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UITVOERING

Style Intense

Stabiel, snel en veerkrachtig, dat is de Style Intense. Deze
stijlvolle uitvoering heeft alle voordelen van de al zeer
uitgebreide Style uitvoering en vele luxe extra's.

De Style Intense beschikt t.o.v. de Style extra over o.a.

/ Parkeersensoren achter

/ In hoogte verstelbare passagiers- en bestuurdersstoel

/ Cruise control

/ Licht- en regensensor

/ In ongelijke delen neerklapbare achterbank

/ Coming en leaving home functie

/ LED-dagrijverlichting in mistlampunit

/ Variabele laadbodem in bagageruimte (niet voor EcoFuel)

Mii Style Intense

Consumentenadviesprijs vanaf � 13.700

FR

De FR staat voor sportiviteit. Met exclusieve striping op de
portieren en de achterklep en extra grote velgen mag je gezien
worden in deze Mii.

De FR beschikt t.o.v. de Style extra over o.a.

/ You&Mii Color Connection+ met Beats Audio (Kleurenscherm,
Radio, 6 speakers, 300W versterker, subwoofer, SD-kaartlezer,
USB-poort en Bluetooth telefoon- en audiostreaming)

/ Donker getinte ramen achter

/ Lichtmetalen velgen 16 inch, Design (Atom Grey)

/ Stoelen in zwart met rode stiksels en FR-logo

/ Striping op achterklep en portieren

/ Stuurwiel en versnellingspook in leder met rode stiksels

/ Zwarte dakhemel

/ In hoogte verstelbare passagier- en bestuurdersstoel

/ In ongelijke delen neerklapbare achterbank

/ Variabele laadbodem in bagageruimte (niet voor EcoFuel)

/ 6 speakers

Mii FR

Consumentenadviesprijs vanaf � 15.000

Style

De Style is een stijlvolle, rijk uitgeruste uitvoering voor wie
comfortabel wil rijden.

De Style beschikt standaard over o.a.

/ You&Mii Color Connection+ (Kleurenscherm, Radio, 2
speakers, SD-kaartlezer, Aux-in aansluiting en Bluetooth
telefoon- en audiostreaming)

/ You&Mii Smartphone Integration (Universele smartphone
houder inclusief DriveMii App)

/ Airconditioning (handbediend)

/ Regensensor

/ Centrale deurvergrendeling met afstandbediening

/ Elektrisch bedienbare ramen voor

/ 2 speakers

Mii Style

Consumentenadviesprijs vanaf � 13.250



CONSUMENTEN ADVIESPRIJZEN

*

*Rijklaar maakkosten � 667,40 (incl. btw) bestaan o.a. uit: transport en logisitieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen twee lifehammers en twee kentekenplaten. Recyclingsbijdrage �37,50 (incl. btw), leges � 45,10 (btw vrijgesteld).
** Consumentenadviesprijs is inclusief BTW, BPM en rijklaarmaakkosten. De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst
tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website SEAT.nl
vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.
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Type Motor
Versnellings-
bak Bestelcode

Netto
catalogusprijs
excl. bpm
excl. btw

Bruto
catalogusprijs
incl. bpm
excl. btw

Fiscale waarde
incl. bpm
incl. btw

Rijklaarmaak-
kosten
Recyclingbijdrage
Leges

Consumenten-
adviesprijs

Mii 5-deurs

Benzine

1.0 Style Ecomotive 44kW/60pk 5 KF12AV/19/ST5 € 8.617 € 10.690 € 12.500 € 750 € 13.250 C 96 22%

1.0 Style Intense Ecomotive 44kW/60pk 5 KF12AV/19/S01 € 8.989 € 11.062 € 12.950 € 750 € 13.700 C 96 22%

1.0 FR  Ecomotive 44kW/60pk 5 KF15AV/19/FR5 € 9.955 € 12.159 € 14.250 € 750 € 15.000 C 97 22%

Aardgas

1.0 MPI EcoFuel FR 50kW/68pk 5 KF15CV/19/FR5 € 11.800 € 13.022 € 15.500 € 750 € 16.250 A 83 22%



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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FROmschrijving

