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UITVOERING

Xcellence Business Intense

De Xcellence Business Intense gaat nog een stap verder 
dan de Style. De Xcellence Business Intense is de perfecte 
combinatie voor mensen die kiezen voor luxe en optimaal 
comfort.

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

/ Media System Navi met 6,5 inch touchscreen

/ 17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Brilliant Silver)

/ Apple CarPlay (Full link)

/ Elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep

/ Achteruitrijcamera

/ Keyless entry/go

/ Zij-airbags achter

Alhambra Xcellence Business Intense

Consumentenadviesprijs vanaf � 46.200

Xcellence Business Intense klantvoordeel t.o.v. Style: 

� 3.250

FR Business Intense

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

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

/ 18 inch lichtmetalen velgen, Akira (Atom Grey)

/ Adaptive Front-lighting System

/ Bi-Xenonverlichting

/ Buitenspiegels in Atom Grey

/ Elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep met
voetbediening

/ Park assist

/ Alarmsysteem

Alhambra FR Business Intense

Consumentenadviesprijs vanaf � 47.900

FR Business Intense klantvoordeel t.o.v. Style: � 4.375

Style

De Style is een rijk uitgerusten is een auto voor wie
comfortabel en stijlvol de weg op wil.

De Style beschikt over o.a.

/ Media System Plus met 6,5 inch touchscreen

/ 16 inch lichtmetalen velgen, Design (Brilliant Silver)

/ Regen- en lichtsensor

Alhambra Style

Consumentenadviesprijs vanaf � 46.200



CONSUMENTEN ADVIESPRIJZEN

*

Op 1 september 2018 vindt in Nederland de overgang plaats van de NEDC-testmethode naar de nieuwe WLTP-testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP-testmethode op de hoogte van de theoretische
verbruikscijfers van uw auto en de daarmee samenhangende CO2-emissiewaarden. In Nederland zijn de CO2-emissiewaarden bepalend voor de hoogte van de BPM en zodoende voor de totaalprijs van uw auto. SEAT houdt de consumentenadviesprijs van
haar modellen gelijk, ongeacht een eventuele CO2-wijziging door de WLTP-testmethode. (let op: dit geldt alleen bij kentekenregistratie (deel 1B) van de auto in 2018). De SEAT-dealer kan u het beste informeren over de productiedatum van uw auto.
*Rijklaar maakkosten � 864,90 (incl. btw) bestaan o.a. uit: transport en logisitieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen twee lifehammers en twee kentekenplaten. Recyclingsbijdrage � 40,00 (incl. btw), leges � 45,10 (btw vrijgesteld).
** Consumentenadviesprijs is inclusief btw,bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. 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.

Door de overgang naar de WLTP-testmethode kan de definitieve CO2-uitstoot, het energielabel, de BPM en dus de netto- en bruto
catalogusprijs van jouw auto afwijken van bovenstaande rood afgebeelde prijzen. SEAT houdt de Consumentenadviesprijs van de
bestelde auto bij levering in 2018 gelijk. Je leest hierover meer in het WLTP-addendum dat de SEAT-dealer toevoegt aan jouw
offerte.
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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

Alhambra

Benzine

1.4 TSI Style 110kW/150pk 6 7112GX/19/STY € 29.260 € 39.105 € 45.250 € 950 € 46.200 C 150 22%

1.4 TSI Style 110kW/150pk DSG-6 7112GY/19/STY € 30.645 € 41.864 € 48.300 € 950 € 49.250 C 156 22%

1.4 TSI Xcellence Business Intense 110kW/150pk 6 7114GX/19/XBI € 29.071 € 39.145 € 45.250 € 950 € 46.200 C 151 22%

1.4 TSI Xcellence Business Intense 110kW/150pk DSG-6 7114GY/19/XBI € 30.456 € 41.904 € 48.300 € 950 € 49.250 C 157 22%

1.4 TSI FR Business Intense 110kW/150pk 6 7114GX/19/FBI € 30.476 € 40.550 € 46.950 € 950 € 47.900 C 151 22%

1.4 TSI FR Business Intense 110kW/150pk DSG-6 7114GY/19/FBI € 31.861 € 43.309 € 50.000 € 950 € 50.950 C 157 22%

Diesel

2.0 TDI Xcellence Business Intense 110kW/150pk 6 71145X/19/XBI € 31.602 € 45.113 € 51.750 € 950 € 52.700 D 135 22%

2.0 TDI Xcellence Business Intense 110kW/150pk DSG-6 71145Y/19/XBI € 33.394 € 48.037 € 55.050 € 950 € 56.000 E 140 22%

2.0 TDI Xcellence Business Intense 135kW/184pk DSG-6 71146Y/19/XBI € 33.579 € 48.448 € 55.500 € 950 € 56.450 E 141 22%

2.0 TDI FR Business Intense 110kW/150pk 6 71145X/19/FBI € 33.007 € 46.518 € 53.450 € 950 € 54.400 D 135 22%

2.0 TDI FR Business Intense 110kW/150pk DSG-6 71145Y/19/FBI € 34.799 € 49.442 € 56.750 € 950 € 57.700 E 140 22%

2.0 TDI FR Business Intense 135kW/184pk DSG-6 71146Y/19/FBI € 34.984 € 49.853 € 57.200 € 950 € 58.150 E 141 22%

2.0 TDI FR Business Intense
135kW/184pk
4DRIVE

DSG-7 71146T/19/FBI € 35.734 € 54.446 € 61.950 € 950 € 62.900 F 154 22%



STANDAARDUITRUSTING

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

Interieur

12V-aansluitingen voor en in bagageruimte ● ● ●
Automatische airconditioning met 3-zones (inclusief bediening op tweede zitrij) ● ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel ● ● ●
Bagageruimteafdekking flexibel ● ● ●

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming ● ● ●

Boordcomputer - - -
Boordcomputer Plus (met uitgebreide functies) ● ● ●

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar ● ● ●

Buitentemperatuurmeter ● ● ●
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ● ● ●

Chromen details interieur ● ● ●
Cruise control ● ● ●

Dashboardkastje verlicht, afsluitbaar en gekoeld ● ● ●
Derde zitrij met in totaal 7 stoelen ● ● ●

Drie individuele stoelen op tweede zitrij verschuifbaar met Easy Fold functie ● ● ●
Handrem elektronisch (in geval van DSG inclusief Auto Hold functie) ● ● ●

Instaplijst 'FR-line' in voordeuren - - ●
Instaplijst 'Xcellence' in voordeuren - ● -

Keyless Entry & Keyless Go - ● ●
Klaptafeltjes aan rugleuning voorstoelen ● ● ●

Kleurendisplay in instrumentarium - ● ●
Koelvloeistoftemperatuurmeter ● ● ●

Lendesteunverstelling bestuurdersstoel en rugleuning elektrisch verstelbaar ● ● ●
Middenarmsteun vóór ● ● ●

Multifunctioneel stuurwiel ● ● ●
Opbergvakken in de voetenruimte van de tweede zitrij ● ● ●

Opbergvakken onder beide voorstoelen (niet in combinatie met optionele bekledingen) ● ● -
Optische waarschuwing voor open deuren en achterklep ● ● ●

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Passagiersstoel neerklapbaar (niet in combinatie met optionele bekledingen) ● ● -



STANDAARDUITRUSTING

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

Portierruiten voor en achter elektrisch bedienbaar ● ● ●
Regen- en lichtsensor ● ● ●

Schakelflippers aan het stuur (bij DSG transmissie) ● ● ●
Schakelindicator ● ● ●

Schuifdeuren en achterklep elektrisch bedienbaar - ● -
Schuifdeuren en achterklep elektrisch bedienbaar incl. voetbediening voor achterklep - - ●

Sportstoelen vóór - ● ●
Sportstoelen vóór met Alcantara/Lederen bekleding in zwart met rode stiksels - - ●

Stuurwiel en schakelpookknop met leer bekleed ● ● -
Stuurwiel en schakelpookknop met leer bekleed in 'FR-line' design met rode stiksels - - ●

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ● ●
Verwarmbare voorstoelen - - ●

Zonneklep met spiegel aan bestuurders- en passagierszijde - - -
Zonneklep met verlichte spiegel aan bestuurders- en passagierszijde ● ● ●

Zonneschermen achterportierruiten ● ● ●

Infotainment

DAB+ radio - ● ●

Media System Plus, 6,5 inch touchscreen in kleur met 8  speakers ● - -
Media System Navi, 6,5 inch touchscreen in kleur met 8 speakers - ● ●

Apple CarPlay (Full link) - ● ●
USB (2x) in middenconsole voor achterpassagiers ● ● ●

Exterieur

16 inch lichtmetalen velgen, Design (Brilliant Silver) ● - -
17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Brilliant Silver) - ● -

18 inch lichtmetalen velgen, Akira (Atom Grey) - - ●
Achterlichten met LED-techniek ● ● ●

Achteruitrijcamera - ● ●
Adaptive Front-lighting System - - ●

Bi-Xenonverlichting - - ●
Buitenspiegels in Atom Grey - - ●

Chromen raamlijsten - ● ●



STANDAARDUITRUSTING

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

Dagrijverlichting ● ● ●

Dakreling in zwart ● - -
Dakreling in chroom - ● ●

Donkergetinte ruiten achter - ● ●
Kentekenplaatverlichting in LED ● ● ●

Koplampreinigingsinstallatie - - ●
Mistlampen voorzijde inclusief bochtverlichting ● ● ●

Parkeersensoren voor en achter ● ● ●
Park Assist, automatisch inparkeersysteem - - ●

Spiegelhuizen en deurgrepen in carrosseriekleur ● ● ●

Veiligheid/techniek

Airbag aan bestuurders- en passagierszijde ● ● ●

Alarmsysteem - - ●
Bandenspanningcontrolesysteem ● ● ●

Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) inclusief Emergency Brake Assist (EBA) ● ● ●
Hoofdairbags ● ● ●

Knie-airbag voor bestuurder ● ● ●
Multi-Collision Brake System ● ● ●

Passagiersairbag uitschakelbaar ● ● ●
Reflectoren in de voorportieren ● ● ●

Sportonderstel - ● ●
Stuurbekrachtiging elektromechanisch en snelheidsafhankelijk ● ● ●

Vermoeidheidsherkenning ● ● ●
Zelfdichtende banden ● ● ●

Zij-airbags vóór ● ● ●
Zij-airbags achter - ● ●

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.



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

Kleuren

CL01 Uni lak Uranogrijs € 0 € 0 o o o
CL02 Signaal lak € 223 € 270 o o o
CL03 Metallic lak € 508 € 615 o o o

Upgrade Technology

PCI Lane Assist, Blind Spot Detection, verkeersbordenherkenning. Niet in combinatie met verwarmbare voorruit. Alleen i.c.m. Media System Navi en grootlicht assistent. € 702 € 850 - o o

Upgrade Drive

PDC Dynamic Chassis Control met adaptief onderstel, niet in combinatie met automatische niveauregeling achteras en 18 inch lichtmetalen velgen. € 843 € 1.020 o o o

Upgrade Winter

PW1 Verwarmbare voorstoelen, koplampreinigingsinstallatie, verwarmbare ruitensproeierkoppen, standaard in Upgrade Leather. € 335 € 405 o o o

Media System Navi

WN4
Media System Navi met 6,5 inch touchscreen, inclusief 3 jaar gratis kaartupdates voor Europa, 8 speakers, Bluetooth telefoon en audio-streaming, spraaksturing,
CD-speler, 2 SD-kaartlezers, USB-aansluiting, Aux-in-aansluiting, kleurendisplay in instrumentarium, achteruitrijcamera.

€ 917 € 1.110 o ● ●

Full Link

PML Apple CarPlay. Alleen i.c.m. Media System Navi. € 145 € 175 o ● ●

DAB+ radio

PND Digitale radio € 190 € 230 o ● ●

Plug-in pack

WD2
230V aansluiting inclusief omvormer, elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels. Rechterbuitenspiegel met parkeerstand. Alleen i.c.m. Grootlicht
assistent en Park assist.

€ 70 € 85 o o o

Blind spot detection

PC7 Niet i.c.m. Upgrade Technology. € 347 € 420 o o o

Grootlicht assistent

PDR Alleen i.c.m. Upgrade Technology. € 91 € 110 - o o

Zij-airbags achter

PAR € 182 € 220 o ● ●

Automatische niveauregeling achteras

PAE Niet in combinatie met Upgrade Drive en 18 inch lichtmetalen velgen. € 463 € 560 - 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

Park assist

PK5 Auto kan zelfstandig file en inparkeren inclusief parkeersensoren voor en achter. € 207 € 250 o o ●

Verwarmbare voorruit

PW2 Alleen i.c.m. Upgrade Winter. € 165 € 200 o o o

Alarm

PAS Bewaking van motor, kofferruimte en portieren. € 273 € 330 - o ●

Twee geintegreerde kinderzitjes

W5N Inklapbare kinderzitjes met zijdelinge steun, links én rechts op de tweede zitrij. € 405 € 490 o o o

Wegklapbare trekhaak inclusief Auto Hold

WGR Prijs is exclusief verplichte trekhaakbeugel (bestelbaar als accessoire). € 707 € 855 o o o

Upgrade Storage

PCP Bagagenet, veiligheidsnet tussen bagage- en passagiersruimte en een bagagemanagementpakket. € 252 € 305 - o o

Panoramisch schuif/kanteldak

PTC Niet in combinatie met 4DRIVE. € 789 € 955 o o o

Donkere ruiten achter

PCO Vanaf de B-stijl. € 244 € 295 o ● ●

Bi-Xenon koplampen

PXE Inclusief koplampreinigingsinstallatie. € 868 € 1.050 o o ●

Alcantara bekleding

PL8
Elektrisch verstelbare sportstoelen met alcantara/leder combinatie en stoelverwarming, memory- en massagefunctie voor de bestuurdersstoel. Niet i.c.m. Upgrade
Winter.

€ 727 € 880 - o -

Lederen bekleding

PI0 Elektrisch verstelbare sportstoelen in leder en stoelverwarming, memory- en massagefunctie voor de bestuurdersstoel. Inclusief Upgrade Winter. € 2.066 € 2.500 - o -



VELGEN

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

PUG 17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Brilliant Silver) € 488 € 590 - o -
- inclusief 225/50 R17 banden

PUK 18 inch lichtmetalen velgen, Akira (Brilliant Silver) € 744 € 900 - o -
- inclusief 225/45 R18 banden, niet in combinatie met Upgrade Drive en automatische niveauregeling achteras.

17 inch, Dynamic Brilliant
Silver (PUG)

18 inch Akira Brilliant Silver
(PUK)



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Exterieur

Spiegelkappen Chroomlook 7N5072530 € 155

Achterklepsierstrip Chroomlook 7N5071360 € 75

Velgen

17 inch lichtmetalen zomerset Kiroa Voorzien van 225/45 R17 UniRoyal zomerbanden 7N5CON025A 8Z8 € 1.495

17 inch lichtmetalen zomerset Kosta Voorzien van 225/45 R17 UniRoyal zomerbanden 7N5CON025B 8Z8 € 1.495

i.c.m. 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1195

i.c.m. 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1020

Velgen

De genoemde zomerset prijzen zijn excl. montage

16 inch lichtmetalen winterset Izaros Voorzien van 205/60 R16 Continental winterbanden 7N5C8N025  8Z8 € 1195

17 inch lichtmetalen winterset Kosta Voorzien van 225/50 R17 Continental winterbanden 7N5C8N497  8Z8 € 1395

Ventieldoppen 000092782A € 9,95

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

Slotbouten 000071510A € 69,95

Interieur

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 € 1999

7-zitter vanaf € 2.499

Stoelverwarming 2 stoelen € 359

Instaplijsten RVS voorzien van Alhambra opschrift 7N5071300 € 219

Instapfolie Zwart / zilver 7N5071310 € 159

Alhambra opschrift 7N5061197B € 135

Transport

Dakdragers 7N5071151 € 239

Trekhaak Vast, inclusief 13-polige kabelset en kentekenplaat PT01 213 € 719

Afneembaar, inclusief 13-polige kabelset en kentekenplaat PT02 202 € 979

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

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

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 SEAT Op trekhaak voor twee fietsen. Niet geschikt voor elektrische fietsen. 000071128K € 549



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Bosal Compact fietsendrager Op trekhaak voor twee fietsen. ZC 000430B € 349

Bagagebox Inhoud 400 liter. Niet i.c.m. met zonnedak 000071200T € 549

Comfort en Bescherming

Mattenset Velours

Voor en achter 7N5863011  LOE € 49,95

Voor, midden en achter 7N5061675  041 € 89,95

Derde zitrij 7N5863011A LOE € 39,95

Organizer In bekerhouder

Losse zaken netjes op 1 plek 1SL061129 € 59,95

Smartphonehouder 1SL061129A € 79,95

Espressomachine Aansluiting op 12V 000069641 € 199

Zonwering Achterportieren, 2-delig 7N5064365 € 209

Achterste zijruiten en achterruit, 3-delig 7N5064365A € 249

Kofferbakinleg Lichte en flexibele bescherming van de kofferruimte, alleen beschikbaar voor 5-zitter 7N5017221C € 63,95

Kofferbakmat Stevig rubberen bescherming tegen vocht en vuil

5-zitter 7N5061170 € 82,95

7-zitter 7N5061170A € 68,95

Bagagerek 5-zitter 7N5017221 € 489

7-zitter 7N5017221D € 489

Verdeelrek in lengterichting 7-zitter 7N5017221E € 469

Alarm- voertuigvolgsystmeen

DEFA diefstalalarmsysteem Alarmsysteem PM50 069 € 779

Alarmsysteem met hellinghoekdetectie PM50 070 € 889

Ritregistratie Ritregistratie, excl. maandabonnement ZA 000995B € 509

Abonnement ritregistratie per maand vanaf € 9,75

Voertuigvolgsysteem Voertuigvolgsysteem Plus PM51 026 € 839

Abonnement voertuigvolgsysteem per maand vanaf € 16,95

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

Unversele 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.

PM40 023 € 329

Telefoonhouder Magnetische telefoonhouder 000061129F € 19,95

Telefoonkabel Multifunctioneel voor iPhone en Anroid 000051444AK € 14,95

Type C 000051444AL € 14,95



KLEUREN EN INTERIEUR

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

S
ty

le

S
ty

le

S
ty

le

X
ce

ll
e

n
ce

 B
u

si
n

e
ss

 I
n

te
n

se

X
ce

ll
e

n
ce

 B
u

si
n

e
ss

 I
n

te
n

se

X
ce

ll
e

n
ce

 B
u

si
n

e
ss

 I
n

te
n

se

X
ce

ll
e

n
ce

 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 Stof Alcantara Leder Leder Alcantara

Naam bekleding Rodas Rodas Rodas Tokyo Black Black Cognac Black

Kleur bekleding Zwart Grijs Beige Zwart Zwart Zwart Zwart/Cognac
Zwart met

rode stiksels

Kleur dashboard Zwart Zwart/Grijs Zwart/Beige Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Bekledingscode (DM) (XC) (XU) (EF) (JJ) (JJ) (XY) (FL)

Code Bestelcode
Unilak

Urano Grey I7F 5K5K o o o o o o o o
Signaallak

Pure White C9A 0Q0Q o o o o o o o o
Metallic lak

Pyramid Gold C1Z I2I2 o o o o o o o o
Atlantic Blue C5B H7H7 o o o o o o o o
Moonstone Silver Y7X 9019 o o o o o o o o
Black Oak Brown B8R P0P0 o o o o o o o o
White Silver B9Z K8K8 o o o o o o o o
Indium Grey R7H X3X3 o o o o o o o o
Deep Black C9X 2T2T o o o o o o o o
Romance Red S3M W0W0 o o o o o o o o



TECHNISCHE GEGEVENS

Benzine modellen

1.4 TSI 150pk * 1.4 TSI 150pk DSG *

MOTOR Motortype 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 1395 1395

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

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 110 / 150 / 5000 - 6000 110 / 150 / 5000 - 6000

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

Emissienorm EURO 6 EURO 6

Transmissie 6-versnellingsbak 6-traps automaat (DSG)

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 200 198

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

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 8 8,1

Buitenweg 5,6 5,9

Combinatierit 6,5 6,7

Brandstof Benzine Benzine

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1755 1768

Max. toelaatbaar gewicht 2420 2430

Max. aanhangergewicht geremd 1800 1800

Max. aanhangergewicht ongeremd 750 750

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Schijven Schijven

VELGEN- EN BANDENMATEN Style 6,5J x 16" 215/60 R16 6,5J x 16" 215/60 R16

Xcellence Business Intense 7,0J x 17" 225/50 R17 7,0J x 17" 225/50 R17

FR Business Intense 7,5J x 18" 225/45 R18 7,5J x 18" 225/45 R18

* Op 1 september 2018 vindt in Nederland de overgang plaats van de NEDC-testmethode naar de nieuwe WLTP-testmethode. Op ditmoment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP-testmethode op
de hoogte van de theoretische verbruikscijfers vanuw auto en de daarmee samenhangende CO2-emissiewaarden. In Nederland zijn de CO2-emissiewaarden bepalend voor de hoogtevan de BPM en zodoende voor
de totaalprijs van uw auto. Om u maximale zekerheid te bieden, houdt SEAT de consumentenadviesprijsvan haar modellen gelijk, ongeacht een eventuele CO2-wijziging door de WLTP-testmethode (let op: dit
geldt alleen bijkentekenregistratie (deel 1B) van de auto in 2018).



TECHNISCHE GEGEVENS

Diesel modellen

2.0 TDI 150pk 2.0 TDI 150pk DSG 2.0 TDI 184pk DSG * 2.0 TDI 184pk DSG 4DRIVE *

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

Cilinderinhoud (cc) 1968 1968 1968 1968

Boring x slag (mm) 81 x 95,5 81 x 95,5 81 x 95,5 81 x 95,5

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 110 / 150 / 3500 110 / 150 / 3500 135 / 184 / 3500 - 4000 135 / 184 / 3500-4000

Max. koppel (Nm / tpm) 340 / 1750-3000 340 / 1750-3000 380 / 1750 - 3000 380 / 1750-3000

Emissienorm EURO 6 - AG EURO 6 - AG EURO 6 EURO 6

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

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 200 198 213 211

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

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 6,1 6,2 6,3 6,8

Buitenweg 4,6 4,8 4,9 5,3

Combinatierit 5,2 5,3 5,4 5,9

Brandstof Diesel Diesel Diesel Diesel

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1835 1855 1845 1974

Max. toelaatbaar gewicht 2520 2540 2550 2590

Max. aanhangergewicht geremd 2200 2200 2200 2400

Max. aanhangergewicht ongeremd 750 750 750 750

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Schijven Schijven Schijven Schijven

VELGEN- EN BANDENMATEN Style 6,5J x 16", 215/60 R16 6,5J x 16", 215/60 R16 - -

Xcellence Business Intense 7J x 17", 225/50 R17 7J x 17", 225/50 R17 7,0J x 17" 225/50 R17 -

FR Business Intense 7,5J x 18", 225/45 R18 7,5J x 18", 225/45 R18 7,5J x 18" 225/45 R18 7,5J x 18", 225/45 R18

 * Op 1 september 2018 vindt in Nederland de overgang plaats van de NEDC-testmethode naar de nieuwe WLTP-testmethode. Op ditmoment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP-testmethode op de hoogte van de theoretische
verbruikscijfers vanuw auto en de daarmee samenhangende CO2-emissiewaarden. In Nederland zijn de CO2-emissiewaarden bepalend voor de hoogtevan de BPM en zodoende voor de totaalprijs van uw auto. Om u maximale zekerheid te bieden, houdt
SEAT de consumentenadviesprijsvan haar modellen gelijk, ongeacht een eventuele CO2-wijziging door de WLTP-testmethode (let op: dit geldt alleen bijkentekenregistratie (deel 1B) van de auto in 2018).



AFMETINGEN Style,
Xcellence
Business

Intense, FR
Business

Intense
Exterieur (mm)

Lengte 4854

Breedte 1904

Hoogte 1720

Wielbasis 2919

Spoorbreedte voor 1569

Spoorbreedte achter 1617

Interieur (mm)

Bagageruimte (L) 300
Bagageruimte met
neergeklapte achterbank
(L)

2297

Diversen

Draaicirkel (m) 11,9

Kogeldruk (kg) 100

Inhoud brandstoftank (L) 70



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

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare 3-sterren all risk
autoverzekering voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete
5-sterren all risk autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial
Services heb je voor elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide 5-sterren all risk SEAT Autoverzekering profiteer je
ook nog eens extra van:

/De aankoopwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Unieke extra premiebescherming
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer

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

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 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

/Zorgeloos rijplezier in een nieuwe SEAT
/Geen grote investering nodig
/Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en banden
/Met internationale pechhulp

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

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST



ZAKELIJK

SEAT Financial Services biedt jou de financiële oplossing op maat.

SEAT Privé Plan & SEAT Financial Lease.
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

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

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare 3-sterren all risk
autoverzekering voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete
5-sterren all risk autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial
Services heb je voor elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide 5-sterren all risk SEAT Autoverzekering profiteer je
ook nog eens extra van:

/De aankoopwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Unieke extra premiebescherming
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer

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

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



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.

Oktober 2018 

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl




