
  
SEAT Ibiza.

Start moving.



Start

Se on tehty liikuttamaan sinun kehoasi ja sieluasi. Se antaa 
vapauden valita, ollako paikoillaan vai mennä. Minne kaupunki 
sinut johdattaakaan, mene sinne tyylikkäästi uudella, 
huolellisesti muotoilulla ja suunnittelulla SEAT Ibizalla. 
Seikkailunhaluinen luonne on siinä vakiona, niin sisällä kuin 
ulkopuolellakin. Oletko siis valmis?

SEAT Ibiza

2



moving



Luotu
Barcelonassa.

SEAT
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1953. Ensimmäinen SEAT rullaa ulos Barcelonassa sijaitsevalta 
tehtaalta, ja koko maa herää eloon. Yli 60 vuotta myöhemmin 
liikutamme jo koko maailmaa. Olemme silti aina henkisesti 
Barcelonassa. Se virtaa suonissamme. Se inspiroi jokaista autoa, jonka 
luomme. Itse asiassa 50 prosenttia energiasta, jota käytämme 
autojemme valmistamiseen, saadaan Espanjan auringon paisteesta. 
Tämä on kaupunki, joka ei koskaan pysähdy. Emmekä mekään. Miksi? 
Koska maailmassa on niin paljon nähtävää.



Helppoa 
liikkuvuutta
elämääsi.
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Helppoa 
liikkuvuutta
elämääsi.
Vain yksi elämä. 
Ota siitä kaikki irti.

Tämä ei ole kenraaliharjoitus. Nyt on 
sinun hetkesi lähteä liikkeelle ja tutkia 
maailmaa. Ota riskejä. Pidä hauskaa.

Kaikki on ok. Me olemme puolellasi. SEAT on paikalla 
varmistamassa, että matkasi läpi elämän on helpompaa, 
sillä sitä me teemme. Sillä jos liikkuminen ei ole 
vapauttavaa, tuo iloa tai tee elämästä parempaa, mitä 
järkeä tässä kaikessa on? Ja jos se ei ole helppoa, se ei ole 
todellista liikkuvuutta.
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Helppoa liikkuvuutta

Muistatko  
sen mahtavan 
tapaamisen 
taannoin? 
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Aivan.



Helppoa liikkuvuutta

”Mutta”
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ei olisi koskaan 
vienyt meitä 
kuuhun.



Tämä on elämää ilman esteitä. Olet siis vapaa ottamaan 
päivästäsi kaiken irti. Ole rohkea. Tee suuria päätöksiä. Miksi 
jäädä odottamaan? Odottaminen ei pyöritä maailmaa. On 
aika repiä tehtävälistasi ja ottaa suuri askel eteenpäin.

Helppoa liikkuvuutta
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Onko parempaa
hetkeä kuin juuri 
nyt?



Sinun Ibizasi.

Paikoillanne. 
Valmiina. 
Lähde liikkeelle. Miksi tyytyä tavalliseen? SEAT Ibiza sisältää enemmän 

teknologiaa, tilaa ja tapoja tehdä autostasi itsesi 
näköinen. Jokainen kohta on entistä terävämpi ja fiksumpi. 
Se on tehty valloittamaan kokonainen kaupunki.
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Elämä on liian 
lyhyt paikallaan 
seisomiseen.

Ulkopuoli

SEAT Ibiza on suunniteltu liikkumaan. Sen uusi 
aerodynaaminen muotoilu auttaa sinua liikkumaan 
nopeammin ja pääsemään pidemmälle, vähemmällä 
kulutuksella. Full LED -ajovalot vaativat huomiota. Olet 
pysäyttämätön.
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Ulkopuoli

Nyt mennään.
Ajamisen ketteryys korostuu Ibizaa varten räätälöidyissä 
vanteissa, jotka ovat saatavana jopa 18 tuuman kokoisina  
FR-mallin yhteydessä. Vanteissa käytetty kevytmetalli tuo 
keveyttä ja kestävyyttä, sinun valitsemallasi muotoilulla.  
Ja koska ne on galvanoitu, ne myös säilyvät tyylikkäinä. 
Valmiina matkaan?

Kuvissa Xcellence-varustelu, johon on saatavana 
kevytmetallivanteet 17 tuuman kokoon saakka.
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Haluatko 
muutosta? 
Kokeile jotakin 
uutta.

Sisätilat

Asiat ovat nyt toisin. Uudistettu kojelauta keskikonsolin 
8-tuumaisella näytöllä ja tunnelmavalaistus tarjoavat uuden 
yksilöllisyyden ja teknologian tason. Riko siis rajasi.
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Teknologia

Miksi odottaa 
huomiseen? Kaikki on tässä ja nyt. 8-tuumainen näyttö Full Link -teknologialla ja 

Navi System -navigoinnilla auttavat sinua pysymään kartalla. 
Connectivity Box langaton matkapuhelimen lataus sekä GSM-
signaalin vahvistin pitävät laitteesi ladattuina ja puhelimesi yhteydet 
kunnossa. Keyless System -järjestelmän ja Heartbeat-painikkeen 
ansiosta voit astua sisälle autoon ja lähteä matkaan silmän 
räpäyksessä.
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Turvallisuus

Anna mennä, 
me olemme 
turvanasi.

Mitä ikinä matkalla tuleekaan vastaan, SEAT Ibiza on turvanasi. Tästä 
huolehtivat useat teknologiat, kuten mukautuva vakionopeudensäädin, 
Front Assist -ympäristönvalvontajärjestelmä, kuljettajan väsymyksen-
tunnistusjärjestelmä, mäkilähtöavustin, elektroninen ajonvakautus-
järjestelmä ja rengaspaineen valvontajärjestelmä. Etu- ja sivu-
turvatyynyt sekä sivuikkunoiden turvaverhot edessä ja takana ovat 
myös vakiona. Voit siis rentoutua ja nauttia matkasta.
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Koska kukaan ei ole 
koskaan saanut 
aikaan muutosta vain 
seuraamalla muita.

Sinun 
valintasi.

SEAT Ibizan ohjaimissa on helppo olla oma itsensä. Valitse 
varustelutaso. Valitse ulkoväri. Valitse vanteet ja verhoilu. 
Sinä päätät. (Tuntuu mukavalta, vai mitä?)
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FR-varustelu.
Sinun valintasi
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18 tuuman kevytmetalli-
vanteet. Kevyet ja luja-
tekoiset. Neljä syytä lisää 
innostua.

8-tuumainen näyttö on  
SEAT Ibizasi komento- ja 
hallintakeskus.

Istuimien Alcantara®- 
verhoilu värikkään punaisilla 
kontrastitikkauksilla ja 
ohjauspyörän FR-viimeistely 
tuovat sisätilojen tunnel-
maan urheilullisuutta.

Oletko siis  
mukana vai vain 
katselemassa?

Dynaaminen jokaista yksityiskohtaa 
myöten. FR-varustelu on fiksu, 
urheilullinen ja tyylikäs. Määrää itse 
oma tahtisi SEAT ibizalla, joka on tehty 
elämän nopeaan rytmiin.

Connectivity Box -matka-
puhelimen langattoman 
latauksen avulla olet aina 
täynnä virtaa. 

Näe maailma tarkasti 
kiiltävän mustien 
ulkosivupeilien kautta.

Nahkaverhoiltu 
monitoimiohjauspyörä 
FR-tunnuksella.



Xcellence-
varustelu.

Sinun valintasi
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Full LED -ajovalot ovat yhtä 
kirkkaat kuin ne ovat 
tehokkaatkin. Näin johdat 
joukkoa.

Atom Grey -väristen sivupeilien 
kautta näet takanasi liikkuvat 
autoilijat. Huomaat, että 
Ibizasi on kerännyt kaiken 
huomion.

Mystic Magenta -verhoilu 
auttaa sinua erottumaan. 
Saumojen kontrasi-
tikkaukset lisäävät 
mukavasti väriä istuimiin 
ja ohjauspyörään. 

Et siis tyydy 
tavalliseen?

Xcellence-varustelulla 
erotut joukosta, sillä SEAT 
Ibiza kääntää päitä aivan 
varmasti.

BeatsAudioTM -äänentoisto-
järjestelmä on kaikki, mitä 
tarvitset seikkailujesi 
taustamusiikkiin.

Varustelutasoon saatavat 
17 tuuman kevytmetalli-
vanteet herättävät 
huomiota. 

Nahkaverhoiltu 
monitoimiohjauspyörä 
XC-tunnuksella kertoo, 
että hallitset tilannetta.



Style-
varustelu.

Sinun valintasi
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Tartu hetkeen, 
tyylillä.

Vain napin painallus, ja 
vakionopeudensäädin on 
valmiina moottoritielle.

Vaihteenvalitsimen 
krominväriset yksityiskohdat 
tuovat hieman säihkettä.

Superkirkkaat LED-
jarruvalot kiinnittävät 
huomion juuri oikeista 
syistä.

Style-varustelussa yhdistyvät 
hienosti SEAT Ibizan parhaat puolet 
sekä viimeistely, jonka voit itse 
valita. Nyt sinä määräät.

Polttoaineen kulutuksen ja 
arvioidun jäljellä olevan 
ajomatkan tiedot ovat juuri 
siellä, missä niitä tarvitset.

