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#Allmyfriends

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Какво е по-забавно от това да стигнеш там? Вече 
да бъдете там с новия SEAT Ibiza. Разпуснете с 
приятелите си, надуйте любимите си парчета и се 
подгответе да се повозите. Новият SEAT Ibiza е 
проектиран за всички тези изпълнени със забавления 
дни, които ви предстоят.
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Музика и приятни 
преживявания за 
всичките ми приятели.

Животът е пътуване всеки ден. Следвайте ритъма 
му с Full LED фарове и осветени вентилационни дюзи, 
които ви позволяват да ги адаптирате спрямо 
настроението за вашето пътуване. Разполагайки 
с онлайн свързаност до часове качествена музика 
благодарение на аудиосистемата BeatsAudio™, 
новият SEAT Ibiza е проектиран да забавлява вас и 
всички, които познавате.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Щастлив отвътре, зашеметяващ отвън. С по-остри 
линии и сложни извивки, с които изпъквате по свой 
собствен начин, докато се движите.

Новият SEAT Ibiza има преработени Full LED фарове, 
които ви позволяват да осветите града, като съще-
временно намалите разхода на енергия. А с обновени-
те алуминиеви джанти, които ви движат уверено на-
пред, ще карате хората да се извръщат след вас. 
Перфектен завършек на всичко това е финото ръко-
писно лого на SEAT Ibiza на багажника.

Щом го имате, 
изфукайте се.
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Влезте в 
партито.
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Вие, вашите приятели, заедно в него. С 
по-комфортна тапицерия, която можете да 
персонализирате, и с ново амбиентно освет-
ление на вентилационните дюзи за още по-из-
тънчена атмосфера. Освен това ще се насла-
дите на още по-специално изживяване при 
шофиране с нов ергономичен мултифункциона-
лен волан, изнесен по-високо свободно стоящ 
инфотейнмънт дисплей и меко на допир табло.
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В центъра 
на всичко.
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Колкото повече виждате, толкова повече знаете. 
Комбинирайки по-голям свободно стоящ 9,2-инчов 
тъчскрийн с навигация и безжична свързаност Full 
Link, новият SEAT Ibiza е създаден за тези, които оби-
чат да поддържат безпроблемна връзка. Синхрони-
зирайте вашите карти, списъци с контакти, музика 
и други за on-the-go достъп. Можете също да се на-
слаждавате на хендсфри контрол благодарение на 
"Hola-Hola", естествена гласова команда.

В комбинация с изцяло дигитален 10,25-инчов дисплей 
в кокпита за всички ваши ключови данни за шофира-
нето, ще имате възможност да персонализирате 
информацията, от която се нуждаете. Можете дори 
да го разделите в 3 панела с опростен изглед, така 
че всичко е точно там, където искате: непосред-
ствено във вашето зрително поле.
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Танцувайте.
Разхождайте се.
Продължавайте 
нататък.
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Подпяване, любими песни. Новият SEAT Ibiza е създа-
ден за живот на музика с първокласна аудиосистема 
BeatsAudio™, която възпроизвежда фантастично 
вашите любими мелодии. И осигурява онлайн дос-
тъп до свят на убийствени песни посредством 
SEAT CONNECT.

Искате да пускате парчета направо от вашия 
смартфон? Няма проблем, влезте и синхронизирайте 
директно с технологията Wireless Full Link.
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Свързани като
най-добри приятели.
Насладете се на достъп по всяко време на денонощието. Заключете и отключете вратите 
на  вашия SEAT Ibiza, проверете състоянието му и активирайте клаксона дистанционно. 
Можете дори да поискате навигационни указания или да пуснете следващата мелодия: 
всичко започва със SEAT CONNECT.

Мултимедия по желание.
Когато главата ви е изпълнена с музика и 
вашият автомобил може да я възпроиз-
вежда цялата. Слушайте какво искате и 
когато искате, с пълна онлайн свързаност.

Навигация.
Всички ваши любими места и всички тези 
места, които тепърва ще откриете. 
SEAT CONNECT улеснява навигацията и я 
прави по-бърза, можете също да запаз-
вате вашите всекидневни маршрути и 
планирани пътувания.

