
Novo 

SEAT Ibiza.



Start

Criado para o fazer mover de corpo e alma. 
O Novo SEAT Ibiza representa a liberdade de 
escolher, de ser, de ir. Onde quer que a cidade 
o leve, chegue lá com todo o estilo, design e 
tecnologia. No interior e no exterior, o espírito 
aventureiro vem de série. Está preparado?

moving
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Nascido em 
Barcelona.

1953. O primeiro SEAT sai da linha de produção de Barcelona 
e todo um país começa a circular. Mais de 60 anos depois, 
continuamos a movimentar pessoas em todo o mundo. 

Mas Barcelona continua a inspirar-nos. O seu espírito criativo 
corre-nos nas veias. Está em todos os automóveis que 
criamos. Na verdade, 50% da energia que usamos para 
fabricar os nossos modelos tem origem no sol espanhol. Esta 
é uma cidade que não para. E nós também não. Porquê? Por 
sua causa. Porque sabemos que quer ir sempre mais longe. 
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Mobilidade 
Inteligente.

O mundo está repleto de 
possibilidades. E a SEAT permite-
lhe tirar o máximo partido delas. 
Trace o seu próprio caminho. 
Estabeleça os seus próprios 
objetivos. Nós fazemos questão 
de ir consigo ao longo de todas 
as mudanças da sua vida. 
É o que sabemos fazer.

Na verdade, se não o libertar, 
se não o fi zer avançar e sentir-se 
melhor, qual é a fi nalidade? 
Se não for inteligente e simples, 
então não é mobilidade. 
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O seu Ibiza.

O Novo SEAT Ibiza vem com mais 
tecnologia, mais espaço e mais opções 
para o tornar seu. Tudo é mais estilizado. 
Inteligente. E feito para enfrentar a cidade 
como nunca antes.

Aos seus lugares.
Prontos. Partida.
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Mais brilhante que tudo o resto. O Novo 
SEAT Ibiza vem equipado com os mais 
recentes faróis Full LED à frente e atrás 
para que tenha o poder e a visão de ver
e ser visto, mais além. 

A vida é 
demasiado 
curta para 
fi car parado.

Design exterior
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A agilidade mostra-se sob a forma de jantes 
feitas sob medida, agora disponíveis em 18" na 
versão FR. A liga traz leveza e resistência à sua 
escolha de design. E, como são galvanizadas, 
irão manter-se sempre impecáveis. Vamos?

Vamos.

Design exterior
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As coisas serão diferentes, agora. Um tablier 
moderno com ecrã de 8" e iluminação ambiente 
garante novos níveis de personalização repletos 
de tecnologia. 

Quer mudar?
Experimente.

Design interior
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Está tudo aqui e agora. O ecrã de 8" com tecnologia 
Full Link e o sistema integrado de navegação 
mantêm as suas aventuras no caminho certo. O 
Pacote de Conectividade com Carregador sem Fios 
e Amplifi cador GSM mantêm-no ligado e sempre ao 
alcance. E com o Sistema Keyless e Botão Start/Stop, 
entrar e partir faz-se num piscar de olhos.

Porquê esperar 
por amanhã?

Tecnologia
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O que quer que a estrada traga, o seu Novo 
Ibiza dá-lhe total tranquilidade: Cruise 
Control Adaptativo, Front Assist, Sistema 
de Deteção de Fadiga, Sistema Hill Hold, 
Controle Eletrónico de Estabilidade e 
Controlo de Pressão dos Pneus. E com 
airbags dianteiros, laterais e de cortina de 
série. Fique descansado e aprecie a viagem.

Siga, estamos 
consigo.

Segurança

20



O seu 
caminho.

É fácil sermos nós próprios com o Novo 
SEAT Ibiza. Escolha a versão. Escolha a cor. 
Escolha as jantes e os estofos. É você quem 
manda. (Sabe bem, não sabe?).

Quem quer 
seguir o rebanho?
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Dinâmica até ao mais pequeno detalhe. 
A versão FR é elegante, desportiva e cheia de 
estilo. Marque o seu próprio ritmo com o SEAT 
Ibiza criado para quem vive a vida ao máximo.

A vida não é um 
desporto para 
espetadores.

