SEAT Mii.

Created in
Barcelona.
1953. Το πρώτο SEAT βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής της
Βαρκελώνης και μια ολόκληρη χώρα αρχίζει να μετακινείται.
Πάνω από 60 χρόνια μετά, μετακινούμε ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο.
Αλλά η Βαρκελώνη συνεχίζει να μας εμπνέει. Το δημιουργικό
της πνεύμα κυλάει στις φλέβες μας. Τροφοδοτεί κάθε
αυτοκίνητο που δημιουργούμε. Μάλιστα, το 50% της ενέργειας
που καταναλώνουμε για να κατασκευάσουμε τα αυτοκίνητά
μας προέρχεται από τον μεσογειακό ήλιο. Η Βαρκελώνη είναι
μια πόλη που δεν παύει ποτέ να κινείται. Όπως δεν πρόκειται
να σταματήσουμε να κινούμαστε ούτε εμείς. Γιατί; Επειδή
πρέπει να πάτε κάπου.
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Το SEAT Mii.
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Ζωή στην
πόλη.

Διασκεδαστικό. Πρακτικό. Εντυπωσιακό. Γεμάτο τεχνολογίες.
Μπορείτε να τα έχετε όλα, χωρίς συμβιβασμούς. Ένα
αυτοκίνητο σχεδιασμένο για την πόλη, με την πιο προηγμένη
τεχνολογία οδήγησης και ασφάλειας για κάθε δρόμο.
Σας παρουσιάζουμε το SEAT Mii. Κάντε αυτό που
αισθάνεστε, όχι αυτό που σας λένε.
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Εξωτερικός σχεδιασμός

Στιλ που
τραβάει τα
βλέμματα.
Είναι υπέροχο να έχεις ωραία
εμφάνιση. Έξυπνος και συμπαγής
σχεδιασμός με 5 πόρτες, όμορφες
λεπτομέρειες, όπως μεγάλοι
προβολείς, δυναμική εμπρόσθια
γρίλια και ζάντες αλουμινίου. Δικό
σας, για να ξεχωρίσετε.

Εσωτερικός σχεδιασμός

Εμπρός,
φροντίστε τον
εαυτό σας.
Η ζωή γίνεται καλύτερη με μικρές πολυτέλειες. Όπως οι
ταπετσαρίες με χρωματιστές ραφές. Ένα ταμπλό που
μπορείτε να εξατομικεύσετε με όμορφες λεπτομέρειες.
Ή ένα δερμάτινο τιμόνι, που δεν θα βαρεθείτε ποτέ να
κρατάτε. Αυτό θα πει ζωή.
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Τεχνολογία

Ζήστε τις
όμορφες
στιγμές.
Η μουσική έχει σημασία, ειδικά όταν είστε στον δρόμο. Γι’ αυτό,
σιγουρευτείτε ότι το ηχοσύστημά σας κρατάει το πάρτι ζωντανό.
Το σύστημα BeatsAudio™, εξοπλισμένο με ενισχυτή 300W,
6 ηχεία υψηλής απόδοσης και ένα subwoofer στο πορτμπαγκάζ,
σας προσφέρει μία μοναδική μουσική εμπειρία. Επίσης, γιατί
να μη βελτιώσετε τη διάθεσή σας με το πάτημα ενός κουμπιού
αφήνοντας τον ήλιο να μπει μέσα από την πανοραμική
ηλιοροφή;

Infotainment

Ο κόσμος σας
σε κίνηση.
Τοποθετήστε το smartphone σας στο ταμπλό και
παραμείνετε απρόσκοπτα συνδεδεμένοι με το Mii σας
και τον έξω κόσμο. Με το Bluetooth® και με το DriveMii
App, το smartphone σας επικοινωνεί απευθείας με το
Mii σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε όλες τις
λεπτομέρειες για την οδήγησή σας και να ελέγχετε τη
μουσική και τις κλήσεις σας από την οθόνη. Το να
παραμένετε συνδεδεμένοι έγινε ακόμη ευκολότερο.
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Πλοήγηση.
Με χάρτες, οδηγικές συνθήκες και
σημεία ενδιαφέροντος, άμεσα
ενσωματωμένα στην εφαρμογή
DriveMii, θα γνωρίζετε πάντα πού
πηγαίνετε.

Microscrolling.
Πάρτε τον έλεγχο της μουσικής σας,
των media και των πληροφοριών
οδήγησης απευθείας από το μενού
της εφαρμογής. Εξατομικεύστε την
αρχική οθόνη και βάλτε τις αγαπημένες
σας εφαρμογές ακριβώς εκεί που τις
χρειάζεστε.
Χειρόγραφη αναζήτηση.
Η πληκτρολόγηση είναι πλέον
παρωχημένη. Σχεδιάστε ένα γράμμα
στην οθόνη σας και η εφαρμογή
αναζητάει τις επαφές σας. Θα καλείτε
πριν καν το καταλάβετε.
EcoTrainer.
Παρακολουθήστε και προσαρμόστε
τον αντίκτυπο της οδηγικής σας
συμπεριφοράς στο περιβάλλον με
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν
να μάθετε πώς να γίνετε πιο
αποδοτικός και υπεύθυνος οδηγός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1.0lt 60hp
ECOMOTIVE

1.0lt 75hp
Start/Stop

1.0lt 75hp
AUTO Start/Stop
3 / 12

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

3 / 12

3/12

Κυβισμός (cc)

999

999

999

60 / 5000 - 6000

75 / 6200

75 / 6200

Μέγιστη ισχύς (hp/RPM)
Μέγιστη ροπή (nM/RPM)
Ψεκασμός
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο

95 / 3000 - 4300

95 / 3000 - 4300

95 / 3000 - 4300

Πολλαπλών σημείων

Πολλαπλών σημείων

Πολλαπλών σημείων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Αυτόματο 5 ταχυτήτων

ΑΜΑΞΩΜΑ

Εμπρόσθια ανάρτηση

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Σύστημα διεύθυνσης

Μηχανικό τιμόνι ή Ηλεκτρική υποβοήθηση

Σύστημα φρένων

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 256 x 22 - Ταμπούρα πίσω 200 x 40

ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες

5,0J x 14" - 6,0J x 15"

Ελαστικά
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

161

172

Επιτάχυνση 0-100 (s)

14,4

13,5
5,0

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC

4,8

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC

3,9

3,8

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC

4,3

4,3

5,1 - 5,6

5,2 - 5,7

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (gr/km) NEDC
Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

96

96

115 - 125

118 - 127

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

3557 / 1645 / 1478

Μεταξόνιο (mm)

2420

Μετατρόχιο εμπρός / πίσω (mm)

1428 / 1424

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

251

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

35

ΒΑΡΗ

Bάρος (kg)

934

936

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)

1330

1330
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Ζάντες.
14"

15"

Urban

St

Enjoy Machined
Atom Grey Ch

Enjoy Machined Black¹

Co

16"

Style

Design Machined
Atom Grey FR

St

Chic Ch

Cosmopolitan Co
FR-Line

FR

Στάνταρ
¹To Mii by Cosmopolitan και οι ζάντες Enjoy 15” Machined
Black θα διατίθενται μέχρι την εβδομάδα 44, 2018.

Χρώματα.

Candy White¹

St Co Ch FR

Tornado Red¹

St Ch FR

Sunflower Yellow¹

St Ch FR

Costa Blue²

St Ch FR

Style

Cosmopolitan
Chic

FR-Line

St
Co
Ch
FR

Στάνταρ

Προαιρετικά

Tungsten Silver²
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St Ch FR

Deep Black²

St Ch FR

Violetto²,³

St Co Ch FR

¹Soft.
²Metallic.
³To Mii by Cosmopolitan και το χρώμα Violetto
θα διατίθενται μέχρι την εβδομάδα 44, 2018.

Ταπετσαρίες.

Suni BE

St

Alcantara® Violetto 80 + PCH¹

Co

Style

Cosmopolitan
Chic

FR-Line

St
Co
Ch
FR

Στάνταρ

Nature BG

Ch

Solo Uni 62 + PFR

FR

¹To Mii by Cosmopolitan και η ταπετσαρία
Alcantara® Violetto θα διατίθενται μέχρι την
εβδομάδα 44, 2018.

Στις υπηρεσίες
σας.
Η ελευθερία ξεκινάει
εκεί που τελειώνουν
οι έγνοιες.
Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περνάτε στο
συνεργείο. Τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία
SEAT χρησιμοποιούν Γνήσια Ανταλλακτικά SEAT
για να διατηρούν το Mii σας στην καλύτερη
κατάσταση. Έτσι, μπορείτε να βγαίνετε έξω
και να απολαμβάνετε τον δρόμο.
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Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μία πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, χρώματα και τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση. H πληροφόρηση που

περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έντυπο δίνεται ως οδηγός και μόνο. Ο εξοπλισμός των μοντέλων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. H SEAT κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την
ακρίβεια όλων των στοιχείων κατά την ημερομηνία έκδοσης του εντύπου (11.2018). Θα πρέπει, όμως, εσείς να ελέγχετε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις με το δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων SEAT. Λόγω των περιορισμών που

επιβάλλει η διαδικασία εκτύπωσης, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τα πραγματικά. Αυτό το όχημα και όλα τα ανταλλακτικά του, καθώς και τα γνήσια ανταλλακτικά, έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, με χρήση ανακυκλωμένων/επαναχρησιμοποιημένων υλικών, με μέτρα ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη
ανακύκλωση για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

SEAT LINE 800-11-80000 (από σταθερό) ή 211-102-5710 (από σταθερό & κινητό)

seat.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1.0lt 60hp
ECOMOTIVE

1.0lt 75hp
Start/Stop

1.0lt 75hp
AUTO Start/Stop
3 / 12

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

3 / 12

3/12

Κυβισμός (cc)

999

999

999

60 / 5000 - 6000

75 / 6200

75 / 6200

Μέγιστη ισχύς (hp/RPM)
Μέγιστη ροπή (nM/RPM)
Ψεκασμός
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο

95 / 3000 - 4300

95 / 3000 - 4300

95 / 3000 - 4300

Πολλαπλών σημείων

Πολλαπλών σημείων

Πολλαπλών σημείων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Αυτόματο 5 ταχυτήτων

ΑΜΑΞΩΜΑ

Εμπρόσθια ανάρτηση

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Σύστημα διεύθυνσης

Μηχανικό τιμόνι ή Ηλεκτρική υποβοήθηση

Σύστημα φρένων

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 256 x 22 - Ταμπούρα πίσω 200 x 40

ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες

5,0J x 14" - 6,0J x 15"

Ελαστικά
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

161

172

172

Επιτάχυνση 0-100 (s)

14,4

13,5

14,9
5,4

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC

4,8

5,0

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC

3,9

3,8

4,1

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC

4,3

4,3

4,6

5,1 - 5,6

5,2 - 5,7

5,6 - 5,9

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (gr/km) NEDC
Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

96

96

103

115 - 125

118 - 127

126-133

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

3557 / 1645 / 1478

Μεταξόνιο (mm)

2420

Μετατρόχιο εμπρός / πίσω (mm)

1428 / 1424

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

251

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

35

ΒΑΡΗ

Bάρος (kg)

934

936

940

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)

1330

1330

1330

