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TECHNOLOGY 
TO ENJOY

INSIDE SEAT

SEAT heeft al meer dan 60 jaar een 
ambitieuze missie: we leveren niet 
zomaar auto’s, maar puur rijgenot. 
TECHNOLOGY TO ENJOY. Dat doen we 
wereldwijd, iedere dag. Verrassend, 
dynamisch, verleidelijk, veilig en met 
design in het DNA; alleen dan mag een 
auto SEAT heten.

Onze gedreven engineers zijn 
gepassioneerde perfectionisten. Laten 
zich inspireren door Barcelona, de 
stad waar het SEAT-avontuur ooit 
begon. Zonlicht, kracht, snelheid, 
schoonheid en eindeloze energie. Stap 
in en ervaar het zelf!
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FROM Mii TO YOU. Allemaal dezelfde 
smaak? Dat zou knap saai zijn. Daarom heeft 
de SEAT Mii een uitvoering speciaal voor jou. 
Met krachtige nieuwe kleuren, verfrissende 
interieurvormgeving en persoonlijke extra’s 
en opties. Dat wordt dagelijks genieten met 
jouw eigen Mii.

Maak kennis 
met de 
trendsetters.

DE SEAT Mii COLLECTIE

Afgebeelde velgen zijn optioneel leverbaar
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JOUW SEAT Mii IS LEVERBAAR IN GEWELDIGE 
KLEUREN met smaakvolle Colour Packs met 
stoere velgen en buitenspiegels. Creëer je 
eigen perfecte mix en kies zelfs een aparte 
dakkleur in wit of zwart. Beken kleur en 
show jouw eigen Mii.

Beauty van 
buiten.

EXTERIEUR DESIGN
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STAP IN DE SEAT Mii EN ERVAAR HET ZELF. 
Een compacte stijlvolle schoonheid met 
verrassend veel ruimte. Deze auto is een 
echte beauty, van binnen én van buiten. 
Welke bekleding past het best bij jouw Mii? 
Maak de styling compleet en kies voor een 
verfijnde finishing touch met een luxe 
lederen stuur en versnellingspook. 

Verrassend 
veel ruimte.

INTERIEUR DESIGN



EEN SELECTIE VAN EFFICIËNTE MOTOREN staat 
garant voor uitstekend rijgedrag, op iedere weg. 
De SEAT Mii Ecomotive motoruitvoeringen 
kennen een CO2-uitstoot van 97 g/km, en  
83 g/km voor de Ecofuel motoren. Dankzij de 
nieuwste technologische ontwikkelingen gaan 
betere prestaties op de weg niet ten koste van 
het milieu. Wil je steady rijden, ook op langere 
afstanden? Haal je voet van het gas en gebruik 
Cruise control. De Ecotrainer zet je in als je 
bewust je rijstijl wilt verbeteren. Dat is fun, veilig 
én duurzaam.

Start en 
geniet.

EFFICIËNTE PRESTATIES

Mii FR-Line
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De SEAT Mii Collectie is verkrijgbaar in geweldige 
kleuren. Zo heeft iedere uitvoering een eigen 
persoonlijkheid die perfect bij je past. Stijlvol zwart, 
cool blauw, chique wit of fluweelrood; dat zijn de 
schitterende inspirerende tinten van de Colour Packs. 
Met een moderne fashion outfit voor jouw Mii, steel je 
gegarandeerd de show. Overal en altijd.

De Mii Collectie voor jou.
SEAT Mii



UITVOERING

Reference
DE PERFECTE RIJERVARING.

Moeiteloos in- en uitstappen met het Easy 
entry system. Snel, praktisch en mooi 
makkelijk.

Een geniale combinatie: een compacte kanjer 
met een verrassend ruim en bijzonder 
comfortabel interieur. 

De Mii is prachtig aan alle kanten.  
De buitenspiegels worden geleverd in  
zwart, of in de kleur van de carrosserie. 
Speciaal voor jou.