Kyse on sinusta, aina 
16-tuumaisista kevytmetalli-
vanteista lähtien.

Ilmastointi pitää sinut 
viileänä tiukoissakin 
paikoissa.



Reference-
varustelu.

Sinun valintasi
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Kaksoishalogeeniajovalot 
ovat uudessa ibizassa 
vakiona. Loista kirkkaasti 
jokaisella matkalla.

5 tuuman kosketusnäytön 
ansiosta pysyt kosketus-
etäisyydellä. Minne tiesi 
viekään, olet aina 
yhteyksien päässä.

15 tuuman kevytmetalli-
vanteet ovat vahvat ja 
ketterät. Pidä kaikki 
renkaat turvallisesti tiessä 
kiinni, minne menetkään.

Ibiza, helppo ja 
yksinkertainen.

Reference-varustelussa on kaikki, 
mitä tarvitset, eikä mitään, mitä 
et tarvitse. On aika valloittaa tie, 
Ibizan tyyliin.

Tee asiat uudella tavalla 
verhoilulla, joka on yhtä 
mukava kuin se on tyylikäs.

Mattamustat ovenkahvat ja 
ulkosivupeilit ovat 
täydellinen pari tuomaan 
kontrastia ulkoväriin.

Hyvä ohjaustuntuma tuo 
urheilullisia piirteitä 
kaupunkiautoon. Tämä on 
SEAT Ibizan vakio-
ominaisuus.



Vanteet.
Sinun valintasi
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16"

Dynamic 17"
 FR

Dynamic 17" 
Machined w/mickeys 
XE

Reference 14" 
R

Urban 15"
R  St

Enjoy 15"
R  St  XE

Design 16" 
St

Design 16" 
Machined w/mickeys 
XE

17"

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakiovaruste   
Lisävaruste   

14"

18"

Diamond cut 17"  
Piano Black 
St  XE  FR

Performance 18"
FR

18"

Alkuperäiset SEAT-
lisävarustevanteet.

Diamond cut 18" 
Piano Black 
St  XE  FR



Ulkovärit.
Sinun valintasi
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Mystic Magenta
R  St  XE

Midnight Black
R  St  XE  FR  

Pirineos Grey
R  St  XE  FR  

Desire Red
R  St  FR  

Mystery Blue
R  St  FR

Mediterraneo Blue
R  St  XE  FR  

Candy White
R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  



Verhoilut.
Sinun valintasi
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Kuvissa istuinverhoilut. Sisätilojen muihin yksityiskohtiin ja väriyhdistelmiin voit tutustua 
autonrakennusohjelmassa osoitteessa seat.fi.

Kangas Plus 
Acero / Clip Titan 
Black - AF

R

Kangas Orgad 
Grey / Ice 
Touch - CB
St

Alcantara® 
Black - FL  
+ PL0
FR

Kangas Sound 
/ Hill / Nora 
FR - FL 
FR

Alcantara® Black  
- DL + PL0
XE

Alcantara® Black  
- DL + PL0 + PIG
XE

Kangas Edge 
Mystic & Plus 
Mystic / Clip 
Titan Black - DL
XE

Kangas Edge Mystic 
& Plus Mystic / Clip 
Titan Black  
- DL + PIG
XE

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Vakio   
Lisävaruste   

Kuvissa istuinverhoilut. Sisätilojen muihin yksityiskohtiin ja väriyhdistelmiin voit tutustua 
autonrakennusohjelmassa osoitteessa seat.fi.



SEAT on sitoutunut jatkuvan tuotekehityksen politiikkaan. Sen vuoksi me pidätämme oikeuden tehdä muutoksia väreihin, versioihin ja hintoihin. Siksi tämän esitteen tiedot ovat lähinnä suuntaa-
antavia. Samalla, kun SEAT panostaa jatkuvasti varmistaakseen sen, että versiot ovat yhteneviä tämän julkaisun (1.6.2017) kanssa, sinun on hyvä varmistaa viimeisin tieto valtuutetulta SEAT-

myyjältäsi. Painotekniikasta johtuen esimerkiksi värit voivat hienoisesti poiketa esitteen väreistä, samoin materiaalien ulkonäkö. Olemme suunnitelleet tämän auton kaikkine alkuperäisine osineen ja 
varaosineen siten, että se täyttää kaikki laissa annetut asetukset sekä ympäristövaikutusten minimiehdot kierrätettyjen ja kierrätettäviä materiaalien käyttämisestä. Nämä määrät ovat sellaisia, 

että saavutetaan ympäristön kannalta suositeltava kierrättämisen ja kuluttamisen tasapaino sekä ympäristön huomioiva laatu. 6/2017.

seat.fi            facebook.com/seatfinland             seatfinland             @SEATfi    


