Mii
Katalog

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spis treści

Witaj w świecie SEAT-a!
W 1953 roku wraz z pierwszym
wyprodukowanym SEAT-em
motoryzacyjne marzenia wszystkich
Hiszpanów stały się rzeczywistością.
Przemieniając pasję w perfekcjonizm,
SEAT dołączył do globalnej rewolucji.
Od początku przyświecał nam jeden cel
– projektować i produkować
samochody, które dostarczą
niezapomnianych wrażeń.

Źródłem inspiracji jest otaczający nas
świat, którego sercem jest Barcelona–
niedościgniony wzór piękna. Dlatego
każdy nasz samochód jest esencją
doskonałości, która łączy w sobie
hiszpański temperament, design
i najnowsze technologie z jakością
Grupy Volkswagen.
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Na naszą historię składają się losy
i wspomnienia milionów ludzi.
Z myślą o ich pragnieniach każdego
dnia szukamy rozwiązań, które
sprawią, że życie stanie się pełne
radości i uśmiechu.

TECHNOLOGY
TO ENJOY

SEAT QR KOD
Zobacz z bliska Mii na tablecie lub
smartfonie. Ściągnij czytnik QR i zeskanuj
kod lub wejdź na stronę seat-auto.pl,
korzystając z internetowej wyszukiwarki.

SEAT Mii

Wyznacza
trendy.
MII WŁAŚNIE DLA CIEBIE. Życie byłoby nudne,
gdybyśmy wszyscy chcieli tego samego.
Właśnie dlatego stworzyliśmy model Mii, który
trafia w różne gusta. Odkryj nową gamę
kolorów, nową stylistykę wnętrza i nowe
możliwości dostosowania Mii do Twoich
potrzeb. Kolekcja właśnie nadjechała.
Do którego Mii wsiądziesz?

|
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SEAT Mii

Tak się żyje
w mieście.
TRZYDRZWIOWY CZY PIĘCIODRZWIOWY?
TO TY DECYDUJESZ. Życie to codzienne
podążanie w kierunku realizacji swoich
potrzeb. Tutaj nie ma miejsca na skróty
i kompromisy. Dlatego potrzebujesz małego
samochodu z naprawdę wielkim sercem.
Auta, które zachwyci Cię wyglądem
i zaskoczy niezwykłą praktycznością.
Zaprojektowanego do jazdy po mieście,
wyposażonego w najnowsze technologie,
które zapewniają komfort, bezpieczeństwo
i dostosują się do jazdy po każdej
nawierzchni. Możesz mieć to wszystko
naraz. Wystarczy, że siądziesz za kierownicą
Mii, idealnego partnera miejskiego życia.

Mii by MANGO Limited Edition

|
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DESIGN

Piękny
w każdym
calu.
WSPANIAŁA KOLORYSTYKA NADWOZIA,
KÓŁ I LUSTEREK. Kolekcję Mii pokrywają
intensywne kolory, które współgrają
z barwami felg i zewnętrznych lusterek,
tworząc kombinację zapierającą dech
w piersiach. Wybierz własny zestaw
kolorów Mii i wyraź swój styl.

Mii CONNECT

|
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STYLOWE WNĘTRZE

Miejsce
na wszystko,
o czym
pomyślisz.
MIEJSKI SAMOCHÓD O ZASKAKUJĄCO
PRZESTRONNYM WNĘTRZU. Wybierz wzór
tapicerki, aby komponowała się z Twoim
modelem i dodaj mu wyjątkowego wyglądu
takimi elementami, jak skórzane pokrycie
kierownicy czy skrzyni zmiany biegów.
A potem wejdź do swojego Mii
i przekonaj się, że w środku wygląda równie
atrakcyjnie jak na zewnątrz. I że na pewno
nie zabraknie Ci w nim miejsca.

Mii FR-Line

|
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Mii FR-Line

DESIGN W DETALU

Szczegóły
zmieniają
wszystko.
PIĘKNO TKWI W DETALACH. We wnętrzu
swojego Mii znajdziesz całą gamę drobnych
rzeczy, które zrobią na Tobie wielkie wrażenie.
Wśród nich poręczny haczyk na torebkę,
unikalne, kolorowe szwy na kierownicy
i chromowe detale na przyciskach radia,
otworach wentylacyjnych i klamkach drzwi.
W swoim Mii zakochasz się od pierwszego
wejrzenia!

Mii by MANGO

|
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Mii by MANGO

Mii by MANGO

TECHNOLOGIA

Odpowiada
na potrzeby.
PIĘKNY I Z POMYSŁEM. Połącz się z Portable
System Live, wyposażonym w efektowne
dodatki, jak wyszukiwarka internetowa,
nawigacja z rozpoznawaniem głosu
i komputer pokładowy ze wszystkimi
niezbędnymi informacjami.
Nastrój się na dobrą jazdę z Sound Pack 2,
który pozwala podłączyć własny odtwarzacz
i dać się ponieść dźwiękom z 6 starannie
zaprojektowanych i rozmieszczonych
głośników. Odpręż się dzięki Safety Assist
i czujnikom parkowania Rear Parking,
które sprawią, że Twoja podróż będzie
przyjemniejsza i bezpieczniejsza.

Mii CONNECT

|
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EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Przyjemność
z jazdy
WYDAJNY I ODPOWIEDZIALNY. SEAT Mii jest
dostępny z dwoma jednostkami napędowymi
o niskiej emisji dwutlenku węgla. Wszystko to
dzięki zastosowaniu najnowszej, przyjaznej dla
środowiska technologii.
Gdy zechcesz poprawić swoją technikę jazdy,
uruchom system Ecotrainer. Dostarczy on Ci paru
cennych wskazówek, które pomogą czerpać
jeszcze więcej radości z podróżowania i zarazem
ograniczą ilość zużywanego paliwa.
Na wyposażeniu Mii znajdziesz również
tempomat.

Mii FR-Line

|
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Mii FR-Line

SEAT Mii

Poznaj całą kolekcję.

Kolekcja Mii dostępna jest teraz w szerokiej gamie wyjątkowych
kolorów - każdy z nich o własnym charakterze, stworzony tak,
by jak najlepiej pasował do Twojego stylu. Wysublimowany
czarny, modny niebieski, szykowny biały czy sportowy czerwony
– zestawy kolorów, z których stworzysz swojego SEAT-a Mii
mają styl, który z pewnością nigdy nie wyjdzie z mody.
Po prostu wybierz taki, który najlepiej pasuje do Ciebie.
|
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Mii CONNECT BLUE PACK
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Mii Chic Velvet

Mii FR-LINE
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EXTERIOR BLACK PACK

EXTERIOR WHITE PACK

EXTERIOR TITANIUM PACK

Mii by
MANGO
Wygląd ma
znaczenie.

Kiedy kultowa marka odzieżowa spotyka się
ze stylowym miejskim autem, musi powstać coś
wyjątkowego. Współpraca między dwoma
renomowanymi firmami z Barcelony mogła się
przerodzić tylko w jedno: prawdziwą sensację
w świecie designu. Dostępny w dwóch wersjach
luksusowego wykończenia, Mii by MANGO jest
radosny i wytycza nowe ścieżki w modzie.
|

24 25

STYLISTYKA

Mii by MANGO

TWÓJ GUSTOWNY PARTNER.
Mii by MANGO stworzono z wyjątkowym wyczuciem stylu, od kół aż po sam
dach. Poczynając od gustownej tapicerki, poprzez kierownicę pokrytą skórą
i wspaniałą kolorystykę, aż po obudowę lusterek – chromowaną lub w kolorze
Atom Grey. Detale dodają Mii eleganckiego sznytu, dzięki któremu zachwyca
on wyglądem i zaskakuje unikalnym komfortem. Innymi słowy to doskonała
kreacja w naszej kolekcji.
KOMFORT

STYLOWA PODRÓŻ.

 Logo Mii by MANGO na słupku B oraz

 K limatyzacja manualna

z tyłu samochodu

 Elektrycznie sterowane szyby

 Nakładki progowe

z przodu

z logo Mii by MANGO

 Centralny zamek ze zdalnym

 Chromowane dodatki zewnętrzne

sterowaniem, jeden składany

 K lamki drzwi w kolorze nadwozia

kluczyk

 L akier Deep Black lub Glam Beige
w cenie

ELEKTRONIKA
 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

WNĘTRZE

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

 Tapicerka Alcantara z dekoracyjnymi

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

elementami i przeszyciami w kolorze

 Rozbudowana tablica przyrządów

beżowym oraz logo Mii by MANGO
 Skórzana kierownica, gałka zmiany

BEZPIECZEŃSTWO
 P rzednie poduszki powietrzne dla

biegów i dźwignia hamulca ręcznego
obszyte skórą z beżowymi

kierowcy i pasażera

przeszyciami

 Możliwość deaktywacji poduszki

 Ozdobny panel deski rozdzielczej

powietrznej pasażera

z beżowymi elementami

 Boczne poduszki powietrzne

 Z amykane lusterka do makijażu

 System przypominający o obowiązku

 Haczyk na torebkę na schowku

zapinania pasów bezpieczeństwa

w desce rozdzielczej

przy przednich i tylnych fotelach

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

 Wspomaganie kierownicy

 Funkcja łatwego wsiadania

 System kontroli ciśnienia powietrza

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

w oponach

3-drzwiowej)