INTERIEUR
 ■ 12-Volt aansluiting voorin
 ■ Bagageruimte afdekking
 ■ Dashboard in kunststof
 ■ Driespaaks kunststof stuurwiel
 ■ Middenconsole met bekerhouder
 ■ Neerklapbare achterbank
 ■ Onderzijde dashboard en portieraf-
werking in zwart
 ■ Opbergvak in het dashboard aan 
passagierszijde
 ■ Start/Stop systeem & terugwinning 
remenergie (niet voor automaat)
 ■ Stuurbekrachtiging
 ■ Stuurwiel in hoogte verstelbaar
 ■ Versnellingspookknop in kunststof
 ■ Zonneklep met kaarthouder voor 
bestuurder en met spiegel voor 
passagier
 ■ Dashboard verlichting regelbaar
 ■ Digitaal klokje
 ■ Ruitenwissers met intervalschakeling

INFOTAINMENT
 ■ Radiovoorbereiding met antenne
 ■ 2 luidsprekers

EXTERIEUR
 ■ Buitenspiegelkappen in zwart
 ■ Buitenspiegels manueel verstelbaar
 ■ Bumpers in carrosseriekleur
 ■ Halogeen koplampen
 ■ Portierhandgrepen in zwart
 ■ Stalen velgen 14 inch met naafkap
 ■ Tyre Mobility set

VEILIGHEID & TECHNIEK
 ■ Airbag voor bestuurder en 
voorpassagier
 ■ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
 ■ Dagrijverlichting geïntegreerd in de 
koplampen
 ■ Elektronische Stabiliteits Controle 
(ESC)
 ■ Gordelreminder voorstoelen en 
achterbank
 ■ Hellingassistentie (Hill Hold)
 ■ Twee geïntegreerde hoofdsteunen 
vóór
 ■ Twee verstelbare hoofdsteunen 
achter
 ■ Uitschakelbare passagiersairbag
 ■ Zij-airbags voor (hoofd en borst) 

ALLES WAT JE NODIG HEBT.
Compact, praktisch en moeiteloos mooi; dat is de SEAT Mii Reference. 
Deze auto brengt je probleemloos van A naar B. Dit model zit vol 
praktische snufjes en heeft alles wat je maar nodig hebt. Een kleine auto, 
een grootse indruk!

Afgebeelde velgen zijn optioneel leverbaar
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INTERIEUR

 ■ 12-Volt aansluiting voorin

 ■ Afsluitbaar handschoenvak aan de 

passagierszijde

 ■ Airconditioning

 ■ Bagageruimte afdekking

 ■ Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

 ■ Coming home functie

 ■ Dashboard in kunststof

 ■ Driespaaks kunststof stuurwiel

 ■ Easy entry instapsysteem met 

memory functie

 ■ Elektrisch bedienbare ramen vóór

 ■ Handgreep passagierszijde

 ■ In hoogte verstelbare bestuurders-

stoel

 ■ In ongelijke delen neerklapbare 

achterbank

 ■ Licht- en regensensor

 ■ Middenconsole met bekerhouder

 ■ Onderzijde dashboard en portieraf-

werking in grijs

 ■ Start/Stop systeem & terugwinning 

remenergie (niet voor automaat)

 ■ Stuurbekrachtiging

 ■ Stuurwiel in hoogte verstelbaar

 ■ Variabele laadbodem in bagage-

ruimte (niet voor EcoFuel)

 ■ Versnellingspookknop in kunststof

 ■ Zonneklep met kaarthouder voor 

bestuurder en met spiegel voor 

passagier

 ■ Dashboard verlichting regelbaar

 ■ Digitaal klokje

 ■ Ruitenwissers met intervalschakeling

INFOTAINMENT

 ■ Radiovoorbereiding met antenne

 ■ 2 luidsprekers

EXTERIEUR

 ■ Buitenspiegelkappen in carrosserie-

kleur

 ■ Buitenspiegels manueel verstelbaar

 ■ Bumpers in carrosseriekleur

 ■ Halogeen koplampen

 ■ Portierhandgrepen in carrosserie-

kleur

 ■ Stalen velgen 14 inch met 

sierdeksels

 ■ Tyre Mobility set

VEILIGHEID & TECHNIEK

 ■ Airbag voor bestuurder en 

voorpassagier

 ■ Anti Blokkeer Systeem (ABS)

 ■ Boardcomputer

 ■ Dagrijverlichting geïntegreerd in de 

koplampen

 ■ Elektronische Stabiliteits Controle 

(ESC)

 ■ Gordelreminder voorstoelen en 

achterbank
 ■ Hellingassistentie (Hill Hold)

 ■ Safety assist

 ■ Twee geïntegreerde hoofdsteunen 

vóór

 ■ Twee verstelbare hoofdsteunen 

achter

 ■ Uitschakelbare passagiersairbag

 ■ Zij-airbags voor (hoofd en borst)

DE STYLE CONNECT BESCHIKT T.O.V. 

DE STYLE EXTRA OVER:

 ■ Airconditioning

 ■ Mistlampen vóór

 ■ You&Mii Music+ Zwart-witscherm, 

Radio, SD-kaartlezer, CD-speler en 

USB-poort met Apple Chip

 ■ 6 luidsprekers Stijlvol en ruim. Kies in het interieur voor 
bekleding Jeans II of Alcantara Black. 
Geraffineerde looks die perfect passen bij 
jouw Style.

Koppel jouw device aan de You&Mii Music+ 
multimedia player en geniet dankzij de zes 
surround sound speakers iedere kilometer van je 
favoriete muziek. 

Net even anders? Dat kan als je kiest voor 
een contrasterende dakkleur. De Mii Style / 
Style CONNECT is een echte eyecatcher. 
Optioneel bij een Style CONNECT

STIJLVOLLE DETAILS.
De Mii Style / Style CONNECT zit vol specials die het jou mooi makkelijk 
maken. Prachtige bekleding, een stijlvol zwart dashboard contrasterend 
met het lichtgrijze frame, deurgrepen en buitenspiegels in de kleur van de 
lak; met de Mii Style / Style CONNECT maak jij het verschil. Ben je op zoek 
naar de perfecte mix van prachtig en praktisch? Dan heb je met de  Mii 
Style / Style CONNECT jouw uitvoering gevonden. 

UITVOERING

Style / Style CONNECT
SLIM, PRAKTISCH EN COMFORTABEL.

Afgebeelde velgen zijn optioneel leverbaar



INTERIEUR
 ■ 12-Volt aansluiting voorin
 ■ Afsluitbaar handschoenvak aan de 
passagierszijde
 ■ Airconditioning
 ■ Bagageruimte afdekking
 ■ Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening
 ■ Coming home functie
 ■ Cruise control
 ■ Dashboard deels in hoogglans 
antraciet gespoten
 ■ Driespaaks lederen stuurwiel
 ■ Easy entry instapsysteem met 
memory functie
 ■ Elektrisch bedienbare ramen vóór
 ■ Handgreep passagierszijde
 ■ In hoogte verstelbare bestuurders-
stoel
 ■ In ongelijke delen neerklapbare 
achterbank
 ■ Licht- en regensensor
 ■ Middenconsole met bekerhouder
 ■ Onderzijde dashboard en portieraf-
werking in zwart
 ■ Parkeer sensoren achter
 ■ Start/Stop systeem & Terugwinning 
remenergie (niet voor automaat)
 ■ Stuurbekrachtiging
 ■ Stuurwiel in hoogte verstelbaar
 ■ Variabele laadbodem in bagage-
ruimte (niet voor EcoFuel)
 ■ Versnellingspookknop in leder
 ■ Zonneklep met kaarthouder voor 
bestuurder en met spiegel voor 
passagier
 ■ Dashboard verlichting regelbaar
 ■ Digitaal klokje
 ■ Ruitenwissers met intervalschakeling

INFOTAINMENT
 ■ Radiovoorbereiding met antenne
 ■ 2 luidsprekers

EXTERIEUR
 ■ Buitenspiegelkappen in carrosserie-
kleur
 ■ Buitenspiegels elektrisch verstelbaar 
en verwarmbaar
 ■ Bumpers in carrosseriekleur
 ■ Donkergetinte ramen achter
 ■ Halogeen koplampen
 ■ Lichtmetalen velgen 15 inch, type 
Enjoy
 ■ Mistlampen vóór
 ■ Portierhandgrepen in carrosserie-
kleur
 ■ Tyre Mobility set

