
ALHAMBRA

TECHNOLOGY TO ENJOY



INSIDE SEAT

SEAT heeft al meer dan 60 jaar een 
ambitieuze missie: we leveren niet 
zomaar auto’s, maar puur rijgenot. 
TECHNOLOGY TO ENJOY. Dat doen we 
wereldwijd, iedere dag. Verrassend, 
dynamisch, verleidelijk, veilig en met 
design in het DNA; alleen dan mag een 
auto SEAT heten.

TECHNOLOGY 
TO ENJOY

Onze gedreven engineers zijn 
gepassioneerde perfectionisten. Laten 
zich inspireren door Barcelona, de 
stad waar het SEAT-avontuur ooit 
begon. Zonlicht, kracht, snelheid, 
schoonheid en eindeloze energie. Stap 
in en ervaar het zelf!
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WAAR JE OOK NAARTOE GAAT, wat je ook 
doet, wie je ook wilt meenemen; de 
vernieuwde SEAT Alhambra staat altijd voor 
je klaar. Deze ruime karaktervolle 
alleskunner past perfect bij ieder gezin. 
Design, entertainment en technologie 
staan garant voor veel rijplezier tijdens 
dagelijkse ritjes met de kinderen, 
sporttoernooien met je vrienden of 
gezellige weekendjes weg. De vernieuwde 
SEAT Alhambra nodigt je uit. Ga je mee?

Waar gaan  
we naartoe?

SEAT ALHAMBRA
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JE HEBT GEZINSAUTO’S EN JE HEBT DE 
VERNIEUWDE SEAT ALHAMBRA. Een 
gezinsauto met sportieve prestaties én 
multimedia plezier. Het interieur heeft een 
verrassende make-over ondergaan en voor 
extra power zorgt de krachtige TSI-motor. 
Voeg dat samen met een flinke dosis 
veiligheid en infotainment en je snapt 
waarom de vernieuwde SEAT Alhambra een 
onvergetelijke indruk maakt. 

Overtreffende 
trap.

STIJLVOL ONTWERP
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HET GEZINSLEVEN VRAAGT REGELMATIG 
OM COMPROMISSEN. OM KIEZEN TUSSEN 
MOOI EN PRAKTISCH, of veilig en snel. Gaat 
het om je auto, dan hoef je wat ons betreft 
geen concessies te doen. De vernieuwde 
SEAT Alhambra combineert gewoon alles in 
een. Dus stap maar in.

In het interieur is veel aandacht besteed aan 
details; design tot in de puntjes. De 
ergonomische stoelen zijn uitgevoerd in 
prachtige bekledingsstoffen die tegen een 
stootje kunnen. Optioneel zijn er voorin 
massagestoelen te plaatsen, voor een 
relaxte tussenstop. Veiligheid, zekerheid, 
licht en ruimte wordt benadrukt door slimme 
vormgeving en belijning. En zelfs als de 7 
passagiersstoelen bezet zijn voelt de auto 
niet vol. Grote klasse, groots genieten.

Reis altijd 
eerste klas.

COMFORT



ZELFS VAN EEN AFSTAND ZIE JE DAT DE 
VERNIEUWDE SEAT ALHAMBRA EEN ECHTE 
ALLROUNDER IS. Een aantrekkelijke 
moderne auto die alles heeft wat je mag 
verwachten van een gezinsauto. De hoge 
daklijn verraadt direct de enorme ruimte in 
het interieur. Een karaktervolle combinatie 
van veiligheid, design en comfort voor het 
hele gezin. 

Bovendien is SEAT naast veiligheid ook een 
snufje sportiviteit niet vergeten. Kijk maar 
naar de karakteristieke grille en de 
pijlvormige motorkap. En de nieuwe 
LED-achterlichten vergroten niet alleen de 
veiligheid op de weg, maar verlichten ook de 
kenmerkende achterkant. 

Allemaal 
instappen.

DESIGN DETAILS
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NIET OP KANTOOR IS ‘OUT OF OFFICE’? NIET 
MET DE VERNIEUWDE SEAT ALHAMBRA. 
Verbind je smartphone met het SEAT Media 
System Plus via MirrorLink, AppleCarPlay of 
Android Auto en je hebt toegang tot alle apps 
en opties via het touchscreen van de auto. 
E-mails dicteren, je favoriete muziek afspelen, 
surfen op het internet; multimedia en 
infotainment binnen handbereik. Met de 
vernieuwde SEAT Alhambra ben je altijd en 
overal - online - bereikbaar. 

Altijd 
verbonden.

TECHNOLOGIE & 
CONNECTIVITEIT 

12 | 13





14 | 15



DE ENORME RUIMTE (2.430 LITER) VAN DE 
VERNIEUWDE SEAT ALHAMBRA past bij een 
echte allround alleskunner. Met een gezin 
zit het leven vol verrassingen. Spontane 
invallen en onverwachtse ritjes met extra 
passagiers horen daar zeker bij. Vriendjes 
een dagje mee naar het strand? Een 
weekendje weg en stappen ook je (schoon-)
ouders in? Heb je een sportwedstrijd en 
moet alle uitrusting mee? Deze auto zegt 
overal ja tegen. En denkt bovendien mee 
over het optimaal benutten van het 
interieur. Met zeven plat neerklapbare 
stoelen heb je een enorme laadruimte. 
Handige opbergvakken en compartimenten 
houden de boel netjes en overzichtelijk. 
Groots genieten, zonder grote rotzooi.

Alles  
kan mee.

RUIMTE



WIE ZEGT DAT GEZINSAUTO’S SAAI ZIJN? 
De motoren van de vernieuwde SEAT 
Alhambra hebben een groene boost 
gekregen. Voor sportieve prestaties en meer 
efficiency. Bovendien hebben we Start/Stop 
techniek ingebouwd, waardoor de auto in 
stilstand geen brandstof verbruikt. En dat 
betekent minder uitstoot. Nu is aan het jou 
om te kiezen voor een automaat of 
handmatig schakelen, DSG of Ecomotive en 
een motorinhoud tussen de 115pk en 220pk. 
Wat je ook kiest, rijplezier krijg je er 
standaard gratis bij.

Het is groen 
en het rijdt…

EFFICIENT &  
KRACHTIG
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De vernieuwde SEAT Alhambra heeft de techniek,  
het comfort en de beste veiligheidssnufjes 
samengevoegd. Grenzeloos genieten voor het hele 
gezin. Tijdens iedere rit, naar iedere bestemming.  
Kies uit alle extra opties en mogelijkheden en stel  
de perfecte auto samen die past bij jullie eisen en 
wensen. Succes met kiezen!

Groeit met je mee.
SEAT ALHAMBRA
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KLEUREN
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PURE WHITE 0Q0Q SIGNAAL LAK

MOONSTONE SILVER 9019 METALLIC LAK

BLACK OAK BROWN P0P0 METALLIC LAK

REFLEX SILVER 8E8E METALLIC LAK

URANO GREY 5K5K UNI LAK

ROMANCE RED W0W0 METALLIC LAK

IRIDIUM GREY X3X3 METALLIC LAK

NIGHT BLUE Z2Z2 METALLIC LAK

DEEP BLACK 2T2T METALLIC LAK

PYRAMID GOLD I2I2 METALLIC LAK



STYLE STOF (STANDAARD) 

STYLE CONNECT STOF (STANDAARD) 

STYLE CONNECT LEDER (OPTIONEEL)

STYLE CONNECT ALCANTARA (OPTIONEEL)

STYLE STOF (STANDAARD)

STYLE CONNECT LEDER (OPTIONEEL)REFERENCE STOF (STANDAARD)

STYLE STOF (STANDAARD) 

De bekleding van een gezinsauto moet niet 
alleen tegen een stootje kunnen, maar ook 
comfortabel zijn en er goed uitzien. Daar hebben 
we deze fraaie lederen en stoffen bekleding op 
geselecteerd. Bekleding die de pret en prut van 
het gezinsleven moeiteloos doorstaat.

Kid-proof en 
comfortabel.

BEKLEDING

FR CONNECT ALCANTARA (STANDAARD)
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16 INCH

URBAN REFERENCE (STANDAARD) DESIGN STYLE (STANDAARD)

DYNAMIC STYLE CONNECT (STANDAARD)

17 INCH

Met een keuze uit verschillende velgen voeg je 
jouw persoonlijke touch toe aan de auto. Zo 
maak je duidelijk dat dit niet zomaar een nieuwe 
SEAT Alhambra is, maar jouw persoonlijke, 
perfecte gezinsauto.

Ride in style.
VELGEN

AKIRA STYLE CONNECT (OPTIONEEL)

18 INCH

AKIRA ATOM GREY FR CONNECT (STANDAARD)



DE REDEN WAAROM JE VOOR EEN ALHAMBRA
MOET KIEZEN? Wij geven je er alvast 10!

Ga ervoor! 1 2

10 REDENEN 

6 Comfortabele kwaliteit
Voel je welkom in de vernieuwde SEAT Alhambra. De prachtige bekleding kan 
tegen een stootje, maar straalt ook kwaliteit uit. Met deze auto geniet je extra van 
iedere kilometer. 

7 Bijzonder design
De nieuwe LED-achterlichten zijn niet alleen jaloersmakend mooi, maar ook 
opvallend functioneel. Een echte blikvanger voor andere automobilisten; wel zo 
veilig.

Iedere familie is anders
Daarom past de vernieuwde SEAT Alhambra zich gewoon aan. De eisen, wensen 
en behoeftes van de bestuurder staan centraal in deze ruime alleskunner.

Sportief rijden 
Op zoek naar avonturen? Dat kan. Met de FR CONNECT uitvoering is de Alhambra 
ook zeer geschikt voor de sportieve rijder. Veel plezier!
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3 4 5

Veiligheid staat voorop
De vernieuwde SEAT Alhambra is niet voor niets beloond met de maximale 5 sterren 
veiligheidsscore van EuroNCAP. Neem bijvoorbeeld Dode Hoek Detectie.  Een 
achteropkomende auto in de dode hoek? Je zijspiegel geeft preventief een 
waarschuwingssignaal af. Deze auto denkt met je mee. Betrouwbaar en veilig.

Online op weg 
Full Link koppelt je smartphone aan het 6,5-inch dashboardscherm van de 
vernieuwde SEAT Alhambra. Nooit meer actief je smartphone in de hand achter 
het stuur, wel veilig handsfree verbonden, tijdens iedere rit.

8 9 10 Krachtig en groener
Groene technologie is constant in ontwikkeling. Met onze serie Ecomotive motoren 
sluiten we aan bij de wens om duurzamer en omgevingsbewust te rijden, zonder in 
te leveren op vermogen.

Wat een aanpassingsvermogen!
In wat voor stemming ben je? De vernieuwde SEAT Alhambra past zich daar 
moeiteloos op aan. Met het SEAT Drive Profile maak je een keuze uit de 
rijprofielen Normaal, Comfortabel of Sportief.

Eén druk op de knop
De automatische schuifdeuren van de vernieuwde SEAT Alhambra openen met 
slechts een simpele druk op de knop. Voor kinderen een magisch moment, 
voor volwassenen mooi makkelijk. 

Wat een ruimte! 
2.430 liter laadruimte. Enig idee hoeveel dat is? Met het Easy Fold systeem 
zijn alle 7 passagiersstoelen per stuk volledig neerklapbaar. Waardoor je de 
ruimte nog beter kunt benutten en afstemmen op je passagiers of bagage. 
Echt een auto van GROTE klasse.



INTERNET

Onze website staat vol informatie. En het 
laatste SEAT-nieuws en updates delen we 
natuurlijk via Social Media. 

www.seat.nl

WIL JE NIETS MISSEN? Blijf op de hoogte  
via social media en onze apps. Online kun je 
jouw uitvoering van de vernieuwde SEAT 
Ibiza samenstellen. En zelfs een proefrit 
reserveren!

En mis niets.

GET CONNECTED  
MET SEAT

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.

www.seat.nl/configurator

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL
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*Rekenvoorbeeld SEAT Privé Plan op basis van de Alhambra 1.4 TSI Reference. Prijs per 01-01-2016.

Contante prijs Aanbetaling Totaal 
kredietbedrag Slottermijn Termijn bedrag Totale te betalen 

bedrag Debetrente voet Jaarlijks
kosten percentage Looptijd

€ 39.950,00 € 10.675,00 € 29.275,00 € 19.975,00 € 399,00 € 34.338,00 6,99% 6,99% 36 maanden

FINANCIEREN

SEAT Privé Plan

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

DE VOORDELEN VAN HET SEAT PRIVÉ PLAN:

/ Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

/ Lage maandbedragen door hoge inruilwaarde

/ Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

/ Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Je rijdt al een SEAT Alhambra vanaf € 399,- per maand.*

VERZEKEREN

SEAT Insurance

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden 
verzekerd. Je kiest bewust voor een SEAT dan kies je toch ook bewust 
voor een SEAT Insurance. Een unieke autoverzekering speciaal 
afgestemd op je SEAT. Met uitstekende voorwaarden tegen een 
scherpe premie, waarbij je tot maar liefst 75% korting kunt 
opbouwen.

MET DE SEAT INSURANCE PROFITEER JE VAN:

/ Gegarandeerd 3 jaar nieuwwaarderegeling

/ Standaard extra premiebescherming

/ Altijd een vervangende SEAT bij schade

/ Geen eigen risico bij schadeherstel via je SEAT-dealer

Je sluit al een SEAT Insurance af vanaf € 70,- per maand.

Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost 
Nederland, tot 20.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief 
21% assurantiebelasting.

LEASEN

SEAT Abonnement

Je kunt ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Met het SEAT 
Abonnement bieden wij een unieke autoregeling. 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 het SEAT Abonnement.

DE VOORDELEN VAN SEAT ABONNEMENT:

/ Een vast bedrag per maand

/ Geen investering, geen aanbetaling, geen wegenbelasting

/  Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële SEAT-dealer

/ Vaste kosten per maand

/ Geen onverwachte autokosten

Je hebt al een SEAT Abonnement voor de SEAT Alhambra  
vanaf € 699,- per maand.

SEAT Abonnement op basis van 10.000 km per jaar met een looptijd 
van 48 maanden, inclusief BTW en exclusief brandstofkosten.

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST.

SEAT BANK is ingeschreven in het Handelsregister met de naam Volkswagen 
Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. SEAT Bank 
biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor 
zowel de particuliere als de zakelijke rijder, AFM-vergunning nummer 12000996. 
Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Het 
financieringstarief geldt in combinatie met een verzekering. Tarief zonder 
verzekering 7,49% effectieve rente op jaarbasis. Dienstenwijzer op aanvraag 
verkrijgbaar of te downloaden via www.seatbank.nl. Toetsing en registratie bij 
BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Onze 
verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met en komen tot 
stand bij VVS Assuradeuren B.V. SEAT Leasing is ingeschreven in het 
Handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 
20073305 en is gevestigd te Amersfoort. SEAT Leasing B.V. biedt Operational 
Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij 
Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.

SEAT BANK SEAT LEASING
Postbus 1119, 3800 AC Amersfoort Postbus 1519, 3800 AC Amersfoort
Telefoon (033) 479 17 24 Telefoon (033) 454 99 91
www.seatbank.nl www.seatleasing.nl
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SEAT LEASING



**Rekenvoorbeeld SEAT Financial Lease op basis van de Alhambra 1.4 TSI Reference. Prijs per 01-01-2016.

Contante prijs Aanbetaling Totaal 
kredietbedrag Slottermijn Termijn bedrag Nominale rente Looptijd

€ 39.950,00 € 10.882,00 € 29.128,00 € 15.980,00 € 499,00 6,99% 36 maanden

FINANCIEREN

SEAT Financial Lease

SEAT Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op je 
wensen, je 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

/ Lage maandbedragen door hoge restwaarde

/ Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

/ Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Je rijdt al een SEAT Alhambra vanaf € 499,- per maand.**

VERZEKEREN

SEAT Insurance

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden 
verzekerd. Je kiest bewust voor een SEAT dan kies je toch ook bewust 
voor een SEAT Insurance. Een unieke autoverzekering speciaal 
afgestemd op je SEAT. Met uitstekende voorwaarden tegen een 
scherpe premie, waarbij je tot maar liefst 75% korting kunt 
opbouwen.

MET DE SEAT INSURANCE PROFITEERT JE VAN:

/ Gegarandeerd 3 jaar nieuwwaarderegeling

/ Standaard extra premiebescherming

/ Altijd vervangende SEAT bij schade

/ Geen eigen risico bij schadeherstel via je SEAT-dealer 

Je sluit al een SEAT Insurance af vanaf € 70,- per maand.

Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost 
Nederland, tot 20.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief 
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 FULL OPERATIONAL LEASE:

/ Persoonlijke service van de SEAT-dealer

/ De beste zorg voor je SEAT

/ Alles onder één dak geregeld

/ Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden

/  De volledige service en dienstverlening van een professionele 
leasemaatschappij

Je least al een SEAT Alhambra vanaf € 695,- per maand.

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

Zakelijk

SEAT BANK
SEAT LEASING
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Als SEAT-rijder heb 
je extra voordeel.

CLUB SEAT

Club SEAT staat voor voordeel, kortingen en 
speciale evenementen voor alle SEAT-rijders 
in Nederland. Doe er dus je voordeel mee.

DE EXTRA VOORDELEN ZIJN:
Elk jaar een gratis zomer- én wintercheck voor 
jouw auto (t.w.v. €19,95 per keer). 
Jouw SEAT-dealer kijkt dan onder andere 
naar: verlichting, carrosserie, ruiten, 
ruitenwissers, remsysteem, rubbers, 
V-snaren, accu, vloeistoffen, uitlaatsysteem 
en verwarming. Daarnaast krijg je ook korting 
op je APK-tarief of je APK zelfs helemaal gratis 
als je SEAT Drive In afsluit. 

PROFITEREN VAN SPECIALE ACTIES BIJ 
ONZE CLUB SEAT PARTNERS ZOALS:
/  Parkline - met korting parkeren 
/  ANWB Test- en Trainingscentrum -  

professionele rijvaardigheidstrainingen  
met 50% korting

/  SEAT Bank – tank- of waspas t.w.v. €50 bij 
een autoverzekering én korting op 
rentetarief bij financiering

Ook krijg je als Club SEAT lid aanbiedingen 
op accessoires en services. Deze aanbiedin-
gen vind je in de Club SEAT e-mailnieuwsbrief 
die wij je iedere maand toesturen, maar ze 
zijn ook terug te vinden op
www.seat.nl/clubseat. 

Het mooie van Club SEAT is dat het niets kost. 
Het is en blijft gratis. Bovenop alle voordelen 
word je ook nog op de hoogte gehouden van 
al het nieuws rondom SEAT, en krijg je bericht 
als het tijd is voor je APK. Kortom, als 
Club SEAT lid heb je écht een streepje voor!

Op www.seat.nl/clubseat kan je je account 
activeren.



SEAT SERVICE

Geen verrassingen.
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. Standaard geldt 
Mobiliteitsservice voor de eerste 2 jaar. 
Daarna wordt deze automatisch verlengd bij 
elke Longlife onderhoudsbeurt, mits deze 
tijdig wordt uitgevoerd. 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-vestiging.

MINDER ONDERHOUD NODIG
(Longlife Onderhoudsservice)
Dankzij moderne technieken is er voor de 
nieuwste modellen minder vaak onderhoud 
nodig. Je SEAT is uitgerust met een variabel 
onderhoudsinterval en geeft zelf aan wanneer 
onderhoud nodig is. Het moment van een 
noodzakelijke onderhoudsbeurt is afhankelijk 
van de omstandigheden waarin en de wijze 
waarop de auto wordt gebruikt. Bij gunstig 
rijgedrag kan dit oplopen tot zelfs 30.000 km 
of tot maximaal 2 jaar. De boordcomputer 
herinnert je automatisch op het juiste tijdstip 
aan de volgende Longlife Onderhoudsservice.

SEAT ABONNEMENT.
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 EEN SEAT 
ABONNEMENT.
/  Geen onverwachte kosten voor reparatie of 

onderhoud.
/  Geen zorgen over de waardeontwikkeling 

van je SEAT.
/  Nooit meer apart betalen voor verzekering 

of wegenbelasting.
/  Een aanbetaling is mogelijk, maar niet 

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

SEAT Mobiliteitsservice.



s e a t . n l

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. MS16BRALHAMBRA Januari 2016

www.facebook.com/SEATNederland

@SEAT_NL