Подходящ бекъп.
В случай на катастрофа Private Emergency 
eCall изпраща данни като вашето мес-
тоположение, тип двигател, цвят на ав-
томобила и брой пътници директно към 
службите за спешно реагиране и по този 
начин улеснява действията им.
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Разпознаване на пътни знаци. 
Нека погледът ви бъде върху случващото се на пътя. 
Системата за разпознаване на пътни знаци ви поз-
волява да виждате ограничения на скоростта и за-
брани за изпреварване на вашия SEAT Digital Cockpit - 
така че никога да не пропуснете нещо важно.

Side Assist. 
Изпреварването и смяната на лентата не трябва да 
ви карат да извивате врата си. Предните и насоче-
ните назад радари помагат за наблюдението на сле-
пите зони. Ако нещо попадне в радиус до 70 метра, ще 
бъдете уведомени с визуален сигнал.

Travel Assist. 
Малка ръчичка за помощ. Функцията Travel Assist при 
новия SEAT Ibiza наблюдава вашето пътуване и из-
ползва камери за сканиране пътни маркировки и завои.

Lane Assist. 
„Заключете“ автоматично автомобила в цен-
търа на лентата. Lane Assist ви помага да оста-
нете в желаната от вас лента. Ако тръгнете 
да излизате от нея, системата ви уведомява за 
това, така че можете да коригирате курса.

Движете се 
безгрижно по света.
Не го мислете, вие сте подсигурени. Новият SEAT Ibiza 
идва на пазара с иновативна технология за асистенция 
при шофиране, така че можете да се съсредоточите 
върху важното - забавната страна.

БЕ
ЗО

ПА
СН

О
СТ
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Разтърсваща спортна визия.

FR.

Пригответе се да впечатлите приятелите си със 
SEAT Ibiza, който се усеща толкова динамичен, колкото 
и изглежда. Линията FR комбинира спортни дизайнерски 
нотки с подобрена динамика, за да ви осигури оптимално 
изживяване при шофиране.

Окъпан в светлина. 
Какво е по-хубаво от това вие и вашите най-добри 
приятели да откривате нови дестинации с вашия 
SEAT Ibiza? Вие и вашите най-добри приятели да от-
кривате нови дестинации със SEAT Ibiza, при който ав-
томатичният шибедах е широко отворен.

Всичко се случва отвътре. 
Цялостно усещане за динамика с оптимален 
интериорен дизайн. Висококачествената 
текстилна тапицерия в линията FR позволя-
ва всички да седнат удобно, наслаждавайки 
се на максимално добра странична опора.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Достигнете желаната дестинация 
с подходящо настроение.

Style.

Всичките ви приятели, всички заедно излизат със стил. Линията 
Style ви осигурява избор от елегантни алуминиеви джанти с ди-
намичен екстериорен дизайн и удобен интериор, който е идеал-
ното място за всички ваши любими хора.

Достатъчно близо за максимален комфорт. 
Сензорите за паркиране отзад ви казват колко близо сте 
до други автомобили или предмети наоколо. Така когато 
маневрирате до желаната позиция, ще имате по-добър 
контрол, за да можете да шофирате назад безпроблемно.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Класно изпипване.
Защо нещата да не бъдат изтънчени? Деко-
рацията за дюзите за вентилацията Neutral 
Grey създава по-изискан облик на интериора в 
линията Style.
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Reference.

Ритъмът на надеждност, ритъмът на енергичния дизайн. 
Извлечете максимума от линията Reference. Предлагайки 
безопасност, стил и достъп до широка гама от съвре-
менни функционалности, за да можете да се натоварите 
с приятелите си, да усилите любимите парчета и да из-
лезeте в него.

Всичко най-съществено.

Перфектният завършек.
Решените в цвят Honey Mustard декорации 
на вентилационните дюзи правят дизайна 
на интериора по-изискан и му придават, 
онази жизненост, характерна за SEAT Ibiza 
като цяло.

Безопасен и бдителен.
Благодарение на функцията за разпознаване на умора 
всяко нетипично движение на волана или отклоненията 
от лентата, направени по време на шофиране, ще акти-
вират аудио и визуално предупреждение, което се показ-
ва директно в зрителното поле на водача в таблото.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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15"
ENJOY 15" 
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St  R

URBAN 15" 
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ

R

16"
DESIGN 16" 
NUCLEAR GREY ФРЕЗОВАНИ
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

Джанти.

17"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

DYNAMIC 17" 
BLACK ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
 St

PERFORMANCE 18"  
BLACK ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
 St

18"
PERFORMANCE 18" 
BLACK R ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

PERFORMANCE 18"  
SPORT BLACK 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR  St

PERFORMANCE 18"  
GLOSSY BLACK ФРЕЗОВАНИ 
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

FR FR  
 Style St  

Reference R

Серийно   
Опция   

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.
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Цветове.

CANDY WHITE¹ MIDNIGHT BLACK²

ASPHALT BLUE²SAPPHIRE BLUE² FR  St

FR  St  R NEVADA WHITE² FR  St  R URBAN SILVER² FR  St  R

FR  St  RPURE RED¹ FR  St  R

MAGNETIC TECH² FR  St  R FR  St  R

FR FR  
Style St  

Reference R

Серийно   
Опция   

¹ Стандартен цвят.
² Металик.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

DESIRE RED² FR  St
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Тапицерии.

LE MANS ТЕКСТИЛНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ FR COMO ТЕКСТИЛНИ КОМФОРТНИ СЕДАЛКИ St

ACERO ТЕКСТИЛНИ КОМФОРТНИ СЕДАЛКИ R DINAMICA® ЧЕРНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ FR

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

FR FR  
Style St  

Reference R

Серийно   
Опция   
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Екологична 
информация.

Качествo на въздуха
Дизеловите двигатели разполагат с 
оптимизирана система за третиране на 
отработените газове, система Selective 
Catalityc Reduction (SCR), с моновпръскване 
на AdBlue® за допълнително намаляване на 
азотните оксиди.

Седалки
Използването на новите елементи от PUR 
пяна намалява емисиите на летливи 
органични съединения (ЛОС) в интериора с 
до 50%.

Възобновяеми материали.
Използване на възобновяеми материали 
(памук, натурална гума и целулоза), както и 
на рециклирани материали (пластмаса) в 
различни части на автомобила.

Аеродинамика 
Подобрена аеродинамика на автомобила 
благодарение на оптимизиран дизайн на 
купето, на джантите и на охладителната 
система.

Производствен процес
Производствен процес: в периода от 2010 
до 2020 намалихме CO2 емисиите на всеки 
произведен автомобил с 45%, като съще-
временно намалихме консумацията на енер-
гия на автомобил с 1%. Освен това постиг-
нахме 28% икономия в консумацията на вода 
на автомобил и 64% намаление на отпадъци-
те, генерирани на автомобил.
Използваме част от топлината, отделяна в 
процеса на „изпичане“ на боята, за отопле-
ние на помещения, за отопление на вани или 
абсорбационни машини в производствения 
процес, както и за други приложения.

SEAT Eco Drive Profile
Режимът ECO позволява да шофирате авто-
мобила с редуцирани параметри на двига-
теля и трансмисията, за да бъдат намалени 
разходът на гориво и вредните емисии. 

Гуми
Гумите с ниско съпротивление при търкаляне 
намаляват коефициента на съпротивление 
при търкаляне. 

Светлини
Фаровете са 100% LED и при някои модели 
задните светлини включват LED техноло-
гия, която значително редуцира консума-
цията на ток и увеличава живота и ефек-
тивността на светлините.

Купе
Използването на високоякостна стомана, 
която в комбинация с технологията за 
горещо щамповане позволява намаляване на 
дебелината и на теглото без влошаване на 
характеристиките.

Двигатели
Работейки почти през цялото време на 
компресиран природен газ (CNG), само с 
9-литров резервоар за бензин, двигателите 
TGI могат да се захранват с метан от 
възобновяеми източници, което позволява 
намаляване на СО2 емисиите с до 80%.