FR.

Uma divisão extra.

Uma vista melhor.

Abra e deixe entrar a luz. 
O teto de abrir elétrico 
do Ibiza dá-lhe uma nova 
perspectiva de viagem.

Mais alguma coisa? 
Rebata os bancos 
traseiros e transforme 
a mala do seu Ibiza num 
espaço sufi cientemente 
grande para transportar 
tudo o que precisa.
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Veja o mundo em alta defi nição 
graças aos Retrovisores Exteriores 
em Preto Glossy.

O ecrã de 8" do seu Novo 
SEAT Ibiza é sinónimo de 
comando e controle.

01 Grande, claro, brilhante. 02 Estilo ao seu lado.

Jantes 18" de alta performance. 
Leves e robustas. Quatro novas 
razões para se entusiasmar.

O seu volante desportivo 
multifunções com o logótipo 
FR é o centro das atenções.

03 Continue a rodar.

Mantenha-se ligado todo o dia 
com o Pacote de Conectividade.

04 É um mundo sem fi os.

Os estofos “Dinamica” com 
costura contrastante vermelha 
e o detalhe FR no volante mantêm 
o ambiente desportivo no interior.

05 Vida de luxo. 06 O toque desportivo.

01 03

04

05

0602

Equipamento de Série

Elétrico
•  Pacote Condução: Sistema de deteção 

de fadiga + Cruise Control com limitador 

de velocidade

• Perfi l Condução SEAT 

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

•  Pacote Eletrónico: Acendimento 

automático dos faróis (Função 

Coming & Leaving home) + Espelho 

interior antiencadeamento automático 

+ Sensor de chuva + Recolhimento 

elétrico retrovisores

• Climatronic

•  Sistema de Som Media Cor: 

6 altifalantes + Ecrã táctil 6,5" a cores 

+ antena antiroubo do tejadilho 

+ Bluetooth® (telefone & audio 

streaming) + Aux-in/USB

• Controlo de pressão dos pneus

• Sistema Hill hold

• Luzes de leitura dianteiras

• Iluminação de ambiente

•  Iluminação na zona dos pés, na área da 

consola central e no painel das portas

• Imobilizador eletrónico

•  Computador de Bordo "Medium" 

com Display multifunções 

Design 
•  Manípulos das portas na cor da 

carroçaria e retrovisores em Preto Glossy

•  Grelha frontal superior cromado

•  Para-choques desportivos

•  Spoiler traseiro FR + Dupla saída 

de escape visível

•  Vidros traseiros escurecidos

•  Painel de instrumentos com detalhes 

cromados + PAD do tablier pintado 

na cor Preto Glossy

•  Aplicações em Cromado

•  Janelas laterais com moldura 

em preto Brilliant

•  Rede na consola central dos passageiros

•  Interior da porta e painel lateral 

em tecido com moldura decorativa 

Interior e exterior
•  Para-sol condutor e passageiro com 

espelho. Faixa porta-cartões no condutor 

•  Chapeleira para proteção da bagageira

•  Alavanca de velocidades em pele com 

inserções decorativas e costura Mystic

•  Travão de mão em pele

•  Volante multifunções desportivo em pele 

com o logo FR

•  Jantes em liga leve 17" DYNAMIC 20/1

•  Faróis de nevoeiro dianteiros inserções 

decorativas nas molduras dos faróis

•  Faróis SEAT Full LED

•  Fecho centralizado

•  Travões de disco traseiros

•  Aviso de colocação do cinto 

de segurança

•  ISOFIX + Top Tether com pontos 

de ancoragem nos bancos laterais 

traseiros (1+1)

•  ESC

•  Sistema de monitorização 

de condução "Front Assist"

•  Dois airbags dianteiros com 

desativação do airbag do passageiro

•  Airbags laterais dianteiros 

e Airbag de Cortina

•  Banco traseiro rebatível 

assimetricamente

•  Banco do condutor e passageiro 

reguláveis em altura

•  Bancos desportivos FR

•  3 Encostos de cabeça traseiros

•  Kit de ferramentas + Kit antifuro
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Viva de forma extraordinária com 
a versão Xcellence. É o Novo SEAT 
Ibiza a chamar garantidamente 
a atenção na cidade.