VEILIGHEID & TECHNIEK
 ■ Airbag voor bestuurder en 
voorpassagier
 ■ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
 ■ Boardcomputer
 ■ Dagrijverlichting geïntegreerd in de 
koplampen
 ■ Elektronische Stabiliteits Controle 
(ESC)
 ■ Gordelreminder voorstoelen en 
achterbank
 ■ Hellingassistentie (Hill Hold)
 ■ Safety assist
 ■ Twee geïntegreerde hoofdsteunen 
vóór
 ■ Twee verstelbare hoofdsteunen 
achter
 ■ Uitschakelbare passagiersairbag
 ■ Zij-airbags voor (hoofd en borst)

DE SPORT CONNECT BESCHIKT T.O.V. 
DE SPORT EXTRA OVER:
 ■ You&Mii Connection+ (Kleuren-
scherm, Radio, SD-kaartlezer, 
CD-speler, USB-poort met Apple Chip 
en Bluetooth
 ■ You&Mii Smartphone Integration 
(Universele smartphone houder 
inclusief DriveMii App)
 ■ 6 luidsprekers
 ■ LED-dagrijverlichting in mistlampunit

Coole en comfortabele stoelen. De fraaie 
bekleding is sportief met een snufje urban. 
Dat zit wel goed!

Met een panoramisch schuif-/kanteldak mis 
je binnen niets van buiten. Dat noemen wij 
maximaal genieten, voor Mii & you.

De mistlampen zorgen voor extra zicht, onder 
alle weersomstandigheden. En 15 inch 
lichtmetalen velgen bewijzen dat de Mii Sport / 
Sport CONNECT fraai en veilig uitstekend weet 
te combineren.

UITVOERING

Sport / Sport CONNECT
GA VOOR STIJLVOL ÉN SPORTIEF

SPORTIEF EN ENERGIEK.
De Mii Sport / Sport CONNECT is een opvallende verschijning. 
Fantastische looks met meer dan genoeg ruimte en comfort. Zoek je een 
sportieve beauty en een dagelijkse dosis dynamiek? Dan is dit dé Mii  
voor jou.
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INTERIEUR
 ■ 12-Volt aansluiting voorin
 ■ Afsluitbaar handschoenvak aan de 
passagierszijde
 ■ Airconditioning
 ■ Bagageruimte afdekking
 ■ Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening
 ■ Coming home functie
 ■ Cruise control
 ■ Dakhemel zwart
 ■ Dashboard deels in hoogglans zwart 
gespoten
 ■ Driespaaks lederen stuurwiel
 ■ Driespaaks lederen stuurwiel met 
rode stiksels
 ■ Easy entry instapsysteem met 
memory functie
 ■ Elektrisch bedienbare ramen vóór
 ■ Handgreep passagierszijde
 ■ In hoogte verstelbare bestuurders-
stoel
 ■ In ongelijke delen neerklapbare 
achterbank
 ■ Licht- en regensensor
 ■ Middenconsole met bekerhouder
 ■ Neerklapbare achterbank
 ■ Onderzijde dashboard en portieraf-
werking in zwart
 ■ Parkeer sensoren achter
 ■ Start/Stop systeem & terugwinning 
remenergie (niet voor automaat)
 ■ Stoelen in zwart met rode stiksles en 
FR-logo
 ■ Stuurbekrachtiging
 ■ Stuurwiel in hoogte verstelbaar
 ■ Variabele laadbodem in bagage-
ruimte (niet voor EcoFuel)
 ■ Versnellingspookknop in leder
 ■ Versnellingspookknop in leder met 
rode stiksels
 ■ Zonneklep met kaarthouder voor 
bestuurder en met spiegel voor 
passagier
 ■ Dashboard verlichting regelbaar
 ■ Digitaal klokje
 ■ Ruitenwissers met intervalschakeling

INFOTAINMENT
 ■ You&Mii Connection+ 
(Kleurenscherm, Radio, 
SD-kaartlezer, USB-poort met Apple 
Chip en Bluetooth
 ■ You&Mii Smartphone Integration 
(Universele smartphone houder 
inclusief DriveMii App)
 ■ 6 luidsprekers

EXTERIEUR
 ■ Buitenspiegelkappen in zwart
 ■ Buitenspiegels elektrisch verstelbaar 
en verwarmbaar
 ■ Bumpers in carrosseriekleur
 ■ Donkergetinte ramen achter
 ■ FR-instaplijsten
 ■ FR-logo op de grill en achterklep
 ■ Halogeen koplampen
 ■ LED dagrijverlichting in mistlampunit
 ■ Lichtmetalen velgen 16 inch, type 
Design
 ■ Portierhandgrepen in carrosserie-
kleur
 ■ Striping op de achterklep en 
portieren
 ■ Tyre Mobility set

VEILIGHEID & TECHNIEK
 ■ Airbag voor bestuurder en 
voorpassagier
 ■ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
 ■ Boardcomputer
 ■ Dagrijverlichting geïntegreerd in de 
koplampen
 ■ Elektronische Stabiliteits Controle 
(ESC)
 ■ Gordelreminder voorstoelen en 
achterbank
 ■ Hellingassistentie (Hill Hold)
 ■ Safety assist
 ■ Twee geïntegreerde hoofdsteunen 
vóór
 ■ Twee verstelbare hoofdsteunen 
achter
 ■ Uitschakelbare passagiersairbag
 ■ Zij-airbags voor (hoofd en borst)

Stoer zwart en rebels rood. Subtiele details, 
zoals het rode stiksel op het stuur en de 
knop van de versnellingspook, contrasteren 
prachtig met de zwarte bekleding.

De SEAT Mii FR CONNECT nodigt je uit: 
instappen en wegwezen. Met 16 inch 
lichtmetalen velgen in de kleur Atom grey 
mag je gezien worden. 

Aandacht voor details. Het 100% lederen 
stuur is afgewerkt met kwalitatieve stiksels. 
Mooi om te zien, nog mooier om vast te 
houden.

STOER & STIJLVOL.
Een mooie mix van dynamisch design en stoere schoonheid, dat is de FR 
CONNECT. Deze opvallende uitvoering van de elegante Mii heeft een 
stevige bite met 16 inch lichtmetalen velgen in Atom grey. Het zwarte 
interieur is subtiel afgewerkt met rode details. De nieuwste uitvoering 
van de SEAT Mii is een zelfbewuste aanwinst voor de de Mii-familie.

UITVOERING

FR CONNECT
ATLETISCH ONTWORPEN VAN BINNEN EN VAN BUITEN



ALTIJD AL GEDROOMD VAN EEN CABRIO? 
Open het optionele grote panoramische 
schuif-/kanteldak van de Mii en laat licht en 
lucht naar binnen stromen. Rijden maar!

Wat een 
uitzicht.

PANORAMISCH 
ZONNEDAK 
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KLEUREN

De SEAT Mii collectie is verkrijgbaar in 
oogstrelende tinten. Maak kleurrijke 
kilometers met jouw persoonlijke Mii.

Maak een 
statement.

CANDY WHITE B4B4 SIGNAAL LAK TUNGSTEN SILVER K5K5 METALLIC LAK SUNFLOWER  YELLOW T1T1 UNI LAK TORNADO RED G2G2 SIGNAAL LAK

BLUEBERRY BLUE S8S8 METALLIC LAKCOSTA BLUE 3K3K METALLIC LAKDEEP BLACK 2T2T METALLIC LAK

DE Mii KAN NOG MEER OPVALLEN met 
een aparte kleurstelling voor het dak. Kies 
een witte of een zwarte variant in 
combinatie met jouw favoriete lakkleur. 
Laat je kleurrijk inspireren en ga creatief 
aan de slag. 

DAKKLEUREN

Eindeloos 
combineren.

Een wit dak? Extra cool en extra elegant. Dat zie je meteen. Wil je iets bijzonders? Combineer een zwart dak met een fantastische lakkleur en geef 
iedereen het nakijken.



ALCANTARA BLACK SPORT CONNECT

SOLO UNI FR CONNECT

JEANS II STYLE / STYLE CONNECTCABALLERO BLACK REFERENCE

VISUAL SPORT / SPORT CONNECT

BEKLEDING
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14 INCH

URBAN 10/01 
REFERENCE (STANDAARD) 

SILVA 

SPIRITED 10/01 
STYLE/STYLE CONNECT (OPTIONEEL)

URBAN 10/02
STYLE / STYLE CONNECT (STANDAARD) 

16 INCH

VELGEN

ACCESSOIREVELGEN

ENJOY 10/02  
SPORT / SPORT CONNECT 

(STANDAARD)

ANIA

15 INCH

SPIRITED 10/01 TITANIUM  
STYLE/STYLE CONNECT (OPTIONEEL)

DESIGN 10/01 ATOM GREY
SPORT /SPORT CONNECT (OPTIONEEL)  

FR CONNECT (STANDAARD)

Mii BLACK

ENJOY 10/01 ATOM GREY
SPORT / SPORT CONNECT (OPTIONEEL)

14 INCH 15 INCH 16 INCH



INFOTAINMENT

VOLLEDIG VERBONDEN MET ALLES WAT JE 
NODIG HEBT. De Mii wordt optioneel 
geleverd met een nieuw infotainment-
systeem. Intuïtiever, gebruiksvriendelijker 
en geweldig hightech. De verschillende 
state-of-the-art systemen sluiten naadloos 
aan bij de gebruikersbehoefte. You&Mii 
Music: prima kwaliteit voor de basis 
infotainment. You&Mii ColourConnection+ 
overtreft al je verwachtingen. Kies een 
menukleur die aansluit bij jouw stemming 
en geniet van een meeslepende 
muziekervaring met de surround sound 
speakers. Voeg daarbij de mogelijkheden 
van het Smartphone Integration system en 
DriveMii App en jouw Mii is niet alleen de 
meest stijlvolle auto op de weg, maar ook 
nog eens de slimste. Klein maar zeer fijn!

Connect 2.0
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TECHNOLOGIE

ZO SIMPEL KAN HET ZIJN. Bevestig je 
smartphone aan het dashboard met de 
universele adapter en je hebt verbinding met 
de buitenwereld. Altijd en overal. Met 
Bluetooth® en de DriveMii App, die je gratis 
kunt downloaden in de AppStore™ of 
PlayStore™, communiceert je smartphone 
met jouw Mii. Zo heb je niet alleen zicht op 
alle ritgegevens, maar kun je tevens vanaf je 
smartphonescreen jouw muziek bedienen en 
telefoontjes afhandelen.

Het navigatiesysteem van de Mii, de DriveMii 
App, is compleet geïntegreerd in je 
smartphone app. Dat betekent moeiteloos 
en makkelijk updaten van wegenkaarten. De 
App heeft meerdere opties, zoals 
Handwriting search, Microscrolling, 
Ecotrainer en Live services.

DriveMii App.



Kies voor de SEAT Accessoires en maak van jouw Mii 
echt maatwerk. Met persoonlijke stijl, looks en details 
geef je iedereen het nakijken. Naast uiterlijke 
aanpassingen zijn er ook praktische accessoires, 
zoals dakdragers, die het je net even makkelijker 
maken. Maak niet alleen de Mii mooier, maar maak 
het jezelf ook mooi makkelijk. 

Mooi en makkelijk.
ACCESSOIRES
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EXTERIEUR

Chromen sierlijst
Maak van jouw SEAT Mii een echte uitblinker.  
Met deze prachtige accenten aan de voor-,  
zij- en achterkant van de auto.

3D: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390B
5D: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390C

EXTERIEUR

Dakspoiler
3D/5D: 1SL071606

Sideskirts
3D/5D: 1SL071610



BESCHERMING 

Space sleutelcover
000087013F

BESCHERMING

Smiile! sleutelcover
000087013G

BESCHERMING  

Enjoy Mii sleutelcover
000087013E
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INTERIEUR

Enjoy Mii instaplijst
3D: 1SL071691
5D: 1SL071691B

INTERIEUR

Instapfolie
Een stijlvolle bescherming tegen beschadigingen bij het 
in- en uitstappen. De set bestaat uit twee folie-delen.

1SL071310

INTERIEUR

RVS instaplijsten
3D: 1SL071300
5D: 1SL071691D
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INTERIEUR

Pookknop Candy White 
met Mii Logo

1SL064230A
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INTERIEUR

Stuurwiel Shira Grey
1SL064241

Pookknop Shira Grey met Mii Logo
1SL064230

INTERIEUR

Pookknop Candy White 
1SL064230B

INTERIEUR

Pookknop Piano Black 
1SL064230D

INTERIEUR

Pooknop Shira Grey 
1SL064230C



INTERIEUR

Sportpedalen
Geef je Mii een sportieve look met deze 
sportpedalen en voetsteun van
aluminium met anti slip.

