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Põhivarustus 

 



Ibiza – Põhivarustus 

 

    Uue Ibiza varustustase Reference  

 
Välisvarustus 

- Kerevärvi kaitserauad 

- Musta värvi ukselingid ja küljepeeglid 

- Toonitud klaasid 

- Katuseantenn 

- 14-tollised terasveljed 

- 185/70 R14 rehvid 

- Päevatuled (halogeenid) 

- Esiklaasi pesuripihustite soojendus 

- Elektriline esitulede kõrguse regulaator 

- Tagaistmel ISOFIX-kinnitused laste turvatoolide paigaldamiseks 

- Esiistmetel pürotehniliste eelpingutitega turvavööd 

- Üleni tsingitud turvakere 

- Madala rehvirõhu hoiatustuli 

- Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (Multi Collision Brake) 

- Nõlvaltstardiabi (Hill Hold) 

- Juhi väsimuse tuvastussüsteem  

- SEATi logos asuv pakiruumi avaja 

- Musta raamiga ümbritsetud ülemine esivõre 

- Topeltesituled (halogeenid) 

- Ketaspidurid ees 

- Ilukilpidega 15’’ terasveljed, 185/65 R15 rehvid 

Mugavusvarustus 

- Kaugjuhitav kesklukustus (2 kokkupandava võtmega pulti) 

- 4 kõlarit ees 

- Elektriliste tõstukitega esiaknad 

- Reguleeritava pühkimisintervalliga esiklaasi puhastid 

- Katkendliku pühkimisfunktsiooniga tagaklaasi puhasti ja pesur 

 

Sisevarustus 

- 12 V voolupesa ees 

- Kolme kodaraga rool 

- Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritav 

- 2 topsihoidikut 

- Kindalaegas 

- Salongivalgustus ees 

- Istmesoojendusega esiistmed 

- 5 peatuge 

- Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel 

- Reguleeritava kõrgusega peatoed tagaistmel 

- Reguleeritava kõrgusega juhiiste 

- Reguleeritava kõrgusega kaassõitja esiiste 

- Spidomeeter, tahhomeeter, digitaalne 

kütusemõõdik 

- Välistemperatuuri näidik 

- Kummist salongimattide komplekt 

- Üheosaline kokku klapitav tagaistme seljatugi 

- Käsitsi juhitav kliimaseade 

- 4 kiirusastmega ventilaatori ja siseõhu ringluse 

funktsiooniga kütteseade 

- Reguleeritava valgustugevusega näidikuplokk 

- Hooldusintervalli näidik 

- Värske õhu filter 

- Rehvi kiirremondi komplekt: hermeetik ja kompressor 

- Start-stopp-süsteem ja pidurdusenergia taaskasutussüsteem 

- Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid 

- Esitulede automaatlülitus 

- Pardakompuuter 

- Kiirushoidik  

- Multimeediasüsteem Media System Colour: puutetundlik 

värviekraan, SD-kaardi pesa, USB- ja Aux-in-pesad  

- Multifunktsionaalne rool ning Bluetooth-

vabakäesüsteemiga helisüsteem  

- Küljepeeglite soojendus

 
Turvavarustus 

- ABS/EBV+ESBS-pidurid 

- Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) koos 

hädapidurdusabiga (EBA) 

- Avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke 

vältimissüsteem (Front Assist) 

- Veojõu kontrollsüsteem (TCS) 

- 2 esiturvapatja ees 

- Külgturvapadjad ees 

- Turvakardinad ees ja taga 

- Eesmise kaassõitja turvapadja väljalülituslüliti 

- Kinnitamata turvavöö hoiatus esi- ja tagaistmetel 

- Elektromehaaniline roolivõimendi 

- Kolmepunktiturvavööd kõikidel istekohtadel 



Ibiza – Põhivarustus 

 

    Uue Ibiza varustustase Style  

(erinevused varustustasemest Reference või sellele lisaks) 

 
 

Välisvarustus 

- Kerevärvi ukselingid ja küljepeeglid 

- 15-tollised terasveljed ja ilukilbid 

- 185/65 R15 rehvid 

- LED-päevatuled 

- Ketaspidurid taga (üle 100 hj mootoriga mudelitel) 

- 15-tollised valuveljed Enjoy 20/1 

 
Sisevarustus 

- Lugemistuled ees 

- Nahkkattega multifunktsionaalne rool ja käigukangi nupp 

- Kahes osas kokku klapitav tagaistme seljatugi 

- Kroomitud detailidega sisekujunduspakett: kroomitud detailidega multimeediasüsteemi ja kliimaseadme lülitid, ventilatsiooniavad, 

multifunktsionaalne rool, käigukangi nupp, käsipidurikangi nupp 

- Käetugi esiistmete vahel 

- Peegel ja kaardihoidja juhi päikesesirmis 

 
 

Turvavarustus 

- Elektrooniline diferentsiaali lukustusfunktsioon (XDS) (üle 100 hj mootoriga mudelitele) 

- Juhi väsimuse tuvastussüsteem 

 
 

Mugavusvarustus 

- Kiirushoidik 

- 6 kõlarit 

- Bluetooth-vabakäesüsteemiga helisüsteem 

- Multifunktsioonaalne näidikuploki ekraan Med 

- Parkimisandurid taga 

- Küljepeeglite soojendus 



Ibiza – Põhivarustus 

 

    Uue Ibiza varustustase Xcellence  

(erinevused varustustasemest Reference või sellele lisaks) 

 
Välisvarustus 

- Kerevärvi ukselingid 

- Tumehalli (Atom Grey) korpusega küljepeeglid 

- 15-tollised valuveljed Enjoy 20/1 

- 185/65 R15 rehvid 

- LED-päevatuled 

- LED-tagatuled 

- Ketaspidurid taga (üle 100 hj mootoriga mudelitel) 

- Esiudutuled 

- Kroomitud raamiga ümbritsetud ülemine esivõre 

- Kroomliist külgakende alaservas 

 

- Tahavaatekaamera ning parkimisandurid ees ja taga 

- Vihmasensor ja automaatselt tumenev 

tahavaatepeegel 

- Coming Home- / Leaving Home-valgustusega esituled  

- Elektriliselt kokkuklapitavad parkimisasendiga 

küljepeeglid 

 
 

Sisevarustus 

- Lugemistuled ees 

- Nahkkattega multifunktsionaalne rool ja käigukangi nupp 

- Kahes osas kokku klapitav tagaistme seljatugi 

- Kaassõitjale mõeldud võrktasku ees 

- Must laevooder 

- Esiuste avades Xcellence-logoga läveliistud 

- Hele Mystic Magenta-tooni ehispaneel armatuurlaual 

ja esiustel 

- Hoiutaskud esiistmete seljatugedel 

- Käetugi esiistmete vahel 

- Peeglitega päikesesirmid ees, juhi päikesesirmis 

kaardihoidja 

- Eesmise jalaruumi, keskkonsooli ja esiuste sisekülje 

valgustus (esiuste valgustuse värv muudetav, valikus 

punane ja valge) 

 
Turvavarustus 

- Elektrooniline diferentsiaali lukustusfunktsioon (XDS) (üle 100 hj mootoriga mudelitele) 

- Juhi väsimuse tuvastussüsteem 

 
 

Mugavusvarustus 

- Kiirushoidik 

- 6 kõlarit 

- Bluetooth-vabakäesüsteemiga helisüsteem 

- Multifunktsioonaalne näidikuploki ekraan Med 

- Parkimisandurid taga 

- Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid 

- Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad 

- Automaatne kahetsooniline kliimaseade Climatronic koos 

salongi õhufiltriga Air Care 

- Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem KESSY 



Ibiza – Põhivarustus 

 

    Uue Ibiza varustustase FR  

(erinevused varustustasemest Reference või sellele lisaks) 

 
Välisvarustus 

- Kerevärvi ukselingid 

- Läikivmusta (Brilliant Black) korpusega küljepeeglid 

- 17-tollised valuveljed Dynamic 20/2 

- 215/45 R17 rehvid 

- LED-päevatuled 

- LED-tagatuled 

- Ketaspidurid taga (ei saa 1,0 TGI mudelile) 

- Esiudutuled 

- Kroomitud raamiga ümbritsetud ülemine esivõre 

- Sportlikud FR-erikujundusega kaitserauad 

- Kroomitud otstega väljalasketorud tagakaitserauas 

- Tumedaks toonitud tagaklaas ja külgaknad taga 

- Täis-LED-esituled (LED-tehnoloogiaga lähi- ja kaugtuled)  

 

 
Sisevarustus 

- Lugemistuled ees 

- Nahkkattega multifunktsionaalne FR-disainiga rool ja käigukangi nupp 

- Kahes osas kokku klapitav tagaistme seljatugi 

- Hall Ice Metal-tooni ehispaneel esiustel 

- Must kunstnahaga kaetud iluliist armatuurlaual 

- Käetugi esiistmete vahel 

- Peegel ja kaardihoidja juhi päikesesirmis 

- Eesmise jalaruumi, keskkonsooli ja esiuste sisekülje valgustus (esiuste valgustuse värv muudetav, valikus punane ja valge) 

 
Turvavarustus 

- Elektrooniline diferentsiaali lukustusfunktsioon (XDS) (üle 100 hj mootoriga mudelitele) 

- Juhi väsimuse tuvastussüsteem 

 
 

Mugavusvarustus 

- Kiirushoidik 

- 6 kõlarit 

- Bluetooth-vabakäesüsteemiga helisüsteem 

- Multifunktsioonaalne näidikuploki ekraan Med 

- Parkimisandurid taga 

- Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid 

- Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad 

- Erinevate sõiduprofiilide valikusüsteem SEAT Drive Profile (ei saa 1,0 TGI mudelile) 

- Sportvedrustus (ei saa 1,0 TGI mudelile) 

 