O normal 
não chega?

Xcellence.

Olá futuro.

Grande por dentro.

Não é preciso viajar com pouca 
bagagem quando se podem 
transportar confortavelmente 
duas malas grandes na 
bagageira de 355 litros do Ibiza.

Não é mais algo que apenas 
vê nos fi lmes. O quadro de 
instrumentos integralmente 
digital mostra-lhe tudo o que 
precisa enquanto conduz. Desde 
a velocidade a mapas, passando 
por música e muito mais. 
Finalmente o futuro chegou.
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Retrovisores em Cinzento Atom. 
E eles olharão para si.

Jantes de 17" irão fazer virar 
cabeças com o mais alto nível 
de acabamento.

Os Faróis Full LED são tão 
brilhantes como efi cientes. É 
assim que se lidera o caminho.

O volante multifunções em pele 
com o detalhe XC mostra que é 
você quem está no controlo.

01 03

04

05

0602

01 Uma grande vista. 02 Jantes supremas. 03 Um olhar elegante.

Destaque-se com os estofos Mystic 
Magenta. A costura contrastante 
acrescenta um toque de cor aos 
assentos e ao volante.

05 Assente no estilo.

O Sistema BeatsAudioTM é tudo 
o que precisa para ter a banda 
sonora perfeita.

04 Altos beats. 06 Verdadeiro controlo.

Equipamento de Série

Elétrico
•  Pacote Condução: Sistema de deteção 

de fadiga + Cruise Control com limitador 

de velocidade

•  Perfi l Condução SEAT 

•  Vidros dianteiros e traseiros elétricos

•  Pacote Eletrónico: Acendimento 

automático dos faróis (Função Coming 

& Leaving home) + Espelho interior 

antiencadeamento automático 

+ Sensor de chuva + Recolhimento 

elétrico retrovisores

•  Climatronic

•  Sistema de Som Media Cor: 6 altifalantes 

+ Ecrã táctil 6,5" a cores + antena 

antiroubo do tejadilho + Bluetooth® 

(telefone & audio streaming) + Aux-in/USB

•  Controlo de pressão dos pneus

•  Sensores de estacionamento traseiros

•  Sistema Hill hold

•  Imobilizador eletrónico

•  Luzes de leitura dianteiras

•  Iluminação de ambiente

•  Iluminação na zona dos pés, na área da 

consola central e no painel das portas

•  Sistema Keyless sem função SAFE

•  Computador de Bordo "Medium" 

com Display multifunções 

Design 
•  Manípulos das portas na cor da carroçaria 

e retrovisores em Cinzento Atom

•  Grelha frontal superior cromado

•  Para-choques na cor da carroçaria

•  Estribeiras de proteção das portas 

dianteiras em alumínio com inscrição 

XCELLENCE

•  Painel de instrumentos com detalhes 

cromados + PAD do tablier pintado na 

cor Mystic Magenta

•  Aplicações em Cromado

•  Tejadilho interior em preto

•  Bolsas nos encostos dos bancos dianteiros

•  Janelas laterais com moldura cromada

•  Rede na consola central dos passageiros

•  Interior da porta e painel lateral em 

tecido com moldura decorativa 

Interior e exterior
•  Para-sol condutor e passageiro com 

espelho. Faixa porta-cartões no condutor 

•  Chapeleira para proteção da bagageira

•  Alavanca de velocidades em pele com 

inserções decorativas e costura Mystic

•  Travão de mão em pele

•  Volante multifunções em pele 

com o logo XCELLENCE

•  Jantes em liga leve 15" ENJOY 20/1

•  Faróis de nevoeiro dianteiros com função 

Cornering + Inserções decorativas nas 

molduras dos faróis

•  Fecho centralizado

•  Travões de disco traseiros

•  Aviso de colocação do cinto de segurança

•  ISOFIX + Top Tether com pontos 

de ancoragem nos bancos laterais 

traseiros (1+1)

•  ESC

•  Sistema de monitorização 

de condução "Front Assist"

•  Dois airbags dianteiros com 

desativação do airbag do passageiro

•  Airbags laterais dianteiros 

e Airbag de Cortina

•  Banco traseiro rebatível assimetricamente

•  Banco do condutor e passageiro 

reguláveis em altura

•  Bancos XCELLENCE

•  3 Encostos de cabeça traseiros

•  Kit de ferramentas + Kit antifuro
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O acabamento Style combina algumas das melhores 
características do Novo SEAT Ibiza com o seu toque 
personalizado. Agora pode tudo.

Aproveite 
o momento 
com estilo.

Style.

Design visionário.

Acabamento elegante.

As lâmpadas de halogéneo 
mostram o caminho a 
seguir e dão ao seu Ibiza 
Style uma aparência 
elegante e distinta.

Parece-se bem, 
sente-se melhor. O estilo 
vem de série com estes 
estofos exclusivos.
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São a sua cara estas 
jantes de 16”.

0301

04 06

05

02

Com apenas um toque, 
o cruise control está pronto 
para a autoestrada.

03 Fazer é fácil.02 Rode em grande.

Detalhes cromados no interior 
fazem sobressair o brilho.

01 Pura classe.

O Sistema Climatronic de 
duas zonas + Air Care embutido 
mantêm-no sempre de cabeça 
fresca em qualquer circunstância.

06 Não vale a pena suar.

Cálculo dos consumos de 
combustível e autonomia, 
mesmo onde precisa.

04 Mantenha-se informado.

As luzes de travão LED super 
brilhantes chamam a atenção 
pelas razões certas.

05 Atenção total.

Equipamento de Série

Elétrico
•  Pacote Condução: Sistema de deteção 

de fadiga + Cruise Control com 

limitador de velocidade

•  Sistema de Som Media Cor: 

6 altifalantes + Ecrã táctil 6,5" a cores 

+ antena antiroubo do tejadilho 

+ Bluetooth® (telefone & audio 

streaming) + Aux-in/USB 

•  Espelhos retrovisores 

com regulação elétrica

•  Volante multifunções em pele

•  Controlo de pressão dos pneus

•  Sistema Hill hold

•  Vidros dianteiros e traseiros elétricos

•  Imobilizador eletrónico

•  Luzes de leitura dianteiras 

•  Ar Condicionado

•  Computador de Bordo "Medium" 

com Display multifunções 

Design Exterior e Interior
•  Manípulos das portas e retrovisores 

na cor da carroçaria

•  Grelha frontal superior cromado

•  Para-choques na cor da carroçaria

•  Pacote cromado: manípulos das 

portas interiores; detalhes no rádio; 

manípulos de controlo e difusores 

de ventilação cromados 

•  Aplicações em Cromado

Exterior e Interior
•  Limpa para-brisas traseiro 

com função intermitente

•  Limpa para-brisas com função 

intermitente e sensor de luz

•  Para-sol condutor e passageiro 

com espelho. Faixa porta-cartões 

no condutor 

•  Espelho retrovisor interior com 

regulação elétrica

•  Chapeleira para proteção da bagageira

•  Buzina de único tom

•  Alavanca de velocidades em pele

•  Travão de mão em pele

•  Jantes de liga leve 15" ENJOY 20/1

•  Faróis dianteiros de dupla ótica com 

luzes diurnas de halogéneo

•  Faróis de nevoeiro dianteiros 

com função Cornering

Segurança e Outros
•  2×Chave retráctil com controlo remoto

•  Fecho centralizado

•  Aviso de colocação do cinto 

de segurança

•  Cintos de segurança dianteiros 

com 3 Pontos de fi xação

•  Cintos de segurança traseiros com 

3 pontos de fi xação (Etiqueta ECE)

•  ISOFIX + Top Tether nos bancos laterais 

traseiros (1+1)

•  ABS + ESC

•  Sistema de monitorização 

de condução "Front Assist"

•  Dois airbags dianteiros com 

desativação do airbag do passageiro 

•  Airbags laterais dianteiros e Airbag 

de Cortina

•  Bancos Comfort Style

•  Banco do condutor regulável 

em altura

•  Banco traseiro rebatível 

assimetricamente

•  3 Encostos de cabeça traseiros

•  Kit de ferramentas + Kit antifuro
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Reference.
Ibiza, puro 
e simples.

Ligado.

Comande a estrada. 