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

 Składana i dzielona tylna kanapa

 E SC z ABS, ASR

 Regulacja wysokości kierownicy
 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

NADWOZIE

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 15-calowe felgi aluminiowe „ANIA”

na dokumenty

(w wersji Glam Beige felgi w kolorze

 Uchwyt na napoje w przedniej

Atom Grey)

konsoli

 Boczne lusterka chromowane (Deep

 Z amykany schowek po stronie

Black) lub w kolorze Atom Grey (Glam

pasażera

Beige)

 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

 Chromowane listwy boczne

Wnętrze Mii By MANGO ozdabia gustowna
tapicerka Alcantara Black, zwieńczona
efektownym krojem beżowych nici.
Rozkoszuj się jazdą autem uszytym na Twoją
miarę.

Szczegóły zawsze mają znaczenie. Szary
kolor obudowy lusterek w wersji Glam Beige
to jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że
za przejeżdżającym Mii każdy musi się
obejrzeć.

Daj się zakręcić na punkcie Mii. Jego
perforowana kierownica pokryta naturalną
skórą świetnie się prezentuje - i nadzwyczaj
komfortowo prowadzi.

STYLISTYKA

STYLISTYKA

Chic White

Chic Velvet

MIEJSKA ELEGANCJA.

UNIKALNE WYCZUCIE SMAKU.
SZYKOWNY W KAŻDYM MIEJSCU.
Być modnym to nie tylko kwestia wyczucia stylu. To cały sposób bycia,
który wpływa na każdą Twoją decyzję. Mii Chic dostępny jest w dwóch
efektownych pakietach kolorystycznych, do wyboru: Chic White albo Chic
Velvet. Znakiem rozpoznawczym Mii Chic White jest biały, efektowny
minimalizm, który wspaniale dopełnia kolorystykę wewnętrznej tapicerki.
Dzięki temu jazda po mieście to za każdym razem czysta przyjemność.
KOMFORT

NADWOZIE

W MIEJSKIEJ KONWENCJI.
Wnętrze Mii Velvet wznosi się na wyższy poziom elegancji. Zgrabny kokpit
auta doskonale współgra z zewnętrznym pakietem Velvet, oferującym
dwukolorowe aluminiowe felgi i lusterka w matowym odcieniu purpury.
Ciesz się kombinacją kolorów, jakiej nie sposób zobaczyć na ulicy. Mii Chic
Velvet oferuje prawdziwie unikalny styl.

KOMFORT

 L usterka boczne i klamki drzwi

 K limatyzacja manualna

 Elektrycznie sterowane szyby

w kolorze nadwozia

 Elektrycznie sterowane szyby

w kolorze purpurowym

z przodu

 14-calowe felgi aluminiowe „SILVA”

z przodu

 Osłony lusterek zewnętrznych

 Centralny zamek ze zdalnym

w kolorze purpurowym

 Centralny zamek ze zdalnym
sterowaniem, jeden składany

WNĘTRZE

sterowaniem, jeden składany

 Skórzana kierownica i gałka dźwigni

kluczyk

zmiany biegów

 Elektrycznie regulowane

 Skórzana kierownica i gałka dźwigni

i podgrzewane lusterka boczne

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

i podgrzewane lusterka boczne

zmiany biegów z purpurowymi

 Światła przeciwmgielne

 Funkcja łatwego wsiadania

 Światła przeciwmgielne

elementami

 Wspomaganie kierownicy

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

 Wspomaganie kierownicy

 Dedykowana tapicerka

 Składana i dzielona tylna kanapa

z purpurowymi elementami
ELEKTRONIKA

 Regulacja wysokości kierownicy

 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

oraz wstawki dekoracyjne

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

w kierownicy lakierowane w kolorze

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

purpurowym

 Rozbudowana tablica przyrządów

na dokumenty

 Rozbudowana tablica przyrządów

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

z elementami chromowanymi

 Uchwyt na napoje w przedniej

z elementami chromowanymi

 Funkcja łatwego wsiadania

 P reinstalacja SEAT Portable System

konsoli

 P reinstalacja SEAT Portable System

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

BEZPIECZEŃSTWO
 P rzednie poduszki powietrzne dla

|
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 Ozdobny panel deski rozdzielczej

 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

 Z amykany schowek po stronie

To brzmi świetnie. SEAT Sound System 1.1,
standardowe wyposażenie we wszystkich
modelach Mii Chic, składa się z sześciu
głośników, które oferują doskonałą moc
dźwięku z odtwarzacza CD/MP3,
posiadającego wejścia Aux-In oraz Mp3.

WNĘTRZE

kluczyk

3-drzwiowej)

Jeśli wybór pomiędzy pakietem White i Velvet
to dla Ciebie za mało, możesz również
zdecydować się na czarne wnętrze auta. Doda
mu ono jeszcze więcej elegancji.

 15-calowe felgi aluminiowe "ENJOY"

 Elektrycznie regulowane

ELEKTRONIKA

Mii Chic White jest wyposażony w modne
białe detale na kierownicy i dźwigni zmiany
biegów, które doskonale współgrają
z matowo-białą deską rozdzielczą.
Ultraszykowny, bezkompromisowy styl.

NADWOZIE

 K limatyzacja manualna

pasażera
 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

3-drzwiowej)
BEZPIECZEŃSTWO

 Składana i dzielona tylna kanapa

 P rzednie poduszki powietrzne dla

 Regulacja wysokości kierownicy

kierowcy i pasażera

kierowcy i pasażera

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

 Możliwość deaktywacji poduszki

 Możliwość deaktywacji poduszki

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

powietrznej pasażera

powietrznej pasażera

na dokumenty

 Boczne poduszki powietrzne

 Boczne poduszki powietrzne

 Uchwyt na napoje w przedniej

 System przypominający o obowiązku

 System przypominający o obowiązku

konsoli

zapinania pasów bezpieczeństwa

zapinania pasów bezpieczeństwa

 Zamykany schowek po stronie

przy przednich i tylnych fotelach

przy przednich i tylnych fotelach

pasażera

 System kontroli ciśnienia powietrza

 System kontroli ciśnienia powietrza

 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

w oponach

w oponach

 A systent Podjazdu (Hill Hold Control)

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

 E SC z ABS, ASR

 E SC z ABS, ASR

Usiądź wygodnie i daj się zachwycić
aksamitną deską rozdzielczą, która idealnie
współgra z subtelnymi aksamitnymi detalami
na kierownicy.

Aksamitna tapicerka wygląda świetnie, ale
oferuje równie wysoki poziom przyjemności.
Tutaj dopracowany jest najdrobniejszy nawet
szczegół, jak kolorowe nici, którymi obszyte
są fotele.

Spraw, by Twoje auto było jeszcze bardziej
wyjątkowe i połącz pakiety Velvet Interior
i Velvet Exterior. W tym drugim znajdziesz te
wspaniałe 15-calowe designerskie,
dwukolorowe felgi.

CONNECT
Bądźmy w kontakcie.

STYLISTYKA

SEAT Mii CONNECT
INTELIGENTNY I ATRAKCYJNY.
Mii CONNECT otwiera nową erę inteligentnej jazdy. Wszystko dzięki
najnowszej technologii i unikalnym rozwiązaniom, które oferują jeszcze
więcej wyposażenia i świetnego stylu podczas jazdy. Seat Mii CONNECT
pozwala na korzystanie z Internetu i podłączenie dedykowanego
smartfonu firmy Samsung, w efekcie gwarantując wyjątkowe wrażenia
podczas jazdy. Kiedy jesteś w drodze, możesz być cały czas w kontakcie.
KOMFORT

NADWOZIE

 K limatyzacja manualna

 15-calowe felgi aluminiowe „ANIA”

 Elektrycznie sterowane szyby

w kolorze Atom Grey lub „ENJOY”

z przodu

w kolorze Blue CONNECT

 Centralny zamek ze zdalnym

 Osłony lusterek zewnętrznych

sterowaniem, jeden składany

w kolorze Atom Grey lub Blue

kluczyk

INTELIGENTNY DESIGN I PRZEMYŚLANA TECHNOLOGIA.

CONNECT
 Logo CONNECT na słupku B oraz

ELEKTRONIKA
 Nawigacja przenośna SEAT Portable

nakładki progowe z logo
 K lamki drzwi w kolorze nadwozia

System z 5-calowym ekranem
dotykowym i Bluetooth
 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

WNĘTRZE
 Dedykowana tapicerka Connect

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

z elementami w kolorze niebieskim

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

 Skórzana kierownica oraz gałka

 Rozbudowana tablica przyrządów

dźwigni zmiany biegów z niebieskimi
przeszyciami

BEZPIECZEŃSTWO

SEAT Mii CONNECT sprawia, że Twoja kierownica
zamienia się w klawiaturę pokładowego komputera.
Możesz nawet dyktować i wysyłać emaile oraz
wiadomości albo szukać potrzebnych informacji
na temat miejsc, które mijasz właśnie na trasie.
Odkryj najnowszą technologię, która pozwala Ci być
zawsze online w czasie jazdy. Połącz się z Mii
CONNECT.

