
DE NIEUWE SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY



GENIETEN VAN HET LEVEN ZIT NIET IN 
BAANBREKENDE UNIEKE GEBEURTENIS
SEN, MAAR IN HET WAARDEREN VAN HET 
ALLEDAAGSE. En dat doet de nieuwe SEAT 
Ateca. Stap in en laat je verrassen. Kijk 
bewust op een andere manier, met een 
frisse blik. Voel de dynamiek van de stad. 
Er is zoveel moois te ontdekken.

Nieuw 
perspectief.

DE NIEUWE SEAT ATECA







DE SPLINTERNIEUWE SEAT ATECA VOELT 
ZICH OVERAL THUIS: IN DE STAD OF OP DE 
ONVERHARDE WEGEN VAN HET PLATTE
LAND. Het state-of-the-art 4Drive systeem 
past zich direct aan en staat garant voor 
optimale grip op iedere ondergrond, op elk 
terrein. DSG maakt een mooie mix tussen 
het gemak van een automaat en de 
dynamiek van handgeschakeld rijden. De 
vierwiel- of voorwielaandrijving gebruikt 
de modernste en meest efficiënte technie-
ken; elektronisch aangestuurde Haldex 
koppeling met hydraulische bediening. 
Geavanceerde techniek, relaxed rijden en 
perfecte performance. Met een krachtige 
én efficiënte motor geniet je net even meer. 
De SEAT Ateca levert alle ingrediënten voor 
rijplezier. Je hoeft zelf alleen nog maar je 
bestemming te kiezen.

Zelfbewuste 
SUV.

PERFECTE PRESTATIES



DE NIEUWE SEAT ATECA IS EEN 
OPVALLENDE VERSCHIJNING IN HET 
STADSBEELD. Vindt moeiteloos en vol 
zelf vertrouwen zijn weg in alle straten.  
De kenmerkende scherpe dynamische 
belijning van de auto wordt benadrukt door 
de fraai gevormde Full LED-koplampen, de 
optioneel 19 inch lichtmetalen velgen en 
verchroomde dakrails. In de Style uitvoering 
zijn een dubbele verchroomde uitlaat en 
verchroomde raamlijsten optioneel 
verkrijgbaar. De cirkelvormige lichtprojectie 
van de Welkom verlichting in de 
buitenspiegel is een optimale mix van 
vormgeving en functionaliteit. Nooit meer 
zoeken in het donker. Deze geavanceerde 
SUV is dol op dagelijks gebruik. Maakt 
moeiteloos kilometers en ziet er bovendien 
geweldig uit. 

Wat een 
karakter.

EXTERIEUR DESIGN





MEERKLEURIGE SFEERVERLICHTING 
Subtiele, elegante belichting van het interieur met de 

geïntegreerde meerkleurige sfeerverlichting. Kies je kleur, 
selecteer je sfeer.



IN HET INTERIEUR VAN DE NIEUWE SEAT 
ATECA DRAAIT ALLES OM COMFORT. Deze 
SUV is compact en toch ruim, functioneel 
en comfortabel. De hoogwaardige 
bekleding van de stoelen, het lederen 
stuur en lederen versnellingspook; elegant 
en sportief.

Dat zit wel 
goed.

INTERIEUR DESIGN



RIJBAANASSISTENT 
Dit systeem zorgt ervoor dat je keurig op je eigen rijbaan  

blijft. De bestuurder ontvangt een waarschuwing  
en het systeem corrigeert daar waar nodig. 

UPDATE JE DAG EN BLIJF VERBONDEN, 
OVERAL EN ALTIJD. Koppel je smartphone 
aan het 8-inch infotainment touchscreen 
van de nieuwe SEAT Ateca*. Geniet 
onderweg handsfree en veilig van alle 
smartphone-apps met Full Link-
technologie. En er is meer verrassende 
techniek toegepast. Wat dacht je van een 
standkachel? Stel vooraf de gewenste 
temperatuur in en stap nooit meer in een 
koude auto. Zelfs op ijskoude dagen een 
warm welkom. Met de Top View Camera 
kan iedereen voortaan moeiteloos 
inparkeren. 360° Zicht op de omgeving en 
de bestuurder ontvangt concrete aanwij-
zingen. Slim, snel en schadevrij 
inparkeren. Met SEAT Drive Profile stel je 
met een simpele draaibeweging het 
rijgedrag van jouw SUV in. Zo maak je een 
match met jouw auto, iedere rit opnieuw.

