
TOLEDO
Prijs-/specificatielijst januari 2018



Style

De Style levert een flinke dosis klasse bovenop alle luxe
van de Reference. De Style is een auto voor wie
comfortable en stijlvol de weg op wil.

De Style beschikt t.o.v. de Reference extra over o.a.

/ Media System Colour

/ Climatronic

/ 16 inch lichtmetalen velgen, Design (Brilliant Silver)

Toledo Style

Vanaf � 21.900

Style Business Intense

De Style Business Intense beschikt t.o.v. de Style voor een
kleine meerprijs extra over o.a.

/ Media System Navi

/ MirrorLink, Apple CarPlay en AndroidAuto connectivity

/ Parkeersensoren vóór en achter

Toledo Style Business Intense

Consumentenadviesprijs vanaf � 22.150

FR Business Intense

Stabiel, snel en veerkrachtig, dat is de FR Business Intense.
Deze sportieve uitvoering heeft alle voordelen van de al zeer
uitgebreide Style uitvoering en vele sportieve extra's.

De FR Business Intense beschikt t.o.v. de Style Business
Intense extra over o.a.

/ Achterlichten met LED-techniek

/ Spiegelhuizen in titanium

/ 17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Atom Grey)

Toledo FR Business Intense

Consumentenadviesprijs vanaf � 23.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITVOERING

Reference

Hoe uitgebreid een standaard uitvoering kan zijn, zien we aan
de Reference. Alles wat je nodig hebt in één auto, voor zakelijk
en privégebruik.

Standaard zeer compleet met o.a.

/ Media System Touch

/ Elektronische Stabiliteits Controle (ESC)

/ Airconditioning

Toledo Reference

Consumentenadviesprijs vanaf � 19.400
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Type Motor
Versnellings-
bak Bestelcode

Netto
catalogusprijs
excl. bpm
excl. btw

Bruto
catalogusprijs
incl. bpm
excl. btw

Fiscale waarde
incl. bpm
incl. btw

Rijklaarmaak-
kosten
Recyclingbijdrage
Leges

Consumenten-
adviesprijs

Toledo

Benzine

1.0 TSI Reference 70kW/95pk 5 KG31HV/18/REF € 13.131 € 15.903 € 18.660 € 740 € 19.400 B 103 22%

1.0 TSI Style 70kW/95pk 5 KG32HV/18/STY € 15.197 € 17.969 € 21.160 € 740 € 21.900 B 103 22%

1.0 TSI Style Business Intense 70kW/95pk 5 KG32HV/18/SBI € 15.403 € 18.175 € 21.410 € 740 € 22.150 B 103 22%

1.0 TSI FR Business Intense 70kW/95pk 5 KG32HV/18/FBI € 16.850 € 19.622 € 23.160 € 740 € 23.900 B 103 22%

1.4 TSI FR Business Intense 92kW/125pk DSG-7 KG32RZ/18/FBI € 17.537 € 21.977 € 25.660 € 740 € 26.400 C 115 22%

CONSUMENTEN ADVIESPRIJZEN

* Rijklaarmaken (� 654,90 incl. BTW) bestaat uit een nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage (� 40,00 incl. BTW) en Leges (� 45,10 BTW-vrijgesteld). **Consumentenadviesprijs is
inclusief BTW, BPM en rijklaarmaakkosten.  De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen
door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website SEAT.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u
ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.

*

**
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Omschrijving

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar ● ● ● ●
Airconditioning handbediend ● - - -
Alcantara/ lederen interieur met rode stiksels - - - ●
Automatisch dimmende binnenspiegel - - ● ●
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar - ● ● ●
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ● ●
Buitenspiegels verwarmbaar - ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar ● ● ● ●
Coming home functie - - ● ●
Geïntegreerde richtingaanwijzers in buitenspiegels ● ● ● ●
Bekerhouder in middenconsole ● ● ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ● ●
Chromen afwerking ventilatieroosters (mat) ● ● ● ●
Climatronic (volautomatische airconditioning) - ● ● ●
Cruise control inclusief vermoeidheidsherkenning - ● ● ●
Dashboardkastje verlicht ● ● ● ●
Interieurluchtfilter ● ● ● ●
Instaplijst FR - - - ●
Licht- en regensensor - - ● ●
Media System Touch ● - - -
Media System Colour - ● - -
Media System Navi met 6,5 inch touchscreen - - ● ●
MirrorLink, Apple CarPlay en AndroidAuto connectivity - - ● ●
Multifunctioneel stuurwiel - ● ● ●
Luidsprekers 4 ● - - -
Luidsprekers 6 - ● ● ●
Opbergpakket (Middenarmsteun vóór en achter, bevestigingsnet en fixatieringen, hangers en zijvakken in kofferruimte) - ● ● ●
Portierruiten achter, elektrisch bedienbaar - ● ● ●
Portierruiten voor, elektrisch bedienbaar ● ● ● ●
Pianolak inleg in dashboard - ● ● ●
Parkeersensoren voor en achter inclusief OPS - - ● ●
Schrijfremmen voor en achter ● ● ● ●

STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Stiksels in deurarmleuningen en middenarmsteun voor - ● ● ●
Stuur- en versnellingspookknop met leer bekleed - ● ● ●
Stuurbekrachtiging ● ● ● ●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ● ● ●
Trekhaak voorbereiding ● ● ● ●
USB (2x) aansluiting in middenconsole voor achterpassagiers - - ● ●
Voetruimteverlichting - ● ● ●
Verlichting in de opbergruimte van de voordeuren - ● ● ●
Zonnebrilhouder ● ● ● ●
Zonneklep met spiegel aan passagiers- en bestuurderszijde ● ● ● ●
12 volt plug in de kofferbak - ● ● ●

Buitenafwerking

15 inch stalen velgen, Urban ● - - -
16 inch lichtmetalen velgen, Design (Brilliant Silver) - ● ● -
17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Atom Grey) - - - ●
Achterlichten met LED-techniek - - - ●
Bumpers in carrosseriekleur ● ● ● ●
Chromen raamlijsten - ● ● ●
Donker getinte ramen achter - - ● ●
Full-LED koplampen met LED-dagrijverlichting - - - ●
Mistlampen voorzijde inclusief bochtverlichting - ● ● ●
Side skirts FR - - - ●
Spiegelhuizen en deurgrepen in carrosseriekleur ● ● ● -
Spiegelhuizen in titanium en deurgrepen in carrosseriekleur - - - ●

Veiligheid

Achterruitwisser ● ● ● ●
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde (voor) ● ● ● ●
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde (zijkant) ● ● ● ●
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde (hoofd) ● ● ● ●
Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ● ● ●
Bandreparatiekit ● ● ● ●

STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Beschermingsbalken in portieren ● ● ● ●
Claxon dubbeltonig ● ● ● ●
Derde hoofdsteun achter ● ● ● ●
Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) ● ● ● ●
Elektronische startonderbreker ● ● ● ●
Gordels voor/achter met pyrotechnische spanners ● ● ● ●
ISOFIX kinderzitbevestiging voor de achterbank (met top tether) ● ● ● ●
Knipperende alarm- en remlichten in geval van noodstop ● ● ● ●
Multi-Collision Brake System ● ● ● ●
Passagiersairbag uitschakelbaar ● ● ● ●
Ruimtebesparend reservewiel - ● ● ●
Hill Hold control - ● ● ●

Instrumenten

Boordcomputer ● ● ● ●
Buitentemperatuurmeter ● ● ● ●
Dashboard verlichting regelbaar ● ● ● ●
Informatiedisplay incl. brandstofmeter en km-stand ● ● ● ●
Digitale klok ● ● ● ●
Service-interval indicatie ● ● ● ●
Toerenteller ● ● ● ●

4 jaar garantie

In de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging ● ● ● ●
Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via 0800-0242500). Zowel in Nederland (dus ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT vestiging.

STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. bttw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Kleuren

CL01 Uni lak Mediterranean Blue € 0 € 0 o o o o
CL02 Signaal lak Bila White € 149 € 180 o o o o
CL03 Metallic lak € 355 € 430 o o o o

Upgrade Comfort

UCO
Media System Color met 5 inch touchscreen in kleur, Bluetooth voor telefoon en audio-streaming, SD-kaartlezer, USB-aansluiting en Aux-in-aansluiting.
Climatronic (vol automatiche airconditioning),  midden armsteun voor en achter, bevestigingsnet en fixatieringen, hangers en zijvakken in kofferruimte,
mistlampen voor met bochtenverlichting, cruise control en systeem voor vermoeidheidsherkenning

€ 620 € 750 o ● ● ●

Upgrade Professional

UP1

Media System Navi met 6,5 inch touchscreen inclusief kaart Europa, 6 speakers, Bluetooth voor telefoon en audio-streaming, MirrorLink, Apple CarPlay en
AndroidAuto connectivity, spraaksturing, CD-speler, 2 SD-kaartlezers, USB-aansluiting, Aux-in-aansluiting en weergave in instrumentarium. Regensensor,
lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel, parkeersensoren vóór en achter met Optical Parking System, donker getinte ruiten achter en coming home
functie.

€ 1.116 € 1.350 - o ● ●

Upgrade Sport

PLC Alcantara bekleding in zwart € 397 € 480 - - o ●

Upgrade Exclusive

PQS Keyless entry/go € 273 € 330 - - o o

Upgrade Winter

PW1 Verwarmbare voorstoelen, koplampreinigingsinstallatie en verwarmbare ruitensproeierskoppen. € 273 € 330 - o o o

Afneembare trekhaak

PD2 € 479 € 580 o o o o

Front Assist

PDQ Inclusief emergency braking system € 248 € 300 o o o o

Achteruitrijcamera

PCI Voor Style Business Intense € 207 € 250 - - o ●

Electronic pack

PSR Regensensor, lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel, coming home functie € 149 € 180 - o - -

OPTIES

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Velgen

PJR 16 inch lichtmetalen velgen, Design (Nuclear Grey) € 231 € 280 - o o -

VELGEN

16 inch Design Nuclear Grey
(PJR)

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Velgen

Lichtmetalen 17 inch zomerset Dynamic Inclusief 225/45 R17 UniRoyal zomerbanden 6JACON025B 8Z8 € 1.295

Lichtmetalen 17 inch zomerset Style Inclusief 225/45 R17 UniRoyal zomerbanden 6JACON025A 8Z8 € 1.295

De genoemde zomerset prijzen zijn excl. montage en retourprijzen

Slotbouten Voorkomt diefstal van lichtmetalen velgen. 000071510A € 69,95

Bandenhoezen 14 t/m 18 inch 000071770C € 19,95

Interieur

Instaplijsten Verlicht met Toledo opschrift 6JA071691 € 219

RVS voorzien van Toledo opschrift 6JA071691A € 209

Instapfolie Voorzien van Toledo opschrift 6JA071691B € 129

Sleutelcover SEAT opdruk 000087013AF € 29,95

Toledo opdruk 000087013S € 29,95

Pookknop Aluminium, 5 versnellingen 5F0064230 € 165

Aluminium, 6 versnellingen 5F0064230A € 165

Rood, 5 versnellingen 5F0064230B € 165

Rood, 6 versnellingen 5F0064230C € 165

Sport, aluminium, 5 versnellingen 5F0064230D € 165

Sport, aluminium, 6 versnellingen 5F0064230E € 165

Sport, rood, 5 versnellingen 5F0064230F € 165

Sport, rood, 6 versnellingen 5F0064230G € 165

Lederen interieur
Volledig interieur verkrijgbaar in meer dan 15 verschillendekleuren, nappaleder in 3 kleuren,
verschillende kleuren stiksels, alcantara en perforatie. Vraag je SEAT-dealer naar de
mogelijkheden.

vanaf € 1.899

Stoelverwarming 2 stoelen € 359

Transport

Trekhaak Vast, inclusief 13-polige kabelset en kentekenplaat PT01 178 € 669

Afneembaar, inclusief 13-polige kabelset en kentekenplaat PT02 182 € 799

Multicon stekkerdoos Geschikt voor zowel 7- als 13-polige kabelset ZF 000711 € 18,95

Adapterkabel van 13- naar 7-polig ZF 000702 € 19,95

Dakdragers 6JA071151 € 239

Fietsendrager Op trekhaak voor twee fietsen. Ook geschikt voor elektrische fietsen. 000071128G € 549

