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Bij het ontwerpen van de nieuwe SEAT Toledo hielden we een aantal strikte stelregels in 

gedachten. Verandering betekent verbetering en is nooit een doel op zich. Innoveer, 

maar vergeet nooit het goede dat er al is. Verbeter de techniek, maar nooit ten koste van 

het gevoel. Wij noemen dat: ENJOYNEERING.

De nieuwe ToleDo
We stelden onszelf voortdurend kritische vragen. Kunnen we het design overtreffen? 

Is het mogelijk de prestaties te verbeteren? De CO2-uitstoot te verlagen? Het interieur 

efficiënter in te delen? Het antwoord op deze vragen zie je hier. 

Waar hij ook komt, de nieuwe SEAT Toledo trekt overal bewonderende blikken. Hij 

heeft meer beenruimte achterin en een grotere kofferbak. De DSG-versnellingsbak 

schakelt vloeiender dan ooit en levert geweldige prestaties met een uitzonderlijk 

lage uitstoot. De nieuwe Toledo is verbluffend. Maar wat hem pas echt 

onderscheidt is zijn passie.

1  ZOEK EN  
DOWNLOAD DE 
‘SEAT EXPERIENCE’ APP

2  KLIK, SCAN EN KIJK HOE 
AFBEELDINGEN TOT 
LEVEN KOEMEN

3  DUBBEL KLIK 
VOOR VOLLEDIG 
SCHERM



STijlvol 
en veelzijDig
Een elegante familiewagen 

De nieuwe SEAT Toledo is een echte eyeopener. Hij combineert de 

subtiele elegante stijl van een coupé met de praktische veelzijdig-

heid van een stationwagon en heeft daarmee alles wat je van een 

familieauto verwacht. 

Het precieze design van de belijning, samen met de brede, 

hoekige koplampen en de fraai gevormde achterlichten, maken 

van de Toledo een serieuze verschijning met het onmiskenbare 

DNA van SEAT. 

De achterkant is een verhaal apart. Hier vind je een royale 

kofferbak met meer dan 550 liter bagageruimte. En omdat hij 

opent als een hatchback, is het een van de meest toegankelijke, 

maar ook aantrekkelijke coupés op de weg.







innerlijke vrijheiD
Geniet van de enorme ruimte

Ga lekker achterover zitten, strek je benen en relax. Je zit in de 

nieuwe SEAT Toledo. Of je nu plaatsneemt achter het stuur of van 

de reis geniet als een tevreden passagier op de achterbank, er is 

overal genoeg hoofd- en beenruimte. Het prachtig beige interieur 

met stoelen en bekleding van de hoogste kwaliteit, creëert een 

relaxte omgeving; een superieur niveau van afwerking en 

vakmanschap is standaard. Om het gevoel van ontspanning 

helemaal compleet te maken, is er het SEAT Media Systeem 2.2 

met USB-aansluiting. Hiermee luister je naar je favoriete muziek 

en vind je gemakkelijk je weg door de stad. De nieuwe SEAT 

Toledo is met afstand een van de meest comfortabele 

familieauto’s in zijn klasse.



In zijn klasse

Bij de nieuwe SEAT Toledo draait het niet alleen maar om stijl, het is ook een 

degelijke auto. Met de 7-traps DSG-versnellingsbak, schakelt hij moeiteloos en 

vloeiend en lijkt hij over de weg te vliegen. De nieuwe Toledo is zuiniger dan ooit, 

dankzij onze Ecomotive motoren die minder brandstof verbruiken en de uitstoot 

terugbrengen tot slechts 104 g/km. Met onze reeks van TSI- en TDI-motoren, 

hadden we maar een doel voor ogen: de meest betrouwbare motoren op de weg 

creëren. Natuurlijk, ze zijn krachtig, genereren tot 122 pk, maar het belangrijkste 

is uiteraard de manier waarop je ergens komt en niet hoe snel.

De SporTiefSTe 
SeDan





STaTe of The arT
Superieure 
Techniek

KOPLAMPSPROEIERS. Houden de koplampen schoon voor een stralend verlichte weg.

LEDEREN STUURWIEL.



DSG-BEDIENING MET LEDEREN BEKLEDING.

SUPERGROTE KOFFERBAK. 550 liter bagageruimte, opent als een hatchback, voor nog meer gebruiksgemak.



zorgelooS 
rijDen
Aan alles is gedacht

Of je nu de bestuurder bent of de passagier, voorin zit of achterin, 

jouw veiligheid is in de nieuwe SEAT Toledo onze eerste prioriteit. 

Dat is waarom er naast de standaard bestuurdersairbag ook 

standaard passagiers- en gordijnairbags aan voor- en zijkant 

aanwezig zijn. Hiernaast is er ook nog standaard ABS, ESC en 

achterbanken met iSOFiX en Top Tether verankering, hiermee is je 

nieuwe SEAT Toledo een van de veiligste familieauto’s op de weg. 

Maak je dus vooral geen zorgen, we hebben aan alles gedacht.



AIRBAGS.
In de Toledo staat veiligheid op de eerste plaats. Naast de standaard
bestuurdersairbags zijn er  passagiersairbags (zowel voor- als
zijairbags) en gordijnairbags om het hoofd te beschermen.