Interieur

12-Volt aansluiting voorin ● ● ●

Afsluitbaar handschoenvak aan de passagierszijde ● ● ●
Airconditioning ● ● ●

Bagageruimte afdekking ● ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ●

Coming home functie - ● -
Cruise control - ● -

Dakhemel zwart - - ●
Dashboard deels in hoogglans zwart gespoten - - ●

Dashboard in zwart/grijs kunststof ● ● -
Driespaaks kunststof stuurwiel ● ● -

Driespaaks lederen stuurwiel - - ●
Driespaaks lederen stuurwiel met rode stiksels - - ●

Easy entry instapsysteem met memory functie ● ● ●
Elektrisch bedienbare ramen vóór ● ● ●

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel - ● ●
In hoogte verstelbare passagiersstoel - ● ●

In ongelijke delen neerklapbare achterbank - ● ●
Regensensor ● ● ●

Lichtsensor (automatische aansturing rijverlichting) - ● -
Middenconsole met bekerhouder ● ● ●

Neerklapbare achterbank ● ● ●
Onderzijde dashboard en portierafwerking in grijs ● ● -

Onderzijde dashboard en portierafwerking in zwart - - ●
Opbergvak in het dashboard aan passagierszijde ● ● ●

Parkeersensoren achter - ● -
Start/Stop systeem & Terugwinning remenergie (niet voor automaat) ● ● ●

Stoelen in zwart met rode stiksels en FR-logo - - ●
Stuurbekrachtiging ● ● ●

Stuurwiel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Variabele laadbodem in bagageruimte (niet voor EcoFuel) - ● ●

Versnellingspookknop in kunststof ● ● -



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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FROmschrijving

Versnellingspookknop in leder - - ●

Versnellingspookknop in leder met rode stiksels - - ●
Zonneklep met kaarthouder voor bestuurder en met spiegel voor passagier ● ● ●

Dashboard verlichting regelbaar ● ● ●
Digitaal klokje ● ● ●

Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, brandstofmeter en kilometerteller ● ● ●
Ruitenwissers met intervalschakeling ● ● ●

Verwarmbare achterruit ● ● ●

Infotainment

2 speakers ● ● -

6 speakers - - ●
You&Mii Color Connection+ (Kleurenscherm, Radio, 2 speakers, SD-kaartlezer, Aux-in aanlsuiting en Bluetooth telefoon- en audiostreaming) ● ● -

You&Mii Color Connection+ met Beats Audio (Kleurenscherm, Radio, 6 speakers, 300W versterker, subwoofer, SD-kaartlezer, USB-poort en Bluetooth telefoon- en audiostreaming) - - ●
You&Mii Smartphone Integration (Universele smartphone houder inclusief DriveMii App) ● ● ●

Exterieur

14 inch stalen velgen met wieldoppen, Urban ● ● -
16 inch lichtmetalen velgen, Design (Atom Grey) - - ●

Buitenspiegelkappen in Atom Grey - - ●
Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur ● ● -

Buitenspiegels manueel verstelbaar ● ● ●
Bumpers in carrosseriekleur ● ● ●

Donkergetinte ramen achter - - ●
FR-instaplijsten - - ●

FR-logo op de grill en achterklep - - ●
Halogeen koplampen ● ● ●

LED-dagrijverlichting in mistlampunit - ● -
Portierhandgrepen in carrosseriekleur ● ● ●

Striping op de achterklep en portieren - - ●
Tyre Mobility set ● ● ●



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Veiligheid & Techniek

Airbag voor bestuurder en voorpassagier ● ● ●

Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ● ●
Boardcomputer ● ● ●

Dagrijverlichting geintegreerd in de koplampen ● ● ●
Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) ● ● ●

Gordelreminder voorstoelen en achterbank ● ● ●
Hellingassistentie (Hill Hold) ● ● ●

Safety assist ● ● ●
Twee geïntegreerde hoofdsteunen vóór ● ● ●

Twee verstelbare hoofdsteunen achter ● ● ●
Uitschakelbare passagiersairbag ● ● ●

Zij-airbags voor (hoofd en borst) ● ● ●

Garantie

4 jaar garantie ● ● ●

4 jaar garantie, in de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging.

Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via 0800-0242500)

Zowel in Nederland (dus ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging.



OPTIES

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Kleuren

CL01 Unilak Sunflower Yellow € 0 € 0 ● ● ●
CL02 Signaal lak Tornado Red of Candy White € 157 € 190 o o o
CL03 Metallic Lak € 372 € 450 o o o
CL04 Signaal lak met dak in Candy White of  Black (altijd i.c.m. P99). Niet mogelijk i.c.m. panoramisch schuif/kanteldak € 314 € 380 - o o
CL05 Metallic lak met dak in Candy White of Black (altijd i.c.m. P99). Niet mogelijk i.c.m. panoramisch schuif/kanteldak € 521 € 630 - o o

Upgrade Electronic

PAJ Parkeersensoren achter, Cruise control, licht- en regensensor, LED-dagrijverlichting met Coming en leaving home functie. € 190 € 230 - ● o

Upgrade Winter

PW3 Verwarmbare voorstoelen en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. € 190 € 230 o o o

Reservewiel

PG2 14 inch stalen reservewiel. Niet in combinatie met 75pk of EcoFuel motoren. € 70 € 85 o o -

Panoramisch schuif/kanteldak

PTC Elektrisch bedienbaar. Niet i.c.m. een gekleurd dak. € 711 € 860 o o o



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Exterieur

Side skirts* 1SL071610 479

Dakspoiler* 1SL071606 269

*) Exclusief spuitkosten

Chromen sierlijst Voor 1SL071363 125

Achter 1SL071350 115

Zijkant 5-deurs 1SL072390C 219

Velgen

14 inch lichtmetalen zomerset Silva Voorzien van 165/70 R14 UniRoyal zomerbanden. 1SLCON025B C9A 795

15 inch lichtmetalen zomerset Ania Voorzien van 185/55 R15 UniRoyal zomerbanden. 1SLCON025A 8Z8 895

De genoemde zomerset prijzen zijn excl. montage en retourprijzen

14 inch lichtmetalen winterset Silva Voorzien van UniRoyal winterbanden 1SLU5N494  8Z8 595

Slotbouten Voorkomt diefstal van lichtmetalen velgen. 1SL698137 46,95

Bandenhoezen 14 t/m 18 inch 000071770C 29,95

Interieur

Eco-lederen interieur
Stijlvol interieur met alle goede eigenschappenvan echt leder. Daarnaast zijn er een
aantalafwerkingsmogelijkheden tegen meerprijsmogelijk. Vraag ernaar bij je SEAT-dealer.

vanaf 799

Sleutelcovers Smiile 000087013G 24,95

Mii Space 000087013F 24,95

Ecomotive 000087013J 24,95

Instaplijsten RVS Mii 5-deurs 1SL071691D 145

Instapfolie Transparante bescherming 1SL071310 125

Stuurwiel Alcantara leder/aluminium accenten 1SL064241 339

Pookknop Aluminium/zwart met Mii logo 1SL064230 99

Wit met Mii logo 1SL064230A 99

Bolvorming, wit 1SL064230B 99

Bolvorming, grijs 1SL064230C 99

Bolvorming, pianolak zwart 1SL064230D 99

Sportpedalen 3-delig 1SL064200 139

Cruise control Handmatig + Automaat geschakeld ZA 000552 569

Armsteun 1SL061100 289

Organiser in bekerhouder Standaard 1SL061129 59,95

Organiser in bekerhouder Luxe 1SL061129A 79,95



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Transport

Thule bagagebox vanaf 289

Draagbalk t.b.v. fietsendrager Geschikt voor universele fietsendrager PT01 119 939

Comfort en Bescherming

Mattenset Velours 1SL863011  LOE 49,95

Rubber 1SL061500  041 71,95

Organiser in kofferbak 1SL061205 17,95

Kofferbakmat 1SL061170 39,95

Kofferbaksysteem 1SL061205A 149

Parkeersensoren Achter 1SL054630 445

Spatlappen Voor 1SL075101 99

Achterbumperbeschermfolie Transparant 1SL061197 75

Ritregistratie Ritregistratie, excl. maandabonnement ZA 000995B 509

Abonnement ritregistratie per maand vanaf 9,75

Veiligheid

Reservelampen 000052004A 19,95

Veiligheidsvest Set van 5 stuks ZH 000472 22,50

Gevarendriehoek ZG 000177A 7,95

Brandblusser Poeder, 1 kg ZG 000110  AJX 29,95

Infotainment

Universele tablethouder Ideaal voor op de achterbank. Gemakkelijke montage aan de hoofdsteun ZA 000725E 39,95

Telefoonhouder Magnetische telefoonhouder 000061129F 19,95

Telefoonkabel Multifunctioneel voor iPhone en Anroid 000051444AK 14,95

Type C 000051444AL 14,95



KLEUREN EN INTERIEUR

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Stoelbekleding Stof Stof Stof

Naam bekleding Jeans II Jeans II Solo Uni

Kleur bekleding Zwart Zwart Zwart

Kleur dashboard Zwart/Grijs Zwart/Grijs Zwart

Bekledingscode Met Candy
White dak*

Met Black
dak* BE BE 62

Unilak

Sunflower Yellow B1B T1T1 - - ● ● ●
Signaallak

Candy White B9A B4B4 - B4A1 o o o
Tornado Red Y3D G2G2 G2B4 G2A1 o o o
Metallic lak

Tungsten Silver B7W K5K5 K5B4 K5A1 o o o
Deep Black C9X 2T2T 2TB4 - o o o
Costa Blue W5M 3K3K 3KB4 3KA1 o o o

* Niet voor Style



TECHNISCHE GEGEVENS

Benzine modellen

1.0 44kW / 60pk Ecomotive
14 en 15  inch velgen //
16 inch velgen

1.0 50kW / 68pk Ecomotive
16 inch velgen

MOTOR Motortype 3 cilinders in lijn 3 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 999 999

Boring x slag (mm) 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4

Compressieverhouding 10,5 11,5

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 44 / 60 / 5000-6000 50 (68) / 6200

Max. koppel (Nm / tpm) 95 / 3000-4300 90 / 3000

Emissienorm EURO 6 - AG EURO 6 - AG

Transmissie
5-versnellingsbak met
Start/Stop systeem

5-versnellingsbak met
Start/Stop systeem

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 161 164

0-100 km/h (sec.) 14,4 16,3

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 3,9 4,0 m3  / 100 km

Buitenweg 4,8 // 4,9 5,6 m3  / 100 km

Combinatierit 4,3 4,6 m3  / 100 km

Brandstof Benzine Aardgas / Benzine

CO2-uitstoot gecombineerd (g/km) 96 // 97 83

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 934 1033

Max. toelaatbaar gewicht 1330 1380

Max. aanhangergewicht geremd - -

Max. aanhangergewicht ongeremd - -

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Trommels Trommels

VELGEN- EN BANDENMATEN Style 165/70 R 14 -

Style Intense 165/70 R 14 -

FR 185/50 R 16 185/50 R 16



AFMETINGEN Mii 5-deurs

Exterieur (mm)

Lengte 3557

Breedte 1645

Hoogte 1478

Wielbasis 2420

Spoorbreedte voor 1428

Spoorbreedte achter 1424

Interieur

Hoofdruimte voor 993

Hoofdruimte achter 947
Interieurbreedte op
schouderhoogte voor

1369

Interieurbreedte op
schouderhoogte achter

1388

Bagageruimte (L) 251

Bagageruimte met
neergeklapte achterbank
(L)

951

Diversen

Draaicirkel (M) circa 9,3

Inhoud brandstoftank (L) 35



PARTICULIER

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.

Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Totale door de consument
te betalen bedrag

Debet
Rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage Looptijd

€13.250 €3.649 €9.601 €6.625 €129 €11.269 6,99% 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld SEAT Privé Plan op basis van de SEAT Mii 1.0 Style Ecomotive

Financieren

SEAT Privé Plan

Kies je voor financieren dan kies je voor SEAT Privé Plan: de
enige financiering die is afgestemd op jouw wensen, jouw
keuzes en je SEAT! Lage maandlasten door slim gebruik te
maken van de hoge inruilwaarde. SEAT Privé Plan: voordelig
en slim.

De voordelen van SEAT Privé Plan:

/Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente
/Lage maandbedragen door hoge restwaarde
/Financiering speciaal ontwikkeld voor auto's
/Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Je rijdt al een SEAT Mii vanaf � 129 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering
voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete all risk
autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial Services heb je voor
elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk SEAT Autoverzekering profiteer je van de
volgende extra's:

/De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer
/Schadeherstel bij de SEAT dealer met 100% originele onderdelen
/De SEAT-dealer als aanspreekpunt

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 29 per maand.

