
SEAT Nowa Ibiza FR Cena Twojej konfiguracji:

99.845 zł

Silnik/Wersja KJ15SV
1.0 TSI 95 KM 5-biegowa manualna
 Dane WLTP
 · Emisja CO2 - cykl niski: 160 g/km
 · Emisja CO2 - cykl średni: 121 g/km
 · Emisja CO2 - cykl wysoki: 109 g/km
 · Emisja CO2 - cykl bardzo wysoki: 130 g/km
 · Emisja CO2 - cykl mieszany: 125 g/km
 · Zużycie paliwa - cykl niski: 7,0 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl średni: 5,3 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl wysoki: 4,8 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki: 5,7 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl mieszany: 5,5 l/100km
 ·  Norma emisji spalin: Norma emisji spalin EU6 AP

86.900 zł

Wykończenie
zewnętrzne

0E0E
Midnight Black

2.707 zł

Wykończenie
wnętrza

BZ
wnętrze FR

0 zł

Koła V22 
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC

0 zł

Systemy
wspomagające
kierowcę

PDN 
Pakiet wspomagania jazdy XL dla samochodów z Media System +

1.973 zł
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PCK 
Kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu i przodu

1.764 zł

Komfort PFK 
Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"

1.271 zł

Multimedia ZN1 
Navi System

3.466 zł

PZ2 
Mapy dla Navi System z możliwością aktualizacji

0 zł

SEAT CONNECT R3C
SEAT CONNECT dla Navi System

0 zł

R3D
SEAT CONNECT - Aplikacje multimedialne dla Navi System

0 zł
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PW1 
Pakiet zimowy 1.764 zł

https://konfigurator.seat-auto.pl/seat-cc/configurator/LIVE/015/DEFAULT/pl/load/SXAXIOJF;fdSessionToken=UeyJwIjoiU2VhdEF1dG9DcmVkaXQiLCJkIjpbXX0


Najważniejsze standardowe elementy
wyposażenia

Systemy wspomagające kierowcę Tempomat

Pakiet wspomagania jazdy S: System kontroli odstępu Front Assist z funkcją
awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów; Asystent pasa
ruchu Lane Assist; Ogranicznik prędkości; Asystent podjazdu (Hill Hold Control);
Funkcja rekomendacji zmiany biegów

SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika,
wspomagania kierownicy oraz skrzyni biegów DSG

Czujniki parkowania z tyłu

Bezpieczeństwo ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki
powietrznej pasażera

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne
kurtynowe

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach

System przypominający o konieczności zapięcia pasów na 2 fotelach

Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)

System kontroli ciśnienia w oponach

Komfort Pakiet Komfort: Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją
AirCare; Czujnik deszczu; Czujnik zmierzchu (automatyczne światła);
Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving
Home”; Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne; Elektrycznie
regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne; Elektrycznie sterowane
szyby z tyłu

Elektrycznie regulowane szyby z przodu

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem pokrywy bagażnika z
pilota

Analogowa tablica przyrządów z ekranem komputera pokładowego

Multimedia Media System+: 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy; Radio FM/AM; 2 x złącze
USB-C: 6 głośników; Bluetooth

Full Link

DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w
formie cyfrowej

SEAT CONNECT SEAT CONNECT dla Media System Colour: Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja
na 10 lat);  Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

Oświetlenie Pakiet Full LED: Pełne przednie światła LED; Tylne światła LED z oświetleniem
tablicy rejestracyjnej w technologii LED; Oświetlenie konsoli centralnej oraz
przestrzeni na nogi z przodu

Światła do jazdy dziennej LED

Tylne światła LED

Przednie światła przeciwmgielne
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Nadwozie Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, lusterka lakierowane w kolorze Glossy
Black

Zderzaki w kolorze nadwozia, elementy dekoracyjne przedniego zderzaka w
kolorze Glossy Black, sportowy tylny zderzak w stylistyce FR

Wyrafinowane oznaczenie modelu inspirowane odręcznym pismem na tylnej
pokrywie bagażnika

Listwa okien w kolorze czarnym

Logo FR z przodu i z tyłu samochodu

Przyciemniane szyby z tyłu

Koła i zawieszenie Hamulce tarczowe z przodu

Zawieszenie FR

Wnętrze - fotele i elementy ozdobne Sportowe fotele z czerwonym przeszyciem

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

Składana i dzielona tylna kanapa

Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie

Czarna podsufitka, dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Daring Red

Wnętrze - kierownice Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
obszyta skórą Nappa z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR

Wnętrze - elementy funkcjonalne Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie

Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem
na karty i lusterkiem)

Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i
tylnych, gniazdo 12V z przodu

Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu oraz konsoli centralnej

Oświetlenie ambientowe LED kabiny oraz podświetlenie ambientowe nawiewów
i oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu

Pakiet schowków: Podłokietnik z przodu (tkanina); Schowek pod fotelem
pasażera i półka pod fotelem kierowcy; Siatka w bagażniku; Podwójna podłoga
bagażnika

Gwarancje 5 lat Gwarancji SEAT: wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z
limitem 150 000 km, z czego dwa pierwsze lata bez limitu kilometrów.

Norma emisji spalin Norma emisji spalin EU6 AP

data utworzenia pliku PDF 30.06.2022, 14:15h,© 2015 SEAT Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Strona 4



data utworzenia pliku PDF 30.06.2022, 14:15h,© 2015 SEAT Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Strona 5



Etykiety opon Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy
kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.
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Etykiety opon
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Nota prawna

1 Grafiki

Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji
pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej
broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Środowisko

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod
względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi
świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów
po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdów/.

Specyfikacje

 SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie
parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje
zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art.
5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w
niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do
zmian i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem
marki SEAT. Podane ceny są cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba
aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia
standardowego.
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2 Podane kwoty stanowią miesięczną ratę brutto/netto - w zależności od wybranego produktu finansowego.
Parametry przyjęte do kalkulacji raty znajdują się w szczegółach danej konfiguracji, finalna rata określona w
umowie.
<br/><br/>
Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej SEAT Kredyt Moc Niskich Rat wyliczonej
dla wskazanych powyżej założeń.
<br/><br/>
Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie
raty miesięcznej SEAT Kredyt Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania
dodatkowego elementu wyposażenia..
<br/><br/>
Kredyt Moc Niskich Rat: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,89%, całkowita kwota
kredytu (bez kredytowanych kosztów) 79 373 zł, całkowita kwota do zapłaty 96 930 zł, oprocentowanie
zmienne 3,30%, całkowity koszt kredytu 17 557 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9 210 zł, ubezpieczenie
komunikacyjne na 1. rok 3 009 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 5 338 zł, 47 miesięcznych rat równych po 972 zł;
rata finalna 51 189 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2021 na reprezentatywnym przykładzie.
Oferta na wybrane modele SEAT-a przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty
kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu
określa umowa.
<br/><br/>
Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat. Szczegóły:
www.seat-auto.pl.
<br/><br/>
Oferta przygotowana przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce przy skorzystaniu z
ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność
i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
<br/><br/>
Ceny i gama dostępnych silników obowiązuje dla oferty magazynowej oraz samochodów wyprodukowanych do
29.07.2018. Niektóre warianty (wersja wyposażenia i/lub silnik) mogą być już niedostępne. O szczegóły zapytaj
sprzedawcę.
<br/><br/>
Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy będą homologowane z wykorzystaniem światowej
zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną procedurą
pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl
jezdny (NEDC), który stanowi obecną procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania
wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości
mierzonych na podstawie NEDC.

&nbsp;

3 Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i
homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w
porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na
poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat różnic między WLTP i NEDC znaleźć można na naszej stronie
internetowej.

5 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE)
2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej znajduje się lista etykiet opon, która
przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie.  Ze względów
logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon. Więcej
informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Seat.
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