Nya
SEAT Mii electric.

En fantastiskt
bra start!

Ett första steg leder alltid någonstans. Oavsett om
det handlar om det första steget på en ny resa, eller
mot en positiv förändring, så har du gjort valet att
börja livet i en ny riktning. Nya SEAT Mii electric är en
fantastiskt bra start för alla som väljer att göra
saker och ting lite annorlunda – och ha roligt
vartenda steg på vägen.
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Skapad i
Barcelona.
1953. Den allra första SEAT-bilen rullar ut från fabriken i
Barcelona och ett helt land sätts i rörelse. Mer än 60 år
senare hjälper vi fortfarande människor runt om i hela
världen att förflytta sig från A till B.
Och vi inspireras fortfarande av Barcelona. Stadens kreativa
anda finns i vårt inre. Och förs vidare till varenda bil vi
tillverkar. (50% av den energi som används vid tillverkningen av våra bilar kommer faktiskt från spanskt solsken). Det
här är en stad som aldrig stannar upp. Och det gör inte vi
heller. Varför? För att du har ställen du behöver ta dig till.

Smidig
e-Mobilitet.
Världen är full av möjligheter.
SEAT gör det enkelt att ta
tillvara på dem. Välja sin egen
väg. Sätta upp sina egna mål.
Röra sig framåt genom ett
ständigt föränderligt liv.
Det är det vi sysslar med.
För om det inte gör dig fri,
driver dig framåt eller förbättrar
för dig – vad är då meningen?
Utan smidighet är det inte
mobilitet!

Din Mii electric

Kom igång
enkelt!
Det är dags att röra sig i ny riktning. Nya SEAT Mii
electric har den rätta storleken och designen för
stan, är utrustad med avancerad teknik och uppkoppling för framtiden, och dessutom en räckvidd
och prestanda som gör att den kan ta dig dit du vill.
För en fantastiskt bra start på en bättre värld.

Räckvidd och prestanda

Gör mer.
Nå högre.
Ta dig längre.
Vart vill du åka? Nya SEAT Mii electric har en
räckvidd på 260 km vid blandad körning, eller
360 km om man bara kör i stan.*
Känn kraften i den 61 kW (83 hk) starka elmotorn
med sitt vridmoment på 212 Nm när den accelererar
upp från 0 till 50 km/h på kvicka 3,9 sekunder.
Prestanda som får dig att vilja köra mer –
så att du kan njuta längre av varenda ögonblick
bakom ratten.

* Räckvidd (WLTP) upp till 259 km vid blandad körning
(stadstrafik/landsväg), upp till 358 km i stadstrafik.

Fördelarna med att gå över till el

Varför gå
över till el?
En 100% eldriven bil innebär inte bara fördelar för
vår värld imorgon, utan förbättrar också den värld
du lever i idag. Kör du i stan? Nya SEAT Mii electrics
behändiga yttermått gör det enkelt att hitta
parkeringsplats, och tack vare elmotorn kan du
köra i utsläppsfria zoner.
Och hållbara alternativ kan också vara bra för
plånboken. Förutom ett överkomligt inköpspris,
kräver SEAT Mii electric mindre underhåll och drivs
av billigare energi. Låga ägarkostnader helt enkelt!

SEAT EXS KickScooter

Det är dags
att välja
nya vägar.
Inga parkeringsplatser i närheten av din
destination? Med en SEAT EXS KickScooter
powered by Segway kan du ta dig ytterligare
25 km per laddning. Med belysning och
farthållare, erbjuder denna el-scooter dig ett
enkelt sätt att ta dig dit du ska.

Laddning

Kör
bara!
Behöver du ladda längs vägen? Ladda upp
batteriet på 1 timme via en snabbladdare
(40 kW likström), eller på 4 timmar med en
standardladdare (7,2 kW växelström).
Laddar du hemmavid rekommenderar vi att du
använder en laddbox för säker laddning.