 Ozdobny panel deski rozdzielczej

 P rzednie poduszki powietrzne dla

oraz wstawki dekoracyjne

kierowcy i pasażera

w kierownicy lakierowane w kolorze

 Możliwość deaktywacji poduszki

niebieskim

powietrznej pasażera

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

 Boczne poduszki powietrzne

 Funkcja łatwego wsiadania

 System przypominający o obowiązku

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

zapinania pasów bezpieczeństwa

3-drzwiowej)

przy przednich i tylnych fotelach

 Składana i dzielona tylna kanapa

 Wspomaganie kierownicy

 Regulacja wysokości kierownicy

 System kontroli ciśnienia powietrza

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

w oponach

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

na dokumenty

 E SC z ABS, ASR

 Uchwyt na napoje w przedniej
konsoli
 Z amykany schowek po stronie
pasażera
 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

|
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Niebieskie detale kierownicy i dźwigni
zmiany biegów Mii CONNECT, świetnie
komponują się z utrzymaną w tej
samej barwie deską rozdzielczą i tapicerką.

SEAT Portable System Live doprowadzi Cię,
dokądkolwiek zmierzasz i zapewni w tym
czasie świetną rozrywkę. Dzięki nawigacji
i Bluetooth możesz w dowolnej chwili
połączyć się z kim tylko zechcesz.

Światła do jazdy dziennej, które sprawiają,
że Mii jest doskonale widoczny na drodze,
a przy tym niebywale atrakcyjny.

FR-Line
Skok adrenaliny.

STYLISTYKA

FR-Line

MOCNY CHARAKTER I MNÓSTWO STYLU.
Wraz z pojawieniem się wersji FR-Line kolekcja Mii zyskała potężną
dawkę dynamiki. Sportowe detale, jak boczne i tylne naklejki czy
16-calowe aluminiowe felgi, perfekcyjnie dopełniają czarno-czerwony
elegancki styl Mii, wpasowując się w jego silny, miejski charakter.
Ta wersja Mii nadaje całej kolekcji nowy, fascynujący wymiar.

KOMFORT

DYNAMICZNY DESIGN.

 L usterka boczne i klamki drzwi

 K limatyzacja manualna

w kolorze nadwozia

 Elektrycznie sterowane szyby

 P rzyciemniane szyby

z przodu

 Sportowe zawieszenie

 Centralny zamek ze zdalnym

 Osłony lusterek zewnętrznych

sterowaniem, jeden składany

w kolorze Atom Grey

kluczyk

 Zewnętrzne naklejki dekoracyjne

 Elektrycznie regulowane

w kolorze czarnym na bok i tył

i podgrzewane lusterka boczne

samochodu

 Światła przeciwmgielne

 Logo FR-Line z przodu i z tyłu

 Wspomaganie kierownicy

 L istwa dekoracyjna na desce
rozdzielczej lakierowana w kolorze

ELEKTRONIKA
 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

czarnym z czerwonymi elementami
 Nakładki progowe z logo FR-Line

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników
 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

WNĘTRZE

 Rozbudowana tablica przyrządów

 Skórzana kierownica i gałka dźwigni

z elementami chromowanymi

zmiany biegów z czerwonymi

 P reinstalacja SEAT Portable System

przeszyciami
 C zarna podsufitka

BEZPIECZEŃSTWO

Mii FR-Line dominuje na drodze dzięki atrakcyjnej
sylwetce oraz nowemu wyposażeniu wnętrza.
Za kierownicą tego imponującego samochodu
odkryjesz radość z jazdy, która przyprawi Cię
o mocniejsze bicie serca.

z czerwonymi przeszyciami

kierowcy i pasażera

 Składana i dzielona tylna kanapa

 Możliwość deaktywacji poduszki

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

powietrznej pasażera

 Funkcja łatwego wsiadania

 Boczne poduszki powietrzne

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

 System przypominający o obowiązku

3-drzwiowej)

zapinania pasów bezpieczeństwa

 Regulacja wysokości kierownicy

przy przednich i tylnych fotelach

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

 System kontroli ciśnienia powietrza

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

w oponach

na dokumenty

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

 Uchwyt na napoje w przedniej

 E SC z ABS, ASR
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konsoli
 Z amykany schowek po stronie

NADWOZIE
 16-calowe felgi aluminiowe DESIGN
w kolorze Atom Grey
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 Dedykowana tapicerka FR-Line

 P rzednie poduszki powietrzne dla

pasażera
 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

Wszystko zaczyna się na ulicy. 16-calowe,
specjalnie zaprojektowane aluminiowe felgi
- przyciagają spojrzenia, podkreślając
drapieżną urodę Mii FR-Line.

Czerwień spotyka czerń. Drobne szczegóły,
jak czerwone obszycie kierownicy czy
drążka zmiany biegów, wyśmienicie
kontrastują z czarną tapicerką

Z uwagą w każdym detalu. Skórzana
kierownica, ozdobiona wysokiej jakości
obszyciami, dostarcza wręcz
niezapomnianych wrażeń.

