
1Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

SEAT Ibiza.
Informativni cenik za modelsko leto 2023.

Že od  14.199 €*



2Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

Motor Menjalnik Koda HOLA!
Redna cena MPC* v EUR

STYLE
Redna cena MPC* v EUR

FR
Redna cena MPC* v EUR

BE
N

C
IN

1.0 MPI 59 kW (80 KM) 5-stopenjski ročni KJ11PV 15.199

1.0 TSI 70kW (95 KM) 5-stopenjski ročni KJ12SV 18.507

1.0 TSI 81kW (110 KM) 6-stopenjski ročni KJ15RX 20.698

1.0 TSI 81kW (110 KM) 7-stopnejski DSG KJ15RZ 22.481

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
Vozila imajo vključeno Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto oziroma do 160.000 km v vrednosti 184 €. Več o Podaljšanem jamstvu Porsche Slovenija si lahko preberete v brošuri objavljeni na seat.si ali povprašajte pri pooblaščenem trgovcu z vozili SEAT.

Tvoja Ibiza. Tvoj prihranek kar do 1.300 €. 
Prihranek 1.000 €* s storitvijo financiranja SEBON. 
Dodaten prihranek 300 € ob izbiri nivoja opreme Style in FR.
*Bonus je v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.000 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu  pri družbi  
Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje 
avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije 2023. 

Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si
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Števci in 
prikazovalniki

Potovalni računalnik Medium

Zunanjost / design Odbijača v barvi vozila
Zunanje kljuke in zunanji ogledali v barvi vozila
Osvetlitev registrske tablice Standard
Stekla Standard
Logotipa zadaj: SEAT in napis Ibiza

Notranjost / design Paneli vrat v PVC
Strop vozila v sivi barvi
Obrobe šob za zrak v barvi medu
Armaturna plošča Standard
Obrobe stranskih stekel v črni barvi

Zunanjost / 
funkcije

Električno nastavljivi zunanji ogledali
Zadnji brisalec in sistem za pranje stekel z nadzorom prekinitev

Notranjost / 
funkcije

Prestavna ročica Basic
Ročna zavora Basic
Notranje vzvratno ogledalo z možnostjo zatemnitve
Zaščita proti kraji - elektronska blokada vozila
Zložljiva polica v prtljažnem prostoru
Električni pomik stekel spredaj
Hupa
Bralni lučki za voznika in sovoznika
Senčnik z držalom za kartice na voznikovi strani
Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev

Klimatska naprava Ročna klimatska naprava
• Ročna klimatska naprava
• Hladilno sredstvo R1234yf
• Filter za prah in cvetni prah

Volanski obroč  Večfunkcijski volanski obroč
Multimedijski 
sistemi - avdio in 
navigacija

Media System 8,25’’
• 8,25’’ barvni zaslon na dotik
• 4 zvočniki
• Bluetooth
• USB tip C: zunanji vhod (1)
• Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji

Multimedijski 
sistemi - dodatki

Digitalni radio DAB

Online storitve SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop
• Zasebni klic v sili
• Online storitve, z enoto OCU: Safety&Service, Oddaljeni dostop

Kolesa / platišča 15’’ jeklena platišča Urban 20/1
• Jeklena platišča “5J x 15
• Pokrovi koles
• Pnevmatike Super RoWi 185/65 R15 88H z nizkim kotalnim uporom

Menjava koles /  
popravilo pnevmatik

Tyre fit
Set  

Luči Žarometa Eco LED
Nadzor dometa žarometov
Funkcija dnevnih luči
Halogenske zadnje luči
Zadnja meglenka

Zaklepanje vozila Daljinsko centralno zaklepanje
Vijaki Standard

Asistenčni sistemi 
in varnost

Safe&Driving S: 
ESC + Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah + XDS (motorji >100KM) + Možnost izklopa 
sovoznikove varnostne blazine + 3 vzglavniki zadaj + Avtomatske dnevne luči (vklopljeno) + 
Opozorilo za nepripete varnostne pasove + Front Assist + Stranski varnostni blazini in varnost-
na zavesa spredaj
• ESC 
• Sistem za nadzor prometa Front Assist + mestna funkcija samodejnega zaviranja v sili City 

Emergency Braking 
Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
•  Razširjena in proaktivna zaščita pešcev in kolesarjev
•  Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
•  Opozorilnik za nepripet varnostni pas, optični in akustični, električni kontakt v zaponki 

spredaj in zadaj
•  Večfunkcijska kamera
• XDS (motorji >100KM)
• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control
• 3 vzglavniki zadaj
• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko
• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne 

blazine
• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa
• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev
• Senzor za svetlobo
• Omejevalnik hitrosti
• Samodejni vklop dnevnih luči
• Opozorilo za nepripete varnostne pasove

Sedeži Sedeži Comfort Reference
Zložljiv (nedeljiv) nason zadnje klopi
Po višini nastavljiv voznikov sedež
ISOFIX + Top Tether sidrišča na stranskih zadnjih sedežih (1+1)

SERIJSKA OPREMA: HOLA!
Opis opreme Opis opreme
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SERIJSKA OPREMA: STYLE.
Števci in 
prikazovalniki Potovalni računalnik Medium
Zunanjost / design Odbijača v barvi vozila

Osvetlitev registrske tablice Standard
Stekla Standard

Notranjost / design Senčnika z ogledalom, nalepka za airbag na sovoznikovem senčniku **
Zunanje kljuke in zunanji ogledali v barvi vozila 
Paneli vrat v PVC
Strop vozila v sivi barvi
Obrobe šob za zrak v barvi medu
Armaturna plošča Standard
Brez stranske mreže na konzoli pred sovoznikovim sedežem
Obrobe stranskih stekel v črni barvi
Paket Interior Chrome s kromiranimi poudarki notranjosti **

Zunanjost / 
funkcije

Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali
Zadnji brisalec in sistem za pranje stekel z nadzorom prekinitev

Notranjost / 
funkcije

Ročica parkirne zavore oblečena v usnje **
Prestavna ročica oblečena v vegansko usnje **
Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve
Zaščita proti kraji - elektronska blokada vozila
Zložljiva polica v prtljažnem prostoru
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Bralne lučke za voznika in sovoznika **
Senčnika z ogledalom, nalepka za airbag na sovoznikovem senčniku **
Hupa
Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzorjem za svetlobo in dež

Klimatska naprava Paket Comfort **
• Samodejna klimatska naprava Climatronic s filtrom Air Care **
• Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali
• Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve
• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom
• Ločene dnevne luči s samodejnim aktiviranjem žarometov in funkcijo Coming Home
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzorjem za svetlobo in dež **
• Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Volanski obroč Večfunkcijski volanski obroč: oblečen v usnje **
Multimedijski 
sistemi - avdio in 
navigacija

Media System 8,25’’
• 8,25’’ barvni zaslon na dotik
• 6 zvočnikov **
• Bluetooth
• USB tip C: zunanji vhod (1)
• Usnjen večfunkcijski volanski obroč
• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium 
• Strešna antena za sprejem AM/FM, 

Multimedijski 
sistemi - dodatki Digitalni radio DAB
Online storitve SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop

•  Zasebni klic v sili
•  Online storitve, z enoto OCU: Safety&Service, Oddaljeni dostop

Kolesa / platišča 15” aluminijasta platišča Enjoy 
• Aluminijasta platišča 5.5Jx15
• Pnevmatike 185/65 R15 88H gen. 2 , z izjemno nizkim kotalnim uporom
• Pokrovi platišč

Menjava koles 
/ popravilo 
pnevmatik

Tyre fit
Set  

Luči Žarometa Eco LED
Nadzor dometa žarometov
Halogenske zadnje luči
Ločene dnevne luči s samodejnim aktiviranjem žarometov in funkcijo Coming Home
Zadnja meglenka
Sprednji meglenki

Zaklepanje vozila 2 zložljiva ključa s funkcijo daljinskega zaklepanja
Daljinsko centralno zaklepanje
Vijaki Standard

