
SEAT Arona.



Crossover
met klasse.
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Doe dit. Laat dat. Ga weg. Kom hier. Iedereen roept 
wat anders. Naar wie luister jij? De nieuwe SEAT Arona 
heeft een compleet eigen geluid. Een stoere stadse 
crossover, speciaal voor de eigenwijzen onder ons. 
Krachtig. Dynamisch. Slim. Ga erop uit en doe wat jij 
wilt. Waar dan ook, hoe dan ook. 



1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt 
Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later inspireren en 
bewegen wij mensen wereldwijd.

En blijven we trouw aan onze roots, aan Barcelona. 
De Spaanse energie is onze brandstof. Letterlijk en 
figuurlijk; de Spaanse zon is goed voor 50% van de energie 
van het productieproces. Barcelona is non-stop in beweging 
en SEAT beweegt mee. Waarom? Stilstaan is geen optie.

Created in 
Barcelona.
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Jij weet waar je naartoe wilt, en waarom. Luister naar je 
eigen kompas. Verleg je grenzen, vergroot je wereld. 
Geniet van iedere x-tra kilometer.

De X
van x-tra.
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Van voor tot achter, van kop tot teen; de 
SEAT Arona heeft geen tekst en uitleg nodig. 
Dus hebben wij het niet over fraaie 18 inch 
velgen, brutale belijning of dynamische 
details. De compacte crossover met 
karakter; indrukwekkend. Vanzelfsprekend.

Geef ze 
het nakijken.



De nieuwe SEAT Arona: opvallend anders! 
Grille met chroom accenten. Hogere zit, beter 
zicht. Dus stap in. Waar ga je naartoe?

Hoog en droog.
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De nieuwe SEAT Arona heeft krachtige 
Full-LED koplampen en LED-achterlichten. 
Nieuwer en beter. Kijk, dat maakt verschil. 
LED’s go.

Zien en 
gezien worden.
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Grootse plannen vragen om alle ruimte. Met 
bedieningsgemak binnen handbereik. Klasse, kwaliteit 
en comfort. Compleet in control.  
Wat wil je nog meer?

Grenzeloos 
genieten. 





Extra ruimte, dat wil iedereen. 
Dus die krijgt iedereen. Van 
de nieuwe SEAT Arona. 400 
liter bagageruimte om te 
vullen. Door jouw passagiers, 
door jou. Wat neem jij mee?  
En wat nog meer?

Ruimte².
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Jij bent erbij. Overal. Altijd. Daar zorgt de SEAT Arona voor. 
Met draadloze telefoonlader en signaalversterker. Full-Link, 
volledig opgeladen, beste bereik. In control en connected.

Overal.
Altijd.
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Soms komen ze uit het niets. Uit dode 
hoeken. Met gekke manoeuvres. Snel, 
onzichtbaar, onverwachts. De nieuwe SEAT 
Arona kijkt met je mee. Vergroot je zicht. Verkleint 
de risico’s. Dat maakt rijden relaxed. 

Meer zien. 
Minder stress.



Reference.

*Arona Reference afgebeeld met 16 inch
Design, Brillliant Silver lichtmetalen velgen.
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Gewoon goed.

Colour

Crossover met karakter

6,5 inch Media System 
Colour. Was alles 
maar zo makkelijk.

Gegraveerde X op de 
C-stijl. X-tra aandacht, 
x-tra fun.

De Arona Reference. Alles wat je nodig hebt. 
Gewoon geweldig compleet. Compacte 
crossover. 



Style.

*Arona Style afgebeeld met 17 inch
Dynamic, Brillliant Silver lichtmetalen velgen.
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Arona Style. Alles wat je wilt. En meer. 
Keuzevrijheid en karakter.

Je hebt het.
Of niet.

Perfecte aankleding

Altijd anders

Ga voor de perfecte 
finishing touch en voel 
de kwalitatieve 
afwerking van het 
interieur.

Kies je favoriete 
dakkleur voor jouw 
Arona en zorg voor je 
eigen stijl.



*Arona Xcellence afgebeeld met 18 inch
Dynamic, Nuclear Grey lichtmetalen velgen.

Xcellence.
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Jij weet exact wat je wilt. Dat is de Arona 
Xcellence. Met de X van x-tra. En x-cellent.

Het beste
van het beste.

Keyless Entry/Go

Stijl met een doel

Met Keyless Entry/Go 
hoef je je sleutels niet 
eens uit je zak te 
halen. Zodra jij met de 
sleutel in de buurt van 
de auto komt, gaan de 
deuren automatisch 
van het slot.

Waar je ook naar toe 
gaat, met de 
verstelbare chromen 
dakrails weet je wat je 
in huis hebt, als je ze 
nodig hebt.



*Arona FR afgebeeld met 18 inch
Performance, Black R lichtmetalen velgen.

FR.
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Compromisloos, dat ben jij. Net als de SEAT 
Arona. De FR is het levende bewijs. Wulps en 
wendbaar. Compacte crossover. Fraai, stoer 
en snel. Je kunt wél alles hebben.

Ben jij er 
klaar voor?

SEAT Drive Profile

Strakke lijnen

Vier handmatig te kiezen 
rijmodi (Normal, Sport, 
Eco en Individual), 
waarmee de 
rijkarakteristieken van de 
auto kunnen worden 
aangepast (bijv. de 
intensiteit van de 
stuurbekrachtiging).

Bij de FR is het 
allemaal geregeld. 
Vanzelfsprekend is het 
bij de FR vanbinnen 
perfect voor elkaar. 
De strakke lijnen aan 
de buitenzijde maken 
deze uitvoering 
helemaal compleet.



Fitness Green, een karaktervolle 
interieurkeuze voor jouw SEAT Arona. 
Personaliseer de pookknop, het stuur en 
meer. 

01 Spiegelcovers 02 Instaplijsten

Kies uit verschillende Arona 
kleuren. De finishing touch. 
Jouw interieur. Net even 
anders dan anders. 

Roestvrijstalen drempels 
voorportieren. Montage op 
maat. Beschermend en 
verfraaiend. Ook in Silver en 
Gold leverbaar.

01

02

Accessoires.
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Jouw eigen stuur, dat is stoer. 
Nieuw design, ook in Silver 
verkrijgbaar. Uitsluitend in 
combinatie met een leren 
stuur. Niet beschikbaar voor 
Arona FR of Xcellence.

Benut alle ruimte. Praktisch. Stijlvol. 
Beschermend. Ook leverbaar in het 
zwart en Gold.

03 Stuurwiel decoratie

Fraai en dynamisch: vier op een 
rij. Ook leverbaar in Silver en 
Gold. Pedalen niet beschikbaar 
voor automaat. Pedalen niet 
beschikbaar voor automaat.

04 Sportpedalen en voetsteun

Vrij. Schakel naar een. Naar twee. 
Naar drie, én verder…Dat is 
versnellen in stijl. Pookknop ook 
leverbaar in Silver en Gold. Niet 
beschikbaar voor een automaat. 

05 Pookknop 06 Bagagenet tussen voorstoelen

03

04

05

06



Trekhaak fietsendrager

Opvouwbaar metalen 
fietsenrek. Bevestigen op de 
Arona trekhaak. Neem 2 
fietsen mee op weg. Rijden 
maar.
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Klaar voor gebruik. Allesdragers op 
maat, speciaal voor de nieuwe SEAT 
Arona. Ideale combinatie met diverse 
accessoires. Compleet met 
antidiefstalslot. 

Dakdragers

Veel bagage? Langere trip? De 
dakkoffer beschermt bagage tegen 
weer en wind. Simpel te plaatsen en 
bevestigen op dakdragers. 
Gebruiksvriendelijk, opent van twee 
kanten. 

Dakkoffer

Fietsen is fun. Lichtmetalen 
aerodynamisch rek voor vervoer van 
je fiets. Bij gebruik in combinatie met 
Arona dakdragers compleet met 
antidiefstal device.

Fietsendrager
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Extra exterieur, alles voor jouw Arona. 
Geraffineerde accenten voor mistlampen, 
achterklep en portieren. Speciaal voor jou; 
klasse².

Accessoires.

Stoere omlijsting van de achterklep. 
In Fitness Green, Sophisticated Pearl 
Gold, Matt Chromed en Piano Black. 
Next level design.

Achterbumpersierlijst
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Deurlijst in Silver of Piano Black. 
Krachtig accent, extra karakter. 
Fraai van alle kanten.

Mistlampen gemonteerd in stoer 
sierframe. Leverbaar in Fitness 
Green, Sophisticated Pearl Gold, 
Silver and Piano Black. Sportief 
met stijl.

Deurlijsten

Mistlamp sierframe



Velgen.

Dynamic 17 inch
Brilliant Silver   
Style (optioneel)

Dynamic 17 inch
Nuclear Grey
Xcellence (optioneel) 

Drive 17 inch
Brilliant Silver 
FR (standaard)

Dynamic 18 inch
Nuclear Grey 
Xcellence (optioneel)

Performance 18 inch
Black R 
FR (optioneel)

Design 16 inch 
Brilliant Silver  
Style/Xcellence (standaard)

16 inch

18 inch

17 inch
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Accessoire velgen.

Piano Black 18 inch  

Sport Black 18 inch  

18 inch



Kleuren.

Midnight Black - Metallic lak   Magnetic Tech - Metallic lak   Urban Silver - Metallic lak   Candy White - Signaal lak

Eclipse Orange - Metallic lak   Pure Red - Unilak  Nevada White - Metallic lak   Desire Red - Metallic lak   
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01

02

03

01 Midnight Black  
 

02 Magnetic Tech 
  

03 Eclipse Orange 
 

Mystery Blue - Metallic lak   



Bekleding.

Alcantara® Zwart1 - Xcellence (optioneel) Stof Nora Zwart - FR (optioneel)

Stof Orgad Zwart/Grijs - Style (standaard)Stof Acero Zwart - Reference (standaard)

Stof Edge White Zwart/Wit - Xcellence (standaard)

Alcantara® Zwart1 - Style (optioneel)
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Alcantara® Zwart1 - FR (optioneel)

¹Tijdelijk niet leverbaar.



Mis niets.
Wil je niets missen? 

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
SEAT Arona samenstellen. En zelfs een proefrit reserveren!

Mijn SEAT App.

Met de Mijn SEAT app weet je echt alles van je SEAT. Je bent in een handomdraai 
verbonden met je auto. Zie op afstand of je SEAT op slot staat, waar je hebt gereden, 
hoeveel je verbruikt, wanneer je moet tanken, of het tijd is voor onderhoud en wat de 
status is van de belangrijkste functies van je auto. Open de app en je weet het. Kijk in 
de prijslijst om te zien bij welke uitvoeringen de Mijn SEAT app standaard beschikbaar 
is. Voor meer informatie over de app zelf kijk je op www.seat.nl/mijnseat. 

   

Internet 

Onze website staat vol informatie. En het laatste SEAT-nieuws en updates delen we 
natuurlijk via Social media. 
www.seat.nl

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

Car configurator

Zie je het voor je? Met de nieuwe Car configurator stel je online moeiteloos jouw 
model SEAT samen. Kijk, klik en kies; dat is mooi makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator



Garantie en Mobiliteitsservice.

Je SEAT is met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit gebouwd. 
En dat bewijzen wij je graag. Zo heb je op alle SEAT-modellen 4 
jaar garantie! In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie geldig 
ongeacht het aantal gereden kilometers. Tot en met het vierde 
jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000. Daarnaast biedt 
SEAT 12 jaar carrosseriegarantie bij roesten van binnenuit. Ook 
bieden we iedereen die een nieuwe SEAT koopt gratis Levenslange 
Mobiliteitsservice aan. Door een efficiënte dienstverlening zorgen 
wij er voor dat je zo snel mogelijk weer op weg wordt geholpen. Je 
kunt ons, wanneer je om hulp verlegen zit, 24 uur per dag bereiken 
via telefoonnummer 0800-0242500. Zowel in Nederland (dus 
ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar de 
voorwaarden bij je SEAT-dealer.

Minder onderhoud nodig
(Longlife Onderhoudsservice).

Dankzij moderne technieken hoeft je auto alleen nog voor 
onderhoud te komen als het echt nodig is. Deze variabele intervallen 
zijn afhankelijk van het aantal koude starts en het rijgedrag. 
De boordcomputer herinnert je er zelf aan wanneer (in tijd en 
kilometers) de twee belangrijkste elementen van onderhoud, de 
olieservice en de inspectieservice aan de beurt zijn. De eerste keer 
is de termijn voor beide elementen maximaal 2 jaar of 30.000 
km, wat het eerst wordt bereikt. Vervolgens is de termijn voor de 
inspectieservice altijd maximaal 1 jaar of 30.000 km en die van 
de olieservice maximaal 2 jaar of 30.000 km. Rijd je wat meer 
kilometers, dan vallen deze momenten meestal samen en spreken 
we over Longlife Onderhoudsservice. Door deze manier van 
onderhoud sparen we het milieu en blijft je SEAT in topconditie!

SEAT Service.
SEAT Private lease.

Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een nieuwe 
auto rijden voor een vast bedrag per maand zonder 
borg of grote investering vooraf. Verrassingen met 
kosten maken plaats voor maximaal gemak en je 
betaalt geen cent teveel.

Jij regelt de brandstof, wij de rest

De voordelen van SEAT Private lease.

/  Geen onverwachte kosten voor reparatie  
of onderhoud.

/  Geen zorgen over de waardeontwikkeling van je 
SEAT.

/  Nooit meer apart betalen voor verzekering of 
wegenbelasting.

/  Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/  24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis SEAT 

Mobiliteitsservice.



 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

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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