Sente-se com vontade de 
estar ligado e divertido? 
Com o Sistema de Som 
Media Cor de 6,5", é fácil.

O seu volante dinâmico 
traz movimentos mais 
desportivos a um carro 
citadino. Este é o padrão 
do Novo SEAT Ibiza.

O acabamento Reference tem tudo 
o que precisa e nada do que não precisa. 
É tempo da estrada ser sua.
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Diamond cut 
em Prata St  XE  FR

Diamond cut 
em Magenta Mystic St  XE  FR

Diamond cut 
em Vermelho Desire St  XE  FR

Diamond cut 
em Azul Mystery St  XE  FR

Urban R  

Dynamic Maquinadas XE  

Enjoy R  St  XE

Dynamic FR Performance FR

Design St Design Maquinadas XE

Diamond cut 
em Preto Piano St  XE  FR

Diamond cut 
em Vermelho Desire St  XE  FR

Diamond cut 
em Azul Mystery St  XE  FR

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR FR  

Série   

Opcional   

Acessórios jantes.
SEAT Sport Line: Jantes exclusivas preparadas pela SEAT Sport. 

18"

15"

17" 18"

17"

Jantes.

Diamond cut 
em Cizento Cosmo St  XE  FR

16"
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Cores.

Cinzento Magnetic² R  St  XE  FR  Preto Midnight² R  St  XE  FR  Magenta Mystic² R  St  XE   Vermelho Desire² R  St  FR  

Azul Mediterraneo¹ R  St  XE  FR  Branco Candy¹ R  St  XE  FR  Laranja Eclipse² R  St  FR  Azul Mystery² R  St  FR  

Branco Nevada² R  St  XE  FR  

Prata Urban² R  St  XE  FR  

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR FR  

Opcional   

¹Cor base.

²Cor metalizada. 
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PAD Magenta Mystic / Bancos com 
costura Magenta Mystic

XE PAD Preto Gloss / Bancos com 
costura Magenta Mystic 

XE

Bancos Dinamica em preto com 
costura Magenta Mystic

XE

FR

FR

Bancos Dinamica com costura vermelha

Acero Preto Clip Titan R Tecido Orgad Cinzento / Ice Touch St PAD Preto Gloss / Bancos com costura Vermelha

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR FR  

Série   

Opcional   

Todos os SEAT Ibiza vêm com 
design interior distinto, com 
materiais duradouros de alta 
qualidade. Estas capas 
reversíveis dão-lhe opções 
para todas estações.

Feito à medida.

Estofos.
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Os seus 
acessórios.

Pronto para tudo.
A qualquer altura, 
em qualquer lugar.

Quer ser mais rápido? Estar mais protegido? Levar 
mais consigo? Força. Os acessórios do SEAT Ibiza 
são a melhor maneira de aproveitar ao máximo 
cada viagem. Feitos à medida dos seus planos.
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Aparência de competição. Espírito citadino. O seu Novo 
SEAT Ibiza vem com a opção de extras desportivos que 
melhoram a performance e elevam o seu carácter com 
detalhes de cores fortes e linhas acentuadas.

SEAT Sport Line: Jantes exclusivas preparadas pela SEAT Sport. 
Encomende através do Confi gurador e receba-as instaladas no 
seu novo automóvel.

Estilize a frente com um lábio 
adicional no para-choques, 
complementando o seu carro 
com uma cor contrastante 
à sua escolha.

Kit Estético Dianteiro.

Fique bem de qualquer ângulo. 
Embaladeiras aerodinâmicas 
feitas à medida para encaixarem 
lateralmente no seu Novo Ibiza.

Embaladeiras.

Performance.

Quer subir de nível? Estas jantes são 
as indicadas. Com a opção do centro 
da jante em Azul Mystery ou Vermelho 
Desire para rematar a performance pura.

Jantes de liga de 18".
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Se é para ir, é para ir com atitude desportiva, certo? 
Estes acessórios foram desenhados para melhorar 
a performance, e para lhe dar o ar de quem acabou 
de sair da pista.

SEAT Sport Line: Acessórios de performance preparados pela 
SEAT Sport. Encomende através do Confi gurador e receba-os 
instaladas no seu novo automóvel.

