pozwalają Ci się 
zrelaksować i cieszyć podróżą.

Bez wysiłku

W razie jakichkolwiek oznak 
poślizgu system ESC zmniejsza 
prędkość obrotową koła, 
które utraciło przyczepność, 
zapobiegając niebezpiecznym 
uślizgom.

System elektronicznej kontroli stabilności
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Felgi.
SEAT Ibiza.

Wybierz rozmiar. Wybierz stylistykę. Wybierz wykończenie. Nowy SEAT Ibiza 
odzwierciedla Ciebie od początku do końca.

17"

Dynamic 17" Machined Dynamic 17"

16"

Design 16"
  

Design 16" Machined

15"

Urban 15"
   

Enjoy 15"
   

18"

Performance 18" Machined
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Felgi – akcesoria.
SEAT Ibiza.

18"

Shiny Black 18"
   

17"

Shiny Black 17"
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Kolorystyka.
SEAT Ibiza.

Chcesz pozostać przy klasycznych rozwiązaniach czy spróbować czegoś 
nowego? Teraz nowy SEAT Ibiza oferowany jest w nowych kolorach 
metalizowanych.

Pirineos 
Grey
    

Candy 
White
    

Midnight 
Black
    

Mystic 
Magenta
   

Desire 
Red
   

Mystery 
Blue
   

Mediterranean 
Blue
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Tkanina Edge, dekor Mystic Magenta
XE

Tkanina Edge, dekor Brilliant Black
XE

Czarna Alcantara, dekor Mystic Magenta
XE

Czarna Alcantara, dekor Brilliant Black
XE

Tapicerka.
SEAT Ibiza.

Życie byłoby nudne, gdyby wszyscy wyglądali tak samo. Dzięki 
szerokiej gamie opcji wykończenia i tapicerki Twój nowy SEAT Ibiza 
będzie wyglądał tak, jak tylko chcesz.

Tkanina Acerto
R

Tkanina Orgad, 
dekor szary mat
St  LED  

Tkanina Sound/
Nora, dekor 
Brilliant Black
FR

Czarna 
Alcantara, dekor 
Brilliant Black
FR

Reference R
Style St

Full LED LED
Xcellence XE

FR FR
Wyposażenie standardowe 

Wyposażenie opcjonalne 

Wizualizacje prezentują wzór tapicerki, więcej 
kombinacji tapicerek i wnętrz dostępnych jest 
w konfi guratorze na stronie www.seat-auto.pl
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Rób wrażenie z każdej 
perspektywy. Indywidualne, 
aerodynamiczne listwy 
wpasowują się w boczną część 
nowego SEAT-a Ibiza.

6F0071685 GRU

Listwy boczne

Mówisz „sport”, myślisz 
„spojler”. Ciesz się zwiększoną 
aerodynamiką oraz energicznym 
wyglądem samochodu.

6F0071640 GRU

Spojler

Dzięki sprytnej listwie drzwi 
bagażnika, idealnie dopasowanej 
do tylnej części samochodu, 
możesz chronić karoserię bez 
straty na wyglądzie.

6F0071360A

Listwa drzwi bagażnika

Z tyłu będziesz zawsze wyglądać 
dobrze dzięki aerodynamicznemu 
tylnemu zderzakowi z aluminiowym 
elementem dekoracyjnym 
umieszczonym pod tablicą 
rejestracyjną.

6F0071611 9B9

Tylny dyfuzor

Podrasuj przód samochodu 
dzięki dynamicznemu brzegowi 
zderzaka, który uzupełni kolor 
samochodu kontrastującą barwą 
do wyboru.

6F0071606 GRU

Przedni zestaw stylistyczny

Dodaj nutkę kolorystyczną do 
18-calowych felg w stylistyce 
Performance. Albo wybierz 
zestaw aerodynamiczny, który 
doda akcenty kolorystyczne 
z przodu, z tyłu i po bokach 
samochodu.

6F0071498 
6F0071409C 0X1

Indywidualne kolory

Akcesoria.
SEAT Ibiza.

Szukasz wrażeń? Wybierz sport. Lubisz kolory? Dodaj ich więcej. Chcesz jeździć 
szybciej? Zwiększ aerodynamikę. To Twoja Ibiza – dostosuj ją do siebie.
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SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, kolorów i cen bez uprzedzenia. Dlatego informacje zawarte 
w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień publikacji. Jednak w celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z punktami sprzedaży SEAT-a. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione 
w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Opisany samochód, wszystkie jego komponenty oraz oryginalne części zamienne zostały 
zaprojektowane zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi zapobiegania i redukcji wpływu na środowisko, z materiałów przetworzonych lub przetwarzalnych, przy pomocy środków 

zapewniających odpowiedni recykling w celu ochrony i rozwoju środowiska naturalnego.
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