* Niet geschikt voor alle smartphones.

Get connected.

TECHNOLOGIE & 
CONNECTIVITEIT

FULL LINK 
Koppel je smartphone aan de infotainment van de auto met de nieuwste 
technieken: Mirrorlink™, Apple CarPlay™ en Android AUTO™. 



RIJBAANASSISTENT 
Dit systeem zorgt ervoor dat je keurig op je eigen rijbaan  

blijft. De bestuurder ontvangt een waarschuwing  
en het systeem corrigeert daar waar nodig. 

360°  
Top View Camera en Park Assist zijn samen goed voor 360° zicht. Ogen 
aan alle kanten bij het inparkeren. Camera’s registreren wat je zelf niet 

kunt zien en geven aanwijzingen. Zo kan iedereen perfect parkeren.

SEAT DRIVE PROFILE
Kies uit de standen Normal, Sport, Eco en Individual. Met de 4WD-versie  

kan de bestuurder bovendien twee offroadfuncties selecteren.



BESTUURDER CENTRAAL 
De ergonomisch ingerichte console is volledig gericht 

op het gebruiksgemak van de bestuurder. 

DRAADLOZE OPLADER 
Geen gedoe meer met kabeltjes: leg je smartphone simpelweg op de 
draadloze oplader*. Rijden is opladen.

* draadloos opladen wordt nog niet op alle telefoons ondersteund.



HANDSFREE ACHTERKLEP MET KEYLESS SYSTEEM  
Ontsluit en vergrendel het slot van de achterklep zonder actief een sleutel te gebruiken. En 

met een denkbeeldig pedaal open je de bagageruimte handsfree. 

ALLES BINNEN HANDBEREIK, DAT IS 
RELAXED RIJDEN. Met deze compacte 
alleskunner manoeuvreer je makkelijk in 
de stad en rijd je veilig en comfortabel op 
de snelweg. De nieuwe SEAT Ateca ademt 
‘TECHNOLOGY to enjoy’. Alles is gericht op 
de bestuurder, op jou. Van de ergonomi-
sche console en het dashboard tot de 
draadloze oplader; hoe kunnen we het je 
nog makkelijker maken? Over ieder detail 
is nagedacht, en dat zie je. Een trekhaak is 
handig, maar minder fraai. Dus die hebben 
we slim weggewerkt; mooi makkelijk.

Hightech hulp.
FUNCTIONALITEIT



DE DRUKTE VAN HET STADSVERKEER 
VRAAGT OM ANTICIPEREN. VOORUIT
DENKEN EN DE JUISTE INSCHATTING 
MAKEN. De nieuwe SEAT Ateca voelt zich 
thuis in de stad en denkt met je mee. 
Dode-hoek detectie vergroot de veiligheid 
bij het wisselen van rijbaan. Het systeem 
detecteert weggebruikers die je mogelijk 
over het hoofd ziet. Ook handig bij het 
inparkeren. Adaptive Cruise Control (ACC) 
helpt de bestuurder moeiteloos op een 
veilige afstand te blijven van de voorlig-
gers op de weg. File Assist* helpt je met 
stoppen en starten als je in een file staat.

*Alleen verkrijgbaar in de DSG-modellen.

Dol op drukte.
VEILIGHEID FEILLOOS FILEPARKEREN

Met Park Assist kan iedereen moeiteloos 
fileparkeren. Sensoren meten de afstand tussen de 
auto en omliggende objecten. Het systeem neemt 
het stuur tijdelijk over en parkeert de auto perfect.



DODEHOEK DETECTIE MET SIGNAAL 
Het systeem detecteert achteropkomend 
verkeer in de dode hoek. De bestuurder 
ontvangt preventief een waarschuwings-
signaal in de zijspiegels.