1SL064200

OPBERGRUIMTE

Armsteun
Extra comfort tijdens lange ritten en meer opbergruimte 
binnen handbereik. Montage aan de rechterzijde van de 
bestuurdersstoel.

1SL061100

OPBERGRUIMTE

Organiser in bekerhouder
Standaard: 1SL061129
Luxe: 1SL061129A 

INTERIEUR

Cruise control
1SL064365A

Parkeersensoren achter 
1SL064365A

BESCHERMING 

Standaard mattenset
Een vierdelige mattenset (2 voor en 2 achter).  
Perfect passend en gemakkelijk veilig te plaatsen  
met de bevestigingspunten.

1SL863011 LOE

BESCHERMING 

Rubberen mattenset
Een vierdelige mattenset (2 voor en 2 achter). 
Gemaakt van ondoordringbaar en geurloos rubber. 
Voorzien van bevestigingspunten voor veilige 
plaatsing van de matten.

1SL061500 041

30 | 31 



VEILIGHEID

Peke G1 ISOFIX Duo Plus
Geschikt voor gewichtsklasse I (9-18 kg).  
Bevestigen met de veiligheidsgordel of  
ISOFIX-verankering en Top Tether gordel.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019909

VEILIGHEID

Peke G3 Kidfix
Geschikt voor gewichtsklasse II, III (15-36 kg). 
Bevestigen met de veiligheidsgordel of in 
combinatie met ISOFIX. De rugleuning is in hoogte 
verstelbaar. De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019904

VEILIGHEID

Peke G3 Plus
Geschikt voor gewichtsklasse II/III (15-36 kg).  
Bevestigen met de veiligheidsgordel.  
De rugleuning is in hoogte verstelbaar.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

 000019906E

VEILIGHEID

Peke G0 Plus
Geschikt voor gewichtsklasse 0+ (tot 13 kg).  
Bevestigen met veiligheidsgordel. Heeft een  
geïntegreerde draagbeugel en verwijderbare kap.  
De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019907



TRANSPORT

Bagagebox 450L
Aerodynamische vormgeving, dubbelwandig

kunststof. Opent aan de rechterzijde.  
Simpele maar stevige bevestiging.  

Te gebruiken met SEAT-dakdragers.

000071180A
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TRANSPORT 

Fietshouder
Aerodynamisch aluminium frame voor
vervoer van een fiets op het dak.
Gemakkelijk af te sluiten. Te gebruiken
met SEAT-dakdragers.

6L0071128A

TRANSPORT 

Dakdragers
SEAT-dakdragers zijn speciaal 
ontworpen voor jouw auto. 
Makkelijk te monteren en af te 
sluiten.

3D: 1SL071100A 
5D: 1SL071100

TRANSPORT  

Skidragers
Dragers voor 4 paar ski's of  
2 snowboards.

3B0071129F

Dragers voor 6 paar ski's of  
4 snowboards.

3B0071129G



BESCHERMING

Kofferbakmat
De perfect passende oplossing om  
de bagageruimte te beschermen en  
het schuiven van bagage te voorkomen. 
Gemaakt van kunststof.

1SL061170

BESCHERMING

Bagagesysteem
Een origineel systeem om je bagage op zijn plaats 
te houden. Verstelbaar en makkelijk in gebruik.

1SL061205
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BESCHERMING

Kofferbaksysteem
Dé oplossing om alles in je 

bagageruimte perfect
te organiseren.

1SL061205A
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INFOTAINMENT 

Pioneer MVH-180UI
Speciaal voor digitale muziek 
ontworpen en rechtstreeks aan 
te sluiten op je Apple- of Android-
smartphone en op andere  
toestellen via de USB- of  
AUX-ingang aan de voorzijde.  
Zo kun je naar je favoriete 
muziek luisteren terwijl je je  
batterij oplaadt. 

MVH180UI (excl. montage)

INFOTAINMENT 

Pioneer DEH-4800BT
Met de DEH-4800BT haal  
je het beste uit je muziek - 
collectie. Stem af op je  
favoriete FM-radiostation,  
beluister een CD of sluit je  
smartphone (en andere  
muziekapparaten) aan via  
de USB- of AUX-ingang aan  
de voorzijde. Daarnaast kun  
je handsfree bellen dankzij  
de externe microfoon die met  
het toestel meegeleverd wordt.