Nada é mais desportivo do que 
um Spoiler. Usufrua da melhoria 
da performance aerodinâmica 
com uma imagem veloz.

Spoiler.

Sairá sempre em grande com este 
para-choques traseiro, incluindo 
uma aplicação decorativa em 
alumínio abaixo da matrícula.

Difusor traseiro.

Performance.

Disponível em Cromado ou Preto. 
Viaje em estilo com uma moldura 
de porta-bagagens que encaixa 
no seu carro na perfeição.

Moldura hatchback.
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Interior.

Rede entre bancos.

Quando precisa de travar 
inesperadamente, grave tudo 
automaticamente para segurança 
extra, por dentro e por fora.

01 Nextbase 101 Elite.

Criado para colocar o seu 
telemóvel à altura ideal 
para conduzir. É um essencial 
dos tempos modernos.

03 Suporte universal 
para smartphone.

Efi caz e simples. Tenha os 
essenciais sempre por perto.

02 Suporte de copos esférico. 04 Estribos com iluminação.

01

02

03

04

À mão, distinta e protetora, esta 
rede entre bancos eleva a fasquia 
do que é ser prático.

Mobilidade fácil, ainda mais fácil. 
Estes acessórios práticos e requintados 
foram feitos para todas as viagens.

Ilumine a sua vida com este acessório. 
Acendem quando abre as portas, sem 
instalações elétricas.
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52

O Novo SEAT Ibiza agora vem com três interiores 
espaçosos e impactantes: Sport, Urban Tech e Trend. 
Descansos para os pés modernizados, pedais, tapetes, 
punho de mudanças e volante, mantêm um ambiente 
personalizado, tanto por dentro como por fora.

Costumização 
interior.

Vá à frente com estes 
acessórios desportivos 
em Vermelho Desire.

Sport.



Para os donos da cidade, 
estes acessórios elegantes 
em Azul Mystery espelham 
uma atitude marcante.

Urban Tech.

O estilo vem primeiro. 
Escolha estes acessórios 
Magenta Mystic para 
acrescentar um toque 
moderno ao seu Ibiza.

Trend.
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Pode sempre mudar a cor dos seus 
espelhos exteriores para Preto 
Piano, Vermelho Desire, Magenta 
Mystic e Azul Mystery. Bem de todos 
os ângulos.

Espelhos exteriores.

Uma excelente escolha se tem o 
interior Urban Tech. Linhas refi nadas, 
inspiradas na era digital. Expressão 
e proteção num só.

Autocolante exterior “arrows”.

Sempre atual, com este 
autocolante cheio de estilo 
que condiz com o design interior.

Autocolante exterior “speed”.

Costumização 
exterior.

Torne-o só seu com estes acessórios, desenhados 
para elevar a aparência e sensação do seu Novo 
Ibiza. Os autocolantes de tejadilho desportivos 
vêm em três opções.

Desenhado para complementar 
o interior, este design único não só 
fi ca bem como mantém o tejadilho 
em ótimas condições. O seu Ibiza 
desportivo, acabou de fi car mais 
desportivo.

Autocolante exterior “pixels”.
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É tudo seu.

Mais?
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Para todo o entusiasmo que a 
vida traz, tenha o que precisa, 
quando precisa.

Transporte.

Um suporte desdobrável de 
metal afi xado ao gancho de 
reboque, capaz de transportar 
duas bicicletas. Isto é mobilidade 
para a sua mobilidade.

Porta-Bicicletas gancho de 
reboque com logótipo SEAT.

Viagem à neve? Este suporte de esquis 
é especialmente criado e perfeito para 
o uso familiar. Suporta 4-6 esquis ou 
2-4 pranchas de snowboard.

Suporte para esquis e pranchas 
de snowboard.

Não desperdice nenhuma folga com 
este prático suporte para a prancha 
de surf. Adapta-se à forma da prancha 
de surf e é capaz de carregar duas 
delas. Para ação ao longo da costa.

Suporte de pranchas de surf.

Proteja a sua bagagem das intempéries, 
com esta caixa de tejadilho aerodinâmica 
e elegante. Simples de montar e fi xar, abre 
dos dois lados e é utilizada em conjunto 
com as barras de tejadilho. Ideal para 
viagens longas de família.