Asistenčni sistemi 
in varnost

Anti-lock brake system (ABS)
Safe&Driving S: 
ESC + Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah + XDS (motorji >100KM) + Možnost izklopa 
sovoznikove varnostne blazine + 3 vzglavniki zadaj + Avtomatske dnevne luči (vklopljeno) 
+ Opozorilo za nepripete varnostne pasove + Front Assist + Stranski varnostni blazini in 
varnostna zavesa spredaj
• ESC  
• Sistem za nadzor prometa Front Assist + mestna funkcija samodejnega zaviranja v sili City 

Emergency Braking  
• Tempomat in omejevalnik hitrosti
Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Razširjena in proaktivna zaščita pešcev in kolesarjev
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas, optični in akustični, električni kontakt v zaponki 

spredaj in zadaj
• Večfunkcijska kamera
• XDS (motorji >100KM)
• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control
• 3 vzglavniki zadaj
• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko
• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne 

blazine
• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa 
• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)
• Senzor za dež in svetlobo **
• Samodejni vklop dnevnih luči
• Potovalni računalnik Medium
Bobnaste/kolutne zavore zadaj
Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition **

Sedeži Sedeži Comfort Style **
Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi **
Po višini nastavljiv voznikov sedež
ISOFIX + Top Tether sidrišča na stranskih zadnjih sedežih (1+1)

Opis opreme Opis opreme

* Dodatno k Reference.



5Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

SERIJSKA OPREMA: FR.
Števci in prikazovalniki Potovalni računalnik Medium
Zunanjost / design Odbijača v posebnem FR designu (športna) **

Zunanje kljuke v barvi vozila, zunanji ogledali v bleščeče črni barvi
Osvetlitev registrske tablice Standard
Stekla Standard

Notranjost / design Paket Chrome High s kromiranimi poudarki notranjosti **
Paneli vrat FR: tekstil in dekorativni vstavki **
Strop vozila v črni barvi **
Obrobe šob za zrak v drzno rdeči barvi **
Vstavki Standard

Asistenčni sistemi Safe & Driving Pack M (v kombinaciji z Media System 8,25’’) **
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-to-Stop v primeru DSG), 

omejevalnik hitrosti
**

• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega samodejnega zaviranja v sili City 
Emergency Braking System za ACC High)

**

•  Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči **
Parkirni sistem zadaj **
• Parkirni senzorji zadaj **
Vozni profili SEAT (prilagoditev načina vožnje) / SEAT DRIVE PROFILE **
SEAT Drive profile **
Funkcija ECO **

Zunanjost / funkcije Sprednji meglenki
Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali **
Zadnji brisalec in sistem za pranje stekel z nadzorom za prekinitev

Notranjost / funkcije Notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve
Zaščita proti kraji - elektronska blokada vozila
Zložljiva polica v prtljažnem prostoru
Električni pomik stekel spredaj in zadaj **
Bralne lučke za voznika in sovoznika
Ambientna osvetlitev, osvetlitev prostora za noge spredaj in osvetlitev panelov vrat **
Prestavna ročica oblečena v vegansko usnje **
Ročica parkirne zavore oblečena v usnje **
Hupa
Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzorjem za svetlobo in dež

Klimatska naprava Paket Comfort
• Samodejna klimatska naprava Climatronic s filtrom Air Care
• Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali
• Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve
• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom
• Ločene dnevne luči s samodejnim aktiviranjem žarometov in funkcijo Coming Home
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzorjem za svetlobo in dež
•  Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Volanski obroč Večfunkcijski volanski obroč: oblečen v usnje **

Multimedijski sistemi - 
avdio in navigacija

Media System 8,25’’
• 8,25’’ barvni zaslon na dotik
• 6 zvočnikov
• Bluetooth
• USB tip C: zunanji vhod (1)
• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium 
• Strešna antena za sprejem AM/FM, 

Multimedijski sistemi - 
dodatki

Digitalni radio DAB
Full Link **

Online storitve SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop
•  Zasebni klic v sili
• Online storitve, z enoto OCU: Safety&Service, Oddaljeni dostop

Kolesa / platišča 17’’ aluminijasta platišča Dynamic 20/2 **
• Aluminijasta platišča 7J x 17 **
• Pokrovi platišč **
• Pnevmatike 215/45 R17 91W xl **
Aluminijasta platišča **

Menjava koles / 
popravilo pnevamtik

Tyre fit
Set  

Luči Žarometa Eco LED
Zadnje luči LED
Zadnja meglenka
 Ambientna osvetlitev notranjosti **

Zaklepanje vozila Daljinsko centralno zaklepanje
Vijaki Thatcham (z zaščito proti kraji)

Varnost Safe&Driving S: 
ESC + Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah + XDS (motorji >100KM) + Možnost izklopa sovoznikove 
varnostne blazine + 3 vzglavniki zadaj + Avtomatske dnevne luči (vklopljeno) + Opozorilo za nepripete 
varnostne pasove + Front Assist + Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa spredaj
• ESC  
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega samodejnega zaviranja v sili City 

Emergency Braking System za ACC High)
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-to-Stop v primeru DSG), 

omejevalnik hitrosti
**

Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Razširjena in proaktivna zaščita pešcev in kolesarjev
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas, optični in akustični, električni kontakt v zaponki spredaj in zadaj
• Večfunkcijska kamera
• XDS (motorji >100KM)
• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control
• 3 vzglavniki zadaj
• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko
• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa 
• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)
• Senzor za dež in svetlobo **
• Samodejni vklop dnevnih luči 
• Potovalni računalnik Medium **
Bobnaste/kolutne zavore zadaj

Sedeži Sedeži FR **
Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi
Po višini nastavljiva voznikov in sovoznikov sedež **
ISOFIX + Top Tether sidrišča na stranskih zadnjih sedežih (1+1)

Opis opreme Opis opreme

* Dodatno k Style.



6Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

PAKETI DODATNE OPREME.
Opis Koda 

paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

AKCIJSKI PAKETI
Paket Fresh Reference P20  − − 653
• Paket Reference Plus P1A 1.306
• 15’’ aluminijasta platišča Enjoy 20/1 PJE
• Paket Driver PDK
Paket Fresh Style P21 −  − 368
• Interior Pack PFA 736
• Full Link PMT
• Parkirni senzorji PAK
Paket Fresh Style P21 −  − 500
• Interior Pack PFA 1.000
• Full Link PMT
• Paket Vision PK2
Paket Fresh Style P21 −  − 806
• Interior Pack PFA 1.613
• Full Link PMT
• Paket Vision Plus PCK
Paket Fresh FR P23 − −  776
• Interior Pack PFA 1.563
• Paket Full LED PXX
• Digital Cockpit PFK
• Paket Vision PK2
Paket Fresh FR P23 − −  950
• Interior Pack PFA 1.737
• Paket Full LED PXX
• Digital Cockpit PFK
• Paket Vision Plus PCK

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
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ŠTEVCI IN PRIKAZOVALNIKI
Paket Driver PDK    178
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Tempomat in omejevalnik hitrosti

ZUNANJE BARVE
Univerzalna barva rdeča 9M9M    Brez doplačila
Univerzalna barva bela B4B4    232
Kovinska barva magnetno siva S7S7

polnočno črna 0E0E
urbano srebrna L5L5

safirno modra N1N1 (ni na voljo za 
Reference)

ledeniško bela 2Y2Y

   624

Posebna barva - poželjivo rdeča poželjivo rdeča E1E1 -   755

STREŠNI SISTEMI
Panoramsko strešno okno PTC Vključuje bralne lučke v stropu 

 
Ni na voljo za CNG.

−   954
• Panoramsko strešno okno - Nagibno in drsno

ZUNANJOST / DESIGN
Paket Red PRD Na voljo le za motorje > 100KM 

 
Ni na voljo za CNG.

− −  436
• 3-točkovna rdeča varnostna pasova spredaj
• 3-točkovna rdeča varnostna pasova na stranskih sedežih zadaj
• 3-točkovni rdeč varnostni pas na srednjem sedežu zadaj
• Kolutne zavore zadaj
• Kolutne zavore spredaj (Geomet D)
• Rdeče zavorne čeljusti
• Dual Ride
Brez oznak: napis Ibiza na zadku, stopnja opreme, motor PQN    Brez doplačila
• Brez oznake modela/motorja
• Brez napisa Ibiza na zadnjih vratih
Dodatno zatemnjena stekla PCO −   174
• Stranska stekla toplotnoizolirana, temno tonirana

