
Ruszaj.

Nowy SEAT Ibiza.



Start

moving
Nowy SEAT Ibiza porusza Twoje ciało i duszę. To wolność wyboru 
i  wysoka jakość podróży. Czy w mieście, bądź na trasie, 
zaprezentuj się stylowo. Precyzyjnie dopracowana 
i o doskonałym designie Ibiza z duchem przygody w standardzie. 
Jedziemy?

SEAT Ibiza
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Created in
Barcelona.

Stworzony w Barcelonie.
1953. 
Pierwszy SEAT zjeżdża z linii produkcyjnej w Barcelonie i nagle 
cały kraj zaczyna jeździć samochodami. Ponad 60 lat później 
nasze pojazdy są już praktycznie na całym świecie. Ale to 
Barcelona na zawsze pozostanie naszym domem. Jej estetyka 
płynie w naszych żyłach. Miasto Barcelona jest inspiracją dla 
każdego naszego samochodu. 50% energii, jaką zużywamy do 
produkcji samochodów, pochodzi ze słońca Barcelony. To 
miasto nigdy nie kładzie się spać. My też nie. Dlaczego? Bo Ty 
powinieneś znaleźć się w wielu unikalnych destynacjach.

SEAT Ibiza
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Twoja Ibiza.

Na Twój znak.
Przygotuj się.
Ruszaj. Po co być wciąż takim samym? Nowy SEAT Ibiza ma 

więcej rozwiązań technologicznych, więcej 
przestrzeni i więcej sposobów, aby być naprawdę 
dla Ciebie. Wyrazistszych. Sprytniejszych. Abyś 
mógł wreszcie zdobyć miasto.
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Życie jest zbyt 
krótkie, 
aby stać 
w miejscu.

Wygląd zewnętrzny

Nowy SEAT Ibiza został stworzony dla ruchu. Jego aerodynamiczne kształty 
ułatwią Ci szybszą i dalszą jazdę przy niższym zużyciu paliwa.
Śmiałe linie sylwetki i pełne światła LED nie pozostaną niezauważone.
Teraz nic Cię już nie zatrzyma.
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Wygląd zewnętrzny

Jedźmy.
Dopasowane felgi, dostępne w rozmiarze aż do 18 cali w wersji FR, 
dają wrażenie zwinności, a stop metali lekkich nadaje im lekkości 
i mocy. A wzór wybierasz według własnego uznania. 
Gotowy do drogi? 

W wersji Xcellence widocznej na zdjęciach dostępne 
są felgi aluminiowe w rozmiarze do 17 cali.
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Chcesz zmian?
Eksperymentuj.

Wygląd wewnętrzny

Wszystko jest teraz inne. Nowa deska rozdzielcza 
z 8-calowym wyświetlaczem i nowe oświetlenie wnętrza to 
nowy poziom dopasowania i technologii.
Ruszaj! Wyjdź poza schemat.
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Technologia

Po co czekać 
do jutra? Tu i teraz. Wszystko w porządku. Z 8-calowym wyświetlaczem z technologią 

Full Link i nawigacją Navi System, emocje w trasie trzymasz zawsze na wodzy. 
Dzięki schowkowi z funkcją bezprzewodowego ładowania i wzmacniaczem 
sygnału GSM, Twój telefon będzie zawsze naładowany, a Ty będziesz zawsze 
w kontakcie. Z systemem bezkluczykowego dostępu i uruchamiania 
samochodu KESSY natychmiast wsiadasz i ruszasz. W mgnieniu oka.
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Bezpieczeństwo

Naprzód! 
Jesteś 
pod ochroną. Cokolwiek spotka Cię na drodze, nowy SEAT Ibiza da sobie z tym radę. 

Czuwa nad tym aktywny tempomat oraz systemy: kontroli odstępu Front 
Assist, rozpoznawania zmęczenia, wspomagania ruszania na wzniesieniu, 
stabilizacji toru jazdy (ESC) i kontroli ciśnienia w oponach. A Ty zrelaksuj 
się i ciesz się jazdą, bo masz przednie, boczne i kurtynowe poduszki 
powietrzne w standardzie.
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Niełatwo cokolwiek 
zmienić, gdy 
podąża się za tłumem. 

Po Twojemu

Nowy SEAT Ibiza to prosty przepis na bycie sobą. 
Wybierz swoją wersję. Wybierz kolor. Wybierz felgi 
i tapicerkę. Ty tu rządzisz. (Miłe uczucie, prawda?)
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Wersja FR.
Po Twojemu
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Grasz czy się 
przyglądasz?

Wersja FR

Dynamiczny w najdrobniejszym szczególe. Wersja FR to sport, 
styl i emocje. Dopasuj swoje tempo do Ibizy, która została 
stworzona do dynamicznej jazdy. 

18-calowe felgi aluminiowe. Lekkie i solidne. Cztery 
nowe powody do radości. 

8-calowy wyświetlacz w nowej Ibizie to Twoje centrum 
dowodzenia.

Tapicerka Alcantara® z czerwonym przeszyciem 
i kierownicą z logo FR, tworzą wewnątrz sportową 
atmosferę.

Zawsze w kontakcie dzięki schowkowi 
z bezprzewodowym ładowaniem.

Patrz precyzyjnie na świat w lusterkach lakierowanych 
w kolorze Czarnym Brilliant.

Chwytaj w dłonie kierownicę wielofunkcyjna obszytą 
skórą. I już jesteś na scenie.
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Wersja 
Xcellence.

Po Twojemu
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Wszystko jest 
nadzwyczajne.

Wersja Xcellence

Z nową Ibizą w wersji Xcellence wzbudzisz emocje na ulicach. 

Pełne światła LED są nie tylko wydajne, ale również 
znakomicie podkreślają design samochodu. Tak się 
rządzi na drodze. 

Spójrz na lusterka Atom Grey – wyglądają kosmicznie. 

Wyróżniająca się tapicerka Mystic Magenta 
z kontrastowymi przeszyciami to akcent kolorystyczny 
na fotelach i kierownicy.

W środku ton nada System BeatsAudio™. Od teraz 
każda Twoja podróż będzie w rytmie muzyki, jaką 
lubisz. 

W najwyższej wersji wyposażenia możesz znaleźć nawet 
17-calowe aluminiowe felgi. 

A żeby mieć wszystko jeszcze bardziej pod kontrolą, 
ujmij w dłonie skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę 
z logo Xcellence.
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Wersja Style.
Po Twojemu
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Stylowo  
chwytaj dzień.

Wersja Style

Wersja Style łączy w sobie najlepsze cechy nowego SEAT-a Ibiza 
w klasycznym wyposażeniu. To naprawdę Twój samochód. 

Pełny dostęp sterowania radiem i telefonem, 
dzięki wielofunkcyjnej kierownicy obszytej skórą.

8-calowy ekran dotykowy w nowej Ibizie 
to Twoje centrum rozrywki.

Tylne światła LED zwrócą uwagę zawsze wtedy, gdy 
trzeba.

Jesteś na bieżąco z informacjami odnośnie zużycia 
paliwa jak i zasięgu. Wszystko po to, abyś się nie 
stresował i podróżował w spokoju i bez zmartwień.

Cały dla Ciebie z 16-calowymi felgami.

O dobre samopoczucie może zadbać automatyczna 
klimatyzacja Climatronic.
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Wersja 
Reference.

Po Twojemu
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Ibiza,  
po prostu.

Wersja Reference

W wersji Reference jest wszystko, czego potrzebujesz. Czas 
zawładnąć drogą w stylu Ibizy. 

Podwójne, halogenowe reflektory to standard w nowej 
wersji SEAT-a Ibiza. Błyszczysz podczas każdej podróży. 

Łatwo być w kontakcie, gdy pod palcem masz 5-calowy 
ekran dotykowy. Nieważne, gdzie droga prowadzi 
-jesteś w kontakcie.

15-calowe felgi aluminiowe są solidne i gustowne. 
Trzymaj się drogi!

Nowe sposoby wykonania tapicerki łączą 
komfort ze stylem. 

Czarne, matowe klamki i zewnętrzne lusterka, świetnie 
kontrastują z bryłą samochodu. 

Precyzyjny układ kierowniczy zapewnia sportową 
zwrotność miejskiego samochodu. Oto nowy standard 
SEAT-a Ibiza.
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Felgi.
Po Twojemu
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Felgi

Reference R  
Style St  

Full LED LED  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

16"

Design 16" St  LED  Design 16" Machined  XEUrban 15" R  St  LED  Enjoy 15" R  St  LED  XE

15"

Dynamic 17" FRDynamic 17" Machined XE

17"

Performance 18" FR

18" 18"
17-calowe felgi Diamond w kolorze Piano Black St  LED  XE  FR

17"

18-calowe felgi Diamond w kolorze Piano Black St  LED  XE  FR
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Kolory.
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Chcesz pozostać przy klasycznych rozwiązaniach czy spróbować czegoś 
nowego? Teraz nowy SEAT Ibiza oferowany jest w nowych kolorach nadwozia.

Pirineos 
Grey
    

Candy  
White
    

Midnight  
Black
    

Mystic 
Magenta
   

Desire  
Red
   

Mystery  
Blue
   

Mediterranean 
Blue
    

Kolory.
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Tapicerka.
Po Twojemu
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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.
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 
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Gotowy na wszystko. 
Zawsze i wszędzie.

Twoje akcesoria.

Chcesz być szybszy? Bardziej bezpieczny? Wziąć ze 
sobą więcej? Nie ma problemu. Akcesoria SEAT-a Ibiza to 
najlepszy sposób, aby zabrać wszystko, co przyda się 
w podróży. Dostosowane do wszystkiego, co zaplanujesz.
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Wygląd samochodu wyścigowego. Duch samochodu 
miejskiego. Nowy SEAT Ibiza oferuje sportowe dodatki, które 
poprawiają jego wydajność, a jasne akcenty i wyraziste 
przetłoczenia podkreślają jego charakter. 

Twoje akcesoria

Zmień przód swojego samochodu 
dynamicznym spoilerem w wybranym przez 
Ciebie kolorze, który uzupełni podstawową 
barwę lakieru Twojego samochodu.

Zestaw do stylizacji przodu 

Wyglądają doskonale z każdego kąta 
i zapewniają lepszą aerodynamikę. Pasują 
idealnie do nowej Ibizy.

Boczne progi

Chcesz mieć coś lepszego? 
Te stylowe felgi są Twoim najlepszym wyborem 
i zapewniają doskonałe osiągi. Wybierz wersję 
kolorystyczną kołpaków: Mystic Magenta, 
Mystery Blue czy Desire Red .

18-calowe felgi aluminiowe 

Osiągi.
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Twoje akcesoria

Teraz każda Twoja podróż może odbywać się w prawdziwie 
sportowym stylu. Z akcesoriami zaprojektowanymi tak, aby 
zwiększyć wydajność i wywołać wrażenie, jakbyś właśnie 
wrócił z toru wyścigowego.

Osiągi.

Nic nie nadaje samochodowi sportowego 
charakteru tak, jak spoiler. Lepsza aerodynamika 
i docisk , a przy tym wygląd jak na torze 
wyścigowym.

Zawsze zadasz szyku, nawet gdy odjeżdżasz, a to 
za sprawą stylowego aerodynamicznego, tylnego 
zderzaka z aluminiowym wykończeniem.

Spoiler

Tylny dyfuzor

Dostępna w wersji Chrome lub Black. Nowa Ibiza 
wygląda świetnie z listwą podkreślającą 
przetłoczenia bagażnika idealnie pasującą do 
tyłu pojazdu. 

Listwa bagażnika
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Wnętrze.
Poruszanie się w życiu stało się jeszcze łatwiejsze. Odkryj 
szereg praktycznych rozwiązań opracowanych na każdą 
podróż.

Twoje akcesoria

Sprytny i prosty. Wszystko, co 
ważne masz pod ręką.

Sferyczny pojemnik do uchwytu na napoje

Dekoracyjne progi to 
jaśniejszy świat u Twoich stóp. 
Zapalają się po otwarciu 
drzwi, nie wymagają 
podłączenia do instalacji 
elektrycznej.

Podświetlane progi

Wideorejestrator można w prosty sposób ustawić tak, aby nagrywał to, co 
dzieje się w środku pojazdu. Wyposażona jest w czujnik 3G na wypadek 
nagłego hamowania. Nagrania nie są automatycznie usuwane. Kamera 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie wewnątrz i na zewnątrz samochodu.

Nextbase 101 Elite

Umożliwia umieszczenie 
telefonu na wysokości 
optymalnej dla Ciebie. 
Niezbędny we współczesnych 
czasach.

Uniwersalny uchwyt magnetyczny 

Poręczna, stylowa, a do tego 
praktyczna siatka 
zabezpieczająca.

Siatka pomiędzy fotelami 
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Zindywidualizowane 
wnętrze. Poznaj trzy robiące wrażenie linie kolorystyczne 

wykończenia wnętrza nowego SEAT-a Ibiza: Sport, Urban 
Tech i Trend. Zmodernizowane podnóżki, pedały, dywaniki, 
dźwignia zmiany biegów i kierownica sprawiają, że 
samochód jest równie nowoczesny wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.

Sport

Trend

Urban Tech

Magia w Twoich rękach. 
Kierownica o nowym, śmiałym 
designie. Tylko w wersji 
skórzanej. Niedostępne w wersji 
FR ani Xcellence.

Jedynka, dwójka, trójka i dalej. 
Tak się zmienia biegi w nowej 
Ibizie. Niedostępna w wersji 
z automatyczną skrzynią 
biegów.

Kierownica Dźwignia zmiany biegów

Twoje akcesoria
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Przyczepność zawsze 
gwarantowana. 
Antypoślizgowe dywaniki 
idealnie nadają się do 
sportowej jazdy.

Dynamiczna jazda dzięki 
stylowym pedałom 
i podnóżkom. Niedostępne 
w wersjach z automatyczną 
skrzynią biegów. Akcesoria 
niedostępne w wersji RHD 
z kierownicą po prawej stronie.

Dywaniki Pedały i podnóżki 

Osłona kluczyka to 
dodatkowa ochrona, 
doskonale dopasowana do 
wybranego przez Ciebie 
wnętrza.

Specjalne nakładki ze stali 
nierdzewnej na progi przednie, 
zwiększają ochronę i stanowią 
dodatkowy element designu.

Progi Osłona kluczyka

Twoje akcesoria

Sport

Trend

Urban Tech
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Zindywidualizowany 
wygląd zewnętrzny.

Niech nowa Ibiza wygląda tak, jak chcesz. Wybierz 
akcesoria, które uatrakcyjnią jej wygląd. Sportowe 
naklejki na dach dostępne są w trzech wersjach.

Twoje akcesoria

Możesz wybrać ich kolor: 
Piano Black, Desire Red, 
Mystic Magenta i Mystery 
Blue. Wyglądają doskonale 
z każdej strony.

Lusterka boczne 

Doskonały dodatek do 
wnętrza w wersji Urban Tech. 
Z dopracowanymi liniami 
zainspirowanymi erą 
elektroniki. Chronią, 
a jednocześnie sprawiają, że 
auto wygląda jeszcze 
bardziej dynamicznie.