Mala de tejadilho.
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Transporte.

Discreto e forte. Quando precisa 
de levá-lo consigo, este prático 
gancho de reboque está pronto 
para ação.

Gancho de reboque.

Vive para a pista? Este gancho de 
reboque foi feito para 6 pares de 
skis ou 2 pranchas de snowboard.

Porta-esquis gancho de reboque.
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Proteção.

Anos de diversão estão para vir, por isso proteja o seu 
Novo SEAT Ibiza com uma série de acessórios à medida. 
Desenvolvidos para o que quer que a estrada traga, 
terá sempre tudo no sítio, e nas melhores condições.

Perfeito para animais de 
estimação, transporta tudo 
arrumado no piso inferior para 
que o seu amigo de quatro patas 
viaje com todo o conforto. O 
organizador de bagageira vem 
completo com barras extensíveis. 
Disponível apenas para bagageiras 
com dois pisos.

Separador para porta-bagagens 
e grelha de separação de carga.

Tapetes de borracha 
e palas guarda-lamas.

Aguenta tudo. Transporte 
objetos molhados e sujos 
facilmente, e proteja a sua 
bagageira. O protetor de 
espuma faz o mesmo, e 
ambos estão disponíveis 
apenas para bagageiras 
com um único piso.

Tapete de porta-bagagens 
reversível e bandeja de 
espuma para proteção do 
porta-bagagens.

Simples e efi caz. Estes tapetes 
de borracha são uma ótima 
maneira de proteger o interior 
do seu Novo Ibiza. Palas 
guarda-lamas dianteiras e 
traseiras fazem o mesmo pelo 
exterior.

Esteja preparado para a 
chegada do inverno. Estas 
correntes de neve são fáceis de 
transportar e fi xar, melhorando 
a aderência do seu Novo Ibiza.

Correntes de neve 
para pneus.
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O Novo SEAT Ibiza vem com bancos costumizáveis e 
sistemas de segurança para cuidar de todos, e ainda 
com os últimos dispositivos de infotainment.

Tablet equipado com mapas TeleAtlas 
completos da Europa. A bateria LiPO 
e processador Quad Core keep you in 
loop enquanto a câmara traseira 5MP 
HD e a câmara dianteira 2.3MP keep 
track. Suporte para apoio de cabeça 
e ventosa disponíveis para a utilização 
de passageiros e condutor.

Aconselhada para os grupos II e III 
(15kg-36kg). Instalada com o cinto 
de segurança ou a base iSOFiX. 
Costas com altura ajustável. A capa 
pode ser removida e lavada.

Navlet 7i Full HD Tablet + GPS.

SEAT PEKE G1 Trifi x l-SIZE.

Infotenimento 
e Segurança.

66



Lenço leve com padrão 
impresso e logótipo SEAT, 
franja com borlas.

Material: 100% poliéster
Dimensões: 120×120 cm
Cor: branco
Ref: 6H1084331 HAN

Polo com lavagem 
efeito óleo, fabricado 
em fi no algodão piqué, 
com logótipo da SEAT 
na parte traseira da gola.

Material: 100% algodão
Tamanho: S - 3XL
Cor: azul
Ref: 6H1084230X HAS

T-shirt informal com mangas descaídas 
e arregaçadas, gola em V decotada com 
formato curvo, fi ta com padrão inserida 
lateralmente, costura redonda, logótipo 
SEAT na parte traseira da gola.

Material: 100% algodão
Tamanho: S - XL
Cor: azul oceano
Ref: 6H1084211X HAS

Alpercatas com sola de juta cosida 
à mão, etiqueta com o logótipo da 
SEAT, feitas à mão em Espanha.

Material: lona, juta
Tamanho: 38, 39, 40, 42, 43, 44
Cor: azul insígnia
Ref: 6H1084351X HAJ

Lenço.

Polo para homem.

T-shirt para senhora.

Alpercatas.

Linha 
Mediterrânica.

O espírito de Barcelona. Animado. Cultural. Vestuário 
moderno e acessórios elegantes para aproveitar a vida 
ao máximo, com estilo. Faça o que fi zer, esta coleção 
certifi ca-se que tem sempre o que precisa.
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Ao seu serviço.