DEH4800BT (excl. montage)

INFOTAINMENT 

AUX-kabel
Zorgt voor de verbinding tussen de  
AUX-ingang van de Mii en een ander  
apparaat. Ondersteunt alleen muziek  
en geldt niet als oplaadkabel.

5F0051446

INFOTAINMENT 

Bury CC9058 bluetooth carkit
De Bury CC 9058 bevat tal van handige features  

die het bellen in de auto een stuk gemakkelijker  

maakt. De meest opvallende is het grote  

touchscreen. Met slechts enkele subtiele  

vingerbewegingen neem je een binnenkomend  

gesprek aan. Of speel op je mobiele telefoon  

opgeslagen muziek af via de autoradio. 

ZD 300173A KIT



WIL JE NIETS MISSEN? Blijf op de hoogte  
via social media en onze apps. Online kun je 
jouw uitvoering van de vernieuwde SEAT Mii 
samenstellen. En zelfs een proefrit 
reserveren! 

En mis niets.

GET CONNECTED  
MET SEAT

SEAT AUGMENTED REALITY APP
Bekijk de vernieuwde Mii met deze app.  
Kies je favoriete uitvoering en bekijk het 
resultaat in 3D. Download de app in de Appstore 
(Apple) of de Google Play Store (Android).

INTERNET
Onze website staat vol informatie. En het laatste 
SEAT-nieuws en updates delen we natuurlijk via 
Social Media. 

www.seat.nl
 

CAR CONFIGURATOR 
Zie je het voor je? Met de nieuwe Car Configurator 
stel je online moeiteloos jouw model SEAT 
samen. Kijk, klik en kies; dat is mooi makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL
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SEAT SERVICE

Geen verrassingen.
GARANTIE EN MOBILITEITSSERVICE
Je SEAT is 
met de 
grootst 
mogelijke 
zorg en 
kwaliteit 
gebouwd. En dat bewijzen wij je graag. Zo 
heb je op alle SEAT-modellen 4 jaar garantie! 
In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie 
geldig ongeacht het aantal gereden 
kilometers. Tot en met het vierde jaar geldt 
een kilometerbeperking tot 100.000. 
Daarnaast biedt SEAT 12 jaar carrosserie-
garantie bij roesten van binnenuit. Ook 
bieden we iedereen die een nieuwe SEAT 
koopt gratis Levenslange Mobiliteitsservice 
aan. Door een efficiënte dienstverlening 
zorgen wij er voor dat je zo snel mogelijk 
weer op weg wordt geholpen. Je kunt ons, 
wanneer je om hulp verlegen zit, 24 uur  
per dag bereiken via telefoonnummer 
0800-0242500. Zowel in Nederland  
(dus ook bij jou thuis voor de deur) als in  
het buitenland. Vraag naar de voorwaarden 
bij je SEAT-dealer.

ONDERHOUDSBEURTEN
Voor de Mii geldt een vast onderhouds-
schema. Het onderhoud vindt elke 15.000 
km of na elk jaar plaats (indien er nog geen 
15.000 km gereden is). Bij 15.000 km of  
1 jaar vindt er een kleine beurt plaats. Bij 
30.000 km of 2 jaar volgt een grote beurt. 
Vraag de SEAT-dealer naar meer informatie 
over de inhoud van deze beurten.

SEAT PRIVATE LEASE
Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een 
nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per 
maand zonder borg of grote investering 
vooraf. Verrassingen met kosten maken 
plaats voor maximaal gemak en je betaalt 
geen cent teveel.

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST

DE VOORDELEN VAN SEAT PRIVATE LEASE
/  Geen onverwachte kosten voor reparatie of 

onderhoud.
/  Geen zorgen over de waardeontwikkeling 

van je SEAT.
/  Nooit meer apart betalen voor verzekering 

of wegenbelasting.
/  Een aanbetaling is mogelijk, maar niet 

noodzakelijk. 
/  Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/  24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis 

SEAT Mobiliteitsservice.



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.
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VOLG ONS OP

Facebook.com/seatNL

Twitter.com/seatNL

Linkedin.com/company/seat-nederland

Youtube.com/seatNL

Plus.google.com/+seatNL