Exteriördesignen

Väck deras
intresse!
Vill du göra intryck på andra? Eleganta detaljer,
som Mii electric-märket på bakluckan, gör bilen
extra läcker.
De maskinpolerade 16" lättmetallfälgarna i
Cosmo Grey är inte bara stiliga utan förbättrar
också prestandan.

Exteriördesignen

Det handlar
om din framtid.
Se till att den
blir ljus!
Vad som än väntar runt hörnet har du den
teknik och utrustning som krävs för att tackla
det på ett galant sätt.
Sidestrips i mattgrått framhäver på ett elegant
sätt din nya SEAT Mii electrics aerodynamiska
former – de elektriskt justerbara och uppvärmda sidobackspeglarna med integrerade
blinkrar optimerar sikten bakåt.

Interiördesignen

Små detaljer.
Stor effekt.
Kontroll och komfort går hand i hand i nya SEAT Mii
electric. Njut av att ha allt du behöver inom bekvämt
räckhåll på den nya instrumentpanelen med sin
5"-färgdisplay, radio, ljudanläggning (med 6 högtalare)
och praktiska smartphone-hållare.
Ergonomiska sportstolar med elvärme fram för extra
komfort i ditt fartfyllda liv. Pricken över i är elegant
klädsel, läderklädd växelspak och dekordetaljer i
krom på radio och luftinslägg.

Komfortteknik

Upplev
omvärlden
på nytt sätt.
Nya SEAT Mii electric erbjuder dig avancerad
teknik så att du ska kunna njuta ännu mer av världen runt dig. Från framsäten med elvärme till
Climatronic-systemets automatiska värme och
kyla är det här en bil som är utrustad för din
komfort.
Matcha känslan med en passande look!
Vit komfortbelysning under instrumentpanelen
(ingår i Förarpaketet) lyser upp interiören och
accentuerar den nya, eleganta designen.

SEAT DriveMii-appen

Med allt
i dina
händer.
Med SEAT DriveMii-appen kan du styra funktioner i
nya SEAT Mii electric direkt från din smartphone.
Se bilens aktuella status, navigera offline, lyssna
till låtarna du har på din telefon, styr bilstereon –
ja, du kan t.o.m. skriva med fingret för att söka efter
kontakter och annat.

Multifunktionsdisplay med fordonsstatus.
Se total räckvidd, körtider, mätarställning
och varvtal på den lättavlästa multifunktionsdisplayen.

Navigera offline.
Ingen uppkoppling? Inget problem! Hitta enkelt
dit du ska med hjälp av offline-kartor i 2D och
3D. Dessutom visar vägmärkespåminnaren dig
viktig information direkt på kartan och funktionen hastighetsbegränsning vad högsta
tillåtna hastighet är på den aktuella sträckan.

Avläsning av handskriven text.
Bråttom? Skriv med fingret för att söka
efter kontakter, samtal, låtar m.m.

SEAT CONNECT

Din bil.
Din värld.
Tillsammans.
På resa? Hantera allt från laddning av elbilen till att
fjärrstyra klimatanläggningen och se var bilen står
parkerad direkt från din smartphone, oberoende av
var du befinner dig – så att du tryggt kan veta att din
SEAT Mii electric står redo att köra.

e-Manager.
Det lönar sig att planera i förväg. Starta
laddningen av batteriet när som helst, från var
som helst – så du alltid kan starta med fulladdat
batteri. Vill du undvika att ladda bilen under tider
på dygnet då efterfrågan och priset på el är som
högst? e-Manager gör att du smidigt kan ladda
på tider då elektriciteten är som billigast.
Här står bilen.
Glömt var du ställde bilen senast? Slipp leta!
Med hjälp av sitt GPS-system ger nya SEAT Mii
electric dig svar direkt. Långt bort? Det spelar
ingen roll – sökradien är obegränsad.

Fordonsstatus.
Kunskap är makt. Se aktuell status för din
bil, t.ex. om dörrarna är låsta och belysningen av, direkt på din smartphone.

Fjärrstyrning av klimatsystemet.
Bästa komfort i alla väder. Fjärrstyr klimat
systemet så att kupén redan håller den
temperatur du önskar när det är dags att
köra.

Avfärdstider.
Vill du få ut så mycket av din dag som möjligt?
Om du ställer in en återkommande eller
enskild avfärdstid, kommer din bil vara
laddad och ha rätt temperatur i kupén när det
är dags att sätta sig bakom ratten.

Kördata.
Kör effektivare genom att kontrollera snitt
hastigheten, totala körtid, totalt antal körda
kilometer och snittförbrukningen – allt från
din smartphone, var du än är.

Säkerhetsteknik

Med trygghet
som drivkraft.
När man har den trygghet som krävs för att välja nya
vägar, blir omställningen hur lätt som helst. Nya
SEAT Mii electric erbjuder dig avancerad teknik för att
varenda resa ska bli så enkel och säker som möjligt.

Regnsensor.
Dåligt väder? Denna sensor, som sitter
placerad i backspegeln, reglerar automatiskt
vindrutetorkarnas frekvens beroende på hur
mycket det regnar och optimerar på så sätt
sikten.

Krockkuddar fram och sidokrockkuddar.
Lite extra skydd gör stor skillnad. Krockkuddar
för förare och framsätespassagerare samt två
sidokrockkuddar löser ut automatiskt vid en
eventuell kollision.

Hjälp för start i backe.
Denna funktion, också kallad Autohold
eller Hillhold som gör att man slipper
använda handbromsen, förhindrar att
bilen börjar rulla bakåt vid start i backe.

Lane Assist och vägmärkespåminnare.
Lång resa? Med hjälp av korrigerande ingrepp i
styrningen ser lane assist till att bilen förblir i sitt
körfält. Vägmärkespåminnaren visar viktig
information om vägen direkt på navigationskartan.

Parkeringshjälp bak.
Nya SEAT Mii electric är en mångsidig
stadsbil som kan utrustas med parkeringssensorer (ingår i förarpaketet) för att göra det
enkelt att parkera, även på riktigt trånga
ställen.

Din egen väg.

Hur börjar du?

SEAT Mii electric

Dags att ta ett
kliv framåt!
När du bestämmer dig för att gå över till el, tar
du ett rejält kliv framåt. Avancerad teknik och
komfort på ännu högre nivå ger alla dina resor
ett verkligt lyft och gör ditt kliv extra givande.
Nya SEAT Mii electric har allt du behöver.
Från komfort till avancerad teknik – här finns
allt som behövs för göra varenda resa med din
elbil till en ren njutning. Är du redo?

Ta det lugnt.
Regn- och ljussensorn i backspegeln, reglerar automatiskt
vindrutetorkarnas slagfrekvens
beroende på hur mycket det
regnar. Dessutom är den
ljuskänslig och kan reglera
strålkastarnas ljusstyrka efter
de yttre förhållandena.

Standardutrustning
• Regn- och ljussensor (Ingår i vinterpaketet)
• Tonade rutor, mörkare ton på rutor bak inklusive bakruta
• 16" lättmetallfälgar i Cosmo Grey, maskinpolerade
• 6 högtalare
• Sportstolar med värme (Ingår i vinterpaketet)
• Ratt och växelspak i läder
• Vägmärkespåminnare
• Lane Assist
• Hillhold- hjälp vid start i backe
• Däcktrycksmätare
• Mii electric-logo bak och på sidorna
• Elektriskt justerbara och eluppvärmda ytterbackspeglar
i bilens färg
• Halogen-strålkastare
• Radio med, 5"-färgdisplay samt Bluetooth®,
USB och SD-kort
• Climatronic automatisk klimatanläggning
• Smartphone-integrering, med hållare och appen SEAT
DriveMii
• Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
• Laddkabel; Typ 2 - för laddning i laddbox
• Sidorutor och bakruta av värmeisolerande glas
• Eluppvärmd vindruta med värmeisolerat glas
• Tygklädsel med vita sömmar
• SEAT CONNECT Gen1
• CSS - snabbladdning 40 kW (0-80% på 1 timme)
• Vinterpaket:
Eluppvarmda sportstolar fram, ytterbackspeglar och
vindruta, regn- och ljussensor, Coming home
ljusfunktion, LED positionsljus
• Komfortpaket:
Dubbelgolv, krok i handskfack samt höjdjusterbar
passagerarstol
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01 Komfort du kan styra själv.

