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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 Stop&Go-funktion med DSG-växellåda
5 Inklusive läslampor i taket
6 Endast i kombination med BeatsAudio
7 Kräver reservhjul
* 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) ○ ○
Parkeringssensorer (fram och bak) med backkamera ○ ○
Front Assist inkl. nödbromsningssystem, utan ACC ● ●
Förar- och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar passagerarkrockkudde ● ●
Sidokrockkudde fram, med krockgardin ● ●
Däcktryckskontroll ● ●
Hill hold control ● ●
Vindrutetorkare med intervalläge och fotosensor ● ●
Separata varselljus med automatisk halvljusaktivering ● ●
Hastighetsbegränsare utan farthållare ● ●
Adaptiv farthållare4: 
Front Assist inkl. nödbromsningssystem för ACC high
Trötthetsavkänning
Färddator Plus

○ ○ 
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Exteriör Style FR
Panoramasoltak⁵* ○ ○ 
FR stötfångare − ●
15" lättmetallfälgar Enjoy 20/1 ● −
16" lättmetallfälgar Design 20/1 ○ −
17" lättmetallfälgar Dynamic 20/2 − ●
18" lättmetallfälgar Performance 20/1 − ○
Hjulbultar med stöldskydd ● ●
15" Nödreservhjul inkl domkraft* ○ ○
18" Nödreservhjul inkl domkraft 6* ○ ○
Dubbla halogenstrålkastare med LED-varselljus − ●
Dubbla halogenstrålkastare med varselljus (glödlampa) ● −
LED-bakljus ○ ●
Dimbakljus ● ●
Dimljus fram med kurvfunktion ○ ●
Omgivningsbelysning för fotutrymme och mittkonsol ○ ●
Full LED-strålkastare + LED-nummerplåtsbelysning + omgivningsbelysning för 
fotutrymme och mittkonsol (Style) ○ ○

Mörktonade rutor från B-stolpe och bakåt ○ ○
Dragkrok⁷:
Verktygssats och domkraft
Dragkrok, avtagbar och låsbar

○ ○

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

● −



Interiör Style FR
Färg och Dekor FR:
Bakre spoiler FR
Solskydd för förare med spegel och korthållare
Inlägg på instrumentbräda i konstläder
FR-logotyp
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

− ○

Färddator plus − ●

Elektronik Style FR
Förarpaket:
Trötthetsvarnare
Farthållare

○ ●

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 ● ●
Två infällbara nycklar med fjärrkontrollsfunktion ● ●
Larm med kupéövervakning och Safe-funktion ○ ○
Läslampor fram på förar- och passagerarsida ● ●
Innerbelysning i golvutrymmet och mittkonsol och dörrpanel − ●
Digitalt kombiinstrument* ○ ○
Mediasystem:
Radio med 6,5"-pekskärm i färg
Färddator
6 högtalare
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C

● ●

Navigationssystem:
8" Infotainmentsystem (pekskärm i färg)
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C ingång
Antenn för AM/FM-mottagning, ”diversity
Navigationssystem – standard
Röststyrning
Integrerade navigationskartor med mapcare (onlineuppdatering)

○ ○

Ibiza.

 Standard
 Tillval

− Ej tillgängligt

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

Connectivity Box8:
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.



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) 188 195 | 193 185
Acceleration 0–80 km/h (s) 7,3 6,8 | 6,9 8,2
Acceleration 0–100 km/h (s) 10,9 10,2 | 10,0 12,1
Acceleration 80–120 km/h (s) (på högsta växel) 11,6 10,7 | 11,0 14,6
Acceleration 1000 m (s) 32,9 32,0 | 31,9 34,3

Bränsleförbrukning
Blandad körning WLTP* (l/100km) 5,2 5,1 | 5,6 3,7 kg/100km

Koldioxidutsläpp  CO2

Blandad körning WLTP* (g/km) 118 117 | 127 103

Växellåda
Växellådetyp MQ200-6F 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: 14,3kg  Bensin: 9 l

Vikt
Tjänstevikt med förare (kg) ** 1 157 1 172–1 179 | 1 189–1 201 1 279–1 292
Maximal totalvikt (kg) *** 1 560 1 570–1 660 | 1 590–1 680 1 690
Max. släpvagnsvikt utan bromsar (kg) 560 570 | 580 –
Max. släpvagnsviktmed bromsar 12% (kg) 1 000 1100 | 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 (85kW) ● ●

1.0 TSI 115 hk (85 kW)DSG7 ● ●

CNG
1.0 TGI 90 HP (66 kW) Start/Stop ● ●
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Mått.



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. 

Oktober 2020