Постигане на нулеви емисии: екологичната мисия на SEAT
 Климатични промени.   Ресурси.   Качество на въздуха.   Екологично съответствие.
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Спецификации на двигателите.
Двигател

1.0 MPI 80 к.с. (59 kW)  
MQ Start/Stop¹

1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW)  
MQ Start/Stop

1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW)  
MQ Start/Stop | DQ Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо) 3/12 3/12 3/12
Работен обем (cc) 999 999 999
Диаметър и ход на буталото (mm) 74.5×76.4 74.5×76.4 74.5×76.4
Степен на сгъстяване 12 10.5 10.5
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm) 59 (80)/6,300 70 (95)/5,000-5,500 81 (110)/5,500
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 93/3,750 175/2,000-3,500 200/2,000-3,500
Система за впръскване на горивото Многоточков инжекцион TSI директно впръскване TSI директно впръскване
Запалване Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене Aтмосферно С турбокомпресор С турбокомпресор
Гориво тип Бензин/ROZ 95 Бензин/ROZ 95 Бензин/ROZ 95
Количество моторно масло (I) 4.3 4.3 4.3
Алтернатор (A) 110 110 110
Акумулатор (Ah/A) 59 59 59

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 170 (4ª) 186 (5ª) 195 (5ª) | 195 (6ª)
Ускорение 0-80 km/h (s) 9.6 7.3 6.8 | 6.9
Ускорение 0-100 km/h (s) 15.3 10.9 10.2 | 10.0
Ускорение 80-120 km/h (s) 17.9 11.6 10.7 | 11.0
Ускорение 1000 m (s) 35.9 32.9 32.0 | 31.9

Разход на гориво
Градски (l/100 km) - 5.7-6.0 6.1 | 5.5
Извънградски (l/100 km) - 4.0-4.2 4.2 | 4.4
Комбиниран  (l/100 km) NEFZ - 4.7-4.8 4.9 | 4.8
Комбиниран  (l/100 km) WLTP - 5.1-5.9 4.9-5.8 | 5.3-6.4

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km) - 131-136 139-140 | 126
CO2 при извънградско шофиране (g/km) - 93-95 96 | 100-101
CO2 комбинирано (g/km) NEFZ - 107 -110 111-112 | 110
CO2 комбинирано (g/km) WLTP - 116 - 133 113-132 | 121 - 141

Трансмисия
Модел трансмисия MQ200-5F MQ200-5F MQ200-6F | DQ200-7F

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. 

SEAT Ibiza

Шаси
1.0 MPI 80 к.с. (59 kW)  
MQ Start/Stop¹

1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW)  
MQ Start/Stop

1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW)  
MQ Start/Stop | DQ Start/Stop

Предно окачване Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Задно окачване Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Кормилнa уредба C-EPS (Column Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6
Спирачна система ESC стандартно (вкл. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)
Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани/задни барабанни Предни дискови вентилирани/задни барабанни Предни дискови вентилирани/задни барабанни
Предни спирачки (mm) Ø 256×22 Ø 256×22 Ø 276×24
Задни спирачки (mm) TB 203×38 TB 228×42 Ø 230×9

Колела
Джанти 5J×14 ET38 - 5.5J×15 ET40

6.5J×16 ET47 - 7J×17 ET51
7J×18 ET51

5J×14 ET38 - 5.5J×15 ET40
6.5J×16 ET47 - 7J×17 ET51
7J×18 ET51

5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47
7J×17 ET51 - 7J×18 ET51

Гуми 185/70 R14 88H - 185/65 R15 88H
185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL

185/70 R14 88H - 185/65 R15 88H
185/65 R15 88V - 195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL - 215/40 R18 91W XL

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

Размери
Тип 5 врати 5 врати 5 врати
Дължина/широчина/височина (mm) 4,059/1,780/1,447 4,059/1,780/1,447 4,059/1,780/1,447
Междуосие (mm) 2,564 2,564 2,564
Следа отпред/отзад (mm) 1,525/1,505 1,525/1,505 1,525/1,505
Обем на багажника (l) 355 (TGI 262) 355 (TGI 262) 355 (TGI 262)
Обем на резервоара (l) 40 (TGI 9 - 13.8) 40 (TGI 9 - 13.8) 40 (TGI 9 - 13.8)

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (кg) 1,110 1,145 1,169 | 1,166
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос 663/447 690/455 721/448 | 722/444
Максимално допустимо тегло  (kg) 1,630 1,650 1,670 | 1,690
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg) 540 560 570 | 580
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg) 1,000 1,100 1,200
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg) 800 1,000 1,100

1 Този двигател няма да се предлага до седмица 28, 2021.
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Спецификации на двигателите.
Двигател