02 Din uppkopplade bil.

Ruggigt kallt? Sportstolarna fram
har individuellt inställbar värme.

Vill du styra funktioner i SEAT Mii electric
direkt från din smartphone? Med appen
SEAT DriveMii kan du kontrollera bilens
status, navigera offline, lyssna på dina favoritlåtar och mycket mer.
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03 Stil x 4.

04 Mer är bättre.

05 Håll ett öga på vad som händer bakom.

06 En nypa ren lyx.

16" lättmetallfälgarna i eleganta
Cosmo Grey är en skön mix av stil
och funktion.

På jakt efter lite extra säkerhet och
integritet? Bakrutan och sidorutorna
bak är mörktonade på SEAT Mii
electric.

Och både föraren och passageraren kan
justera backspeglarna elektriskt inifrån.
De är också försedda med elvärme så du
har full sikt bakåt också på vintern.

Läderpaketet smyckar växelspaken och
handbromsen med läderklädsel som på
ett perfekt sätt rundar av den raffinerade interiören i SEAT Mii electric.
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01 Luta dig tillbaka och koppla av.

02 Vad spelas härnäst?

Gör resan ännu bekvämare – ställ
in farthållaren (ingår i Förarpaketet)
på önskad hastighet och låt bilen
själv accelerera och minska farten.

Spela upp dina favoritlåtar via den 5" stora
färgdisplayen – bilstereon har 6 högtalare
och är försedd med Bluetooth® och uttag
för USB och SD-minneskort så att du kan
koppla in din egen enhet.

03

05

04

06

03 Uppkopplad till din värld.

04 Ingen stress.

05 Håll dig uppdaterad.

06 Redo för vintern.

Från kördata till smidig navigation
– appen SEAT DriveMii hjälper dig ha full
koll under resan. En praktisk smartphone-hållare på instrumentpanelen och
en USB-laddare direkt nedanför ser till
att du alltid kan vara uppkopplad.

I hastigheter över 65 km/h, hjälper
assistanssystemet Lane Assist bilen
att hålla sig kvar i sitt körfält med
hjälp av en kamera (monterad i
backspegeln) som läser av vägmarkeringarna.

Via instrumenten rakt framför dig
och i mitten kan du enkelt hålla ett
öga på hastigheten, mätarställningen, laddningsnivån m.m.

Slipp skrapa rutorna kalla vintermorgnar
tack vare den elvärmda vindrutan med
sina tunna, integrerade värmetrådar.

Lättmetallfälgar.

16"

16" lättmetallfälgar
i Cosmo Grey, maskinpolerade

Färger.

Candy White¹

Costa Blue²

Tungsten Silver²

Deep Black²

Tornado Red¹

¹Solid.
²Metallic.
Alla lackkulörer, utom Deep Black, kan
fås i kombination med tillvalet svart
tak och svarta sidobackspeglar.

Klädsel.

Tygklädsel med vita sömmar

Ett tryggt köp.

  * Ett paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT
Finansiering. 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 köpa en
ny bil och du kan njuta av ett bekymmersfritt bilägande.
** Det som infaller först.

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**). Dessutom har du garanti på batteriet i åtta år eller 160 000 km**.
Enklare än så blir det knappast att njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT.

Varför SEAT Financial Services?

SEAT BILLÅN
•B
 elastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer
bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan
byta till ny bil oftare.
•B
 ilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.
PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i
deklarationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform
för företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.
SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.
SEAT FÖRETAGSLEASING
•S
 EAT Företagsleasing erbjuds med restvärde vilket ger en lägre
månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen
fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens
värdeminskning.
• L easingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är
avdragsgill.
• L öser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar.
• Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing.