STYLISTYKA

Sport
SPORTOWY CHARAKTER.  

UWOLNIJ SWOJĄ WYCZYNOWĄ STRONĘ.
Dynamiczny wygląd sprawia, że Mii Sport wyróżnia się na ulicach. Łączy
w sobie zewnętrzne piękno z mnóstwem przestrzeni wewnątrz i wysokim
komfortem. Jeśli poszukujesz idealnej kombinacji eleganckiego stylu
i dynamicznej natury, ten Mii jest właśnie dla Ciebie.

KOMFORT

 System kontroli ciśnienia powietrza

 K limatyzacja manualna

w oponach

 Elektrycznie sterowane szyby

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

z przodu

 E SC z ABS, ASR

 Centralny zamek ze zdalnym
sterowaniem, jeden składany

NADWOZIE

kluczyk

 15-calowe felgi aluminiowe „ANIA”

 Elektrycznie regulowane

 L usterka boczne i klamki drzwi

i podgrzewane lusterka boczne

w kolorze nadwozia

 Światła przeciwmgielne

 P rzyciemniane szyby

 Wspomaganie kierownicy

 Sportowe zawieszenie

ELEKTRONIKA
 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

WNĘTRZE
 Skórzana kierownica i gałka dźwigni

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

zmiany biegów

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

 Składana i dzielona tylna kanapa

 Rozbudowana tablica przyrządów

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

z elementami chromowanymi

 Funkcja łatwego wsiadania

 P reinstalacja SEAT Portable System

i wysiadania Easy Entry (dla wersji
3-drzwiowej)

BEZPIECZEŃSTWO
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 Regulacja wysokości kierownicy

 P rzednie poduszki powietrzne dla

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

kierowcy i pasażera

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 Możliwość deaktywacji poduszki

na dokumenty

powietrznej pasażera

 Uchwyt na napoje w przedniej

 Boczne poduszki powietrzne

konsoli

 System przypominający o obowiązku

 Z amykany schowek po stronie

zapinania pasów bezpieczeństwa

pasażera

przy przednich i tylnych fotelach

 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

Wpuść trochę słońca. Panoramiczny dach Mii
Sport oferuje Ci wspaniałe widoki, a Twoim
pasażerom pozwala na czerpanie jeszcze
większej przyjemności z podróżowania.

Wygodne, bezpieczne i modne fotele.
Również tapicerka nadaje wnętrzu
sportowego stylu. Idealnego dla miejskich
przygód.

Lampy przeciwmgielne oświetlają drogę
przed Tobą niezależnie od warunków
pogodowych. W połączeniu z 15-calowymi
aluminiowymi felgami wyglądają po prostu
doskonale.

STYLISTYKA

STYLISTYKA

Style

Reference

POMYSŁOWY, PRAKTYCZNY I WYGODNY.

DOSKONAŁE DOŚWIADCZENIE JAZDY.
PEŁEN MODNYCH DODATKÓW.
Mii Style jest po brzegi wypełniony udogodnieniami, które ułatwiają Ci
codzienne życie. Jeżeli najbardziej cenisz sobie wygodę i funkcjonalność,
to Mii Style jest samochodem dla Ciebie.

KOMFORT

NADWOZIE

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ.
Kompaktowy i praktyczny, a przy tym niebanalny i stylowy. Mii Reference
ma na pokładzie wszystko, co przydaje się podczas jazdy. To mały
samochód, który robi ogromne wrażenie.

KOMFORT

 K limatyzacja manualna

 L usterka boczne i klamki drzwi

 K limatyzacja manualna

 Elektrycznie sterowane szyby

w kolorze nadwozia

 Wspomaganie kierownicy

z przodu

 14-calowe felgi stalowe z pełnymi

 Centralny zamek ze zdalnym

kołpakami „EFA”

sterowaniem, jeden składany
kluczyk
 Wspomaganie kierownicy

WNĘTRZE
 Składana i dzielona tylna kanapa
 Funkcja łatwego wsiadania

 14-calowe felgi stalowe z osłonami
WNĘTRZE

ELEKTRONIKA

 Składana tylna kanapa

 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

 Regulacja wysokości kierownicy

MP3 / złącze AUX-in / 2 głośniki

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 F otel kierowcy z regulacją wysokości
ELEKTRONIKA