Naklejka Urban Tech

Zaprojektowana jako dodatek 
do wnętrza. Nie tylko świetnie 
wygląda, ale także utrzymuje 
dach w doskonałym stanie. 
Twoja Ibiza stanie się jeszcze 
bardziej sportowa.

Znakomite uzupełnienie 
designu wnętrza.

Naklejka Sport

Naklejka Trend
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62

Więcej?

Wszystko jest dla Ciebie.

Twoje akcesoria
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Transport.

Zabezpiecz bagaż przed 
działaniem warunków 
atmosferycznych w stylowym, 
aerodynamicznym bagażniku. 
Prosty w montażu, mocowany 
na relingach dachowych, 
otwiera się na obie strony. 
Idealny na dłuższe podróże 
rodzinne.

Box dachowy

Zawsze będzie Ci 
przypominał o surfowaniu. 
Możesz dostosować go do 
kształtu deski i przewieźć na 
nim aż dwie z nich. Od brzegu 
do brzegu.

Jedziesz poszusować? Przyda 
się specjalny bagażnik na 
narty. Doskonały dla całej 
rodziny. Może przewieźć od 4 
do 6 nart i od 2 do 4 desek 
snowboardowych. 

Bagażnik na deskę surfingową

Bagażnik na narty

Bierz z życia to, co chcesz i kiedy chcesz.

Składany bagażnik mocowany 
na haku Twojej nowej Ibizy, 
mieści dwa rowery. To się 
nazywa pełna mobilność.

Bagażnik rowerowy na hak

Twoje akcesoria
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Mocny, o niskim profilu. Kiedy 
go potrzebujesz, jest zawsze 
pod ręką.

Narty są twoim żywiołem? Na 
tym bagażniku przewieziesz do 
6 par nart lub 2 deski 
snowboardowe.

Hak

Bagażnik narciarski na hak 

Transport.
Twoje akcesoria
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Przyjmuje na siebie każdy 
ciężar. Ułatwia przewożenie 
mokrych i brudnych 
przedmiotów, chroniąc 
bagażnik. Akcesoria dostępne 
do bagażników 
jednopoziomowych.

Dwustronna mata i pianka do bagażnika 

Lata przyjemności przed Tobą, wiec chroń 
swojego SEAT-a Ibiza korzystając z dostępnych 
akcesoriów przystosowanych do każdych 
warunków drogowych. Przewieź wszystko na 
swoim miejscu i w doskonałym stanie.

Ochrona.
Twoje akcesoria

Proste i skuteczne. Gumowe 
dywaniki doskonale chronią 
wnętrze nowej Ibizy. Przednie 
i tylne chlapacze 
zabezpieczają ją od 
zewnątrz.

Doskonałe do przewozu 
zwierząt. Utrzymasz z nimi 
porządek w bagażniku. 
Organizer wyposażony jest 
w teleskopowe belki. Dostępny 
wyłącznie w bagażniku 
dwupoziomowym.

Gumowe dywaniki i chlapacze

Organizer i przegroda bagażnika 

Przygotuj się do zimy. Łańcuchy 
są łatwe w transporcie 
i montażu, a dzięki nim Twoja 
Ibiza ma jeszcze lepszą 
przyczepność.

Łańcuchy na koła
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Odpowiedni dla grupy wagowej 
II, III (15 kg-36 kg). Mocowany 
pasem bezpieczeństwa lub 
mocowaniami iSOFiX i pasem 
bezpieczeństwa. Regulacja 
oparcia. Zdejmowany pokrowiec 
nadający się do prania.

Fotelik dziecięcy Peke G1 Kidfix

System audio 
i bezpieczeństwo.

Twoje akcesoria

Nowy SEAT Ibiza wyposażony jest w specjalne 
fotele z funkcjami bezpieczeństwa, chroniące 
wszystkich podróżnych oraz najnowsze 
systemy audio, które zapewniają rozrywkę na 
właściwym poziomie. Taka jest przyszłość 
łatwej mobilności w życiu.

Mapy Europy w jakości HD. 
Dodatkowo prowadzą Cię: 
akumulator LiPo 
i czterordzeniowy procesor oraz 
przednia kamera 5MP i tylna 
kamera 2MP. Możliwość montażu 
na zagłówku lub szybie.

System Navlet 7"
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Do 
usług.

Bierz z SEAT-a to, co najlepsze. 
Pomoże Ci w tym zespół SEAT Serwis.

Program Serwisowy SEAT-a korzysta wyłącznie 
z oryginalnych części zamiennych SEAT. Możesz być 
spokojny, że dajesz swojej Ibizie wszystko to, co najlepsze.

Przeglądy 
i serwis.
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Spokój na dłużej.
Jazda bez obaw.
SEAT Care to połącznie 5-letniej gwarancji z Pakietami Serwisowymi. 
Nie musisz się martwić o koszty naprawy i serwisowania auta 
przez 5 lat lub 150 000km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów). 
Korzystając z naszych usług, za każdym razem możesz być pewny, 
że Twój samochód jest w dobrych rękach. 

Chronimy Cię.
Ubezpieczenie SEAT oferuje produkt 
ubezpieczeniowy skonstruowany specjalnie 
z myślą o Twojej Ibizie. Oznacza to szybkie 
naprawy z wykorzystaniem oryginalnych 
części zamiennych w autoryzowanych 
stacjach obsługi SEAT i całodobową obsługę 
Klienta przez cały rok. A jeśli Twój samochód 
zostanie uszkodzony lub skradziony, 
zapewnimy Ci transport do celu Twojej 
podróży.

Do usług

Don’t worry, 
be happy.
Po co się martwić kosztami serwisowania 
samochodu? Nasz Pakiet Serwisowy umożliwia 
zaplanowanie tych kosztów w przyszłości i jest 
dostępny już od 58zł miesięcznie. W zakres 
pakietu wchodzą obowiązkowe przeglądy 
okresowe wg wskaźnika okresów między 
obsługowych wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi. Ty wybierasz, do jakiego 
przebiegu chcesz wykupić Pakiet Serwisowy: 
60 000 km, 90 000 km lub 120 000 km.

Zawsze 
na telefon. 
Przez dwa pierwsze lata po zakupie nowego 
SEAT-a, jest on objęty usługą SEAT Serwis 
Mobility bez dodatkowych kosztów. SEAT 
Serwis Mobility gwarantuje kompletny i 
niezawodny zakres usług pomocy drogowej 
w każdym kraju Unii Europejskiej oraz w 
krajach sąsiednich. 

W razie awarii, wypadku, zagubienia kluczy, 
kradzieży lub innych niedogodności, SEAT 
Serwis Mobility zajmie się Tobą i Twoim 
SEAT-em przez 24 godziny na dobę, przez 365 
dni w roku.

Teraz wszystkie nowe samochody SEAT, objęte są 
5-letnią gwarancją bezpłatnych naprawy, a także 
3-letnią gwarancją na powłokę lakierowaną i 12-letnią 
na przerdzewienie.
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SEAT prowadzi stały rozwój produktów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji, kolorów i cen bez uprzedzenia. W związku z tym, informacje zawarte w niniejszym katalogu, 
mają wyłącznie charakter informacyjny. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby zapewniać dokładność specyfikacji w momencie publikacji, należy zawsze je potwierdzić u autoryzowanego 

Partnera SEAT. Ze względu na ograniczenia drukarskie, kolory przedstawione w niniejszej ulotce mogą być nieznacznie inne od rzeczywistych kolorów i materiałów. Przedstawiony pojazd i wszystkie 
jego części oraz wszystkie oryginalne części zamienne, zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalizacji wpływu na środowisko, poprzez zastosowanie materiałów 

pochodzących z recyklingu, lub podlegających recyklingowi. Stosowane są także odpowiednie działania, zmierzające do uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu i jakości środowiskowej.
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