
SEAT Alhambra



De SEAT Alhambra, een auto die een blijvende indruk achterlaat. Bij bestuur-

der, passagiers en de nietsvermoedende voorbijganger. Nooit eerder was er 

een familieauto die op intelligente wijze de concepten ruimte, technologie en 

functioneel ontwerp combineert. Noem het je eigen ruimteschip. Balzaal. Of 

privé-lounge met het beste uitzicht van de stad. Hier krijgt veelzijdigheid een 

nieuwe betekenis. Maak kennis met de nieuwe SEAT Alhambra, de meest 

volledige, up-to-date MPV voor het moderne gezin. 

FAMILIE
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Met ruimte bedoelen we genoeg ruimte. Ruimte voor het zakelijke, ruimte voor hobby’s en alles daar tussenin.  

Genoeg ruimte voor 5 tot en met 7 zitplaatsen of 2430 liter opbergruimte wanneer beide achterste rijen stoelen netjes 

opgeborgen zijn in de vlakke vloer. Stap in door de schuifdeuren achter, leverbaar met elektrische bediening, en geniet 

van het laatste in comfort en technologie, verpakt in een gestroomlijnd ontwerp die meer dan een blik zal stelen van uw 

buren. Naast de keuze voor een elektrisch panoramisch glazen zonnedak en de chromen dakrails, is het flexibele knusse 

interieur uitgerust met het “Easy-Fold” systeem en slimme opslagmogelijkheden. De sportieve uitstraling en ergonomie 

wordt aangevuld met geavanceerde technologie, plus een aantal nieuwe optionele functies zoals de parkeerassistent en 

het optische parkeersysteem, om te helpen met parkeren in de meest krappe parkeerplaatsen. Of het nu een korte trip 

naar voetbaltraining is of een lang weekendje weg, de SEAT Alhambra begrijpt de manier waarop je denkt en verplaatst. 

En maakt het zelfs nog beter.

LEEFRUIMTE
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OPTIMAAL COMFORT
Het drie-spaaks multifunctionele lederen stuurwiel is voorzien van twee sets bedieningsknoppen voor het bedienen 

van telefoon en radio, het activeren van het infotainmentsysteem of het bedienen van het optionele navigatiesys-

teem met Bluetooth® handsfreesysteem. Voor optimaal comfort, kies je voor het SEAT Media System met maximaal 

8 luidsprekers, 5-inch kleurendisplay met touch-screen, radio/cd-speler en Aux-in aansluiting voor aansluiting op de 

iPod ® of MP3-speler. En zelfs als je aan het meezingen bent met je favoriete muziek, blijf je op koers door een oog 

te richten op het mooie display met split-screen, kaart en verkeersinformatie.
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EFFICIENTE ASSISTENTIE
De parkeerassistent zoekt naar een bruikbare parkeerplaats door middel van ultrasonische 

sensors en berekent het ideale pad voor de parkeeractie. Het systeem zorgt verder voor het 

stuurwerk. De bestuurder bedient alleen het gas- en rempedaal.
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Stel je een panoramisch glazen dak voor, verkrijgbaar als optie, met een opening die 300 procent groter is dan een 

conventioneel zonnedak. Dan is het natuurlijke licht eenvoudig te visualiseren in de SEAT Alhambra. Het voorste 

zonnescherm kan zelfs worden gesloten wanneer het dak open is. Kijk nu terug en geniet van de royale ruimte.  

Alles aan de Alhambra straalt veelzijdigheid en flexibiliteit uit. Met plaats voor vijf en maximaal zeven volwassenen. 

De geraffineerde interieurafwerking en het optionele leer passen perfect bij jouw sportieve stijl.  

Naast het “Easy-Fold” systeem voor de achterste stoelen, met optioneel geïntegreerde kinderzitjes, kunnen  

zowel de bestuurders- als de bijrijderstoel individueel worden aangepast in hoogte, hellingshoek en de stand van  

de rugleuning en zijn beschikbaar met 4-voudig verstelbare lendensteun. 

EN DAN DAT UITZICHT
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Toegang tot de achterste zitplaatsen in de nieuwe Alhambra is mogelijk via een paar grote  

schuifdeuren die, samen met de achterklep, optioneel elektrisch bediend kunnen worden.  

De middelste rij bestaat uit drie afzonderlijke zitplaatsen die naar voren en achteren kunnen 

worden verschoven wanneer nodig en, wanneer deze niet worden gebruikt, kunnen deze worden 

weggeklapt om meer bagageruimte te creëren. De derde rij is gemakkelijk te bereiken door een 

stoel naar voren te schuiven. Door de langere wielbasis is de derde rij stoelen van de Alhambra 

ruim genoeg voor volwassenen en kinderen. Ook de stoelen van de derde rij kunnen in de bodem 

worden weggeklapt. 

VEELZIjDIG

De schuifdeuren en achterklep zijn elektrisch te 
openen (optie).
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Achterspoiler met derde remlicht.

Geïntegreerd kinderzitje. 

Inklapbare zijspiegels met parkeerstand en  
LED-verlichting. 

Opbergvak onder middenarmsteun.

Volledig wegklapbare trekhaak. SEAT Sound System 3.0 met kleurendisplay en  
6 CD-wisselaar met MP3.

Bedieningsknoppen aan het stuur. DSG met schakelindicator. 12V-aansluitingen bij achterbank en kofferruimte.

Bi-xenon en AFS (meedraaiende koplampen). 

SPECIALE FUNCTIES

Climatronic zorgt voor gescheiden  
temperatuurregeling.  

Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen 
met geheugenfunctie. 

SEAT Media System 2.1 met split-screen navigatie en 
verkeersinformatie.

De optische parkeersensoren geven de ruimte rond 
het voertuig weer op het display van zowel het SEAT 
Sound System als het SEAT Media System.

De parkeerassistentie zoekt naar bruikbare parkeer-
ruimte en voert de stuuractie automatisch uit.
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Ecomotive Technologie is een technologie om brandstof te besparen, uitstoot van CO2 te verlagen en minder 

fijnstof en stikstofoxiden uit te stoten. De basis wordt gevormd door energiezuinige en schone technieken. 

Voorbeelden zijn de compacte TSI-benzinemotoren met Turbotechnologie, TDI-dieselmotoren met standaard 

roetfilter, maar ook de DSG-7 transmissies met flippers aan het stuurwiel en een indicatie op het dashboard die 

aangeeft wanneer je het beste kunt schakelen, die voor een extra brandstofbesparing zorgen. Hieronder vallen 

ook aanvullende technieken die specifiek gericht zijn op het reduceren van verbruik en uitstoot van fijnstof en 

stikstofoxiden. Zoals het Start/Stop systeem. Een ander voorbeeld van technologie die een verschil maakt is het 

energie terugwinsysteem. Tijdens remmen en uitrollen wordt de dynamo gebruikt om de vrijkomende energie op 

te slaan. Bij het accelereren komt deze energie weer vrij. 

ECOMOTIVE TECHNOLOGIE
Zet de versnellingsbak in vrij en haal je voet van het koppelingspedaal wanneer de auto stilstaat.  
Het Start/Stop systeem schakelt de motor uit. Trap de koppeling weer in en de motor start direct.

Het energie terugwinsysteem maakt slim gebruik van de dynamo om vrijgekomen energie op te 
slaan, waarna deze energie tijdens de acceleratie weer wordt vrijgegeven.
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DE KERN
De veelzijdigheid van de nieuwe Alhambra wordt je duidelijk op het moment dat je hem ziet. 

Dit vindt je ook terug in de details die niet zichtbaar zijn voor het oog. Zoals zijn royale motoren-

aanbod. je kunt kiezen uit TSI en TDI motoren, uitgerust met directe brandstofinjectie en turbo.  

De TDI-motoren zijn standaard uitgerust met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), 

waardoor de Alhambra diesel behoort tot een van ‘s werelds schoonste MPV’s. Met een gemid-

deld brandstofverbruik van slechts 5,5 liter en een CO2-uitstoot van slechts 143 g/km op de 

SEAT Alhambra 2.0 TDI met 140 pk (103 kW) is de Alhambra een duidelijke benchmark in zijn 

klasse. Standaard zijn ook het Start/Stop systeem en het energie terugwinsysteem op alle  

motoren uit onderstaand schema (behalve de 2.0 TSI).

BENZINE

Stadsrit 
(l/100 km)

Buitenweg 
(l/100 km)

Combinatierit 
(l/100 km)  

CO2-emissie 
(g/km)

1.4 TSI 110 kW/150pk 9.2 6.1 7.2 167

1.4 TSI 110 kW/150pk DSG  9.4 6.1 7.2 178 

2.0 TSI 147 kW/200pk DSG 11.5*/11.6** 6.6*/6.7** 8.4*/8.5** 196*/198**

DIESEL

2.0 TDI CR 103 kW/140pk 6.8* / 6.9** 4.8* / 4.9** 5.5* / 5.6** 143* / 146**

2.0 TDI CR 103 kW/140pk DSG 6.9 5.0 5.7 149

2.0 TDI CR 125 kW/170pk DSG 6.7 5.4 5.9 154

Onze benzinemotoren zijn nog schoner geworden door de toevoeging van Ecomotive Technologieën. 

De 1.4 TSI 110 kW/150pk heeft een respectabele CO2-uitstoot van slechts 167 g/km.

* 5 zitplaatsen ** 7 zitplaatsen
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je gevoel van veiligheid is zeker zo belangrijk als je comfort. Daarom is de Alhambra uitgerust met een breed 

scala aan veiligheidsvoorzieningen zoals standaard maar liefst negen airbags, er is zelfs een knie-airbag voor 

de bestuurder en optioneel zij-airbags voor de achterpassagiers. De allerkleinsten zitten al even veilig dankzij 

de voorbereiding voor de bevestiging van ISOFIX-kinderzitjes. In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor het 

geïntegreerde kinderzitje op de tweede zitrij, waarmee u in een handomdraai veilige plaatsen voor de kinderen 

creëert. Kortom, veiligheid staat bij de Alhambra voorop. Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging stuurt licht 

op lage snelheden en wordt zwaarder en preciezer wanneer de snelheid stijgt. Meedraaiende koplampen geven 

je zicht in de bochten. De Alhambra is ook standaard voorzien van een Elektronisch Stabiliteits Programma 

(ESP), aangevuld met een noodremassistent (EBA). Deze systemen ontvangen informatie van het stuur, de 

wielen, banden en het gaspedaal en grijpen waar nodig in om de veiligheid te maximaliseren.

SAFETY BOX

Mistlampen voor met bochtfunctie.

Het AFS zorgt voor verlichting waar  
je dat het meeste nodig hebt 
(alleen met Bi-xenon verlichting).

ESP zorgt voor optimale grip en zorgt 
voor noodzakelijk aanpassingen.
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SEAT AlhAmbrA 
REFERENCE

SEAT AlhAmbrA 
STYLE

De Reference is het model dat de dynami-

sche inslag van de Alhambra nog eens 

extra benadrukt. Atletische kracht, gecom-

bineerd met een uitstraling die door 

iedereen bewonderd wordt. Er is keuze uit 

vier krachtige motoren en veel extra’s. En 

dat de Reference al flink ingericht is, blijkt 

uit de elektrisch verwarmbare en verstel-

bare buitenspiegels, het SEAT Sound 

System 1.0, ESP met EBA, handbediende 

airconditioning en een elektronische hand-

rem. Ook de optielijst spreekt tot de 

verbeelding met onder andere de mogelijk-

heid voor een derde zitrij. 

Wie houdt van een meer rijkere aankleding 

met geraffineerde details moet gaan voor 

de Alhambra Style. Het is de meest 

complete uitvoering van de Alhambra en 

heeft bovenop de Reference-uitvoering 

standaard vele extra’s als cruise control, 

een chroom interieurpakket, een SEAT 

Sound System 2.0 met 8 speakers, lederen 

stuurwiel en versnellingspook, een regen- 

en lichtsensor en natuurlijk 16 inch 

lichtmetalen velgen. De Alhambra Style 

laat eigenlijk niets te wensen over.
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Climatronic.

Bi-xenon koplampen met AFS.

Panoramisch glazen zonnedak.

Parkeerassistent.

Elektrisch bedienbare schuifdeuren. 

Bediening elektrisch panoramisch glazen zonnedak.

OPTIES

Chroompakket met dakrails en raamlijsten in chroom.

Mistlampen. Bi-xenon koplampen.

Trekhaak.Achteruitkijkcamera in de achterklep.
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SEAT SERVICE®

SEAT MoBILITEITSErvIcE. De eerste 2 jaar 

na aankoop valt je nieuwe SEAT Alhambra 

onder de Mobiliteitservice. Zolang het 

onderhoud en de geadviseerde reparaties 

bij de SEAT-dealer plaatsvinden, wordt 

deze garantie kosteloos verlengd. Mocht je 

pech krijgen met je Alhambra dan krijg je 

hulp via de SEAT Mobiliteitservice. Mocht 

hulp ter plaatse niet mogelijk zijn, dan 

zoeken we de beste oplossing voor jouw 

specifieke situatie. Vervangend vervoer, 

een overnachting in een hotel of vervoer 

naar huis voor jou en je passagiers.

AccESSoIrES. Wil je je Alhambra verder 

aan je persoonlijke smaak aanpassen? Dan 

biedt SEAT je een brede selectie Originele 

Accessoires, van kinderzitjes tot dakdra-

gers. Elk onderdeel is speciaal voor jouw 

auto ontworpen en getest om aan de hoog-

ste eisen te voldoen.

2 JAAr FABrIEKSGArANTIE. Onafhankelijk 

van het aantal kilometers dat je met je 

Alhambraaflegt, biedt de SEAT-

fabrieksgarantie een brede Europese 

dekking. je hebt ook garantie op alle 

Originele Onderdelen, accessoires en 

verrichte werkzaamheden. Dit alles natuurlijk 

zonder kilometerbeperking.

12 JAAr cArroSSErIEGArANTIE. Wij 

willen dat je zo lang mogelijk kunt genieten 

van je Ibiza, daarom bieden wij je 12 jaar 

carrosserie garantie bij roesten van binnen-

uit. De Alhambra heeft een volledig 

gegalvaniseerd chassis en plaatwerk. 

Hierdoor weerstaat hij alles wat de natuur 

te bieden heeft. Bezoek voor verdere infor-

matie www.seat.nl of de SEAT-dealer.
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ZW - London grijs (Style)

jj + WSQ - Tokyo (Style Advanced)

jL - Dubai (Reference)

ZW - London beige (Style)

jj + PL1 - Leder zwart (Style)

BEKLEDINGAFMETINGEN
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16 inch Elodea wieldop 16 inch Izaros lichtmetalen velg

17 inch Kiroa lichtmetalen velg 17 inch Kosta lichtmetalen velg

VELGEN

Wit - B4B4 Non-Metallic

Silver leaf - 7B7B Metallic

Salsarood - 4Y4Y Non-Metallic Reflexzilver - 8E8E Metallic 

Indiumgrijs - X3X3 Metallic

Nachtblauw - Z2Z2 Metallic 

Nayarablauw - 1L1L Metallic 

Diepzwart - 2T2T Metallic Boal - 6M6M Speciale kleur 

KLEUREN
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ACCESSOIRES

Stylingstrip achterklep.

SEAT SPORT pedalenset en voetsteun. Instaplijsten. 

16 inch, Izaros. lichtmetalen velg. Bagagerek en verdeelrek lengterichting. Bagagehangsysteem.

Kofferbakmat – rubber 7- zits. Fietsendrager in de laadruimte.

MDI adapterkabels.

Prullenbakje met sigarettenhouder.Spiegelkappen. Zonneschermen. 

30 ACCESSOIRES ACCESSOIRES 31



SEAT-importeur Pon Car behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de grootste 
zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.  Vanwege beperkingen in het drukproces kunnen de in 
deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte weergave.  MS20268/012011/10.000
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