
Nový 
SEAT Ibiza.

Start moving.



Start

Nový SEAT Ibiza vám rozproudí krev v žilách a chytne vás za 
srdce. Dopřejte si s tímto vozem svobodu výběru – čím 
chcete být, i kam jet. Ať se ve městě vydáte kamkoli, díky 
preciznímu designu a konstrukci dojedete do cíle stylově. 
Dobrodružného ducha má ve standardní výbavě. Jste už 
připraveni?

SEAT Ibiza
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Mobilita pro snadný život

„Ale“

66



by se nikdy 
nedostalo 
až na Měsíc.



Vnější design

Roztočte to. Agilita přichází v podobě na míru vyrobených kol. Lehká 
slitina jim zaručuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Stačí 
si jen vybrat design podle vašich představ. A díky galvanizaci 
budou kola dlouho vypadat jako nová. Jste připraveni?

Na snímcích je stupeň výbavy Xcellence.  
K dispozici jsou až 17" kola z lehké slitiny. 
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Chcete změnu? 
Experimentujte.

Vnitřní design

Všechno je dnes jiné. Moderní přístrojová deska s 8" 
digitálním displejem se skleněným povrchem a ambientní 
osvětlení nabízejí novou úroveň individualizace a techniky. 
Neváhejte a opusťte vyšlapané cesty.
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Technika

Proč čekat 
na zítřek?

Všechno je právě tady a právě teď. Vaše dobrodružství budou 
probíhat podle plánu za pomoci 8" displeje se skleněným 
povrchem, systému Full Link a navigačního systému. Přihrádka 
pro konektivitu s bezdrátovou nabíječkou a zesilovačem 
signálu GSM se postará o to, aby vás nikdy nezradila ani 
„baterka“, ani slabý signál. A díky bezklíčkovému systému 
a tlačítku s funkcí Heartbeat můžete usednout za volant 
a rozjet se během mrknutí oka. 
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Stupeň výbavy FR.
Vás styl
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18" sportovní kola z lehké 
slitiny. Lehká a odolná. 
Čtyři nové důvody 
k nadšení.

8" digitální displej se 
skleněným povrchem bude 
v novém modelu SEAT Ibiza 
vaší ovládací centrálou.

Čalounění Alcantara® 
s barevně kontrastním 
červeným prošíváním 
a logo FR na volantu 
vytvářejí v interiéru 
sportovní atmosféru. 

Jste raději hráčem, 
nebo divákem?

SEAT Ibiza



Dynamika až do posledního 
detailu. Stupeň výbavy FR je 
vkusný, sportovní a elegantní. 
Určete si vlastní rychlost za 
volantem modelu SEAT Ibiza, 
který byl stvořen pro život 
v rychlém pruhu.

S přihrádkou pro 
konektivitu budete mít 
telefon nabitý po celý den 
a každý den.

Dívejte se na svět ve vysokém 
rozlišení díky leskle černým 
vnějším zpětným zrcátkům. 

Středem vaší pozornosti 
bude multifunkční 
sportovní volant s věncem, 
obšitým kůží, a logem FR.



Stupeň výbavy 
Xcellence.

Váš styl
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Přední LED světlomety jsou 
stejně jasné jako 
hospodárné. Tímto 
způsobem vám budou svítit 
na cestu.

Ostatní uvidíte 
v  zrcátkách v odstínu 
šedá Atom.  
A budou u vytržení.

Vyčnívejte z davu díky 
čalounění v odstínu  
Mystic magenta. 
Kontrastní prošívání dodá 
barvu sedadlům a volantu.

SEAT Ibiza

Obyčejný nestačí?



Užívejte si výjimečného 
života se stupněm výbavy 
Xcellence. Za tímto novým 
vozem SEAT Ibiza se budou 
lidé ve městě zaručeně 
otáčet.

Audiosystém BeatsAudio™ 
je všechno, co potřebujete 
k vytvoření zvukové kulisy 
pro vaši misi.

17" kola z lehké slitiny pro 
nejvyšší stupeň výbavy 
budou přitahovat 
pozornost.

Díky multifunkčnímu 
volantu s věncem, obšitým 
kůží, a logem X budete mít 
všechno pod kontrolou.



Stupeň výbavy 
Style.

Vás styl.
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Využívejte 
příležitosti, stylově.

Stačí stisknutí tlačítka 
a tempomat je připraven 
na jízdu po dálnici.

Chromovanými ozdobnými 
prvky kolem řadicí páky 
ohromíte. 

Extrémně jasná zadní 
brzdová světla z LED diod 
přitahují pozornost 
z dobrých důvodů.

SEAT Ibiza



Stupeň výbavy Style kombinuje 
jedny z nejlepších prvků výbavy 
pro nový SEAT Ibiza 
s povrchovými úpravami, jejichž 
výběr je na vás. Nyní budete 
skutečným majitelem.

Hodnoty spotřeby paliva 
a dojezdu jsou přesně tam, 
kde je potřebujete mít.

Je to vaše vizitka „od hlavy 
až k patě“, a to i díky 16" 
kolům z lehké slitiny.

S integrovanou klimatizací 
si zachováte chladnou 
hlavu i ve stresových 
situacích.



Stupeň výbavy 
Reference.

Váš styl.
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Nová Ibiza je standardně 
vybavena dvojitými 
halogenovými světlomety. 
Při každé jízdě budete zářit.

S 5" dotykovým displejem 
zůstanete snadno v dosahu. 
Ať se vydáte kamkoli, 
budete připojeni.

15" kola z lehké slitiny jsou 
odolná a umožňují agilní 
jízdu. Buďte nohama 
na zemi, ať se vydáte 
kamkoli.

Ibiza, v ryzí 
a jednoduché 
podobě.

SEAT Ibiza



Stupeň výbavy Reference má 
všechno, co potřebujete, a nic, co 
by bylo navíc. Nastal čas, abyste 
byli králem silnic, ve stylu Ibizy.

Osvojte si nový způsob, jak 
dělat věci, v sedadlech 
s komfortním a elegantním 
čalouněním.

Matně černé kliky dveří 
a vnější zpětná zrcátka 
dokonale kontrastují 
s exteriérem.

Volant a řízení 
s pohotovými reakcemi 
umožní ve městě sportovní 
jízdu. To je standard 
nového modelu SEAT Ibiza.



Kola, barvy, čalounění.
Váš styl
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Reference R
Style St

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

16"

Dynamic 17"
 FR

Dynamic 17" 
broušená 
XE

Urban 15"
R  St

Enjoy 15"
R  St  XE

Design 16" 
St

Design 16" 
broušená
 XE

15"

17"

Performance 18"
FR

Performance 18"

18"



18"

17" černá Piano, 
broušená diamantem 
St  XE  FR

17"
Kola dodávaná jako příslušenství.

18" černá Piano, 
broušená diamantem 
St  XE  FR



Mystic Magenta
R  St  XE

Černá Midnight
R  St  XE  FR  

Šedá Pirineos
R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

Červená Desire
R  St  FR  



Modrá Mystery
R  St  FR

Modrá Mediterraneo
R  St  XE  FR  

Bílá Candy
R  St  XE  FR  



Fotografie zobrazují čalounění. Kombinace barev a materiálů v interiéru naleznete v konfigurátoru.

Tkanina Acero
Černá - AF

R

Tkanina Orgad
Šedá/černá – CB
St

Alcantara® 
Černá – FL  
+ PL0
FR

Tkanina Sound 
Černá – FL
FR



Černá Alcantara®  
– DL + PL0
XE

Černá Alcantara®  
– DL + PL0 + PIG
XE

Tkanina Edge 
Mystic / 
černá – DL
XE

Tkanina Edge 
Mystic /  
černá – DL + PIG
XE

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

Fotografie zobrazují čalounění. Kombinace barev a materiálů v interiéru naleznete v konfigurátoru.



Buďte připraveni 
na cokoli.  
Kdykoli, kdekoli.

Vaše příslušenství.

Chcete být rychlejší? Lépe chráněni? Vzít si s sebou víc věcí? 
Nenechte se omezovat. Originální příslušenství pro SEAT Ibiza 
je nejlepším způsobem, jak získat maximum z každé jízdy. 
Vyrobeno na míru pro jakoukoli aktivitu ve vašem diáři.
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Vzhled závodního vozu. Duše městského vozu. 
Pro váš nový SEAT Ibiza nabízíme široký 
sortiment sportovního příslušenství, které 
vylepší jeho výkony a pozvedne jeho 
charakter, například doplňky v zářivých 
barvách nebo různé ochranné lišty. 

Vaše příslušenství

Vylepšete vzhled přídě vašeho 
vozu dynamickým spoilerem 
na předním nárazníku, který 
doplní hlavní barvu vašeho 
vozu kontrastním odstínem 
podle vašeho výběru.

Přední Styling kit

Skvělý vzhled z každého úhlu 
a dojem vylepšené aerodynamiky 
zajistí boční prahy, které 
dokonale umocní profil vašeho 
nového vozu Ibiza.

Boční prahy

Chcete vylepšení? S těmito 
elegantními koly se můžete 
ukázat. Ryzí výkony završí kryt 
náboje kola, který si můžete 
vybrat v odstínech Mystic 
magenta, modrá Mystery 
a červená Desire.

18" kola z lehké slitiny

Sportovní 
příslušenství.
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Vaše příslušenství

Chcete do svého cíle dojet ve sportovním 
stylu? Toto příslušenství umocní výkony vozu 
a díky němu budete vypadat, jako byste 
právě přijeli ze závodního okruhu.

Nic nevyjadřuje sportovního 
ducha tak jako spoiler. Užívejte si 
vylepšené aerodynamické 
vlastnosti a přítlak v automobilu, 
který svým vzhledem vyvolává 
dojem, jako by právě přijel ze 
závodního okruhu.

S tímto aerodynamickým 
zadním nárazníkem budete 
odjíždět vždy elegantně. Pod 
plochou pro registrační značku 
je umístěn hliníkový ozdobný 
prvek.

Spoiler

Zadní difuzor

K dispozici s chromovaným 
nebo černým povrchem. 
Elegantní lišta na zadní 
výklopné víko dokonale ladí se 
zádí vašeho vozu a dodává mu 
skvělý vzhled.

Ozdobná lišta na zadní výklopné víko

Sportovní 
příslušenství.
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Interiér.
Mobilita pro snadný život může být ještě 
snadnější. Toto praktické a vytříbené 
příslušenství je vyrobeno pro každou jízdu.

Vaše příslušenství

Tato praktická a elegantní 
ochranná síť mezi sedadla 
posouvá praktičnost na novou 
úroveň.

Síť mezi sedadla
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Chytré a jednoduché řešení. 
Mějte důležité věci po ruce.

Kulová přihrádka do držáku na nápoje

Rozjasněte svůj život těmito 
ozdobnými prahovými lištami. 
Rozsvítí se, jakmile otevřete 
dveře. Nevyžadují připojení 
k elektrické síti.

Osvětlené prahové lišty

Završte svůj dynamický 
interiér. Tento elegantní detail 
je k dispozici v rozmanitých 
barvách modelu Ibiza.

Videokamera do interiéru vozidla, 
kterou lze v případě potřeby 
snadno otáčet pro pořizování 
záznamu uvnitř vašeho vozu Ibiza. 
Senzor 3G pro náhlé brzdění. 
V tomto případě nebude záznam 
vymazán, dokud tak neučiní 
uživatel. Dokonalé sledování 
uvnitř vozu zvyšuje bezpečnost.

Vnitřní zpětné zrcátko Nextbase 101 Elite

Umístěte si svůj telefon do 
optimální výšky pro řízení. Tento 
moderní doplněk musíte mít.

Univerzální magnetický držák



Individualizovaný 
interiér. Nový SEAT Ibiza je nyní nabízen se třemi 

variantami prostorného interiéru 
v dramatickém stylu: Sport, Urban Tech 
a Trend. Vylepšené opěrky pro nohu, pedály, 
podlahové rohože, hlavice řadicí páky 
a volant vytvářejí uvnitř svěží atmosféru. 

Vaše příslušenství
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Sport

Trend

Urban Tech

Tady se dějí zázraky. Představujeme 
vám individualizovaný volant 
s novým odvážným designem. Pouze 
pro volant, obšitý kůží. Nedodává se 
pro verze FR a Xcellence.

Jednička, dvojka, trojka… 
Řaďte ve stylu nového modelu 
SEAT Ibiza. Nedodává se 
pro verze s automatickou 
převodovkou.

Volant Hlavice řadicí páky



Vždy poskytnou vašim nohám 
dokonalou oporu. Tyto 
individualizované rohože 
s protiskluzovou úpravou jsou 
ideální pro sportovní jízdu.

Ovládejte vůz při dynamické jízdě 
prostřednictvím pedálů a opěrky 
pro nohu ve vámi vybraném stylu. 
Pedály se nedodávají pro verze 
s automatickou převodovkou.

Podlahové rohože Pedály a opěrka pro nohu

Vaše příslušenství

Sport

Trend

Urban Tech
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Tento elegantní kryt klíčku 
nabízí ochranu a dokonale 
ladí s vámi vybraným 
interiérem.

Připravte se na jízdu 
individualizovanými prahovými 
lištami z ušlechtilé oceli v prostoru 
předních dveří, které kromě skvělého 
vzhledu plní také ochrannou funkci.

Prahové lišty Kryt klíčku



Individualizovaný 
exteriér. Vtiskněte tímto příslušenstvím vašemu vozu 

svůj styl. Vaše nová Ibiza tak udělá skvělý 
dojem. Sportovní lepicí fólie na střechu se 
dodávají ve třech variantách a zajistí vozu 
trvale svěží vzhled.

Vaše příslušenství

Můžete změnit barvu vnějších 
zpětných zrcátek na odstíny 
černá Piano, červená Desire, 
purpurová Mystic a modrá 
Mystery. Budete vypadat 
skvěle z každého úhlu.

Vnější zpětná zrcátka
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Skvělý doplněk, pokud 
se rozhodnete pro interiér 
Urban Tech. Vytříbené linie, 
inspirované digitální dobou. 
Expresivní výraz a ochrana 
v jednom.

Samolepicí fólie Urban Tech pro exteriér

Tento jedinečný design 
dokonale navazuje na interiér 
vašeho vozu. Nejenže vypadá 
stylově, ale také zachová 
střechu vašeho vozu ve 
výborném stavu. Vaše 
sportovní Ibiza bude ještě 
sportovnější.

Plujte na vlnách trendů s touto 
úžasnou lepicí fólií, která ladí 
s designem interiéru vašeho 
vozu.

Samolepicí fólie Sport pro exteriér

Samolepicí fólie Trend pro exteriér



Přeprava 
nákladu.

Vaše příslušenství

Pro všechny vzrušující zážitky, které přináší 
život, můžete mít všechno, co potřebujete, 
právě když to potřebujete.

Sklopný kovový nosič se 
připevní k tažnému zařízení 
vašeho vozu Ibiza. Přepraví dvě 
jízdní kola. Je to mobilita 
pro vaši mobilitu.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení
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Tento elegantní 
a aerodynamický střešní box 
ochrání vaše zavazadla před 
povětrnostními vlivy. Snadná 
montáž a připevnění. Box lze 
otevřít z obou stran a používá 
se ve spojení se střešními 
příčníky. Ideální pro delší 
rodinné výlety.

Střešní box

S tímto praktickým nosičem 
surfových prken 
již nepropásnete nejlepší 
vlny. Nosič se přizpůsobí 
tvaru vašeho surfového 
prkna. Můžete přepravovat 
až dvě surfová prkna. Od 
jednoho pobřeží k druhému.

Míříte na sjezdovky? Tento 
nosič lyží má speciální 
konstrukci, která je vhodná 
pro rodinné využití. Přepraví 
4 až 6 párů lyží nebo 2 až 4 
snowboardy.

Nosič surfového prkna

Nosič lyží



Nenápadné a odolné. 
V případě potřeby je toto 
praktické tažné zařízení 
připraveno k akci.

Lyžařské sjezdovky jsou vaším 
životem? Tento nosič na tažné 
zařízení přepraví až 6 párů lyží 
nebo 2 snowboardy.

Tažné zařízení 

Nosič lyží na tažné zařízení 

Vaše příslušenství

Přeprava nákladu.
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Poradí si se vším, co na ně položíte. 
Snadno přepravíte mokré a znečištěné 
předměty, a ochráníte tak zavazadlový 
prostor. Plastová ochranná vana 
se vloží do zavazadlového prostoru 
stejným způsobem. Oba prvky 
se dodávají pouze pro zavazadlový 
prostor s jednoduchou podlahou.

Oboustranná rohož a plastová vana do 
zavazadlového prostoru

Jednoduché a efektivní řešení. Tyto 
pryžové podlahové rohože skvělým 
způsobem ochrání interiér vašeho 
nového vozu Ibiza. Lapače nečistot 
za přední a zadní kola plní stejnou 
funkci pro exteriér. 

Dělicí mříž je dokonalá pro domácí 
mazlíčky, organizér umožní úhledné 
uspořádání zavazadel na podlaze. 
Součástí organizéru pro zavazadlový 
prostor jsou teleskopické tyče. 
K dispozici pouze pro zavazadlový 
prostor s dvojitou podlahou.

Pryžové podlahové rohože a lapače nečistot

Organizér pro zavazadlový prostor 
a dělicí mříž



K vašim 
službám.

SEAT SERVICE nabízí komplexní servisní 
prohlídky od školených odborníků na 
základě stáří a počtu ujetých kilometrů 
vašeho vozu.

Můžete si být jisti, že vaše vozidlo bude v optimálním stavu, 
protože naši odborníci realizují veškeré servisní práce, 
s využitím Originálních dílů SEAT® a dle opravárenských 
postupů a norem předepsaných výrobcem.

Servisní 
prohlídky 
a údržba.
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Pocit jistoty po 
ještě delší dobu.

SEAT SERVICE®

STARÁME SE, Protože nikdo jiný kromě nás nezná vaše auto tak dokonale. 
Protože nikdo jiný kromě nás nebyl u toho, když se šroubovaly první šroubky. 
Protože nikdo jiný kromě nás vám nemůže dát detailní informaci o tom, co 
vaše auto potřebuje. Protože nikdo jiný kromě nás nebyl u toho, když jste do 
něj poprvé usedli a věděli, že musí být vaše. Protože nikdo jiný kromě nás 
neprohlédne vaše vozidlo s nejnovějšími servisními technologiemi. Protože 
nikdo jiný kromě nás neví, jak vám na autě záleží.

K vašim službám

Prodloužená záruka SEAT vám umožní prodloužit 
si dvouletou záruku výrobce o další 1, 2 nebo 
3 roky za stejně skvělých podmínek.
Protože v této službě nefigurují žádní 
zprostředkovatelé, můžete se i nadále 
spolehnout na péči odborníků značky SEAT 
a užívat si jízdy po ještě delší dobu.
Prodloužená záruka je k dispozici pouze pro 
nové vozy (všechny modely,  
motory a verze).

O váš vůz se postaráme, 
protože jsme ho vyrobili.
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Pojistíme vás.
SEAT nabízí pojištění, které je specificky 
a exkluzivně koncipováno pro vozy SEAT.
Výběrem SEAT Pojištění získáte nejlepší služby: 
praktický systém úhrady, rychlé opravy 
s Originálními díly SEAT® realizované 
výhradně v našich autorizovaných servisech 
SEAT, 24hodinová zákaznická služba po celý 
rok. A samozřejmě se o vás i postaráme. 
Dojde-li k poškození nebo odcizení vašeho 
vozu, dopravíme vás do cíle vaší cesty.
Uzavřením smlouvy o SEAT Pojištění získáte 
výhody odborných a kvalitních oprav v rámci 
služeb SEAT SERVICE.

Užívejte si roky 
s pocitem jistoty.
Chceme, abyste si jízdu s vozem SEAT 
maximálně užívali bez jakýchkoliv starostí. 
Nabízíme vám rychlé a efektivní služby 
nejvyšší kvality. Údržba, pojištění 
a prodloužená záruka – díky našim odborným 
znalostem o vašem voze vám můžeme 
poskytovat prvotřídní a bezkonkurenční řešení 
pro vozy SEAT. Pocit největší jistoty totiž 
pramení z vědomí, že jste v dobrých rukách.

Mobilita 
po dobu 10 let.
Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se 
můžete těšit ze všech výhod, které SEAT Service® 
Mobility nabízí, a využívat široký rozsah nabízených 
služeb – a to po dobu až 10 let. První dva roky od 
zakoupení Vašeho nového vozu SEAT jsou služby 
v rámci SEAT Service® Mobility poskytovány zdarma. 
Pokud si přejete i nadále využívat komfort nabízených 
služeb, za podmínky absolvování všech předepsaných 
inspekčních prohlídek v autorizovaném servisu SEAT, 
je možné SEAT Service® Mobility prodloužit až 
na 10 let. Náklady na prodloužení SEAT Service® 
Mobility za každý další rok jsou pak účtovány spolu 
s náklady na inspekční prohlídku.



Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy 
pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (1. 6. 2017), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného prodejce 

značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, 
veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných 

a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, 
mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících 

se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografie mohou 
obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu 

odpovídají modelovému roku 2017, který platí od 45. týdne 2016. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.