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT.
Kombinera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal
för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning
per månad.
SEAT SERVICEAVTAL
• L åg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över
servicekostnaderna för din SEAT.
•D
 in bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar
och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.
SEAT FÖRSÄKRING
• En helt ny SEAT eller 120% av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada.
•D
 u får 3.000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av
vagnskadegaranti.
•U
 pp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med
SEAT Financial Services.

SEAT PERSONALBIL
• En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett
löneavdrag.
• Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller
fundera över bilens framtida restvärde.
BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
• Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.
SEAT KORTET VISA
SEAT KORTET VISA är speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och
ger unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer
förmånligt. Läs mer och ansök på seatkortet.se.
Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil.
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se
SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se
Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, org.nr: 516401-8102 SEAT
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljöklass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara
extrautrustade.

Laddbox

Var får du
din energi
ifrån?
Hemma laddar man bäst. Installera en laddbox så
kan du enkelt börja ladda snabbt och säkert.
Med en effekt på 7,2 kW kan en laddbox ladda
högspänningsbatteriet till 80% av sin fulla kapacitet på endast 4 timmar. Från ett vanligt vägguttag
är motsvarande laddningstid 13 timmar.
Den uppkopplade laddboxen är en smart lösning
som gör att du smidigt kan hantera laddningen av
bilen från där du är.
Elsäkerhetsverket rekommenderar att man installerar laddbox hemma för säker laddning av sin elbil,
läs gärna mer i deras broschyr, "Ladda elbilen - kan
jag ladda hemma?"
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen/
Du hittar den på Elsäkerhetsverkets hemsida:
https://www.elsakerhetsverket.se/

Skellefteå Kraft

Fri hemmaladdning för
din SEAT Mii.
När du köper en Mii electric investerar du i framtiden.
Genom vår samarbetspartner Skellefteå Kraft får du
möjlighet att göra fler kloka val – och bli belönad på vägen.
Skellefteå Kraft erbjuder alla SEAT Mii electric-ägare
fri hemmaladdning med 100% förnybar el i tre år,
motsvarande 1.350 mil per år.*
För att ta del av erbjudandet byter du bara elbolag till
Skellefteå Kraft. Det går på några minuter och när allt är
klart driver du både bil och hem med 100 % förnybar el.
Branschens bästa kundservice hjälper dig
Enklast fixar du bytet över telefon, där du ger Skellefteå
Kraft fullmakt att fixa ditt nya elavtal och avsluta ditt gamla.
Telefon: 0910–77 25 50.

I samarbetet med

* Värdet av elen baseras på ett schablonbelopp, som dras från
din elfaktura varje månad. Avtalet är obundet, med rörligt elpris.

Fri hemmaladdning i tre år
med 100 %
förnybar el
från Skellefteå
Kraft!

Det
tekniska.

Säkerhet

Krockkudde på förar- och passagerarplats fram. Krockkudden på
passagerarsidan kan kopplas ur.
Sidokrockkudde fram, med sidoskyddsgardin
Bältespåminnare, visuellt och med ljud
Däcktrycksövervakning

Elektroniskt stabiliseringsprogram
Elektronisk startspärr

Exteriör

Sidobackspeglar lackerade i karossfärgen
Sidobackspeglar, elmanövrerade och med elvärme

Vindrutetorkare, med intervallfunktion och regn-/ljussensor
Låsbara hjulbultar

Lättmetallfälgar 6J×16
Däck 185/50 R16 81H
Tonad bakruta

Halogenstrålkastare

Separata varselljus i strålkastarna, med helljusautomatik och Coming
Home-funktion
Tak och sidobackspeglar lackerade i svart

Standard
Tillval

– Finns ej

Mii electric

Interiör

Läderklädd växelspaksknopp
Spegel i båda solskydden

Mii electric

Läderratt

Elektronik

Sidorutor och bakruta av värmeisolerande glas
Vindruta av värmeisolerande glas, med elvärme

Centrallås med fjärrkontroll, invändiga reglage, utan SAFELOCK

Förarsäte med manuell inställning av höjden

Förarpaket:
Parkeringssensorer bak, Farthållare och komfortbelysning i kupén

Stolsvärme med separat inställning fram
Delat baksäte

Mii electric
●
●
○

Tygklädsel

Vinterpaket:
Eluppvärmda sportstolar fram, ytterbackspeglar och vindruta,
regn- och ljussensor, Coming home ljusfunktion, LED positionsljus.

●

Komfortpaket:
Variabelt lastgolv, höjdjusterbar passagerarstol, krok i handskfacket.

Fast Pack:
Laddningsadapter för likström, snabbladdning

●

Läderklätt handbromshantag

Elektronik

Hastighetsberoende styrservo (Servotronic)
Kombiinstrument, hastighetsmätare (km/h)
Multifunktionsdisplay/färddator

Climatronic automatisk klimatanläggning, med dynamisk
tryckreglering, CFC-fritt
Laddkabel, Typ 2 - för laddning i laddbox.
Reservladdkabel* - för laddning direkt ur ett vägg- och
motorvärmaruttag (Schuko)
MIB2 instegs-PQ-radio
Navigationssystem i DriveMii appen
6 högtalare (passiva)

●

FM-antenn

Digitalradiomottagare (DAB+)
SEAT CONNECT Gen1
Elektriska fönsterhissar

*"Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande
hög belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok."
Ur Elsäkerhetsverkets broschyr "Ladda elbilen - kan jag ladda hemma?".

Motor.
Motor

Elmotor; synkron permanentmagnetmotor

Chassi

Max. vridmoment (Nm)

212

Upphängning bak

Max. effekt (kW (hk))

Batteri

61 (83)

Batterityp

Litiumjonbatteri

HV-batteri (kWh) (nettokapacitet)

32,3

HV-batteri (kWh) (bruttokapacitet)
Batterispänning (V)

36,8
307

Laddningstid växelström 7,2 kW till 80% laddn.nivå (h) 4

Laddningstid likström 40 kW till 80% laddn.nivå (h)

Prestanda

1

Topphastighet (km/h)

130

Acceleration 0–100 km/h (sek)

12,3

Acceleration, 0–50 km/h (sek)

Acceleration 80–120 km/h (sek)

Förbrukning, WLTP

C-EPS (Column Electric Power Steering)

Vändradie (m) D-102
Bromssystem

Typ av bromsar fram/bak
Bromsar fram (mm)
Bromsar bak (mm)

Hjul

Fälgar
Däck

10,1

Längd/bredd/höjd (mm)

Räckvidd stadstrafik, WLTP, (km)*

349–358

Automat 1-vxl.

Styrinrättning

Mått

14,9–14,4

Växellåda

Obereoende typ McPherson - spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare.

3,9

Elförbrukning (kWh/100 km)

Räckvidd blandad körning, WLTP, (km)*

Upphängning fram

250–259

EQ210-1P

Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare
9,8

ABS standard, ESP tillval

Ventilerade skivbromsar fram/trumbromsar bak
256×22

200×40

6.0J×16"

185 / 50 R16

Karosstyp

5D

Hjulbas (mm)

2 421

Spårvidd fram/bak (mm)

Bagageutrymmesvolym (l)

Vikt

3 556 / 1 645 / 1 481
1 428 / 1 424

251 / 923 (med nedfällt baksäte)

Tjänstevikt med förare (kg)**

1 235

Totalvikt, max. (kg)***

1 530

I körklart skick, inkl. förare (kg) fram/bak

687 / 548

*F
 örbruknings- och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundutförande. Anges i enlighet med WLTP som kWh/100 km resp. g CO2/km vid blandad körning.
De faktiska värdena rörande energiförbrukningen och CO2-utsläppen är individuella för varje bil och påverkas av faktorer som vilken tillvalsutrustning som väljs.
** Den faktiska tjänstevikten är individuell för varje bil och påverkas av faktorer som vilken tillvalsutrustning som väljs. Exakt vikt framgår av registreringsbeviset.
*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. Exakt vikt framgår av registreringsbeviset.

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 produktutveckling 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-återförsäljare förser dig gärna med mer information.
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se.
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