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Style

De Style is een compleet uitgeruste uitvoering en heeft net
dat beetje extra voor wie comfortabel wil rijden.

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

/ Media System Colour met 5 inch touchscreen in kleur

/ Middenarmsteun voor en opbergvak onder
bestuurderstoel

/ 16 inch lichtmetalen velgen Design (Brilliant Silver)

/ Cruise control met vermoeidheidsherkenning

/ Airconditioning (handbediend)

/ Achterlichten met LED-verlichting

/ Halogeen koplampen met LED-dagrijverlichting

Arona Style

Consumentenadviesprijs vanaf � 22.750

Xcellence

De Xcellence is een extra luxe uitgeruste uitvoering voor
rijders die waarde hechten aan comfort en luxe afwerking.

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

/ Media System Plus met 8 inch touchscreen in kleur en
Full-link technologie (MirrorLink, Apple Carplay en
AndroidAuto)

/ Parkeersensoren achter

/ Keyless entry/go

/ Climatronic (volautomatische airconditioning met 2-zones)

/ Licht- en regensensor

/ Automatische dimmende binnenspiegel

Arona Xcellence

Consumentenadviesprijs vanaf � 25.350
 
 
 

FR

Stabiel, snel en veerkrachtig, dat is de FR. De
sportieve uitvoering heeft alle voordelen van de
Style en vele sportieve extra's.

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

/ Media System Plus met 8 inch touchscreen in kleur
en Full-link technologie (MirrorLink, Apple Carplay
en AndroidAuto)

/ Parkeersensoren achter

/ 17 inch lichtmetalen velgen Drive (Brilliant Silver)

/ Donker getinte ruiten achter

/ Climatronic (volautomatische airconditioning met
2-zones)

/ Sportstoelen voor

/ SEAT Drive Profile

/ Licht- en regensensor

/ Automatische dimmende binnenspiegel

Arona FR

Consumentenadviesprijs vanaf � 26.150

UITVOERING

Reference

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

De Reference beschikt standaard over o.a.

/ Elektrische ramen voor en achter

/ Elektrische verstelbare buitenspiegels

/ Front assist inclusief emergency braking system

/ Centrale deur vergrendeling met afstandsbediening

Arona Reference

Consumentenadviesprijs vanaf � 19.450
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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

Arona

Benzine

1.0 TSI Reference 70kW/95pk 5 KJ71CV/18/REF € 12.253 € 16.137 € 18.710 € 740 € 19.450 C 111 22%

1.0 TSI Style 70kW/95pk 5 KJ72CV/18/STY € 14.980 € 18.864 € 22.010 € 740 € 22.750 C 111 22%

1.0 TSI Xcellence 70kW/95pk 5 KJ74CV/18/XCL € 17.129 € 21.013 € 24.610 € 740 € 25.350 C 111 22%

1.0 TSI Style 85kW/115pk 6 KJ72KX/18/STY € 15.412 € 19.574 € 22.810 € 740 € 23.550 C 113 22%

1.0 TSI Xcellence 85kW/115pk 6 KJ74KX/18/XCL € 17.560 € 21.722 € 25.410 € 740 € 26.150 C 113 22%

1.0 TSI FR 85kW/115pk 6 KJ75KX/18/FR € 17.560 € 21.722 € 25.410 € 740 € 26.150 C 113 22%

1.0 TSI Style 85kW/115pk DSG-7 KJ72KZ/18/STY € 16.651 € 20.813 € 24.310 € 740 € 25.050 C 113 22%

1.0 TSI Xcellence 85kW/115pk DSG-7 KJ74KZ/18/XCL € 18.800 € 22.962 € 26.910 € 740 € 27.650 C 113 22%

1.0 TSI FR 85kW/115pk DSG-7 KJ75KZ/18/FR € 18.800 € 22.962 € 26.910 € 740 € 27.650 C 113 22%

1.5 TSI EVO FR 110kW/150pk 6 KJ75LX/18/FR € 18.322 € 22.762 € 26.610 € 740 € 27.350 C 115 22%

Diesel

1.6 TDI Style 70kW/95pk 5 KJ72GV/18/STY € 15.860 € 22.579 € 25.910 € 740 € 26.650 E 105 22%

1.6 TDI Xcellence 70kW/95pk 5 KJ74GV/18/XCL € 18.009 € 24.728 € 28.510 € 740 € 29.250 E 105 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.

*

**



Tabel voor CO² BPM en bijtelling impact velgen

16/17 inch velgen 18 inch velgen

Motorisering Vermogen Uitvoering CO² uitstoot Bijtelling
categorie

Verbruik
l/100km

Energie label Extra bpm
heffing

CO² uitstoot Bijtelling
categorie

Verbruik l/100km Energie label Extra bpm heffing

1.0 TSI 70kW/95pk Xcellence 111 22% 4,9 C  112 22% 4,9 C  € 139

1.0 TSI 85W/115pk Xcellence/ FR 113 22% 4,9 C  114 22% 5 C € 139

1.0 TSI DSG-7 85W/115pk Xcellence/ FR 113 22% 5 C  114 22% 5 C  € 139

1.6 TDI 70kW/95pk Xcellence 105 22% 4 E  106 22% 4,1 E € 227
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FROmschrijving

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar ● ● ● ●
Airconditioning handbediend - ● - -
Ambient lighting - ● ● ●
Automatisch dimmende binnenspiegel - - ● ●
Automatische airconditioning (Climatronic met 2-zones) - - ● ●
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ● ●
Bluetooth telefoonvoorbereding en audiostreaming - ● ● ●
Boordcomputer - ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar ● ● - -
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar - - ● ●
Buitentemperatuurmeter ● ● ● ●
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ● ● ● ●
Cruise control - ● ● ●
Dashboard en deurinleg deels in mat zwart ● - - -
Dashboard en deurlinleg deels in mat blauwgrijs - ● - -
Dashboard en deurinleg deels in mat wit - - ● -
Dashboard en deurinleg deels in kunstleder zwart en hoogglans zwart - - - ●
Dubbele laadbodem ● ● ● ●
Keyless entry/go - - ● -
Licht- en regensensor - - ● ●
Make-up spiegels ● ● ● ●
Middenarmsteun vóór incl. opbergvak onder voorstoelen - ● ● ●
Geintegreerde Mijn SEAT module incl. 2 jarig abonnement - - - -
Mijn SEAT app omvat de volgende functionaliteiten:

Dashboard met inzicht in brandstof niveau, bewegingsalert, deurvergrendelingsstatus en handrem

Locatiebepaling van de auto

Komend onderhoud en storingen

Pechhulp; inschakelen van mobiliteitsservice via de App

Boordcomputer (met schakelindicator bij handgeschakelde versies)

Multifunctioneel stuurwiel in leder - ● ● ●
Parkeersensoren achter (akoestische waarschuwingssignalen) - - ● ●
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar - - ● ●

STANDAARDUITRUSTING

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

Portierruiten achter elektrisch bedienbaar ● ● ● ●
Portierruiten voor elektrisch bedienbaar ● ● ● ●
SEAT Drive Profile - - - ●
Schakelpookknop en handrem met leder bekleed - ● ● ●
Speakers - vier - ● - -
Speakers - zes - - ● ●
Sportstoelen vóór - - - ●
Stuurbekrachtiging ● ● ● ●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ● ● ●
Toerenteller ● ● ● ●
Zwarte dakhemel - - ● ●

Infotainment

Zonder radiovoorbereiding ● - - -
Media System Colour met 5 inch touchscreen in kleur, 4 speakers,  bluetooth telefoon en audio-streaming,  USB aansluiting, AUX-in aansluiting en SD kaartlezer. - ● - -
Media System Plus met 8 inch touchscreen in kleur, 6 speakers, bluetooth telefoon en audio-streaming, SD-kaartlezer, AUX-in aansluiting, 2 USB aansluitingen, CD speler en spraaksturing. - - ● ●
MirrorLink, Apple Carplay en AndroidAuto (Full link) - - ● ●

Exterieur

16 inch stalen velgen met wieldoppen ● - - -
16 inch lichtmetalen velgen Design (Brilliant Silver) - ● ● -
17 inch lichtmetalen velgen Drive (Brilliant Silver) - - - ●
Achterlichten met LED-verlichting - ● ● ●
Bumpers in carrosseriekleur ● ● ● ●
Chromen raamlijst - - ● ●
C-stijl met X-logo in chroom - - ● ●
C-stijl met X-logo in mat zwart ● ● - -
Coming en leaving home functie - - ● ●
Dakrailing in mat zwart ● ● - -
Dakrailing in chroom - - ● ●
Donker getinte ruiten achter - - - ●
Diffusor met chromen trapeziumvormige sierstukken links en rechts - - - ●
Koplampen halogeen met LED-dagrijverlichting - ● ● ●

STANDAARDUITRUSTING

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

LED-kentekenplaatverlichting ● ● ● ●
Mistlampen vóór met cornering functie - ● ● ●
Spiegelhuizen en handgrepen in zwart ● - - -
Spiegelhuizen en deurgrepen in carrosseriekleur - ● - -
Spiegelhuizen in dakkleur en deurgrepen in carrosseriekleur - - ● ●

Veiligheid/techniek

3e hoofdsteun achter ● ● ● ●
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde ● ● ● ●
Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ● ● ●
Bandenspanning indicator ● ● ● ●
Bandreparatiekit ● ● ● ●
Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC) ● ● ● ●
Front assist incl. emergency braking system ● ● ● ●
Gordel reminder ● ● ● ●
Gordijn airbag ● ● ● ●
Hill Hold control ● ● ● ●
ISOFIX kinderzitbevestiging voor de achterbank ● ● ● ●
Multi collision braking system ● ● ● ●
Passagiersairbag uitschakelbaar ● ● ● ●
Schijfremmen achter (geldt alleen voor motoren van minimaal 115pk) ● ● ● ●
Trekhaakvoorbereiding ● ● ● ●
Vermoeidheidsherkenning - ● ● ●
Voetgangersherkenning ● ● ● ●
Zij-airbags voor ● ● ● ●

4 jaar garantie

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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FRCode Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Kleuren

CL01 Uni lak Mediterraneo Blue € 0 € 0 o o o o
CL02 Signaal lak Candy White € 182 € 220 o o o o
CL03 Metallic lak € 455 € 550 o o o o
CL04 Speciale lak Desire Red € 455 € 550 o o o o
P3A Gekleurd dak € 331 € 400 - o ● ●
P3Z Dak in carrosseriekleur € 0 € 0 ● ● o o

Upgrade Comfort

UCO Media System Touch met 5 inch touchscreen (4 speakers,  bluetooth telefoon en audio-streaming, SD-kaartlezer, € 1.281 € 1.550 o - - -
USB-aansluiting, Aux-in-aansluiting), multifunctioneel stuurwiel, airconditioning (handbediend),

Cruise control met snelheidsbegrenzer en vermoeidheidsherkenning.

Upgrade Comfort Plus

PHA Volautomatische airconditioning met twee zones,  licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel,  € 537 € 650 - o ● ●
 inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, en Coming en leaving home functie.  

Upgrade Professional 1

UP1 Media System Plus met 8 inch touchscreen in kleur (6 speakers, bluetooth telefoon en audio-streaming, SD-kaartlezer, CD-speler, 2 USB-aansluitingen, € 1.116 € 1.350 - o - -
Aux-in-aansluiting, spraaksturing), Full-link (MirrorLink, Apple CarPlay en AndroidAuto connectivity), Climatronic volautomatische airconditioning,

Licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, Coming en leaving home functie,

Parkeersensoren voor en achter (met akoestische en optische waarschuwingssignalen) en Park assist (automatische inparkeerhulp).

Kan niet i.c.m. Navigatiesysteem.

Upgrade Professional 2

UP3 Als Upgrade Professional 1, met daarnaast Media System Navi, draadloze telefoonlader en signaalversterker en een achteruitrijcamera. € 785 € 950 - - o o
Navigatie systeem wordt geleverd met 3 jaar gratis kaart updates voor Europa.

Upgrade Professional 3

UP4 Als Upgrade Professional 2, met daarnaast Adaptive cruise control, Full-LED koplampen en 17 inch lichtmetalen velgen Dynamic (Nuclear Grey). € 1.529 € 1.850 - - o -

Upgrade Technology

Adaptive cruise control, Blind spot detection, Rear cross traffic assist en Keyless entry/go.

UTE Voor Style / FR € 785 € 950 - o - o
UTE Voor Xcellence € 537 € 650 - - o -

OPTIES

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

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Red Pack

PRQ Riemen met rode strepen en rode remklauwen voor en achter (alleen i.c.m. motoren van minimaal 115pk). € 289 € 350 - - - o

Upgrade Beats

6 speakers, Subwoofer in kofferbak, 300 watt versterker, Beats logo op speaker in A-stijl.

Wordt geleverd met ruimtebesparend 18 inch reservewiel. Het opbergvak onder de bestuurdersstoel

PNG (indien aanwezig) komt te vervallen i.c.m. Upgrade Beats. € 488 € 590 - o o o

Upgrade Winter

Verwarmbare voorstoelen, in hoogte verstelbare passagiersstoel en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

WW1 Voor Reference en Style € 322 € 390 o o - -
WW1 Voor Xcellence en FR € 289 € 350 - - o o

Full-LED

PXX Full-LED koplampen met LED dagrijverlichting, ambient lighting en interieurverlichting in LED bij middenconsole en voetenruimte. € 570 € 690 - o o o

Donker getinte ruiten

Inclusief chromen raamlijst en chromen X-logo op C-stijl (standaard voor Xcellence en FR)

PCW Voor Style € 248 € 300 - o - ●
PCW Voor Xcellence € 165 € 200 - - o ●

Navigatiesysteem

NAV Media System Navi met 8 inch touchscreen in kleur (6 speakers, bluetooth telefoon en audio-streaming, 2 SD-kaartlezers, € 1.033 € 1.250 - o - -
CD-speler, 2 USB-aansluitingen, Aux-in-aansluiting, spraaksturing), Full-link (MirrorLink, Apple CarPlay en AndroidAuto connectivity) en

draadloze telefoonlader en signaalversterker. Navigatiesysteem wordt geleverd met 3 jaar gratis kaart updates voor Europa.

Kan niet i.c.m. Upgrade Professional 1.

Parkeersensoren achter

PAK Met akoestische waarschuwingssignalen € 207 € 250 - o ● ●

Parkeersensoren voor en achter & Park assist

PK5 Parkeersensoren met zowel akoestische als optische waarschuwingssignalen en automatische inparkeerhulp. € 537 € 650 - o - -

DAB+

PND Digitale radio € 165 € 200 o o o o

Alarmsysteem

WAS Bewaking van motor, kofferruimte en portieren. € 207 € 250 o o o o

OPTIES

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

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Velgen

PJN 16 inch lichtmetalen velgen Design, Brilliant Silver € 372 € 450 o ● ● -
i.c.m. 205/55/R16 banden

zie tabel voor CO2, BPM en bijtelling impact

PUC 17 inch lichtmetalen velgen Dynamic, Brilliant Silver € 207 € 250 - o - -
i.c.m. 205/55/R17 banden

zie tabel voor CO2, BPM en bijtelling impact

PUD 17 inch lichtmetalen velgen Dynamic, Nuclear Grey € 405 € 490 - - o -
i.c.m. 205/55/R17 banden

zie tabel voor CO2, BPM en bijtelling impact

PZE 18 inch lichtmetalen velgen Dynamic, Nuclear Grey en Drive Profile € 620 € 750 - - o -
i.c.m. 215/45/R18 banden

zie tabel voor CO2, BPM en bijtelling impact

PZD 18 inch lichtmetalen velgen Performance, Black R en Dual Ride € 620 € 750 - - - o
incl. adaptief onderstel met instelbare schokdempers in twee standen (normale en sportieve demping).

i.c.m. 215/45/R18 banden

zie tabel voor CO2, BPM en bijtelling impact

VELGEN

16 inch Design, Brilliant Silver
(PJN)

17 inch Dynamic, Brilliant
Silver (PUC)

17 inch Dynamic, Nuclear Grey
(PUD)

18 inch Dynamic, Nuclear Grey
(PZE)

18 inch Performance, Black R
(PZD)

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

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Accessoire velgen

18 inch lichtmetalen zomerset - Pianolak zwart € 1236 € 1495 o o o o
i.c.m. 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 836 € 1011

i.c.m. 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 613 € 741

i.c.m. 215/45/R18 UniRoyal zomerbanden, artikelnummer 6F9CON498

18 inch lichtmetalen zomerset - Sport zwart mat € 1236 € 1495 o o o o
i.c.m. 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 836 € 1011

i.c.m. 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 613 € 741

i.c.m. 215/45/R18 UniRoyal zomerbanden, artikelnummer 6F9CON498D 1OV

VELGEN

18 inch Pianolak zwart
(6F9CON498)

18 inch Sport zwart mat
(6F9CON498D 1OV)

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



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Exterieur

Achterklep sierlijst Matt Chromed 6F9071360 € 126

Piano Black 6F9071360A € 126

Sophisticated Pearl Gold 6F9071360K € 126

Fitness Green 6F9071360H € 126

Mistlamp  sierlijst Silver Matt 6F9071004 € 202

Piano Black 6F9071004A € 202

Sophisticated Pearl Gold 6F9071004F € 202

Fitness Green 6F9071004D € 202

Deur sierlijst Silver Matt 6F9071328 € 269

Piano Black 6F9071328A 041

Achterbumper beschermfolie 6F9071363 € 92

Velgen

18 inch lichtmetalen zomerset - Pianolak zwart Voorzien van UniRoyal zomerbanden 6F9CON498 € 1495

18 inch lichtmetalen zomerset - Sport zwart mat Voorzien van UniRoyal zomerbanden 6F9CON498D 1OV € 1495

Ventieldoppen 000092782A € 9,95

Bandenhoezen Geschikt tot maximaal 18 inch 000071770C € 29,95

Slotbouten 000071510A € 69,95

De genoemde zomerset prijzen zijn excl. montage en retourprijzen

Interieur

Binnenspiegel cover - standaard binnenspiegel Sophisticated Pearl Gold 6F9072540D € 91

Fitness Green 6F9072540F € 91

Binnenspiegel cover - zelfdimmende binnenspiegel Sophisticated Pearl Gold 6F9072540H € 91

Fitness Green 6F9072540K € 91

Sportpedalen RVS 6F1064200 € 182

Fitness Green 6F1064200D € 182

Sophisticated Pearl Gold 6F1064200F € 182

Special Red 6F0064200  oX1

Voetsteun RVS 6F1071750 € 152

Fitness Green 6F1071750D € 152

Sophisticated Pearl Gold 6F1071750F € 152

Desire Red 6F0071750A 0X1 € 152

Stuurwiel decoratie Crossover Silver 575072390A Z76 € 97

Fitness Green 6F9072390D € 97

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Sophisticated Pearl Gold 6F9072390F € 97

Desire Red 6F0072390  0X1 € 97

Pookknop 5 versnellingen Fitness Green 6F9064230D € 141

Sophisticated Pearl Gold 6F9064230F € 141

Desire Red 6F0064230  0X1 € 130

Pookknop 6 versnellingen Fitness Green 6F9064230H € 141

Sophisticated Pearl Gold 6F9064230K € 141

Desire Red 6F0064230A 0X1 € 130

Zonwering Zijruiten 6F9064364 € 80

Achterruit 6F9064361 € 80

Instaplijsten Silver 6F9071691 € 151

Fitness Green 6F9071691D € 151

Sophisticated Pearl Gold 6F9071691F € 151

Opbergnet tussen voorstoelen Black  (met armsteun) 6F0017221A € 37,95

Black  (zonder armsteun) 6F0017221C € 37,95

Kofferbakmat Rubber kofferbakmat 6F9061201A € 69,95

Kofferbakmat Dubbelzijdige kofferbakmat 6F9061201B € 119,95

Kofferbakmat Kunststof kofferbakmat 6F9061201C € 119,95

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

vanaf € 1.799

Stoelverwarming 2 stoelen € 359

Sleutelcover Fitness Green 6F9087013D € 29,95

Sophisticated Pearl Gold 6F9087013F € 29,95

Transport

Afneembare trekhaak Incl. 13-polige kabelset PT02 197 € 749

Vaste trekhaak Incl. 13-polige kabelset nnb € nnb

Dakdragers Arona dakdragers 6F9071151 € 239

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

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

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

Fietsendrager Op trekhaak voor twee fietsen. Niet geschikt voor elektrische fietsen. 000071128B € 549

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

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Comfort en Bescherming

Mattenset Standaard, 4-delig 6F1863011  LOE € 49,95

Rubber, 4-delig 6F1061500  041 € 56,95

Spatlappen Voor 6F9075111 € 102

Achter 6F9075101 € 102

DEFA diefstalalarmsysteem Alarmsysteem PM50 069 € 765

Alarmsysteem met hellinghoekdetectie PM50 070 € 879

Ritregistratie Ritregistratie, excl. maandabonnement ZA 000995B € 495

Abonnement ritregistratie per maand € 9,75

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

Veiligheidsvest Set van 5 stuks ZH 000472 € 22,50

Gevarendriehoek ZG 000177B € 7,95

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

Infotainment

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 Media System Plus en
Media System Navi.

5F0054830 € 235

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

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

*) Exclusief montage

Telefoonhouder Magnetische telefoonhouder 000061129F € 19,95

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen



Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Wintersets

16 inch lichtmetalen winterset 6F9U5N496C WCW € 849

17 inch lichtmetalen winterset 6F9C5N497  WCW € 1295

17 inch lichtmetalen winterset 6F9C5N497B WCW € 1295

Grip & veiligheid met de winterbanden van SEAT.

Bij temperaturen lager dan 7 graden genieten winterbanden de voorkeur. Winterbanden zorgen
voor een kortere remweg en daarmee verklein je de kans op een ongeval. Met een SEAT-winterset
ga je ook in de winter veilig én stijlvol de weg op. In Nederland zijn winterbanden niet verplicht. In
sommige populaire wintersportlanden is dit wel het geval. In Duitsland en Oostenrijk ben je
verplicht om je auto aan te passen naar winterse omstandigheden.

ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen
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Stoelbekleding Stof Stof Stof Stof

Naam bekleding Acero Orgad Edge White Nora

Kleur bekleding Zwart Zwart Zwart/ wit Zwart

Kleur dashboard Zwart Blauwgrijs Mat wit
Zwart

(kunstleder)

Bekledingscode AF BC CD FA

Code Bestelcode
Dak in

Pirineos
Grey

Dak in
Midnight

Black

Dak in
Eclipse

Orange *
Unilak

Mediterraneo Blue 511 B4B4 B4OC B4OE B4F5 o o o o

Signaallak

Candy White B9A 9550 9532 9545 9546 o o o o

Metallic lak

Mystic Magenta S4Y F8F8 F8OC F8OE - o o o -
Eclipse Orange W2Y F5F5 F5OC F5OE F5F5 o o o o
Desire Red 0X1 E1E1 E1OC E1OE - o o o o
Pirineos Grey X7R 0C0C OCOC OCOE OCF5 o o o o
Midnight Black Y9T 0E0E 0E0C 0E0E 0EF5 o o o o
Urban Silver Z7G L5L5 L50C L50E L5F5 o o o o
Nevada White S9R 2Y2Y 2Y0C 2Y0E 2YF5 o o o o
Mystery Blue W5L 7Y7Y 7Y0C 7Y0E - o o o o

* Niet beschikbaar voor FR

KLEUREN EN INTERIEUR

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



1.0 TSI 95pk 1.0 TSI 115pk 1.0 TSI 115pk DSG-7 1.5 TSI 150pk

MOTOR Motortype 3 cilinders in lijn 3 cilinders in lijn 3 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 999 999 999 1498

Boring x slag (mm) 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4 74,5 x 85,9

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 70 / 95 / 5000-5500 85 / 115 / 5000-5500 85 / 115 / 5000-5500 110 / 150 / 5000-6000

Max. koppel (Nm / tpm) 175 / 2000-3500 200 / 2000-3500 200 / 2000-3500 250 / 1500-3500

Emissienorm EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Transmissie 5-versnellingsbak 6-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG) 6-versnellingsbak

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 173 182 182 205

0-100 km/h (sec.) 11,4 9,8 10 8,3

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 6,1 5,9 5,7 6,3

Buitenweg 4,2 4,3 4,5 4,4

Combinatierit 4,9 4,9 5 5,1

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1165 1187 1210 1322

Max. toelaatbaar gewicht N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.

Max. aanhangergewicht geremd 1000 1100 1100 1200

Max. aanhangergewicht ongeremd 580 590 600 610

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Trommels Schijven Schijven Schijven

VELGEN- EN BANDENMATEN Reference 6J x 16", 205/60 R16 - - -

Style 6J x 16", 205/60 R16 - - -

Xcellence 6J x 16", 205/60 R16 6J x 16", 205/60 R16 6J x 16", 205/60 R16 -

FR 6,5J x 17", 205/55 R17 6,5J x 17", 205/55 R17 6,5J x 17", 205/55 R17 6,5J x 17", 205/55 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. 



1.6 TDI 95pk

VELGMAAT

MOTOR Motortype 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 1598

Boring x slag (mm) 79,5 x 80,5

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 70 / 95 / 2750-4600

Max. koppel (Nm / tpm) 250 / 1500-2600

Emissienorm EURO 6

Transmissie 5-versnellingsbak

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 172

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

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 4,6

Buitenweg 3,7

Combinatierit 4

Brandstof Diesel

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1397

Max. toelaatbaar gewicht N.n.b.

Max. aanhangergewicht geremd 1200

Max. aanhangergewicht ongeremd 640

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven

Remmen achter Trommels

VELGEN- EN BANDENMATEN Reference -

Style 6J x 16", 205/60 R16

Xcellence 6J x 16", 205/60 R16

FR -

TECHNISCHE GEGEVENS
Diesel 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. 



Arona

Reference /
Style /

Xcellence / FR

Exterieur (mm)

Lengte 4138

Breedte 1780

Hoogte 1552

Wielbasis 2566

Spoorbreedte voor 1503

Spoorbreedte achter 1486

Interieur (mm)

Bagageruimte (L) 400

Diversen

Draaicirkel (m) 10,6

Kogeldruk (kg) 55

Inhoud brandstoftank (L) 40

AFMETINGEN



Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Totale door de consument
te betalen bedrag

Debet
Rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage Looptijd

€19.450 €5.043 €14.407 €9.725 €199 €16.889 6,99% 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld SEAT Privé Plan op basis van de SEAT ARONA 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 je wensen, je 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 Arona vanaf � 199 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Eindelijk is er 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?

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 gleodnieuwe SEAT zonder dat
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

€19.450 €5.040 €14.410 €7.780 €250 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 Arona vanaf � 250 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?

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

*Rekenvoorbeeld SEAT Financial Lease op basis van de SEAT ARONA 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.
SEAT Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Bank GmbH, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank GmbH biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in
verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke rijder (AFM vergunningnummer 12000996). Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatfinancialservices.nl. De
verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met en komen tot stand bij VVS Assuradeuren B.V. SEAT Financial Services treedt op als tussenpersoon van VVS Assuradeuren B.V. Product en premiewijzigingen voorbehouden.

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



Notities



Notities



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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 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl


