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Ibiza.
Musik.  
Körglädje.

Lev livet till max. Hämta vännerna, vrid upp volymen 
och åk iväg. Allt kul som ligger framför dig – det är just 
det SEAT Ibiza handlar om!
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Maxad
upplevelse.

Livet är en resa genom vardagen. Så varför inte vrida 
upp det hela ett snäpp. Med Full LED-strålkastare 
och belysta ljusinsläpp kan du anpassa atmosfären 
i kupén. Från internetuppkoppling till BeatsAudio™ 
Sound System för att njuta av favoritlåtarna fullt ut.



Glad invändigt, magnifik på utsidan. Med fler skarpa linjer 
och stiligare kurvor. 

Nya SEAT Ibiza är försedd med Eco LED-strålkastare som 
lyser upp intensivt samtidigt som de håller förbrukningen 
nere. Och med lättmetallfälgar glider du fram både säkert 
och elegant. Det handskrivna Ibiza-märket på bakluckan 
sätter pricken över i.

Visa vad du 
går för!
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Stig in –  
här kommer 
ni att trivas.

Du och dina vänner – tillsammans. Personligt 
anpassningsbar sätesklädsel och nya luftinsläpp 
med stämningsbelysning för den rätta atmosfären 
ombord. Den nya ergonomiska multifunktions-
ratten, den fristående infotainmentdisplayen och 
den mjuka instrumentpanelen – tillsammans tar de 
upplevelsen bakom ratten till nya höjder.         



Ju mer du ser, desto mer vet du. Med sin fristående 
9,2''-pekskärm med trådlös Full Link är nya SEAT Ibiza 
som klippt och skuren för alla som enkelt vill kunna hålla 
sig uppkopplade. Synka dina kartor, appar, favoritlåtar 
m.m. för att ha tillgång till allt på resan. Röststyrningen 
”Hola Hola” förstår naturligt tal och gör att du slipper ta 
händerna från ratten för att styra olika funktioner. 

Den helt digitala 10,25'' förardisplayen Digital Cockpit 
visar dig alla viktiga data.  Du kan själv dela upp informa-
tionen på 3 lättavlästa paneler så att du får den precis 
där du vill ha den – i ditt direkta synfält. 

Mittpunkten 
för allt.
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Vrid upp  
volymen
och njut.

Allsång, favoritlåtar. Högklassiga BeatsAudio™ 
Sound System gör nya SEAT Ibiza perfekt anpassad 
för ett liv fyllt av musik. Vrid upp volymen och njut av 
din älsklingsmusik! Vill du spela upp låtar direkt från 
din smartphone? Inga problem – synka den enkelt 
via bilens trådlösa Full Link-system.
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Appen SEAT CONNECT ger dig fjärråtkomst till din nya 
SEAT Ibiza så att du kan se bilens status var du än befinner 
dig. Har du ett navigationssystem? Hitta bensinstationer, 
se vad det kostar att parkera... Du kan också överföra dina 
favoritresmål och inplanerade resvägar från appen direkt 
till infotainmentdisplayen i bilen.

Nära förbundna – 
som bästa vänner.



Vägmärkesavläsning.  
Håll ögonen på vägen. Vägmärkesavläsningen visar 
dig hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud 
på 10,25"-displayen Digital Cockpit så att du aldrig 
behöver missa något. 

Side Assist. 
Slipp vrida nacken ur led när du ska köra om eller byta fil. 
Radarsensorer fram och bak hjälper dig hålla koll i de 
döda vinklarna. Om något kommer närmare än en radie 
på 70 m från bilen, uppmärksammar Side Assist dig på 
detta genom att tända en varningslampa.

Travel Assist. 
En hjälpande hand kommer alltid väl tillpass. Travel Assist 
övervakar din resa och håller ett vakande öga på vägmarkeringar 
och annalkande kurvor. Med sin automatiska hastighetsreglering 
ser detta system också till att hålla säkert avstånd till 
framförvarande. Kör enkelt, och luta dig skönt tillbaka.

Helljusassistent. 
För ännu säkrare körning växlar det här systemet 
automatiskt mellan hel- och halvljus när det registrerar 
fordon framför – utan att blända mötande trafik.
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Lane Assist. 
Håll dig i spåret – automatiskt. Lane Assist 
hjälper dig att hålla bilen i sitt körfält. Skulle 
bilen börja driva ut ur det, varnar den dig så 
att du kan korrigera kursen.

Slipp bekymra dig.

Slappna av – du är omgiven av skydd. 
Nya SEAT Ibiza levereras med innovativa 
assistanssystem så att du kan fokusera 
på det viktiga – det som är kul!
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Gör den sportiga looken 
ännu grymmare.

Var beredd på att impa på vännerna – med en SEAT Ibiza som inte 
bara har en dynamisk look utan också känns verkligt dynamisk att 
köra. Utrustningsnivå FR kombinerar sportig design med vässad 
prestanda för att ge dig en optimal körupplevelse.

Progressiva rytmer. 
I harmoni med vägen. De nya, maskin-
bearbetade 18"-lättmetallfälgarna (tillval) 
till utrustningsnivå FR, ger dig en mjukare 
och sportigare körupplevelse.

Full kontroll. 
Specialdesignad med ett exklusivt FR-märke: 
den nappaklädda multifunktionssportratten är 
försedd med avancerade reglage som du kan 
styra radion och navigationssystemet med utan 
att behöva ta händerna från ratten.



Alla kompisar, tillsammans – stiligt genom 
stan. Utrustningsnivå Style låter dig välja 
bland eleganta lättmetallfälgar och har en 
dynamisk exteriördesign – i den komfortabla 
kupén kommer dina vänner att stortrivas.

Ta dig fram 
elegant.

Helt enkelt strålande. 
Eco LED-strålkastarna gör att du ser och syns på 
ett strålande sätt. Den innovativa Eco-tekniken 
håller energiförbrukningen nere så att du kan 
fortsätta att stråla längre.

Högklassig känsla och full kontroll. 
Njut av den läderklädda multifunktionsrattens stil, 
komfort och känsla – härifrån har du full kontroll 
både över körningen och din älsklingsmusik. 
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Style.



15"
ENJOY 15" 
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER
St  

16"
DESIGN 16" 
MASKINBEARBETADE LÄTTMETA-
LLFÄLGAR, NUCLEAR GREY
PJP
St

Fälgar.
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17"
DYNAMIC 17"
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER
FR

DYNAMIC 17" 
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR, BLACK
RSK
 St

PERFORMANCE 18"  
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR, BLACK
RSL
St

18"
PERFORMANCE 18" 
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR, BLACK R
PUK
FR

PERFORMANCE 18"  
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
SPORT BLACK
RSU
FR   St

PERFORMANCE 18"  
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
GLOSSY BLACK
PUL
FR

FR FR  
Style St  

Standard   
Tillval   



Färger.

PURE RED¹CANDY WHITE¹ MAGNETIC TECH² SAPPHIRE BLUE² MIDNIGHT BLACK²FR  St

URBAN SILVER² ASPHALT BLUE²DESIRE RED²NEVADA WHITE²

FR  St  

FR  St  FR  St  FR  St  

FR  St  FR  St  FR  St  

FR FR  
Style St  

Standard   
Tillval   

¹ Solid.
² Metallic.

För FR är ytterbackspeglarna  
i Glossy Black.

FR  St
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Klädslar.

LE MANS TYG SPORTSTOLAR FR COMO TYG KOMFORTSÄTEN St DINAMICA® BLACK SPORTSTOLAR FR

FR FR  
Style St  

Standard   
Tillval   
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Som du själv 
vill ha den..
Nya SEAT Ibiza är rustad och klar för party, men det 
betyder inte att du inte kan anpassa den lite extra efter 
dina egna önskemål. Välj och vraka i vårt breda utbud av 
tillbehör – alla är speciellt framtagna för din nya Ibiza.

Bakspoiler. 
Varför inte göra den ännu häftigare? Denna eleganta 
spoiler förbättrar aerodynamiken för din nya SEAT Ibiza 
och framhäver bilens sportiga design så att du kan impa 
på dina vänner ännu mer. 

Hundsele. 
Det spelar ingen roll hur stor din hund är – den kan alltid 
få följa med på resan. Hundselen finns i alla storlekar,  
från XS till XL, och passar för hundar med en vikt på 2  
till 40 kg.

Skiljegaller. 
Med detta galler kan du skilja av passagerarutrymmet från 
bagageutrymmet så att också dina fyrbenta vänner kan 
resa tryggt och säkert.
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specifikationer.
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Ibiza.

 Standard
 Tillval

− Ej tillgängligt

1 Trumbromsar bak för motorer med <100 hk
2 Skivbromsar bak för motorer med >100 hk
3 Kräver Larm
4 Inklusive läslampor i taket
* Ej för 1.0 TGI (CNG)

Säkerhet Style FR
Verktygssats ● ●
iSOFiX + Top Tether förankring på baksätets ytterplatser (1+1) ● ●
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) och låsningsfria bromsar (ABS) ● ●
Justerbara nackstöd bak (3 st) ● ●
Trumbromsar bak¹ ● ●
Skivbromsar bak² ● ●
Bältespåminnare för fram och baksäte ● ●
Trepunktsbälten fram och bak ● ●
Däckreparationssats ● ●
Centrallåssystem ● ●
KESSY nyckellöst system utan SAFE ○ ○
KESSY nyckellöst system med SAFE 3 ○ ○ 
Parkeringsensorer bak ○ ○
Parkeringssensorer (fram och bak) med backkamera ○ ○
Lane Assist ● ●
Front Assist inkl. nödbromsningssystem, med utökat skydd 
för gångtrafikanter och cyklister ● ●

Förar- och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar passagerarkrockkudde ● ●
Sidokrockkudde fram, med krockgardin ● ●
Däcktryckskontroll ● ●
Hill hold control ● ●
Vindrutetorkare med intervalläge och fotosensor ● ●
Varselljus med automatisk halvljusaktivering ● ●
Farthållare med fartbegränsare ● ●
Förarassistanspaket Medium:
Adaptiv Farthållare
Helljusassistent
I kombination med Navigation även Vägmärkesavläsning

○ ○

Förarassistanspaket XL:
Adaptiv Farthållare inkl Travel assist
Emergency Assist
Helljusassistent
I kombination med Navigation även Vägmärkesavläsning

○ ○

Side Assist och Exit Assist ○ ○
34



Exteriör Style FR
Panoramasoltak⁴* ○ ○ 
FR stötfångare − ●
15" lättmetallfälgar Enjoy Brilliant Silver ● −
16" lättmetallfälgar Design Nuclear Grey, machined ○ −
17" lättmetallfälgar Dynamic Brilliant Silver − ●
18" lättmetallfälgar Performance Black R, machined − ○
Hjulbultar med stöldskydd ● ●
18" Nödreservhjul inkl domkraft ○ ○
Eco-LED-strålkastare med samtliga ljusfunktioner i LED (max 550 lumen) ○ ○
LED-bakljus ○ ●
Dimbakljus ● ●
Dimljus fram med kurvfunktion ○ ●
Omgivningsbelysning för fotutrymme och mittkonsol ○ ●
Full LED-strålkastare (max 900 lumen) + LED-nummerplåtsbelysning − ○
Full LED-stralkastare (max 900 lumen) + LED-nummerplatsbelysning + 
omgivningsbelysning för fotutrymme och mittkonsol + Dimljus fram (utan kurvljus) ○ −

Mörktonade rutor från B-stolpe och bakåt ○ ○
Dragkroksförberedelse ○ ○

Interiör Style FR
Multifunktionsratt i läder ● −
Multifunktionssportratt i läder med ”FR”-märke − ●
Komfortsäten STYLE ● −
FR-säten − ●
Delat och nedfällbart baksäte ● ●
Sätesklädsel Dinamica (mikrofiber), svart − ○
Framsäten justerbara i höjdled (förare och passagerare) ● ●
Krompaket high − ●
Invändig dörr- och sidopanel med textil och dekorativa lister − ●
Förvaringspaket:*

Förvaringsutrymme under vänster och höger framsäte
Mittarmstöd fram med förvaringsutrymme
Dubbelt lastgolv för plant bagageutrymme bak
Fixeringspunkter i bagageutrymmet

○ ○

Fällbar bagageutrymmeshylla ● ●
Växelspaksknopp i läder ● ●
Handbromsspak i läder ● ●
Färg och Dekor STYLE:
Solskydd för förare & passagerare med spegel, korthållare endast för förare
Krompaket basic
Komfortsäten STYLE
Svart övre kylargrill

● −

Dekorinlägg i luftutsläpp på instrumentbräda i färg:
Style: Honey  FR: Daring Red ○ ○

Dekorinlägg i luftutsläpp på instrumentbräda i neutral grå ○ ○
Dekorringar i yttre runda luftutsläpp på instrumentbräda med belysning i rött/vitt − ○
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Interiör Style FR
Färg och Dekor FR:
Bakre spoiler FR
Solskydd för förare med spegel och korthållare
FR-logotyp
Svart innertak
Kontrastlackerade spegelhus, Blank svart
FR-sportstolar
Växelspaksknopp med dekorativa inlägg/sömmar i Rött
Kromad ram på övre kylargrill

− ●

Röda bromsok och Bilbälten med rött inlägg (>100hk):
Rött inlägg i trepunksbälten fram och på samtliga platser bak
Röda bromsok
Dual Ride

− ○

Elektronik Style FR

Elektriskt inställbara , infällbara och uppvärmda sidospeglar ● ●
Bakrutetorkare och -spolare med intervallstyrning ● ●
Manuellt avbländbar backspegel ● ●
Elektronisk startspärr ● ●
Elfönsterhissar fram och bak ○ ●
Elfönsterhissar fram, mekaniska bak ● −
Vindrutetorkare med intervallstyrning (fyra hastigheter) ● −
Luftkonditionering ● −
Damm- och pollenfilter ● −
Friskluftinsug med aktivtkolfilter − ●
Två infällbara nycklar med fjärrkontrollsfunktion ● ●
Larm med kupéövervakning och Safe-funktion ○ ○
Läslampor fram på förar- och passagerarsida ● ●
Innerbelysning i golvutrymmet och mittkonsol och dörrpanel ○ ●
Digital Cockpit ○ ○
Mediasystem:
Radio med 8,25"-pekskärm i färg
Färddator
6 högtalare
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C

● ●

Navigationssystem:
9,2" Infotainmentsystem (pekskärm i färg)
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C ingång
Antenn för AM/FM-mottagning, ”diversity
Navigationssystem
Röststyrning
SEAT Full Link
Integrerade navigationskartor med mapcare (onlineuppdatering)

○ ○

Ibiza.

 Standard
 Tillval

− Ej tillgängligt

5 Kompatibel med QI-teknik
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Elektronik Style FR
DAB – Digital radio ● ●
BeatsAudio™:
300 W-förstärkare: 6 premiumhögtalare + 1 subwoofer. ○ ○

Connectivity Box5:
Trådlös smartphoneladdare ○ ○

SEAT Full Link: Mirror Link, Apple CarPlay och Android Auto för 
anslutning av smartphone ○ ○

SEAT Connect ● ●
SEAT körprofil ○ ●
Klimatpaket:
Climatronic 2-zons med AirCare och Hepa-filter 
Automatisk halvljusaktivering och Coming Home-funktion 
Innerbackspegel, automatiskt avbländande  
Vindrutetorkare med intervallstyrning med ljus-/regnsensor 
Elektriska förnsterhissar fram och bak

○ ●

Vinterpaket:
Sätesvärme i framsäten med separat styrning
Framsäten justerbara i höjdled (förare och passagerare fram)

● ●

Tillbehör Ibiza.
SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog https://seattillbehor.se kan du söka  
efter tillbehör som passar din bil och även se aktuella erbjudanden.
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Tekniska data.
Motor 1.0 TSI 95 hk (70 kW) 1.0 TSI 110 hk (81 kW)  DSG 1.0 TGI 90 hk (66 kW) 
Typ (cylinder/ventiler) 3/12 3/12 3/12

Slagvolym (cm3) 999 999 999

Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 74,5x76,4 74,5x76,4 74,5 x76,4

Kompressionsförhållande 10,5 10,5 10,5

Maximal effekt kW(hk)/ vid r/min) 70 (95)/5 000–5 500 81 (110)/5 500 66 (90)/4 500–5 800

Maximalt vridmoment (Nm/vid r/min) 175/2 000–3 500 200/2 000–3 500 160/1 900–3 500

Bränslesystem TSI direktinsprutning TSI direktinsprutning TSI direktinsprutning/CNG - MPI