A liberdade começa 
onde as preocupações 
acabam.

A vida é demasiado curta para ser passada 
numa ofi cina. As ofi cinas SEAT Service 
utilizam apenas peças genuínas SEAT para 
manter o seu Ibiza na melhor forma. Tudo 
para que possa sair e aproveitar a vida.

70



A vida é para 
ser vivida.
Na SEAT, beneficie de pacotes de Serviços 
pós-venda com a melhor relação preço-
qualidade. São menos preocupações para 
mais diversão.

Nós preocupamo-nos. 
Para que não tenha 
de o fazer.

Precisa de alguma 
coisa? Ligue.

Não pense nisso. 
Está protegido.

Extensão de Garantia SEAT. Sempre em movimento? A Garantia 
de 2 anos SEAT pode ser prolongada por mais 2 anos ou 80.000 km 
com as mesmas conidções de origem.

Precisa de reboque? Reparação no lugar? O SEAT Service Mobilidade 
dá-lhe a liberdade para se mover. Assistência completa em estrada 
na União Europeia e nos países limítrofes. Tem um novo SEAT? Então 
tem 2 anos grátis. Para si, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Porquê preocupar-se? SEAT Service & Manutenção. 
Alta qualidade. Para os anos que se seguem. 
A manutenção completa garante que o seu carro se 
mantém nas melhores condições. Torne o seu SEAT 
num investimento seguro, económico e de longo prazo.
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Informação ambiental.

Dicas ECO: recomendações para uma 
experiência de condução mais efi ciente 
e ecológica.
Treinador ECO: ajuda o condutor a desfrutar 
de uma experiência de condução mais 
efi ciente, avisando quando há acelerações 
ou travagens desnecessárias.

Condução ecológica   

Presença de materiais renováveis com 
algodão, borracha natural e celulose/papel 
em diferentes partes do veículo.

Materiais renováveis 

Uma confi guração modular facilita a 
redução do número de componentes 
e peças, diminuindo o peso do chassis.

Motores   

Motores diesel equipados com sistema 
Redutor de Catalização Seletivo (SCR) 
para minimizar as emissões de óxidos 
de nitrogénio.

Qualidade do ar   

Faróis integrais Full LED e luzes diurnas de 
LED reduzem o consumo de eletricidade e 
aumentam a esperança de vida dos mesmos.

Iluminação   

Em total cumprimento com os novos 
regulamentos graças às melhorias 
introduzidas nos tubos de escape 
e no pacote acústico.

Acústica   

Melhorias feitas no sistema ajudam a reduzir 
o peso e volume do depósito de combustível, 
sem perder autonomia.

Depósito de combustível   

15% de redução de peso graças à 
otimização das estruturas dos bancos.

Bancos do carro   

A nova porta de bagageira tem 17% mais 
área de superfície e pesa apenas mais 7%.

Porta de bagageira   

A utilização do novo refrigerante 
R1234YF reduz o potencial de 
aquecimento global 99.7%.

Ar condicionado 

Pneus novos com pouca resistência 
ao rolamento.

Pneus   

Objetivos técnicos para o desenvolvimento ambiental SEAT

 Proteção ambiental.   Preservação de recursos.   Proteção de saúde.*A informação comparativa refere-se à geração anterior do SEAT Ibiza. 

Fábrica   

Entre 2010 e 2017, as emissões de CO2 
para cada carro produzido pela SEAT 
diminuíram 54%.

O consumo médio de energia de todos 
os nossos automóveis também caiu 16%.

Melhorando o sistema de purifi cação 
de solvente, reduzimos as emissões de 
Componentes Orgânicos Voláteis (VOCs) 
para cada veículo 50% em comparação 
com os valores de 2016.
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A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar especifi cações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações contidas 

nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT envide todos os esforços no sentido de assegurar que as especifi cações se encontram corretas à data da publicação deverá 

sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT para obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores reproduzidas na 

presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram 

concebidos de acordo com as normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas 

para efetuar uma reciclagem adequada à conservação e melhoria da qualidade ambiental.

 08/2018. Impresso em Espanha.