BOCHTVERLICHTING
Extra veilig op weg. Zijwaartse lichtbundels 
vergroten het zicht van de bestuurder bij het 
nemen van een bocht in het donker.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
Blijf automatisch op een veilige afstand  
van voorliggend verkeer.



DAKDRAGERS 
Handige en gebruiksvriendelijke uitbreiding van de 
bagageruimte; benut de ruimte op het dak.

(575071151)

KLAAR OM TE KIEZEN? De splinternieuwe 
SEAT Ateca heeft een ruim aanbod aan 
handige accessoires. Een uitbreiding van de 
standaard extra’s. Met deze opties creëer je 
meer ruimte, betere bescherming en 
optimaal overzicht. Geef deze karaktervolle 
nieuwe SUV een extra stukje eigen identiteit. 
De keuze is aan jou.

Alledaags 
aantrekkelijk.

ACCESSOIRES



INSTAPFOLIE 
Een stijlvolle bescherming tegen 

beschadigingen bij het in- en uitstappen. 

575071310

ACHTERBUMPERBESCHERMING
Mooi, functioneel, preventief. Voorkomt beschadigingen  

bij het in- en uitladen van de bagage.
  

575061155

KOFFERBAKNET 
Het handige net voor de bagageruimte

houdt alles op de juiste plaats. Overzichtelijk,  
goed georganiseerd en veilig. 

 
5P5861873

DAKDRAGERS 
Speciaal ontworpen voor de Ateca. 

Makkelijk te monteren en af te sluiten.

575071151



VELGEN

16 INCH 17 INCH

DYNAMIC MACHINED STYLE (OPTIONEEL)

EXCLUSIVE MACHINED XCELLENCE (OPTIONEEL 4-WD MOTOREN)

DYNAMIC STYLE (STANDAARD)

19 INCH

PERFORMANCE MACHINED XCELLENCE (OPTIONEEL)PERFORMANCE  XCELLENCE (STANDAARD)

18 INCH

DESIGN REFERENCE (STANDAARD)





STOF COMFORT SEATS REFERENCE (STANDAARD)

ALCANTARA / BLACK PVC SPORT SEATS STYLE (OPTIONEEL)

ALCANTARA / STOF / BROWN SPORT SEATS XCELLENCE (STANDAARD)

STOF COMFORT SEATS STYLE (STANDAARD)

LEDER BLACK SPORT SEATS STYLE (OPTIONEEL)

ALCANTARA / STOF / BLACK PVC SPORT SEATS XCELLENCE (OPTIONEEL)

BEKLEDING



LEDER BROWN SPORT SEATS XCELLENCE (OPTIONEEL)

LEDER BLACK SPORT SEATS XCELLENCE (OPTIONEEL)



KLEUREN

BILA WHITE SIGNAAL LAK

CAPUCCINO BEIGE METALLIC LAK

RODIUM GREY METALLIC LAK

PASION RED SIGNAAL LAKLAVA BLUE METALLIC LAK

BRILLIANT SILVER METALLIC LAK

MEDITERRANEO BLUE UNI LAK

BLACK MAGIC METALLIC LAK

SAMOA ORANGE METALLIC LAK

MATO BROWN METALLIC LAK

NEVADA WHITE METALLIC LAK

JUNGLE GREEN METALLIC LAK



Deze afmetingen komen overeen met het 2DRIVE model.

Beschikbare motoren
BENZINE

Reference Style Xcellence

1.0 EcoTSI 115 PK (85 kW) Start/Stop × × –

1.4 EcoTSI 150 PK (110 kW) Start/Stop – × ×

1.4 EcoTSI 150 PK (110 kW) DSG Start/Stop – × ×

DIESEL

Reference Style Xcellence

1.6 TDI ECOMOTIVE 115 PK (85 kW) Start/Stop × × –

2.0 TDI 150 PK (110 kW) Start/Stop – × ×

2.0 TDI 150 PK (110 kW) DSG Start/Stop – × ×

2.0 TDI CR 150 PK (110 kW) 4DRIVE Start/Stop – – ×

2.0 TDI CR 190 PK (140 kW) 4DRIVE DSG Start/Stop – – ×

Afmetingen
TECHNISCHE GEGEVENS



seat .nl

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.

 

MS16PRBRATECA, april 2016

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL