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR
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 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

NOTRANJOST / DESIGN
Oblazinjenje Dinamica® (sedeži v velurju + armaturna plošča v 
umetnem usnju)

PL7 − −  523

• Paneli vrat v v tkanini + armaturna plošča v umetnem usnju
• Sprednja sedeža Comfort
• Trije vzglavniki zadaj
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
• Oblazinjenje v tkanini

ASISTENČNI SISTEMI
Parkirni senzorji zadaj PAK Parkirni senzorji zadaj (brez OPS) −   330
• Parkirni senzorji zadaj
Paket Vision PK2 Parkirni senzorji spredaj in zadaj (z 

OPS) 
Ni na voljo s PCK

−  − 462
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Paket Vision PK2 Parkirni senzorji spredaj in zadaj (z 

OPS) 
Ni na voljo s PCK

− −  232
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Paket Vision Plus PCK Parkirni senzorji spredaj in zadaj + 

kamera za vzvratno vožnjo 
Ni na voljo s PK2

−  − 769
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Paket Vision Plus PCK Parkirni senzorji spredaj in zadaj + 

kamera za vzvratno vožnjo 
Ni na voljo s PK2

− −  407
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj

NOTRANJOST / FUNKCIJE
Zimski paket PW1    454
• Ogrevana sprednja sedeža, ločena nastavitev
• Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali Za Reference, Style in FR: STD

• Po višini nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik) FR: STD

Obrobe šob za zrak v nevtralni (sivi) barvi P3C    60
• Obrobe šob za zrak
Ambientalna osvetlitev v obrobah šob za zrak PLI − −  60
• Ambientalna osvetlitev: obrobe šob za zrak, del pri nogah spredaj in zadaj



9Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN NAVIGACIJA
Navigacijski sistem Navi System 9,2’’ ZN1 Obvezno s PZ2 

Obvezno z R3C in R3D
-   966

• Navigacijski sistem
• 9,2’’ barvni zaslon na dotik
• Infotainment sistem 9,2’’ (MIB3)
• USB tip C: zunanji vhod (1)
• Full Link
• Antena za AM/FM sprejem
• Potovalni računalnik Plus Serijsko pri vseh nivojih

• Glasovno upravljanje
Digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit PFK Ni na voljo za CNG. −   299
• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik - aktivni info zaslon Entry
Full Link PMT Ni na voljo z ZN1    198
• Full Link [Združljiv z Apple Carplay, Android 

Auto in Mirror Link]

Zvočni sistem Beats Audio PNB 300W ojačevalnik, 6 premium 
zvočnikov + 1 subwoofer 

[Ni na voljo z motorji CNG]  
Obvezno s PG6

−   523
• Podloga v prtljažnem prostoru
• Zvočniki Beats
Connectivity Box: Brezžični polnilnik pametnih telefonov PB1 Združljiv le s pametnimi telefoni s 

tehnologijo Qi
−   232

• Brezžični polnilnik brez ojačevalnika GSM signala

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - RAZŠIRITEV
Kartografija Evrope z Mapcare PZ2 Obvezno z ZN1 -   139
• SD-kartica z Mapecare osvežitvijo kartografije Evrope za 3 leta (2x letno = 6 

osvežitev)

ONLINE STORITVE
SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop (za Navi 
System)

R3C / Obvezno z R3D in ZN1 
 

SEAT Connect (za Navi System+) 
vključuje:  

- Zasebni klic v sili 
- storitve Safety&Service za 10 let,  

- storitve Oddaljeni dostop za 1 leto 
- storitve Online Infotainment za 1 leto 

(po preteku je potrebna obnovitev)

-   Brez doplačila

• Online storitve, z enoto OCU
• Zasebni klic v sili

SEAT CONNECT gen3: Online infotainment (za Navi System) R3D / Obvezno z R3C in ZN1 
 

Spletne medijske funkcije: 
- Spletni radio  

- Mediji na zahtevo 
Vključuje WLAN hotspot.  

Prenos podatkov ni vključen.  
Brezplačno testno obdobje: 1 leto, po 

preteku je potrebna obnovitev.

-   Brez doplačila
• Spletne storitve za Navi System+



10Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

KOLESA / PLATIŠČA
15’’ aluminijasta platišča Enjoy 20/1 PJE   − 430
• Aluminijasta platišča 5.5J x 15 
• Pokrovi za aluminijasta platišča
• Pnevmatike Super RoWi 185/65 R15 88H z nizkim kotalnim uporom
16’’ aluminijasta platišča Design 20/3 Machined PJP −  − 482
• Aluminijasta platišča 6.5J x 16
• Pnevmatike Super RoWi 195/55 R16 91V xl z nizkim kotalnim uporom
• Pokrovi za aluminijasta platišča
18’’ aluminijasta platišča Performance 20/1 Machined PUK − −  538
• Aluminijasta platišča 7J x 18
• Pnevmatike 215/40 R18 91W xl
• Pokrovi za aluminijasta platišča
• Pokrovi koles
Celoletne pnevmatike + 15” aluminijasta platišča PJ1   − 639
• Celoletne pnevmatike 185/65 R15 88V
• Aluminijasta platišča 5.5J x 15
• Pokrovi za aluminijasta platišča

MENJAVA KOLES / POPRAVILO PNEVMATIK
Rezervno kolo prvotne velikosti (enako kot jeklena platišča) PG1 Ni na voljo za CNG.   − 58
• Set za zamenjavo
• Rezervno jekleno kolo s pnevmatiko originalne velikosti 
Manjše rezervno kolo 15” PG4 Ni na voljo za CNG. −   58
• Set za zamenjavo
• Manjše rezervno kolo
Zasilno rezervno kolo (minimizirano) 18” PG6 Na voljo le z zvočnim paketom Beats 

Audio 
 

Ni na voljo za CNG.

−   58
• Set za zamenjavo

• Zasilno rezervno kolo za začasno uporabo



11Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

LUČI
Paket Full LED [žarometi LED + zadnje luči LED + osvetlitev registrske 
tablice LED + ambientna osvetlitev notranjosti]

PXX Ni na voljo s PWD −  − 890

• Zadnje luči LED
• Samodejna nastavitev višine žarometov (dinamično in samonastavljivo med 

vožnjo)
• Sprednji meglenki
• Osvetlitev dela pri nogah spredaj in osvetlitev sredinske konzole
• Žarometi LED
• Osvetlitev registrske tablice LED
Žarometi LED + osvetlitev registrske tablice LED [vs. Zadnje luči LED 
& dnevne luči LED & ambientna osvetlitev notranjosti]

PXX − −  691

• Žarometi LED z lečo
• Osvetlitev registrske tablice LED

ZAKLEPANJE VOZILA
Sistem za vstop brez ključa Kessy Entry brez funkcije Safe PQS −   523
• Centralni sistem za zaklepanje “Keyless Entry” brez funkcije Safe
Sistem za vstop brez ključa Kessy Entry s funkcijo Safe PQC Obvezno z WAS −   523
• Centralni sistem za zaklepanje “Keyless Entry” s funkcijo Safe
Alarm WAS    285
• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in zaščita pred vleko
• Radijsko daljinsko centralno zaklepanje, nadzorovano iz notranjosti vozila, 

varna pritrditev

ASISTENČNI SISTEMI IN VARNOST
Paket Safe & Driving M (v kombinaciji z Media System 8,25’’) PAC Ni na voljo z ZN1, PDG, PDN, PDL 

 
FR: Ob dodajanju ZN1 kot dodatne 

opreme, je treba PAC ročno spremeni-
ti v PDG (PAC serijsko)

−   299
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega 

samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking System za ACC High)
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (+funkcija  “Follow-

to-Stop” v primeru DSG) in omejevalnikom hitrosti
Safe & Driving Pack M (v kombinaciji z Navi System 9,2”) PDG Style vključuje: ACC, LIght Assist, 

Traffic Sign Recognition 
 

Dodatno na serijsko opremo FR 
vključuje: Dinamični prikaz prometnih 
znakov Dynamic Road Sign Display 

 
Obvezno z ZN1 

 
Ni na voljo s PAC, PDN, PDL  

−  − 299
•  -Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-

to-Stop v primeru DSG), omejevalnik hitrosti
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega 

samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking System za ACC High)
• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display
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 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

Safe & Driving Pack M (v kombinaciji z Navi System 9,2”) PDG Style vključuje: ACC, LIght Assist, 
Traffic Sign Recognition 

 
Dodatno na serijsko opremo FR 

vključuje: Dinamični prikaz prometnih 
znakov Dynamic Road Sign Display 

 
Obvezno z ZN1 

 
Ni na voljo s PAC, PDN, PDL  

− −  Brez doplačila
•  -Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-

to-Stop v primeru DSG), omejevalnik hitrosti
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega 

samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking System za ACC High)
• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display
Safe & Driving Pack XL (v kombinaciji z Media System 8,25’’) PDN Dodatno na serijsko opremo vključuje:  

Light Assist 
 

Obvezno s PFK 
 

Ni na voljo z ZN1, PAC, PDG, PDL  

− −  167
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist in sistem za 

pomoč pri zastojih Traffic Jam Assist
•  -Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-

to-Stop v primeru DSG), omejevalnik hitrosti
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega 

samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking System za ACC High)
Safe & Driving Pack XL (v kombinaciji z Navi System 9,2”) PDL Dodatno na serijsko opremo vključuje: 

Lane Assist, Traffic Jam Assist, Dynam-
ic Road Sign Display  

 
Obvezno s PFK, ZN1 

 
Ni na voljo s PAC, PDG, PDN 

− −  167
•  -Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (s funkcijo Follow-

to-Stop v primeru DSG), omejevalnik hitrosti
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist in sistem za 

pomoč pri zastojih Traffic Jam Assist
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (vklj. s funkcijo mestnega 

samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking System za ACC High)
• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display
Paket Sentinel WC9 Vključuje: Blind Spot Detection in Rear 

Traffic Alert
−  − 538

• Asistenca za zaznavanje mrtvih kotov Side Assist + asistenca za stranski 
promet zadaj Exit Assist

Paket Sentinel WC9 Vključuje: Blind Spot Detection in Rear 
Traffic Alert

− −  358
• Asistenca za zaznavanje mrtvih kotov Side Assist + asistenca za stranski 

promet zadaj Exit Assist

TRANSPORTNI SISTEMI
Paket Interior PFA Ni na voljo za CNG. −   340
• Predala pod sprednjima sedežema
• Obročki za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru
• Dvojno dno
• Sredinski naslon za roke spredaj
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 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opis Koda 
paketa Opomba HOLA! STYLE FR MPC* v EUR

OSTALO
Paket Reference Plus P1A  − − 698
• Sprednji meglenki
• Električni pomik stekel spredaj in zadaj
• Parkirni senzorji zadaj
• Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi

JAMSTVO
Brez podaljšanaga jamstva za 3. in 4. leto SI2 Na voljo samo pri Hola!  − − -280
Podaljšano jamstvo za 5. leto SI5    280
Podaljšano jamstvo za 5. in 6. leto SI6    560



Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

Sestavi si svojo SEAT Ibizo.

Odpelji SEAT Ibizo na testno vožnjo.

https://konfigurator.seat.si/cc-si/sl_SI_SEATN/S/drive/270
https://testiraj.seat.si


Cenik veljaven od: 1. 1. 2023

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne 
informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Specifična kombinirana poraba goriva in izpuh CO2: 5,1–3,9 l/100 km in 111–92 g/km. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov SEAT, so brezplačno na voljo na vsakem 
pooblaščenem prodajnem mestu SEAT in na www.seat.si. Dne 01. 09. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila 

(WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem ceniku zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od 
vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani www.seat.si, oz. pri pooblaščenem trgovcu SEAT. 

Cene v ceniku vključujejo davek na motorna vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva 
na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo poslužite 

konfiguratorja oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Brezplačna Asistenca SEAT
Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah, ko z vozilom zaradi okvare ostanete na cesti. Manjša popravila bomo 

opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš SEAT za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. 
Tako boste mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo SEAT.

24 ur na dan lahko pokličete na brezplačno številko klicnega centra:

080 19 40 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02)

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana 

Datum izdaje 1. 1. 2023
Št. izdaje 2023/1
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