Thule VeloCompact fietsendrager Op trekhaak voor twee fietsen. ZC 925001 € 349

Fietshouder op dakdragers Alleen geschikt i.c.m. SEAT-dakdragers. 6L0071128A € 122,95

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Ski- en snowboardhouder op dakdragers Ruimte voor 2 snowboards of 4 paar ski�s. Alleen geschikt i.c.m. SEAT-dakdragers. 3B0071129F € 119

Ruimte voor 4 snowboards of 6 paar ski�s. Alleen geschikt i.c.m. SEAT-dakdragers. 3B0071129G € 139

Transport

Surfplankhouder op dakdragers Alleen geschikt i.c.m. SEAT-dakdragers. 000071120HA € 119,95

Bagagebox Inhoud 450 liter. Niet i.c.m. met zonnedak 000071180A € 329

Comfort en Bescherming

Mattenset Standaard, 4-delig 6JA863011A LOE € 49,95

Velpic®, 4-delig 6JA061675  041 € 129

Rubber, 4-delig 6JA061500  041 € 99

Armsteun 6JA061100 € 319

Spatlappen Voor 6JA075101 € 109

Achter 6JA075101A € 109

Bagagerek 6JA061201 € 359

Bagagenet 3-delig 6JA061170C € 129

Kofferbakinleg Lichte en flexibele bescherming van de kofferruimte 6JA061170 € 84,95

Alarm- voertuigvolgsystmeen

DEFA diefstalalarm Alarmsysteem PM50 069 € 765

Alarmsysteem met hellinghoekdetectie PM50 070 € 879

Voertuigvolgsysteem Ritregistratie ZA 000995B € 495

Voertuigvolgsysteem ZA 000995B € 495

Voertuigvolgsysteem Plus conform SCM norm PM51 026 € 820

Abonnement ritregistratie per maand € 9,75

Abonnement voertuigvolgsysteem per maand € 21

Comfort en Bescherming

Bearlock® versnellingsslot ZB 6JA000  HBL/DBL € 649

Veiligheid

Kinderzitje Peke G0 Plus
Geschikt tot 13 kg of tot 15 maanden, met veiligheidsriem of iSOFIX te bevestigen. Inclusief
geïntegreerde draagbeugel en afneembare kap. De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019907 € 269

Kinderzitje Peke G1 ISOFIX Duo Plus
Geschikt van 9 kg - 18 kg of 8 maanden tot 4 jaar. Te installeren met veiligheidsriem of
iSOFIX-bevestiging met Top Tether veiligheidsriem. De hoes is afneembaaren wasbaar.

000019909 € 429

Kinderzitje Peke G3 Plus
Geschikt van 5 kg - 36 kg of 3 tot 12 jaar. Is te bevestigen met behulp van de veiligheidsriem van
de auto. In de hoogte verstelbare rugsteun. De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019906E € 199

Kinderzitje Peke G3 Kidfix
Geschikt van 5 kg - 36 kg of 3 tot 12 jaar. Te installeren metveiligheidsriem of iSOFIX-bevestiging.
In de hoogte verstelbare rugsteun. De hoes is afneembaar en wasbaar.

000019904 € 279

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Veiligheidsvest Set van 5 stuks ZH 000472 € 22,50

Gevarendriehoek ZG 000177B € 7,95

Brandblusser Poeder, 1 kg ZG 000110  AJX € 29,95

Infotainment

Telefoonhouder Magnetische telefoonhouder 000061129F € 19,95

Unviersele tablethouder Ideaal voor op de achterbank. Gemakkelijke montage aan de hoofdsteun ZA 000725E € 39,95

Full Link

Full Link brengt een naadloze verbinding tot stand tussen uw wagen en uw smartphone via
MirrorLink-, Apple CarPlay- en Android Auto-interfaces (Android Auto is nog niet beschikbaar).
Muziek selecteren en beluisteren op uw smartphone of turn-by-turn-navigatie-instructies
ontvangen: dat kan voortaan op het centrale scherm. Alleen geschikt voor MIB (generatie 2)
systemen (Media System Plus, Media System Navi).

5F0054830 € 235

Dashcam Thinkware F50 8GB dashcam ZA 000714A € 109*

BlackVue DR650S-1CH 16GB dashcam ZA 000710A € 269*

*) Exclusief montage

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



R
e

fe
re

n
ce

S
ty

le

S
ty

le
 B

u
si

n
e

ss
 I

n
te

n
se

S
ty

le
 B

u
si

n
e

ss
 I

n
te

n
se

FR
 B

u
si

n
e

ss
 I

n
te

n
se

Stoelbekleding Stof Stof Stof Alcantara Alcantara

Naam bekleding Glase Stuc
Satinschwarz

Stuc
Satinschwarz

Alcantara
Black

Alcantara
Black

Kleur bekleding Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart/ Zwart

Kleur dashboard Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Bekledingscode FW FX FX FX + PLC 66 + WFR

Code Bestelcode
Unilak

Mediterranean Blue F5A Z5Z5 o o o o o
Signaallak

Bila White F9E 9P9P o o o o o
Metallic lak

Velvet Red K1K1 F3P o o o o o
Toffe Brown 4Q4Q H8Z o o o o o
Capuccino Beige F8H 4K4K o o o o o
Ocean Blue F5W 8X8X - o o o o
Brilliant Silver A7W 8E8E o o o o o
Rodium Grey F7Y F6F6 o o o o o
Magic Black F9R 1Z1Z o o o o o
Nevada White S9R 2Y2Y o o o o o

KLEUREN EN INTERIEUR

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel



1.0 TSI 95pk 1.4 TSI 125pk

MOTOR Motortype 3 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 999 1395

Boring x slag (mm) 74,5 x 76,4 74,5 x 80

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 70 / 95 / 5000 - 5500 92 / 125 / 5000 - 6000

Max. koppel (Nm / tpm) 160 / 1500 - 3500 200 / 1400 - 4000

Emissienorm EURO 6 EURO 6

Transmissie 5-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG)

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 187 208

0-100 km/h (sec.) 11 9

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 5,3 6,2

Buitenweg 4 4,2

Combinatierit 4,5 4,9

Brandstof Benzine Benzine

GEWICHTEN (kg) Leeggewicht 1070 1136

Max. toelaatbaar gewicht 1630 1696

Max. aanhangergewicht geremd 1000 1100

Max. aanhangergewicht ongeremd 580 600

REMMEN Remmen voor Schijven Schijven

Remmen achter Schijven Schijven

VELGEN- EN BANDENMATEN Reference 6J x 15", 185/60 R15 -

Style en Style Business Intense 7J x 16", 215/45 R16 -

FR en FR Business Intense - 7J x 17", 215/40 R17

TECHNISCHE GEGEVENS

Benzine modellen

* De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-,verkeers- en weersomstandigheden,
milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. 



SEAT Toledo

Exterieur (mm)

Lengte 4482

Breedte 1706

Hoogte 1461

Wielbasis 2602

Spoorbreedte voor 1463

Spoorbreedte achter 1500

Interieur (mm)

Bagageruimte (L) 550
Bagageruimte met
neergeklapte achterbank
(L)

1490

Diversen

Draaicirkel (m) 10,2

Kogeldruk (kg) 75

Inhoud brandstoftank (L) 55

AFMETINGEN



Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Totale door de consument
te betalen bedrag

Debet
Rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage Looptijd

€19.400 €5.338 €14.062 €9.700 €189 €16.504 6,99% 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld SEAT Privé Plan op basis van de SEAT TOLEDO 1.0 TSI Reference

PARTICULIER

Financieren

SEAT Privé Plan

Kies je voor financieren dan kies je voor SEAT Privé Plan: de
enige financiering die is afgestemd op jouw wensen, jouw
keuzes en je SEAT! Lage maandlasten door slim gebruik te
maken van de hoge inruilwaarde. SEAT Privé Plan: voordelig
en slim.

De voordelen van SEAT Privé Plan:

/Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente
/Lage maandbedragen door hoge restwaarde
/Financiering speciaal ontwikkeld voor auto's
/Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Je rijdt al een SEAT Toledo vanaf � 189 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Eindelijk een autoverzekering waarbij je er niet op achteruit gaat bij schade.
Je kiest bewust voor een SEAT, dan kies je toch ook bewust voor een SEAT
Autoverzekering. De autoverzekering die speciaal is afgestemd op je SEAT.
Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie.

Met de SEAT Autoverzekering (allrisk) profiteer je van:

/Uitgebreide aankoopwaarderegeling
/Unieke extra premiebescherming
/Schadeherstel via de officiële SEAT-dealer
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 32 per maand.

Genoemde vanaf premie is o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief
21% assurantiebelasting. Genoemde premie kan lager of hoger uitvallen, dit
is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Leasen

SEAT Private Lease

Met SEAT Private Lease kun je ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Wil je
tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een gloednieuwe SEAT zonder da
je je zorgen hoeft te maken over verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies
dan voor SEAT Private Lease. SEAT Private Lease wordt onder het Keurmerk Private
Lease aangeboden door SEAT Financial Services. Veilig, verantwoord en vertrouwd
een auto leasen.

De voordelen van SEAT Private Lease

Ga naar je SEAT-dealer of seat.nl/private-lease voor de geldende tarieven.

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.



Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Nominale
rente Looptijd

€19.400 €5.039 €14.361 €7.760 €249 6,99% 36 maanden

ZAKELIJK

Financieren

SEAT Financial Lease

SEAT Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd
op jouw wensen, jouw keuzes en je SEAT! Kies je voor
Financial Lease dan kies je voor een fiscaal aantrekkelijke
financiering met vele voordelen ten opzichte van de
traditionele financieringen. Je wordt direct economisch
eigenaar van je nieuwe SEAT. Maar dan zonder onnodige
aanslag op je liquiditeitspositie. Je kiest zelf de hoogte van
de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract
en de afschrijving.

De voordelen van SEAT Financial Lease

/Transparante, vaste maandlasten
/Fiscale afschrijving
/Lange maandlasten door slottermijn
/Gemakkelijk en snel geregeld

Je rijdt al een SEAT Toledo vanaf � 249 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Eindelijk een autoverzekering waarbij je er niet op achteruit gaat bij schade.
Je kiest bewust voor een SEAT, dan kies je toch ook bewust voor een SEAT
Autoverzekering. De autoverzekering die speciaal is afgestemd op je SEAT.
Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie.

Met de SEAT Autoverzekering (allrisk) profiteer je van:

/Uitgebreide aankoopwaarderegeling
/Unieke extra premiebescherming
/Schadeherstel via de officiële SEAT-dealer
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 32 per maand.

Genoemde vanaf premie is o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief
21% assurantiebelasting. Genoemde premie kan lager of hoger uitvallen, dit
is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Leasen

SEAT Full Operational Lease

Zorgeloos leasen? Kies dan voor SEAT Operational Lease. Je rijdt je SEAT voor een vast
bedrag per maand. Zo weet je tijdens de gehele contractperiode waar je financieel
aan toe bent. Inhoud, omvang en daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op je
persoonlijke wensen. Je mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van SEAT Operational Lease

/Persoonlijke service van de SEAT-dealer
/Alles onder één dak geregeld bij je eigen SEAT-dealer
/De beste zorg voor je SEAT
/Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden
/Service en dienstverlening zoals je die mag verwachten van je leasemaatschappij

Je least al een SEAT Toledo vanaf � 369 per maand.

Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd van 48 maanden,
exclusief BTW en exclusief brandstofkosten

*Rekenvoorbeeld SEAT Financial Lease op basis van de SEAT TOLEDO 1.0 TSI Reference

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.

SEAT Financial Services biedt jou de financiële oplossing op maat.

SEAT Privé Plan & SEAT Financial Lease en SEAT Autoverzekering.
SEAT Financial Services is een gemeenschappelijke handelsnaam van Volkswagen Bank GmbH (KvK 32099980) en DFM Verzekeringen B.V. (KvK 34263407). Beide ondernemingen zijn gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank GmbH (AFM
vergunningnummer 12000996) verzorgt de financiering. DFM Verzekeringen B.V. (AFM vergunningnummer 12007990) bemiddelt in verzekeringen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via
www.seatfinancialservices.nl.

SEAT Private Lease & SEAT Full Operational Lease.
SEAT Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de
particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

seatfinancialservices.nl
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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

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-vestiging voor een exacte weergave.
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