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Stoer, dynamisch en robuust. Het design van de nieuwe 
SEAT Arona maakt indruk. De compacte slimme 
crossover kan niet wachten om jou op weg te helpen. 
Om je omver te blazen. Ben je klaar voor nieuwe wegen 
en krachtige kilometers? 

De nieuwe SEAT Arona.  
Jouw partner in crime.



Verleiding op
vier wielen.

In de nieuwe Arona die alles aankan, is je fantasie de 
enige beperking. Robuust, verleidelijk en klaar voor 
plezier. De nieuwe Arona wordt geleverd met een stoer 
en opvallend design, innovatieve functies en slimme 
features voor meer veiligheid. Met eindeloze 
mogelijkheden. Waar brengt de Arona jou naartoe?

4





6



Vernieuwend.
Betrouwbaar.
Startklaar.

Het design is van voor tot achter robuust en 
indrukwekkend. De Arona heeft de looks en scoort 
de likes. Het ontwerp van de grille, bumper en 
eco-ledverlichting geven het vooraanzicht een 
brutale boost. De dynamische dakspoiler en 
lichtmetalen velgen verraden een sportieve afkomst.
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Stoer vanbuiten, maar comfortabel vanbinnen. 
Het stijlvolle interieur is voorzien van een nieuw 
soft dashboard en stuurwiel in nappaleer. 
LED-verlichting rond de ventilatieopeningen zorgt 
voor de finishing touch.

Stoer van
buiten…



Groter display, beter zicht. Extra veilig, extra 
genieten. Het nieuwe SEAT infotainment scherm 
‘zweeft’ op het dashboard. Met het navigatie 
systeem heb je toegang tot eindeloos veel 
functionaliteiten. Routekaarten, realtime 
verkeersinformatie en toegang tot jouw persoonlijke 
playlists en je favoriete digitale radiozenders.

NIEUW: zwevend
9,2 inch display.
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Fantastische 
sounds voor 
ultiem rijplezier.

Jouw rit en jouw bestemming. Jouw sound met Beats 
Audio. Met minder hoef je geen genoegen te nemen. 
Wireless Full Link zorgt voor non-stop muziek via je 
smartphone. Het systeem synchroniseert continu, ook bij 
het in- en uitstappen. Zoek je adressen, bestemmingen 
of media? Zeg ‘Hola Hola’ en geef een opdracht; jouw 
Arona luistert altijd.



Jij en je auto. 
Connected in control.
Voor de kilometerverslinders onder ons is de SEAT CONNECT app een must. Voor complete controle over jouw 
Arona met een simpele handbeweging. Ook op afstand. Check de locatie en ontvang anti-diefstalalerts op je 
smartphone. Met het navigatie systeem vind je benzinestations en check je parkeertarieven. Of stuur je jouw 
favoriete bestemming en geplande routes vanuit de app naar het infotainmentsysteem.     

Remote access.
Waar je ook bent, wat je ook doet, 
jouw Arona heb je 24/7 bij je, dankzij 
directe toegang via je smartphone. 
Alsof je je auto in je broekzak hebt.

Veiligheid & service. 
Hulp nodig? Waar je ook bent, SEAT 
staat voor je klaar. eCall traceert je 
locatie en stuurt automatisch alle 
informatie door aan de hulpdiensten. 
Als elke seconde telt…

Online infotainment. 
Je favoriete internationale radiozenders,  
interessante podcasts en informatie over 
de route ontvang je live in jouw Arona. 
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Verkeersbordenherkenning.    
Met dank aan de geïntegreerde camera aan de 
voorzijde bekijk je actuele verkeersregels en 
snelheidslimieten op het 10.25 inch digitale display. 

Side assist. 
Moeiteloos van rijbaan veranderen met een extra 
blik op de dode hoek: SEAT houdt je scherp.

Travel assist. 
Praktische meedenker tijdens iedere rit. Camera’s 
scannen volautomatisch de weg, de omstandigheden en 
het verkeer. Waar nodig past de Arona je snelheid aan. 
Thanks Travel assist!

Grootlichtassistentie. 
Zodra het systeem een tegenligger ziet, schakelt de 
verlichting van groot licht naar dimlicht. Dat is niet 
alleen veilig, maar ook verkeersvriendelijk.
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Lane assist. 
Ingebouwde sensoren houden je extra alert. 
Zo blijf je op je eigen rijbaan, ook tijdens extra 
drukte en verkeersopstoppingen.

No worries.
Start nieuwe avonturen.
De nieuwe SEAT Arona  zit vol semi-automatische 
veiligheidstechnologie. Slimme features voor 
meer gemak en minder risico. Meer veiligheid 
en minder stress. Dat rijdt extra relaxed.



Design en details. 
Grijskleurige accenten rond de 
ventilatieroosters.

Te lang achter het stuur. 
Jouw Arona herkent de eerste signalen 
van vermoeidheid. Geluids- en lichtsignalen 
waarschuwen je als het tijd is voor een break.

Groter scherm, meer zicht, extra avonturen. De SEAT 
Arona REFERENCE is één en al betrouwbaarheid en 
comfort. Lekker ruim. Handig ingedeeld. Optimale 
connectie. Slimme technologie. Kortom: alles wat je 
nodig hebt voor onderweg. Waar je ook naartoe gaat.

Avonturen standaard 
inbegrepen.
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Reference.



Style.
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Alles draait om stijl.
Stadse smalle straatjes of modderige onverharde 
wegen op het platteland: de STYLE brengt je overal. 
In stijl natuurlijk. Kijk maar naar de dynamische neus 
en de blinkende 16 inch lichtmetalen velgen. De stadse 
crossover is stijlvol en wendbaar in de binnenstad. 
En een stoere alleskunner in het buitengebied.  

Gestroomlijnd in Style. 
Lichtmetalen 16 inch velgen; voor minder 
luchtweerstand en extra aantrekkkingskracht. 
Uitgevoerd in stralend Briljant Silver.

Achter het stuur. 
Het leren multifunctionele stuur zorgt voor extra grip. 
Extra comfort. Extra luxe. Extra genot.



XPERIENCE.
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Altijd anders. 
Drie verschillende kleuropties voor het 
dak. Jouw stijl. Jouw smaak. Jouw 
keuze. Dat maakt van jouw Arona een 
echte XPERIENCE.

De beste bekleding.
XPERIENCE de stijl, het comfort en de 
duurzaamheid van de mooiste 
bekledingsstoffen voor jouw Arona. 
Dat zit geweldig!

Meer vrijheid. Meer avontuur. Meer rijplezier. 
De XPERIENCE legt de lat hoger.  Robuuste 
achterbumper en 10,25 inch digital cockpit. 
Voor een geweldige off-road experience. 

Arona met de X-factor.



Klaar voor het  
betere werk.

Opvallend design met een eigen karakter. 
Ventilatieroosters in Daring Red. Rood op het dashboard 
staat niet voor gevaar, maar voor cool (niet alleen  
tijdens hete zomers).

Redesign sportuitlaat. 
Aan de achterzijde is extra aandacht besteed, zodat je 
iedereen het nakijken geeft. De sportuitlaat verraadt 
de de power en prestaties van de Arona FR.

Sportief, gespierd en hongerig, dat is de FR. Zie je het nieuwe 
design van de sportuitlaat en de 18 inch lichtmetalen 
velgen? De Arona is klaar voor iedere kilometer. En het 
Beats Audio® sound system laat alle inzittenden genieten 
van de beste akoestiek. The winner takes it all!
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FR.



DESIGN 
BRILLIANT SILVER

R  St  

URBAN
STALEN VELG

R

PERFORMANCE
COSMO GREY MATTE MACHINED
FR

PERFORMANCE
NUCLEAR GREY MACHINED
XP

DYNAMIC
SPORT BRILLIANT SILVER
FR

DYNAMIC
BRILLIANT SILVER
XP  

DYNAMIC
NUCLEAR GREY MACHINED
St

18 inch

16 inch

17 inch
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Velgen.

Reference R

Style St   
XPERIENCE XP

FR FR

Optioneel  

Standaard   



Standaard  

    

Kleuren.

CANDY WHITE PURE RED MIDNIGHT BLACK

NEVADA WHITE

MAGNETIC TECH SAPPHIRE BLUE

DARK CAMOUFLAGEURBAN SILVERDESIRE RED ASPHALT BLUE

Bij de XPERIENCE en FR hebben de 
buitenspiegels dezelfde kleur als 

het dak. Bij de Reference en Style 
hebben de buitenspiegels de kleur 

van de carrosserie. 
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Standaard  

    

Bekleding.

ACERO STOF COMFORT SEATS R COMO STOF COMFORT SEATS St DINAMICA® BLACK SPORT SEATS XP

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS FBI LE MANS STOF SPORT SEATS FR

 
Reference R

Style St   
XPERIENCE XP

FR FR

FR Business Intense FBI

Optioneel  

Standaard   
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Jouw extra's.
Jouw auto. Jouw wensen. Jouw extra accessoires.  
Voor meer gemak, meer comfort, meer mogelijkheden 
en extra looks.

Beschermhoes. 
Trouwe viervoeters mogen ook mee. Door een slimme 
beschermhoes te gebruiken op de achterbank 
voorkom je schade door vocht en vuil, haren en 
scherpe nagels.

Sierlijst zijdeuren. 
Stijlvolle sierlijsten als krachtige statement. Voor extra 
dynamische design van jouw Arona.

Skihouder. 
Sneeuwliefhebber? Deze skihouder vervoert 4 tot 6 paar 
ski’s, of 2 tot 4 snowboards. Muurvast. Veilig en met 
voorpret op weg naar de piste.
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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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