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NOVÁ 
SEAT IBIZA
Pohodlná a športová

SEAT Originálne príslušenstvo ponúka celý rad možností, aby ste vy 

mohli prispôsobiť vašu novú Ibizu vášmu individuálnemu štýlu.

Vyberte si disky z ľahkých zliatin, ozdobte vaše vozidlo prahovými 

lištami alebo dekoračnými prvkami exteriéru. Vyrazte na cesty 

a pozorujte, ako chrómové prvky oslnia priateľov aj náhodných 

okoloidúcich.

Okrem estetiky poskytuje Originálne príslušenstvo SEAT aj prvky, 

ktoré uľahčujú život na cestách, ako sú strešné nosiče, nosiče 

bicyklov, lyží a tiež ťažné zariadenia. Pre zvýšenie pôžitku z jazdy sú tu 

navigačné systémy, DVD prehrávače a ďalšie multimediálne produkty.



17" STRIEBORNÝ.
6J0071494A

Bezpečnosť na cestách

Ponúkame široký sortiment originálnych zliatinových diskov, ktoré

podčiarknú štýl vášho vozidla SEAT Ibiza. Zaručujú silu a odolnosť 

vďaka svojmu dizajnu, precíznosti a technológii. Navyše ponúkame 

poistné skrutky proti krádeži a krytky skrutiek, ktoré sa 

jednoducho montujú.

DISKY

17" ANTRACIT.
6J0071491A

17" ČIERNY A LEŠTENÝ STRIEBORNÝ.
6J0071491

17" ANTRACIT-ČERVENÝ A LEŠTENÝ STRIEBORNÝ.
6J3071491 

17" STRIEBORNÝ.
6J0071492

17" ČIERNY & LEŠTENÝ STRIEBORNÝ.
6J0071494

SADA POISTNÝCH SKRUTIEK PROTI KRÁDEŽI.
Obsahuje 4 bezpečnostné skrutky, 4 ochranné krytky, 
2 bezpečnostné kľúče a 2 sťahovacie prvky.
000071510A

17" STRIEBORNÝ.
6J0071493

17" STRIEBORNÝ & LEŠTENÝ STRIEBORNÝ.
6J0071496

17" ANTRACIT A LEŠTENÝ STRIEBORNÝ.
6J0071495



EXTERIÉR
Dokonalé prevedenie

Vaša Ibiza má teraz športovejší výraz vďaka chrómovým kľučkám 

dverí, zrkadlám a lište piatych dverí. Nehovoriac o prahových 

lištách, hliníkových pedáloch alebo dekoračných polepoch.

Nová SEAT Ibiza je prekvapivo priestranný automobil, takže si 

môžete zbaliť všetku batožinu, ktorú potrebujete na ďalší výlet. 

A ak chcete ešte viac, strešné nosiče, strešný box alebo ťažné 

zariadenie vám poskytnú extra priestor, ktorý ste hľadali 

na prevoz bicyklov, lyží či snowboardov.



 

PROGRESÍVNY ČIERNY PÁS.
Meniaca sa intenzita je hlavným črtom čierneho pásu. 
Je určený pre tých, ktorí hľadajú elegantný a exkluzívny štýl.
SC/5D 6J0072525 9B9
ST 6J8072525 9B9

ELEGANTNÉ LÍNIE.
Od základu zmeňte imidž vášho vozidla SEAT Ibiza. Elegantné línie 
vytvoria dynamický dojem na bokoch, prednej kapote, streche 
a na piatych dverách vozidla.
5D 6J0072525A 665
SC 6J3072525A 665

ECOMOTIVE.
Modelová rada ECOMOTIVE má svoj vlastný štýl. Tieto dekoračné
polepy v zelenej farbe Ecomotive zvýraznia okraje dverí a veka
batožinového priestoru.
5D 6J0072525B
SC 6J3072525B
ST 6J8072525B

KR YTY KĽÚČOV.
Vyberte si jedno zo šiestich puzdier a prispôsobte kľúč vášmu 
automobilu.
FR 000087013K
Ecomotive 000087013J
Cupra 000087013L

ČERVENÝ PRUH.
Ak vždy jazdíte na hrane, tento dekor je určený práve pre vás. Červený 
pruh s čiernou líniou uprostred prechádza cez SEAT Ibiza od prednej 
masky až po zadný nárazník a dáva vozidlu osobitý športový vzhľad.
SC/5D 6J0072525 GQF
ST 6J8072525 GQF

KARBÓN.
Najlepšie využitie motívu karbónových vlákien na cestách je
cez kapotu vášho SEATu Ibiza. Pôsobivá textúra, ktorá nenechá
nikoho ľahostajným.
SC/5D 6J0072525 528

DEKORAČNÉ
POLEPY
Nezameniteľný dizajn

Pre vzhľad, ktorý chcete... tak dlho, ako chcete. Exteriérové 

dekoračné polepy sú odolné voči teplotným zmenám a vlhkosti, 

a preto nezmenia svoju podobu ani po dlhom čase.

Môžete si tiež vybrať jedno zo šiestich puzdier a prispôsobiť 

aj kľúč vášmu automobilu.



VONKAJŠIE
DEKORAČNÉ
PRVKY
Športový prístup

Prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele a hliníkové

pedále, chromové zrkadlá, kľučky dverí a lišty

piatych dverí. Tento súbor dekoračných prvkov

úplne zmení zovňajšok vášho vozidla SEAT Ibiza.

DEKORAČNÁ LIŠTA DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU .
5D. 6J0071360

PEDÁLE PRE ŠPORTOVÚ JAZDU.
6J0071700

VONKAJŠIE KĽUČKY DVERÍ.
5D/ST 6J0071301

SC 6J3071301

DEKORAČNÁ LIŠTA DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
SC 6J3071360
ST 6J8071350

CHRÓMOVÉ KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL.
V lesklom alebo matnom prevedení.

6J0072500 / 6J0072500APRAHOVÉ LIŠTY.
5D/ST 6J0071500

SC 6J3071500



PRIESTRANNÁ
Vozidlo pre celú rodinu

Nová Ibiza je prekvapivo priestranný automobil, do ktorého si 

môžete zbaliť všetku batožinu potrebnú na váš ďalší výlet. Pokiaľ 

chcete ešte viac, strešné nosiče, strešný box alebo ťažné 

zariadenie vám poskytnú extra priestor na cestovanie s deťmi, 

bicyklami, lyžami alebo snowboardmi.

Zábavu pre deti, kým ste vy za volantom, zabezpečí rada 

multimediálnych produktov z Originálneno príslušenstva SEAT, 

ako je napr. DVD prehrávač s dvomi obrazovkami.

A vašej Ibize môžete dať elegantný a športový vzhľad vďaka diskom 

z ľahkých zliatin, prahovým lištám alebo dekoračným prvkom.



NOSIČ LYŽÍ.
Hliníkový rám s gumenými plochami pre bezpečné uchytenie 

lyží a snowboardov. Vhodný na prevezenie maximálne 4, resp. 
6 párov lyží alebo 2, resp. 4 snowboardov. Montuje sa na 

základný strešný nosič.
3B0071129F / 3B0071129G

NOSIČ SURFU.
Obsahuje 4 plastové podpery, ktoré sa prispôsobia tvaru surfu. 

Na prepravu 1 alebo 2 surfov. Montuje sa na základný strešný nosič.
000071120HA

ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
S odnímateľnou ťažnou hlavicou a bezpečnostným 
systémom tvoreným farebným ukazovateľom 
pre správne zaistenie ťažnej hlavice. Montuje sa spolu 
s elektrickou sadou.
6J8092155

STREŠNÝ BOX, 450 L.
S dvojitými plastovými stenami odolnými voči poveternostným vplyvom.

Hmotnosť boxu: 18 kg. Maximálne zaťaženie: 50 kg.
Montuje sa na základný strešný nosič.

000071180A

ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ.
Hliníkový nosič 

s aerodynamickým tvarom 
pre zníženie hluku. 

Obsahuje oceľový montážny 
systém s bezpečnostnými 

zámkami proti krádeži. 
Maximálne zaťaženie: 

50 kg.
5D: 6J0071151

SC: 6J3071151
ST: 6J8071100*

*Pre modely s pozdĺžnymi lyžinami

PREPRAVA
Prevezte úplne všetko

Originálne príslušenstvo je navrhnuté tak, aby vďaka svojej konštrukcii unieslo 

náklad bez poškodenia vozidla. Môžete jednoducho namontovať základný strešný 

nosič. Ak máte chuť vyraziť si na pláž, pridajte nosič surfu. Ak vaša cesta smeruje 

na hory, použite nosič lyží alebo nosič bicykla. Všade tam, kde máte namierené, 

môžete využiť strešný box. A ak potrebujete odviezť ešte viac, ťažné zariadenie 

otvára celý svet nových možností.

NOSIČ BIC YKLA.
Aerodynamický hliníkový rám na prepravu bicykla 
s bezpečnostným zámkom proti krádeži. 
Montuje sa na základný strešný nosič.
6L0071128A



PONUKA SEAT IBIZA

Detské sedačky Vek (približne) Hmotnosť Orientácia

PEKE G0 PLUS do 15 mesiacov do 13 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS 8 mesiacov až 4 roky 9 až 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS 3 až 12 rokov 15 až 36 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX 3 až 12 rokov 15 až 36 kg

RECARO YOUNG PROFI PLUS do 15 mesiacov do 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS 8 mesiacov až 4 roky 9 až 18 kg

RECARO YOUNG SPORT 9 mesiacov až 12 rokov 9 až 36 kg

FAIR G0-1 ISOFIX do 4 rokov do 18 kg

A pokoj v duši pre vás…

Tieto certifikované detské sedačky z Originálneho príslušenstva 

SEAT majú opierky hláv nastaviteľné podľa veku a hmotnosti 

dieťaťa. Bočné výplne redukujú námahu hlavy a ramien, eliminujú 

napätie a sprostredkujú celkovú ochranu.

BEZPEČNOSŤ
PRE DETI

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Pre deti od 8 mesiacov alebo od 9 do 18 kg. Používa ukotvenie iSOFiX alebo uchytenie pomocou trojbodového
bezpečnostného pásu. Má trojbodové zapínanie bezpečnostného pásu pre väčšiu bezpečnosť, s vankúšmi 
pre znižovanie námahy hlavy a krku dieťaťa. Má snímateľný a prateľný poťah.
000019221A

PEKE G0 PLUS. 
Špeciálne vyvinutá pre deti do 15 mesiacov alebo
do 13 kg. S trojbodovým upínacím systémom. 
Na sedadle spolujazdca sa upína do protismeru 
jazdy vozidla (musí byť vypnutý airbag 
spolujazdca). Má tiež praktickú striešku. Poťah je 
mäkký a zároveň snímateľný a umývateľný.
000019220A

PLATFORMA PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu vozidla
a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa. Odpojte
Peke G0 Plus pomocou jediného kliknutia, zatiaľ
čo podstavec ostane uchytený vo vozidle.
000019230C

FAIR G0-1 ISOFIX. 
So systémom ISOFIX a 3-bodovým kotviacim
systémom. Pre použitie systému ISOFIX musí 
byť zvlášť objednaný pomocný rám sedačky.
000019230

ISOFIX BASE FAIR G0-1
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu vozidla 
a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa.
000019230D

SEAT PEKE G3 PLUS.
Uchytáva sa pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu. Má výškovo 
nastaviteľnú opierku hlavy (11 polôh). 
Poťah je snímateľný a umývateľný.
000019222A

RECARO YOUNG SPORT.
Má bezpečnostné pásy s 5 kotviacimi bodmi. 
Vždy drží dieťa bezpečne na mieste. Poťah je 
snímateľný a umývateľný.
000019950D

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
S upevňovacím systémom ISOFIX, 3-bodovým 
bezpečnostným pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy 
do 11 polôh. Poťah je snímateľný a umývateľný.
000019223

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Sedačka má sklápateľnú opierku a je vybavená
nastaviteľnými 3-bodovými bezpečnostnými pásmi. 
Poťah je snímateľný a umývateľný.
000019950C

RECARO YOUNG PROFI PLUS.
S piatimi polohami, ktoré sa prispôsobujú rastu
dieťaťa. Dvojitá ochrana pri bočnom náraze.
Poťah je snímateľný a umývateľný.
000019950B



VÁŠ PRIESTOR
Luxusný interiér

Pre vaše vozidlo SEAT Ibiza ponúkame úplne všetko. Od slnečných clôn až po príslušenstvo, 

ktoré udrží náklad na správnom mieste počas celej cesty.

A čo viac, Originálne príslušenstvo SEAT je atraktívne. Ponúka chrómové krytky výduchov 

ventilácie, niekoľko možností dekorácií pre volant, v ýplne dverí a radiace páky, aby ste sa cítili 

pohodlne. Relaxujte a vychutnávajte si jazdu.



INTERIÉR
Tam, kde žije krása

Dekoračné prvky pre prístrojovú dosku a dvere, lakťové opierky,

chrómové výduchy ventilácie alebo stojany na drobné predmety

urobia z interiéru vášho vozidla veľmi štýlový priestor.

DEKORÁCIA STREDOVÉHO PANELU VO FARBE PIANO ČIERNA.
Použitie konzultujte u vášho predajcu.

DEKORÁCIA STREDOVÉHO PANELU V POVRCHOVEJ ÚPRAVE
KARBÓN. 6J0064713

DEKORAČNÁ SADA NA DVERE V POVRCHOVEJ ÚPRAVE HLINÍK.
6J0064730

DEKORAČNÁ SADA NA DVERE V ČIERNEJ FARBE.
6J0064730N

ZADNÁ SLNEČNÁ CLONA.
Použitie konzultujte u vášho predajcu.

SFÉRICKÝ DRŽIAK NA DROBNÉ PREDMETY.
Kožou potiahnutý úložný priestor s inovatívnym dizajnom. 

1SL061129A

DRŽIAK NA DROBNÉ PREDMETY.
Úložný priestor určený do stredovej konzoly. 

1SL061129

LAKŤOVÁ OPIERKA.
S úžitočným úložným priestorom na drobné predmety.
6J0061000 VHF

CHRÓMOVÁ DEKORAČNÁ SADA, PREVEDENIE LESKLÝ CHRÓM.
Obsahuje 4 krytky výduchov ventilácie, krytku kľučky odkladacej 

schránky pred spolujazdcom a krytku okolo radiacej páky.
6J0064700

DEKORÁCIA STREDOVÉHO PANELU V POVRCHOVEJ 
ÚPRAVE HLINÍK.

Použitie konzultujte u vášho predajcu.



INTERIÉR
Kombinujte

Originálne príslušenstvo SEAT ponúka rôzne typy volantov 

a hlavíc radiacich pák, takže si môžete vybrať kombináciu, 

ktorá vám najlepšie vyhovuje. Alcantara alebo kompozit 

v spojení s ergonomickým dizajnom znamená, že vaše ruky si 

môžu na volante oddýchnuť a vy si môžete vychutnávať hladké 

a pohodové zážitky na cestách.

ŠPORTOVÝ KOŽENÝ VOLANT S PRVKAMI KOMPOZITU.
Originálny volant SEAT potiahnutý kožou, s prvkami z kompozitu 

a červenou stredovou značkou.
6J3064241A

VOLANT Z UMELEJ KOŽE ALCANTARA V ČIERNEJ FARBE.
Originálny volant SEAT potiahnutý čiernou alcantarou s červeným prešívaním.

6J3064241

HLAVICA RADIACEJ PÁK Y V KOMBINÁCII
HLINÍK/ČIERNA .

V kombinácii hliník vo vrchnej časti, čierna 
koža v spodnej časti a kompozit po stranách. 

Pre 5-rýchlostnú manuálnu prevodovku.
6J0064321

DEKOR RUČNEJ BRZDY.
V kombinácii čierna/strieborná.

6J0064310N

HLAVICA RADIACEJ PÁKY V KOMBINÁCII 
ČERVENÁ /HLINÍK .

Červená koža vo vrchnej časti, hliník v spodnej časti 
a kompozit po stranách. Pre 5-rýchlostnú manuálnu 

prevodovku.
6J0064323

DEKOR RUČNEJ BRZDY. 
V kombinácii červená/čierna.

6J0064310R

HLAVICA RADIACEJ PÁKY V KOMBINÁCII ČIERNA / HLINÍK .
Čierna koža vo vrchnej časti, hliník v spodnej časti a kompozit 

po stranách. Nožička páky v eloxovanom hliníku. Pre 5-rýchlostnú 
manuálnu prevodovku.

6J0064322

DEKOR RUČNEJ BRZDY.
V kombinácii hliník/čierna.

6J0064310

HLAVICA RADIACEJ PÁKY V KOMBINÁCII
ČIERNA /ČERVENÁ .

Emocion červená vo vrchnej časti, čierna 
koža v spodnej časti a kompozit po stranách. 

Pre 5-rýchlostnú prevodovku.
6J0064325

HLAVICA RADIACEJ PÁKY V
KOMBINÁCII ČIERNA /HLINÍK.

Čierna koža vo vrchnej časti,
hliník v spodnej časti a kompozit

po stranách. Pre 5-rýchlostnú
manuálnu prevodovku.

6J0064320



MULTIMÉDIÁ
Technológie na dosah ruky

Poznanie dopravnej situácie vopred vám pomôže vybrať si tú

najlepšiu trasu. Prepočítajte si najlacnejšiu, najrýchlejšiu alebo

najkratšiu trasu s navigáciou TomTom®, AVIC a GARMIN®. Všetky

obsahujú podrobné mapy a tiež vám umožňujú sledovať hustotu

dopravy za každých okolností.

DRŽIAK NAVIGÁCIE.
000051700B

TOMTOM® GO LIVE 825.
5" displej s dotykovým ovládaním. Obsahuje inteligentný senzor orientácie, ktorý
automaticky otáča displej o 180°.

TOMTOM® GO LIVE 825 EURÓPA (5") 000051818AN



 

.

.

MULTIMÉDIÁ
Audio, video a komunikácia

S našimi zariadeniami Bluetooth® budete mať počas telefonovania 

s kýmkoľvek vždy ruky na volante. Relaxujte počas jazdy, kým si 

ostatní cestujúci užívajú obľúbený film vďaka DVD prehrávaču 

s dvoma obrazovkami z Originálneho príslušenstva SEAT.

9" PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ.
Prenosný DVD prehrávač s prijímačom TDT a nastaviteľným sklonom 
obrazoviek. Podporuje prehrávanie nasledujúcich formátov: DVD, SVCD, 
VCD, MP3, MP4, DVIX a XVID. Tiež umožňuje živú reprodukciu z SD, MS 
a MMC kariet.
000051815J

7" PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ.
Prehrávač s dvoma 7" obrazovkami, vstavanými reproduktormi, 
diaľkovým ovládaním a antivibračným systémom. Podporuje prehrávanie 
nasledujúcich formátov: DVD, CD, WMA, HDCD, MPEG4 a MP3.
000051232C

BLUETOOTH® MKI 9100.
Handsfree zariadenie s displejom, ktorý zobrazuje identifikáciu 
volajúceho alebo vybranú funkciu (hudba, iPod®,...). Samozrejme 
eliminuje hluk a neželané odozvy, bez ohľadu na prostredie. 
Slovenčina nie je dostupná.
000051466A

BLUETOOTH® MKI 9000.
Vďaka dvojitému externého mikrofónu a softvéru pre potlačenie šumu 
a ozveny zaručuje vysokú kvalitu telefónneho hovoru. Univerzálny konektor 
a diaľkové ovládanie vám umožnia pohodlne počúvať hudbu vo vašom 
vozidle SEAT Ibiza. Slovenčina nie je dostupná.
000051466B

BLUETOOTH® PARROT CK 3100.
Je vybavený systémom rozpoznávania hlasu a multifunkčným
displejom. Handsfree je kompatibilné pre iPod® aj iPhone®. 
Slovenčina nie je dostupná.
000051455A

ROZHRANIE GATEWAY MDI .
Umožní vám pripojiť k vozidlu rôzne multimediálne zariadenia.
5P0057342

PRIPÁJAC Í KÁBEL PRE iPod®.
Pripojte iPod® cez adaptér 

na audiosystém vozidla a elektrickú
sieť, čo vám umožní počúvať hudbu 

a zároveň nabíjať váš iPod®.
000051785B

DRŽIAK PRE iPhone ® / iPod ®

Je to úplne jednoduché a bez rozptyľovania. Umiestnite váš
iPhone ®/iPod ® do priehradky pod prístrojovou doskou, kde

bude celý čas chránený pred nárazmi alebo pádmi. Pripojte vaše 
zariadenie cez USB adaptér a AUX vstup.

Držiak pre iPhone ®/iPod ® Nano4 6J0051700A
Držiak pre iPhone ®/iPod ® Nano5 6J0051700B



OCHRANA
Praktická a jednoduchá

Výstražný trojuholník, reflexná vesta a náhradné žiarovky sú 

v prípade núdze nevyhnutné.

Nová Ibiza ponúka rôzne doplnky, ktoré ju ochránia pred

škodlivými vplyvmi. Umývateľné koberce alebo ochranné vaničky

do batožinového priestoru sú tu pre vás.

PROTI ŠMYKOVÁ VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Penová vanička na dno batožinového priestoru. Zabraňuje neželaným posunom prepravovaných predmetov. 

ST 6J8061201A

ČLENENIE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Praktické riešenie pre zabezpečenie predmetov proti neželanému pohybu v kufri vášho vozidla.

Obsahuje: základňu s koľajničkami a roztiahnuteľný, hliníkový oddelovač.
SC/5D 6J0061205

ST 6J8061205

OCHRANNÁ GUMENÁ VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Je špeciálne navrhnutá tak, aby ochránila batožinový priestor pred vlhkosťou a nečistotami.
SC/5D 6J0061201
ST 6J8061201

DELIACA MREŽA .
Na ochranu pasažierov pred nákladom v batožinovom priestore alebo na prepravu zvierat.
ST 6J8061210

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERK Y.
Použitie konzultujte u vášho predajcu.

SADA TEXTILNÝCH KOBERCOV.
Štvordielna sada kobercov (2 predné 
a 2 zadné). Sú mäkké na dotyk a majú 
elegantný dizajn. S originálnym úchytným 
systémom SEAT.
6J0863011 LOE

SADA GUMENÝCH KOBERCOV.
Štvordielna sada kobercov (2 predné a 2 zadné). 
Sú vyrobené z nepriepustnej gumy. S originálnym 
úchytným systémom SEAT.
6J0061500 041

SADA KOBERCOV VELPIC®.
Štvordielna sada kobercov (2 predné a 2 zadné). 
Sú vyrobené z mäkkej tkaniny. S originálnym 
úchytným systémom SEAT.
6J0061675 041



 

SNEHOVÉ REŤAZE
Majte cestu pod kontrolou

Keď príde zima máte k dispozícii niekoľko typov reťazí, ktoré môžete namontovať na vašu Ibizu, takže 

si môžete vychutnať aj sneh na cestách: Autosock, Easy Grip, Turisport 9 mm a Spikes Spider.

ROZMER PNEUMATÍK TEXTILNÉ 9MM ČLÁNKOVÉ KOMBINOVANÉ

175/70R14 000091375AA

185/60R15 000091375AA 000091303C 000091375Q

215/40R17 000091301A 000091375M

215/45R16 000091301A 000091375S 000091375J

FARBY
Každému jeho vlastná...

OCHRANA
Vaša Ibiza a vy. Vždy v bezpečí

Nová Ibiza ponúka doplnky, ktoré ochránia vozidlo a vás pred

nepriaznivými situáciami. Výstražný trojuholník, reflexná vesta

a náhradné žiarovky vhodné práve pre vaše vozidlo SEAT.

BIELA

MONTSANT ČERVENÁNEVADA BIELA

PIRINEOS ŠEDÁESTRELLA STRIEBORNÁ

TRIBUUNIVERSO ČIERNA

SPEEK MODRÁBOAL

EMOCION ČERVENÁ

LIMA ZELENÁ

APOLO MODRÁ

BALEA BÉŽOVÁ

ALBA MODRÁ

LAKOVACIE TYČINKY.

ČIERNA OCHRANNÁ PLACHTA.
5D/SC 6J0061703
ST 6J8061701

ČERVENÁ OCHRANNÁ PLACHTA.
5D/SC 6J0061701
ST 6J8061205A

DOPLNKY PRE NÚDZOVÉ SITUÁCIE.
Sada dvoch výstražných trojuholníkov 
a reflexná vesta.

SADA ŽIAROVIEK.
Obsahuje halogénové žiarovky H1, H7 
pre stretávacie svetlá, H3 pre hmlové 
svetlá, W5w pre obrysové svetlá a PY21w 
pre brzdové svetlá, R10w pre smerovky, 
C5w pre osvetlenie poznávacej značky, 
P21w pre cúvacie svetlo a k tomu poistky: 
30 mA, 25 mA, 20 mA, 15 mA, 10 mA.

Vaša Ibiza. Vždy ako nová 

Ošetrujúce a čistiace prostriedky vám pomôžu v starostlivosti o každý

detail vášho vozidla SEAT Ibiza tak, aby vyzeralo dlhú dobu ako nové.

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná / Čistiaci prostriedok na čalúnenie / Čistiaci prostriedok na prístrojovú 
dosku / Čistiaci prostriedok na kožu / Gél na čistenie diskov / Leštiaci vosk / Šampón s voskom / Odmrazovač zámkov / 
Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) / Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55 °C) 1000 ml / 
Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55 °C) 500 ml / Odmrazovač čelného skla / (500 ml / 1000 ml).

STAROSTLIVOSŤ



DISKY

Objednávacie číslo

Zliatinový disk 7×17" antracit a leštený strieborný 6J3071491

Zliatinový disk 7×17" strieborný a leštený strieborný 6J0071496

Zliatinový disk 7×17" čierny a leštený strieborný 6J0071491

Zliatinový disk 7×17" strieborný 6J0071493

Zliatinový disk 7×17" strieborný 6J0071492

Zliatinový disk 7×17" čierny a leštený strieborný 6J0071494

Zliatinový disk 7×17" antracit a leštený strieborný 6J0071495

Zliatinový disk 7 x 17" ET43, antracit 6J0071491A

Zliatinový disk 7 x 17" ET43, strieborný 6J0071494A

Zliatinový disk 7 x 17" ET43, antracit a leštený strieborný 6J0071495

Bezpečnostné skrutky kolies 000071510A

Čiapočky ventilov 000071470

EXTERIÉR

Objednávacie číslo

Kryty spätných zrkadiel – lesklé chrómové prevedenie 6J0072500

Kryty spätných zrkadiel – matné chrómové prevedenie 6J0072500A

Kryty spätných zrkadiel – Karbón 1P9072530

Kryty spätných zrkadiel – biliardová guľa 1P9072500

Kryty spätných zrkadiel – odtlačok prsta 1P9072500A

Kryty spätných zrkadiel – basketbalová lopta 1P9072500B

Kryty spätných zrkadiel – golfová loptička 1P9072500C

Kryty spätných zrkadiel – štvorlístok 1P9072500D

Vonkajšie kľučky dverí – lesklé chrómové prevedenie (5D/ST) 6J0071301

Vonkajšie kľučky dverí – lesklé chrómové prevedenie (SC) 6J3071301

Vonkajšie kľučky dverí – matné chrómové prevedenie (5D/ST) 6J0071301A

EXTERIÉR

Objednávacie číslo

Vonkajšie kľučky dverí – matné chrómové prevedenie (SC) 6J3071301A

Dekoračná lišta dverí batožinového priestoru – chrómové prevedenie (5D) 6J0071360

Dekoračná lišta dverí batožinového priestoru – chrómové prevedenie (SC) 6J3071360

Dekoračná lišta dverí batožinového priestoru – chrómové prevedenie (ST) 6J8071350

Dekor karosérie – karbón (5D/SC) 6J0072525 528

Dekor karosérie – červený pruh (5D/SC) 6J0072525 GQF

Dekor karosérie – progresívny čierny pás (5D/SC) 6J0072525 9B9

Dekor karosérie – červený pruh (ST) 6J8072525 GQF

Dekor karosérie – progresívny čierny pás (ST) 6J8072525 9B9

Dekor karosérie – Ecomotive (ST) 6J8072525B

Dekor karosérie – elegantné krivky (5D) 6J0072525A 665

Dekor karosérie – elegantné krivky (SC) 6J3072525A 665

Dekor karosérie – Ecomotive (5D) 6J0072525B

Dekor karosérie – Ecomotive (SC) 6J3072525B

ŠPORT

Objednávacie číslo

Športové pedále 6J0071700

Vonkajšie prahové lišty – strieborný nápis IBIZA (5D) 6J0071500

Vonkajšie prahové lišty – čierny nápis IBIZA (5D/ST) 6J0071691 9B9

Vonkajšie prahové lišty – červený nápis IBIZA (5D/ST) 6J0071691 GQF

Vonkajšie prahové lišty – biely nápis IBIZA (5D/ST) 6J0071691 B9A

Vonkajšie prahové lišty – modrý nápis IBIZA (5D/ST) 6J0071691 NBP

Vonkajšie prahové lišty – oranžový nápis IBIZA (5D/ST) 6J0071691 NJV

Vonkajšie prahové lišty – strieborný nápis IBIZA (SC) 6J3071500

Vnútorné prahové lišty (SC) 6J3071500A

Vonkajšie prahové lišty – čierny nápis IBIZA (SC) 6J3071691 9B9

Vonkajšie prahové lišty – červený nápis IBIZA (SC) 6J3071691 GQF

Vonkajšie prahové lišty – biely nápis IBIZA (SC) 6J3071691 B9A

Vonkajšie prahové lišty – modrý nápis IBIZA (SC) 6J3071691 NBP

Vonkajšie prahové lišty – oranžový nápis IBIZA (SC) 6J3071691 NJV

Vonkajšie prahové lišty SEAT Sport (SC) 6J0071510

Predné športové pružiny pre naftové motory 6J0071605A

Zadné športové pružiny 6J0071606

CESTOVANIE

Objednávacie číslo

Odnímateľné ťažné zariadenie (nevhodné pre 1,6 77 kW, 1,4 110 kW, 1,2 TSI 77 kW a 1,6 60 kW) 6J8092155

Kryt odnímateľného ťažného zariadenia 5P0803595

Základný strešný nosič Thule (5D) 6J0071151

Základný strešný nosič Thule (SC) 6J3071151

Základný strešný nosič (ST) 6J8071100

Základný strešný nosič pre vozidlá bez pozdĺžnych ližín (ST) 6J8071100A

Nosič bicykla 6L0071128A

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 3R0071128A

Elektroinštalácia pre ťažné zariadenie (7-pinová) 6J0055203B

Nosič lyží pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič lyží pre 6 párov lyží alebo 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič surfu 000071120HA

Strešný box s kapacitou 450 l 000071180A

Upínacie pásy so západkou (max. záťaž 1000 kg) 000017771

Upínacie pásy na batožinu – sada 4 kusov (2ks x 4 m, 2 ks x 3 m) 000017770

BEZPEČNOSŤ PRE DETI

Objednávacie číslo

Detská bezpečnostná sedačka: Recaro Young Profi Plus 000019950B

Detská bezpečnostná sedačka: Recaro Young Expert Plus 000019950C

Detská bezpečnostná sedačka: Recaro Young Sport 000019950D

Detská bezpečnostná sedačka: Peke G1 ISOFIX Duo Plus 000019221A

Detská bezpečnostná sedačka: Peke G3 Plus 000019222A

Detská bezpečnostná sedačka: Peke G3 Kidfix 000019223

Detská bezpečnostná sedačka: GO-1 ISOFIX 000019230

Detská bezpečnostná sedačka: Peke G0 Plus 000019220A

Pomocný rám ISOFIX pre PEKE G0 PLUS 000019230C

Pomocný rám ISOFIX pre FAIR GO-1 000019230D

INTERIÉR

Objednávacie číslo

Športový kožený volant (Alcantara) s červeným prešívaním 6J3064241

Kožený volant so sklolaminátovými prvkami 6J3064241A

Hlavica radiacej páky – čierna koža, 5-rýchlostná prevodovka 6J0064320

Hlavica radiacej páky – hliník, 5-rýchlostná prevodovka 6J0064321

Hlavica radiacej páky – hliník & čierna koža., 5-rýchlostná prevodovka 6J0064322

Hlavica radiacej páky – hliník & červená koža, 5-rýchlostná prevodovka 6J0064323

Hlavica radiacej páky – čierna koža & Nayara modrá, 5-rýchlostná prevodovka 6J0064324

Hlavica radiacej páky – čierna koža & červená, 5-rýchlostná prevodovka 6J0064325

Dekoračná sada prístrojovej dosky – hliník: rádio a man. klimatizácia 6J0064702

Dekoračná sada prístrojovej dosky – Nayara modrá: rádio a man. klimatizácia 6J0064702A

Dekoračná sada prístrojovej dosky – Emocion červená: rádio a man. klimatizácia 6J0064702R

Dekoračná sada prístrojovej dosky – biela: rádio a man. klimatizácia 6J0064702B

Dekoračná sada prístrojovej dosky – čierna: rádio a Climatronic 6J0072390D

Dekoračná sada prístrojovej dosky – čierna: rádio a man. klimatizácia 6J0064718A

Dekoračná sada prístrojovej dosky – karbón: rádio a Climatronic 6J0064713A

Dekoračná sada prístrojovej dosky – karbón: rádio a man. klimatizácia 6J0064713

Dekoračná sada dverí – hliník (5D) 6J0064730

Dekoračná sada dverí – hliník (SC) 6J3064730

Dekoračná sada dverí – karbón (SC) 6J3071062

Dekoračná sada dverí – karbón (5D) 6J4071062

Dekoračná sada dverí – Nayara modrá (5D/ST) 6J0064730A

Dekoračná sada dverí – Nayara modrá (SC) 6J3064730A

Dekoračná sada dverí – Emocion červená (5D/ST) 6J0064730R

Dekoračná sada dverí – Emocion červená (SC) 6J3064730R

Dekoračná sada dverí – Piano čierna (5D/ST) 6J0064730N

Dekoračná sada dverí – Piano čierna (SC) 6J3064730N

Dekoračná sada dverí – biela (SC) 6J3064730B

Sada chrómových krytiek výduchov ventilácie – lesklý chróm 6J0072300

Sada chrómových krytiek výduchov ventilácie – matný chróm 6J0072300A

Dekoračná sada interiéru (6 dielov) – lesklý chróm 6J0064700

Dekoračná sada interiéru (6 dielov) – matný chróm 6J0064700A

Stredová lakťová opierka v prevedení Antracit (čierna) 6J0061000 VHF

Stredová lakťová opierka v prevedení čierna a šedá 6J0061000 YHL

IBIZA



INTERIÉR

Objednávacie číslo

Kryt ručnej brzdy v hliníkovom prevedení 6J0064310

Kryt ručnej brzdy v prevedení Piano čierna 6J0064310N

Kryt ručnej brzdy v prevedení Nayara modrá 6J0064310A

Kryt ručnej brzdy v červenom prevedení 6J0064310R

Sférický držiak na drobné predmety 1SL061129A

Držiak na drobné predmety 1SL061129

Popolník 5P0857962A1UQ

Prenosná autochladnička (v tvare lakťovej opierky) 000065203

Prenosná autochladnička 000065200

Napájací kábel k autochladničke 000065201

Transformátor k autochladničke 000065202

Elektrický osviežovač vzduchu 000091500

Náplň do osviežovača vzduchu Limoncello 000091500D

Náplň do osviežovača vzduchu Passion 000091500E

Náplň do osviežovača vzduchu červené ovocie 000091500FR

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 000091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Náplň do osviežovača vzduchu Ocean 000091500OC

Náplň do osviežovača vzduchu Elegance 000091500EL

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO

Objednávacie číslo

Výstražné trojuholníky 000093600 / 000093600C

Reflexná vesta 000093900ID

Hasiaci prístroj malý / veľký 000093250 / 000093251

Kryt kľúča FR 000087013K

Kryt kľúča Ecomotive 000087013J

Kryt kľúča Cupra 000087013L

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO

Objednávacie číslo

Halogénová žiarovka H1, s bielym svetlom 000052001D

Halogénová žiarovka H1, zvýšená svietivosť + 90% 000052001M

Halogénová žiarovka H3, zvýšená svietivosť + 90% 000052003M

Halogénová žiarovka H4, s bielym svetlom 000052004D

Halogénová žiarovka H4, zvýšená svietivosť + 90% 000052004M

Halogénová žiarovka H7, s bielym svetlom 000052007D

Halogénová žiarovka H7, zvýšená svietivosť + 90% 000052007M

Sada halogénových žiaroviek H4 000052004A

Sada halogénových žiaroviek H7 000052007A

Čierna elastická plachta (5D/SC) 6J0061703

Červená elastická plachta (5D/SC) 6J0061701

Čierna elastická plachta (ST) 6J8061701

Červená elastická plachta (ST) 6J8061205A

Predné zásterky 6J0075111

Zadné zásterky (5D/SC) 6J0075101A

Zadné zásterky (ST) 6J8075101

Inteligentný systém monitorovania tlaku v pneumatikách 000071210B

Sada kobercov Velpic® 6J0061675 041

Sada textilných kobercov 6J0863011 LOE

Sada gumených kobercov 6J0061500 041

Zadná slnečná clona (5D) 6J0064100

Zadná slnečná clona (SC) 6J3064100

Zadná slnečná clona (ST) 6J8064100

Slnečné clony na zadné bočné okná, sada 4 kusov (ST) 6J8064100A

Priehradka pod plato batožinového priestoru (5D) 6J0061200

Priehradka pod plato batožinového priestoru (SC) 6J3061200

Gumená ochranná vanička batožinového priestoru (5D/SC) 6J0061201

Gumená ochranná vanička batožinového priestoru (ST) 6J8061201

Penová protišmyková vanička batožinového priestoru (ST) 6J8061201A

Deliaca mriežka batožinového priestoru (ST) 6J8061210

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO

Objednávacie číslo

Priehradka na drobné predmety do batožinového priestoru 1SL061205

Variabilne prestaviteľné členenie batožinového priestoru (5D/SC) 6J0061205

Variabilne prestaviteľné členenie batožinového priestoru (ST) 6J8061205

Snímač jasu 6J0054755

Zadné parkovacie senzory – 4 snímače (5D) 6J0051752A

Zadné parkovacie senzory – 4 snímače (SC) 6J0051752

Zadné parkovacie senzory – 4 snímače (ST) 6J8054752

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná 00S096300S

Čistiaci prostriedok na čalúnenie 00S096301S

Gél na čistenie kolies 00S096304S

Čistiaci prostriedok na kožu 00S096306S

Čistiaci prostriedok na prístrojovú dosku 00S096307S

Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) 00S096311S

Odmrazovač zámkov 00S096313S

Šampón s voskom 00S096316S

Leštiaci vosk 00S096318S

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55°C) 500 ml 00S096319S

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55°C) 1000 ml 00S096320S

Odmražovač čelného skla 00S096322S

Laková ceruzka: Biela 000098500L B9A

Laková ceruzka: Emocion červená 000098500L S3H

Laková ceruzka: Crono žltá 000098500L S1A

Laková ceruzka: Dakota červená 000098500LMS3Z

Laková ceruzka: Luna šedá 000098500LMS7Y

Laková ceruzka: Track šedá 000098500LMW7Z

Laková ceruzka: Magic čierna 000098500LMC 9Z

Laková ceruzka: Tribu 000098500LMS1W

Laková ceruzka: Boal 000098500LMS8S

Laková ceruzka: Speed modrá 000098500LMZ 5F

MULTIMÉDIÁ

Objednávacie číslo

Držiak pre iPhone®/iPod® Nano1, 2, 3 6J0051700

Držiak pre iPhone®/iPod® Nano4 6J0051700A

Držiak pre iPhone®/iPod® Nano5 6J0051700B

Vstavaný držiak pre navigáciu TomTom® XL 000051700B

Pripájací kábel pre iPod® 000051785B

Sada adaptérov pre iPod® Nano 1., 2., 3. generácie 000051700A

Adaptér pre iPod® Nano 6 1P9051510

Univerzálne rozhranie MDI Gateway 5P0057342

Navigačný systém TomTom® XL Europe 000051818P

Navigačný systém TomTom® GO live 825 Európa (5") 000051818AN

Prenosný 7" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051232C

Prenosný 9" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051815J

Bluetooth hands free CK 3000 000051453A

Bluetooth hands free CK 3100 000051455A

Bluetooth hands free Parrot MKI 9100 000051466A

Bluetooth hands free Parrot MKI 9000 000051466B

Bluetooth hands free Parrot MKI 9000 + rozhranie pre multifunkčný volant 000051466E

Bluetooth hands free Parrot MKI 9100 + rozhranie pre multifunkčný volant 000051466J

Bluetooth hands free Parrot MKI 9200 + rozhranie pre multifunkčný volant 000051466K



Spoločnosť SEAT nepretržite pracuje na vývoji svojich produktov a vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie v tejto brožúre sú preto iba informačné. Spoločnosť SEAT vyvíja maximálne úsilie pre aktuálnosť a presnosť údajov v čase vydania tejto publikácie,
avšak najnovšie informácie je potrebné si overiť u vášho autorizovaného SEAT servisného partnera. Z dôvodu technológie tlače sa vytlačené farby môžu mierne
líšiť od skutočnej farby lakov a materiálov. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie tejto brožúry alebo jej ľubovoľnej časti je zakázané.

s e a t . s k

SEAT odporúča

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú emócie. 
Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to TECHNOLOGY TO ENJOY. 
My sme SEAT.