NADWOZIE

na dokumenty
BEZPIECZEŃSTWO

 Uchwyt na napoje w przedniej

 SEAT Sound System 1.1 / radio z CD /

i wysiadania Easy Entry (dla wersji

 P rzednie poduszki powietrzne dla

konsoli

MP3 / złącze AUX-in / 6 głośników

3-drzwiowej)

kierowcy i pasażera

 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

 Gniazdko 12V w konsoli przedniej

 Regulacja wysokości kierownicy

 Możliwość deaktywacji poduszki

 Rozbudowana tablica przyrządów

 Osłona przeciwsłoneczna kierowcy

powietrznej pasażera

i pasażera z lusterkiem i schowkiem

 Boczne poduszki powietrzne

BEZPIECZEŃSTWO

na dokumenty

 System przypominający o obowiązku

 P rzednie poduszki powietrzne dla

 Uchwyt na napoje w przedniej

zapinania pasów bezpieczeństwa

kierowcy i pasażera

konsoli

przy przednich i tylnych fotelach

 Możliwość deaktywacji poduszki

 Z amykany schowek po stronie

 4 zaczepy iSOFIX do mocowania

powietrznej pasażera

pasażera

fotelika dla dziecka (2 tylne

 Boczne poduszki powietrzne

 Tylna półka i oświetlenie bagażnika

 System przypominający o obowiązku

siedzenia)
 2 górne pasy mocujące w systemie

zapinania pasów bezpieczeństwa

iSOFIX na tylnych siedzeniach

przy przednich i tylnych fotelach

 System kontroli ciśnienia powietrza

 4 zaczepy iSOFIX do mocowania

w oponach

fotelika dla dziecka (2 tylne

 A systent podjazdu (Hill Hold Control)

siedzenia)

 E SC z ABS, ASR

 2 górne pasy mocujące w systemie
iSOFIX na tylnych siedzeniach
 System kontroli ciśnienia powietrza

Podkręć głośniej. Pokładowe radio ma
wbudowane CD z MP3 oraz wejście AUX-In.
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Stylowe i przestrzenne wnętrze. Wybierz
swoją tapicerkę.

Trzymaj wszystko na wyciągnięcie ręki.
Dogodnie zlokalizowane schowki pozwalają
zabrać ze sobą wszystko, czego
potrzebujesz. Niezależnie, czy czeka Cię
dzień w biurze, czy nocny wypad na miasto.

w oponach
 A systent podjazdu (Hill Hold Control)
 E SC z ABS, ASR

Najlepsze połączenie. To niewielkich
rozmiarów auto skrywa zaskakująco
przestronne i niezwykle wygodne wnętrze.

Wsiadaj i wysiadaj z łatwością dzięki Easy
Entry System - dostępnemu tylko w wersji
wyposażenia Chic i Sport.

Piękny pod każdym kątem. Obudowa
zewnętrznych lusterek jest dostępna
również w kolorze nadwozia.

KOLORY

Pokaż swój
styl.
SEAT Mii oferuje szeroki wybór wyjątkowych
kolorów, które dodadzą Ci blasku podczas
jazdy.

WHITE B4B4   R

RC St T C CB Ch ChV ChB Sp CG FR

TUNGSTEN SILVER K5K5

R RC St T C CB Ch ChB

SUNFLOWER YELLOW T1T1

ChW Sp CG FR

GLAM BEIGE J4J4

R RC St T C CB MMg Ch ChV ChB
ChW Sp CG FR

DEEP BLACK 2T2T

R RC St T C CB MMb Ch ChV

R RC St T C CB Ch ChB

TORNADO RED G2G21

ChW Sp CG FR

COSTA BLUE 3K3K

R St ChW Sp CR CB CG FR

R RC St T C Ch ChB ChW
Sp CG FR

BLUEBERRY S8S81

R RC St T C Ch ChB ChW Sp CG FR

Reference /R/
Reference Connect /RC/

ChW Sp FR

Style /St/
Titanium /T/
CONNECT /C/
CONNECT Blue /CB/
Mii by MANGO Deep Black /MMb/
Mii by MANGO Glam Beige /MMg/
Chic /Ch/
Chic Velvet /ChV/
Chic Black /ChB/
Chic White /ChW/
Sport /Sp/
Connect Atom Grey /CG/
FR-Line /FR/
Wyposażenie standardowe
1
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Nie łączy się z pakietem Chic Velvet.

TAPICERKA

Zajrzyj do środka.
SEAT Mii wygląda równie olśniewająco
w środku, jak i na zewnątrz. Rozkoszuj się
jakością swojego Mii i komfortem wyboru
spośród szerokiej gamy oferowanych
tapicerek.

ALCANTARA BEIGE1 18 + PL7  

CABALLERO BLACK AA

R

JEANS II* BE

St

ChW

TITAN BLUE 44 + PTN / 44 + PTN / PTB

NATURE BG

SOLO UNI 62 + PFR

CR CB CG

ChW

FR

Reference /R/
Style /St/
Chic White /ChW/
Chic Velvet /ChV/
Sport /Sp/
Mii by MANGO Deep Black /MMb/
Mii by MANGO Glam Beige /MMg/
CONNECT Reference /CR/
CONNECT Blue /CB/
Connect Atom Grey /CG/
FR-Line /FR/
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne
¹ Pokryte beżowym podkładem glam oraz beżowymi przeszyciami i zdobieniami glam.
² Z purpurowymi zdobieniami.

VISUAL BF
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Sp

ChV
KINETIC VELVET 2 CC + P08  

ALCANTARA BLACK 3 MC + PLC / MB + PLC / MA + PLC

St ChW Sp

³ Z szarymi zdobieniami.

KOŁA

Kręci się stylowo.
SEAT Mii oferuje szeroki wybór wysokiej
klasy modnych felg. Wybierz spośród
różnych kolorów i wzorów i nadaj swojemu
Mii unikalny styl, zaczynając od kół.

14 CALI

14 CALI

WHEEL COVER NOA

WHEEL COVER EFA

R

ALLOY WHEEL SPIRITED

St

15 CALI

ALLOY WHEEL SPIRITED TITANIUM

St

St

ALLOY WHEEL SILVA

St ChW

ALLOY WHEEL SILVA WHITE

St ChW

ALLOY WHEEL SILVA BLACK

St ChW

16 CALI

Reference /R/
Style /St/
Chic White /ChW/
Sport /Sp/
Mii by MANGO Deep Black /MMb/
Mii by MANGO Glam Beige /MMg/
CONNECT Reference /CR/
CONNECT Blue /CB/
Connect Atom Grey /CG/
FR-Line /FR/
Wyposażenie standardowe

ALLOY WHEEL ANIA
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St Sp MMb

ALLOY WHEEL ANIA ATOM GREY

MMg CG

ALLOY WHEEL ENJOY VELVET

ChW

Mii ENJOY BLUE 2

CB

ALLOY WHEEL DESIGN ATOM GREY

FR Sp

Wyposażenie opcjonalne

SEAT SERWIS

TERAZ WSZYSTKIE MODELE Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

Serwis
i przeglądy.

Niezawodność mamy
w standardzie.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z 5-LETNIEJ GWARANCJI

Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki
SEAT zapewniają KOMPLEKSOWE
PRZEGLĄDY PROWADZONE PRZEZ
WYSZKOLONYCH SPECJALISTÓW. Prowadzą
oni czynności serwisowe przewidziane
w planie przeglądów SEAT, używając
wyłącznie oryginalnych części. Korzystając
z naszych usług, za każdym razem możesz
być pewny, że Twój samochód jest
w dobrych rękach.

/ SPOKÓJ
Darmowe naprawy gwarancyjne przez 5 lat / 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów).
/ BEZPIECZEŃSTWO I PROFESJONALIZM
Naprawy przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych SEAT z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.

DBAMY O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO

USŁUGI DOSTĘPNE
365 DNI W ROKU PRZEZ
24 GODZINY NA DOBĘ

CIESZ SIĘ LATAMI
SPOKOJU

UBEZPIECZENIE SEAT

SEAT SERWIS MOBILITY

PAKIETY SERWISOWE SEAT

Ubezpieczenie SEAT oferuje produkt
ubezpieczeniowy skonstruowany specjalnie
z myślą o Twoim Mii. 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.

Przez 2 pierwsze lata po zakupie nowego SEAT-a
jest on objęty usługą SEAT Service Mobility bez
dodatkowych kosztów. SEAT Service Mobility
gwarantuje kompletny i niezawodny zakres usług
pomocy drogowej w każdym kraju Unii
Europejskiej oraz w krajach sąsiednich. Masz
jednak możliwość rozszerzenia opieki SEAT
Service Mobility na kolejne lata pod warunkiem,
że zalecane przeglądy będą wykonywane przez
Partnerów Serwisowych SEAT. W razie awarii,
wypadku, zagubienia kluczy, kradzieży lub innych
niedogodności SEAT Service Mobility zajmie się
Tobą i Twoim SEAT-em przez 24 godziny na dobę,
przez 365 dni w roku.

Po co się martwić kosztami serwisowania
samochodu? Nasz Pakiet Serwisowy umożliwia
zaplanowanie tych kosztów w przyszłości i jest
dostępny już od 58 zł 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.

/ WYGODA
Prosta procedura wykonywania napraw – po prostu skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym SEAT i umów się na wizytę. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą Kartę Gwarancyjną.
/ PEWNOŚĆ
Gwarancja przypisana jest do samochodu, a nie do właściciela. Oznacza to, że w przypadku
odsprzedaży samochodu wciąż podlegającego gwarancji, utrzymuje ona swoją ważność.

/ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA WWW.SEAT-AUTO.PL
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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 że 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.
Autoryzowany DEALER SEAT

w w w. seat- auto.pl