Genoemde vanaf premies zijn o.b.v. WA Uitgebreid Casco (allrisk) en
inclusief 21% assurantiebelasting. Genoemde premies kunnen lager of
hoger uitvallen, dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Leasen

SEAT Private Lease

Met SEAT Private Lease kun je ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Wil je
tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een gloednieuwe SEAT zonder dat
je je zorgen hoeft te maken over verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies
dan voor SEAT Private Lease. SEAT Private Lease wordt onder het Keurmerk Private
Lease aangeboden door SEAT Financial Services. Veilig, verantwoord en vertrouwd
een auto leasen.

De voordelen van SEAT Private Lease

/Zorgeloos rijplezier in een nieuwe SEAT
/Geen grote investering nodig
/Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en banden
/Met internationale pechhulp

Ga naar je SEAT-dealer of seat.nl/private-lease voor de geldende tarieven

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST



ZAKELIJK

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.

SEAT Financial Services biedt jou de financiële oplossing op maat.

SEAT Privé Plan, SEAT Financial Lease en SEAT Autoverzekering.

SEAT Privé Plan & SEAT Financial Lease.
SEAT Financial Services is een gemeenschappelijke handelsnaam van DFM N.V. (KvK 31018376) en DFM Verzekeringen B.V. (KvK 34263407). Beide ondernemingen zijn gevestigd te Amersfoort. DFM N.V. (AFM vergunningnummer 12045409) verzorgt
de financiering. DFM Verzekeringen B.V. (AFM vergunningnummer 12007990) bemiddelt in verzekeringen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatfinancialservices.nl.

SEAT Private Lease & SEAT Full Operational Lease.
SEAT Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease en Financial Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease
voor de particuliere rijder. Bij Financial Lease en Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via
www.seatfinancialservices.nl

seatfinancialservices.nl

Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Nominale
rente Looptijd

€13.250 €3.373 €9.877 €6.625 €139 6,99% 36 maanden

Financieren

SEAT Financial Lease

SEAT Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd
op jouw wensen, jouw keuzes en je SEAT! Kies je voor
Financial Lease dan kies je voor een fiscaal aantrekkelijke
financiering met vele voordelen ten opzichte van de
traditionele financieringen. Je wordt direct economisch
eigenaar van je nieuwe SEAT. Maar dan zonder onnodige
aanslag op je liquiditeitspositie. Je kiest zelf de hoogte van
de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract
en de afschrijving.

De voordelen van SEAT Financial Lease

/Transparante, vaste maandlasten
/Fiscale afschrijving
/Lange maandlasten door slottermijn
/Gemakkelijk en snel geregeld

Je rijdt al een SEAT Mii vanaf � 139 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering
voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete all risk
autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial Services heb je voor
elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk SEAT Autoverzekering profiteer je van de
volgende extra's:

/De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer
/Schadeherstel bij de SEAT dealer met 100% originele onderdelen
/De SEAT-dealer als aanspreekpunt

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 29 per maand.

Rekenvoorbeeld op basis van WA volledig casco, regio Noord en Oost
Nederland, tot 20.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en 21%
assurantiebelasting.

Leasen

SEAT Full Operational Lease

Zorgeloos leasen? Kies dan voor SEAT Operational Lease. Je rijdt je SEAT voor een vast
bedrag per maand. Zo weet je tijdens de gehele contractperiode waar je financieel
aan toe bent. Inhoud, omvang en daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op je
persoonlijke wensen. Je mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van SEAT Operational Lease

/Persoonlijke service van de SEAT-dealer
/Alles onder één dak geregeld bij je eigen SEAT-dealer
/De beste zorg voor je SEAT
/Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden
/Service en dienstverlening zoals je die mag verwachten van je leasemaatschappij

Je least al een SEAT Mii vanaf � 275 per maand.

Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd van 48
maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten

*Rekenvoorbeeld SEAT Privé Plan op basis van de SEAT Mii 1.0 Style Ecomotive



SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de 
grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.  Vanwege beperkingen in het drukproces kunnen de in deze 

brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte weergave.
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