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)  
DQ Start/Stop

1.0 TGI 90 к.с. (66 kW) 
MQ Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо) 4/16 3/12
Работен обем (cc) 1,498 999
Диаметър и ход на буталото (mm) 74.5×85.9 74.5×76.4
Степен на сгъстяване 10.5 10.5
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm) 110 (150)/5,000-6,000 66 (90)/4,000-5,500
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 250/1,500-3,500 160/1,800-3,800
Система за впръскване на горивото TSI директно впръскване TSI директно впръскване/ TGI режим: многоточков инжекцион
Запалване Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене С турбокомпресор С турбокомпресор
Гориво тип Бензин/ROZ 95 ROZ 95/TGI
Количество моторно масло (I) 4.8 4.3
Алтернатор (A) 110 110
Акумулатор (Ah/A) 59 59

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 216 (6ª) 181 (5)
Ускорение 0-80 km/h (s) 6.0 8.2
Ускорение 0-100 km/h (s) 8.2 12.1
Ускорение 80-120 km/h (s) 10.1 14.6
Ускорение 1000 m (s) 29.0 34.3

Разход на гориво
Градски (l/100 km) 5.9 6.4-6.5 / 4.2
Извънградски (l/100 km) 4.4 4.5-4.6 / 3.0
Комбиниран  (l/100 km) NEDZ 5.0 5.2-5.3 / 3.4
Комбиниран  (l/100 km) WLTP 5.7-6.4 5.3-6.1 / 3.5-4.1

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km) 135 115-117
CO2 при извънградско шофиране (g/km) 102 80-82
CO2 комбинирано (g/km) NEDZ 114 93-95
CO2 комбинирано (g/km) WLTP 130-145 95 - 109

Трансмисия
Модел трансмисия DQ200-7F MQ200-6F 

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. 

SEAT Ibiza

Шаси
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)  
DQ Start/Stop

1.0 TGI 90 к.с. (66 kW) 
MQ Start/Stop

Предно окачване Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Задно окачване Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (Амортисьори с адаптивни настройки (с включване/изключване))
Кормилнa уредба C-EPS (Column Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6
Спирачна система ESC стандартно (вкл. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)
Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани / задни дискови Предни дискови вентилирани / задни дискови
Предни спирачки (mm) Ø 276×24 Ø 256×22
Задни спирачки (mm) Ø 230×9 TB 228×42

Колела
Джанти 5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47

7J×17 ET51 - 7J×18 ET51
5.5J×15 ET40 - 6.5J×16 ET47
7J×17 ET51 - 7J×18 ET51

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

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

Размери
Тип 5 врати 5 врати
Дължина/широчина/височина (mm) 4,059/1,780/1,447 4,059/1,780/1,447
Междуосие (mm) 2,564 2,564
Следа отпред/отзад (mm) 1,525/1,505 1,525/1,505
Обем на багажника (l) 355 (TGI 262) 355 (TGI 262)
Обем на резервоара (l) 40 (TGI 9 - 13.8) 40 (TGI 9 - 13.8)

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (кg) 1,238 1,257
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос 771/451 689/568
Максимално допустимо тегло  (kg) 1,720 1,690
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg) 590 -
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg) 1,200 -
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg) 1,200 -
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Спецификации на двигателите.

 Опция
− Не се предлага

MPI Reference Style Xcellence FR
1.0 MPI 80 к.с. (59 kW) MQ Start/Stop¹

EcoTSI
1.0 EcoTSI 95 к.с. (70 kW) MQ Start/Stop
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) MQ Start/Stop -
1.0 EcoTSI 110 к.с. (81 kW) DQ Start/Stop -
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) DQ Start/Stop - - -

TGI
1.0 TGI 90 к.с. (66 kW) MQ Start/Stop

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg. 
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Размери.

SEAT Ibiza
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SEAT се ангажира с политика на непрекъснато разработване на продукти и си запазва правото за 

промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Следователно информацията в 

тази брошура може да бъде дадена само като насока. Въпреки че SEAT прави всичко възможно, за да 

гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, винаги трябва да се свързвате с 

упълномощения си SEAT партньор за получаване на най-новата информация. Поради ограниченията в 

процеса на печат цветовете, възпроизведени в тази брошура, могат да се различават леко от 

действителния цвят и материал. Този автомобил и всичките му части, както и оригиналните резервни 

части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи защитата на околната 

среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за подходящо 

рециклиране за опазване и подобряване качеството на околната среда.

09/2021. Отпечатано в България.