PARKEERSENSOREN ACHTER.
Wanneer je zo’n prachtige auto bezit, wil je hem natuurlijk ook mooi houden. De parkeersensoren achter, helpen je om altijd een veilige afstand te 

bewaren tussen je Toledo en de auto achter je, zodat je nooit te dichtbij komt als je achteruit rijdt of parkeert.

HELLINGASSISTENTIE.
Dankzij de hellingassistentie hoef je je geen zorgen meer te maken over de hellingproef. Je auto rijdt geen millimeter meer achteruit. Zodra je de rem loslaat om gas te 

geven, houdt de auto de rem automatisch nog twee seconden vast, zodat je rustig kunt wegrijden.



De Entry is het instapmodel van de SEAT Toledo. Dit model heeft 

standaard o.a. 6 airbags, ESC, ABS, elektrisch bedienbare ramen 

voor en centrale deurvergrendeling.

Een stapje naar boven richting de Reference biedt direct een 

heleboel luxe. Om te beginnen is er de airconditioning, radio/CD/

MP3-speler en een boordcomputer die je up-to-date houdt over de 

status van je auto. Daarnaast is de Toledo Reference standaard 

voorzien van een in twee delen inklapbare achterbank, een in 

hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een achterbank met iSOFiX 

en Top Tether ankerpunten, ESC, ABS en vele andere extra’s.

ENTRy

REFERENCE





De meest luxe uitvoering van de SEAT Toledo is de Style. Er is een 

ingebouwde radio/CD/MP3-speler met 6 hoogwaardige speakers 

voor een ultieme beleving van je favoriete muziek. In de Toledo 

Style is alles extra fraai afgewerkt, zoals het met leer beklede 

multifunctionele stuurwiel en de bijpassende versnellingspook. En 

met de 16 inch lichtmetalen velgen maak je het plaatje tot slot ook 

aan de buitenkant helemaal compleet. Hiernaast beschikt de 

Style-uitvoering standaard over een Opbergpakket, Climatronic 

vele andere extra’s.

 

STyLE

Niet alles op de afbeeldingen behoort tot het standaardpakket.





De uitrusting is hetzelfde als die van de Toledo 

Style, maar de look is anders. Dit prachtige beige 

interieur is een klasse apart. Alles in dit interieur 

ademt elegantie en kwaliteit. 

STyLE/BEIGE

Niet alles op de afbeeldingen behoort tot het standaardpakket.





STijlvolle 
acceSSoireS
Voor de hele familie 

Maak je nieuwe SEAT persoonlijker en kies uit een reeks aan 

originele SEAT-accessoires, die niet alleen praktisch maar 

natuurlijk ook stijlvol zijn.

Begin je avontuur online.

Stel je ultieme SEAT Toledo online samen en bekijk hem van alle 

kanten. Kies je motor, bekleding, carrosseriekleur, uitrusting en 

accessoires. Je kunt hem opslaan, downloaden en zelfs delen.
SEAT G1 ISOFIX DUO PLUS. 
Geschikt voor gewichtsklasse I (9kg – 18kg). Geïnstalleerd met autogordel of iSOFiX ankerpunten en Top Tether gordel. De hoes is 
afneembaar en wasbaar. 000019221A



DAKDRAGERS.
Dakdrager met anti-diefstalsysteem. Ideaal 

in combinatie met diverse accessoires, zoals 
een bagagekoffer (000071180A), fietsenrek 

(6L0071128A) en skikoffer (3B0071129F). 
6JA071151

TREKHAAK.
Verwijderbare trekhaak met 

veiligheidssysteem. Een 
kleurindicatiesysteem maakt het 

makkelijk om de haak te plaatsen 
 (ook als optie leverbaar).

6JA092101



BekleDing

ENTRY/REFERENCE STOF (STANDAARD)

STYLE STOF (STANDAARD) 

Begin je avontuur online.

Stel je ultieme SEAT Toledo online samen en bekijk hem van alle 

kanten. Kies je motor, bekleding, carrosseriekleur, uitrusting en 

accessoires. Je kunt hem opslaan, downloaden en zelfs delen.



STYLE STOF (OPTIONEEL)



15 INCh URBAN ENTRy/REFERENCE (STANDAARD)

16 INCh DESIGN STyLE 21/1 (STANDAARD)

16 INCh DESIGN REFERENCE 21/2 (OPTIONEEL)

17 INCh DYNAMIC STyLE 21/1 (OPTIONEEL)

velgen



kleuren

BILAWIT 9P9P NON-METALLIC

LAVABLAUW 0F0F METALLIC

MAGICZWART 1Z1Z METALLIC

PASSIONROOD 8T8T NON-METALLIC

SOMONTANOROOD  X7X7 METALLIC

OCEANBLAUW  8X8X SPECIALE KLEUR

PLATINAGRIJS 2G2G METALLIC

CAPPUCCINOBEIGE 4K4K METALLIC

BRILLIANTZILVER 8E8E METALLIC

DENIMBLAUW G0G0 METALLIC



SEAT-importeur Pon's Automobielhandel B.V. 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. MS20297/102012/10.000

s e a t . n l