Överladdning Turboladdning Turboladdning Turboladdning

Bränsletyp 95 oktan 95 oktan CNG/95 oktan

Prestanda
Maxhastighet (km/h) 186 195 181

Acceleration 0–80 km/h (s) 7,3 6,9 8,2

Acceleration 0–100 km/h (s) 10,9 10,0 12,1

Acceleration 80–120 km/h (s) (på högsta växel) 11,6 11,0 14,6

Acceleration 1000 m (s) 32,9 31,9 34,3

Bränsleförbrukning
Blandad körning WLTP* (l/100km) 5,2 5,5 3,7 kg/100km

Koldioxidutsläpp  CO2

Blandad körning WLTP* (g/km) 118 125 101

Växellåda
Växellådetyp MQ200-6F DQ200-7F MQ200-6F
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Chassi 1.0 TSI 95 HK (70 kW) 1.0 TSI 110 hk (81kW) DSG 1.0 TGI 90 HK (66 kW) 
Framfjädring Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare

Bakfjädring Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare

Styrningssystem C-EPS (Elektronisk servostyrning)

Vänddiameter (m) 10,6

Bromssystem ESC Standard (inklusive HHC,EBA,TCS,EDS,RKA,XDS)

Typ fram- och bakbromsar Ventilerade skivbromsar fram/trumbromsar bak Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak Ventilerade skivbromsar fram/trumbromsar bak

Bromsar fram (mm) Ø 256×22 Ø 276×24 Ø 256×22

Bromsar bak (mm) TB228×42 Ø 230×9 TB228×42

Hjul
Fälgar 5,5Jx15ET40

6,5J x 16 ET47
7Jx17ET51
7Jx18ET51

Däck 185/65R15 88H
185/65R15 88V
195/55R16 91V XL
215/45 R17 91W XL
215/40 R18 91W XL

Mått
Typ 5D

Längd/bredd/höjd (mm) 4 059/1 780/1 444

Hjulbas (mm) 2 564

Hjulbredd fram/bak (mm) 1 525/1 505

Bagageutrymmets kapacitet (l) 355 262

Bensintankkapacitet (l) 40 CNG: 13,8 kg  Bensin: 9 l

Vikt
Tjänstevikt med förare (kg) ** 1 164 1 195-1 217 1 277

Maximal totalvikt (kg) *** 1 585 1 595-1 625 1 690

Max. släpvagnsvikt utan bromsar (kg) 560 580 –

Max. släpvagnsviktmed bromsar 12% (kg) 1 000 1100 –

 *   Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP.  
Den faktiska bränsleförbrukningen och CO2-värdet kan/kommer att ändras i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuellt för varje bil.

 ** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.
 *** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registrerinsbeviset framgår exakt vikt.



Motorer.
Bensin Style FR

1.0 TSI 95 hk (70 kW) ● –

1.0 TSI 115 hk (85 kW)DSG7 ● ●

CNG
1.0 TGI 90 HP (66 kW) Start/Stop ● –
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Mått.
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SEAT Trygghet
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn 
och trygg med ditt bilköp. Därför har vi tagit fram SEAT 
Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra 
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT 
Financial Services.

I paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil*, och assistans 
i 3 år som komplement till den 3-åriga nybilsgarantin 
(3år/9 000 mil*). Enklare än så blir det knappast att 
njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

* Det som infaller först.

Ett tryggt köp.

Läs mer på seat.se/trygghet
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Billån eller leasing med garanterat restvärde.
Vår bilfinansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger dig en lägre 
månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.
Väljer du vår finansiering ingår service i 3 år upp till 4 500 mil och du får 
även rabatt på SEAT Försäkringen.
Allt på en faktura och betalning per månad.

 
Kombinera körglädje med trygghet.
SEAT Försäkring är precis vad den heter. En försäkring som  tagits fram av 
SEAT. För SEAT. Du får alltid bra pris och din bil tas om hand av experter 
som kan den utan och innan – tryggt och säkert.

Gå in på seatbilforsakring.se eller ring 0770-110 221.

Leasa, låna, köpa och 
försäkra din nya SEAT.

Läs mer på  seat.se/finansiering Läs mer på seat.se/garanti



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får  

du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. SEAT bedriver kontinuerlig 

produkt utveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-

åter försäljare förser dig gärna med mer information. Bilarna på bilderna i broschyren kan vara 

extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 

Juni  2021


