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De nieuwe  
SEAT Mii electric.

Onze Mii ken je waarschijnlijk wel: de compacte, kleurrijke 
stadsauto met  verrassend veel binnenruimte. De nieuwe  
Mii electric heeft hetzelfde karakter, maar dan volledig 
elektrisch. Waarom? Omdat we ook in de toekomst willen 
genieten van de wereld. Het verminderen van de  
CO2- uitstoot speelt hierbij een grote rol. De Mii electric  
rijdt niet alleen volledig CO2- neutraal, maar accelereert  
ook nog eens bijzonder snel. Zo combineert ‘ie als geen 
ander krachtige prestaties met duurzaamheid.

Mii electric in cijfers
Actieradius tot 260 kilometer (combinatierit)
Actieradius tot 360 kilometer (in de stad)
Volle accu in circa 1 uur (snellader, 40 kW)
Volle accu in circa 5 uur (wisselstroomlader 7,2 kW)
Standaard inclusief 6 jaar onderhoud
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Welke soorten elektrische auto’s zijn er?
Er zijn auto’s die deels elektrisch rijden en auto’s die volledig elektrisch zijn. Bij een 
klassieke hybride wordt de accu opgeladen door regeneratie van remenergie. Bij 
een plug-in hybride kan de accu ook worden opgeladen via een extern laadpunt. 
De volledig elektrische auto heeft alleen een elektromotor en wordt ook met een 
stekker opgeladen.

Waar kan een elektrische auto worden opgeladen?
Naar schatting staat 70% van alle laadpunten op privéterrein of bij bedrijven en 
kantoren. Het netwerk van openbare laadstations groeit echter met de dag. In de 
EU zijn nu zo’n 100.000 laadpunten. De EU wil dat aantal in 2025 hebben uitgebreid 
naar 2 miljoen.

Hoe groot is de gemiddelde actieradius?
Met de hedendaagse accu’s is een actieradius van 200 tot 400 kilometer mogelijk. 
In tegenstelling tot auto’s met een benzine- of dieselmotor, verbruiken elektrische 
auto’s in de stad minder energie. Voor de Mii electric is de gecombineerde actie-
radius 260 kilometer en de stedelijke actieradius maar liefst 360 kilometer!

Is een elektrische auto geheel emissievrij?
De elektrische auto rijdt emissievrij. Berekend over de gehele levenscyclus van het 
voertuig, veroorzaakt deze 17 tot 30 procent minder emissies dan met een auto op 
benzine of diesel. Door bij te laden met groene stroom, zoals wind- en zonne- 
energie, zijn de emissies bijna 90% lager.

 Is een elektrische auto duurder dan een gewone auto?
SEAT en de Volkswagen Group willen de elektrische auto toegankelijk maken voor 
‘voor miljoenen mensen, in plaats van miljonairs’. Technologische ontwikkelingen 
drukken de prijs van elektrische voertuigen. De laatste 10 jaar is een accu bijvoor-
beeld 80% goedkoper geworden. Los van de aanschafprijs is een elektrische auto 
vooral goedkoper in gebruik. De kosten voor laden zijn gemiddeld genomen 
ongeveer de helft van de kosten voor benzine.

5 vragen over  
elektrisch rijden.

1

2

4
5

3



De verschillen.

Hybride
Geen stekker

Actieradius    

Dit type heeft zowel een 
verbrandingsmotor als een 
elektromotor. 

Plug-in Hybride
Brandstof en stekker

Actieradius     

Dit type heeft ook twee 
motoren, maar een kleinere 
verbrandingsmotor dan 
normale hybrides en 
een grotere batterij. De elektro-
motor wordt opgeladen via een 
stekker en remenergie.

100% elektrisch
Stekker en geen emissie

 Actieradius     

Dit type heeft alleen een elektro-
motor. Deze wordt opgeladen 
door een laadsnoer en door  
remenergie.
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Uitvoeringen.

Mii electric
De Mii electric beschikt over o.a.:

•  You&Mii Color Connection+ (5 inch kleurenscherm, radio met 2 speakers,  
SD-kaartlezer, USB ingang, en Bluetooth telefoon- en audiostreaming) 

•  You&Mii Smartphone Integration (Universele smartphone houder inclusief  
DriveMii App)

•  Automatische airconditioning (Air Care Climatronic)
•  Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) 
•  Verkeersbordenherkenning
•  Sportstoelen voor (basic)
•  Digitale radio ontvangst (DAB+) 
•  Snellaad aansluting (DC 40kW) 
•  In één deel neerklapbare achterbank
•  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 
•  Elektrisch bedienbare ramen voor 
•  Incl. 6 jaar onderhoud

Consumentenadviesprijs 
vanaf € 23.400

Mii electric Plus
De Mii electric Plus beschikt t.o.v. de Mii electric extra over o.a.:

•  You&Mii Color Connection+ (5 inch kleurenscherm, radio met 6 speakers,  
SD-kaartlezer, USB ingang, en Bluetooth telefoon- en audiostreaming) 

•  16 inch lichtmetalen velgen, Design (Atom Grey) 
•  Donkergetinte ramen achter 
•  Licht- en regensensor
•  Verwarmbare voorruit
•  Verwarmbare sportstoelen voor (Plus)
•  Multifunctioneel leren stuurwiel 
•  Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 
• LED-dagrijverlichting met Coming en Leaving Home verlichting
•  Zwarte dakhemel
•  In delen neerklapbare achterbank
•  Bekleding met witte stiksels
•  Incl. 6 jaar onderhoud

Consumentenadviesprijs 
vanaf € 24.900



SEAT Mii electric Modeljaar 2020
Vermogen Transmissie Fiscale 

bijtelling
(2020)

Energie
label

CO2-emissie 
(g/km)

Bestelcode Netto 
catalogus 
prijs

BPM Bruto catalogusprijs 
incl. BPM 
excl. BTW

Fiscale waarde 
incl . BPM 
incl. BTW

Rijklaarmaakkosten 
Recyclingbijdrage 
Leges

Consumenten-
adviesprijs
incl . BPM/BTW
incl. AKRM*SEAT Mii electric 

Mii electric 61kW/83pk Automaat 8% A 0 KE1127/20/BS1 18.537 0 18.537 22.430 970 23.400

Mii electric Plus 61kW/83pk Automaat 8% A 0 KE1227/20/PL1 19.777 0 19.777 23.930 970 24.900

*  Rijklaarmaakkosten € 778,11 (incl. btw) bestaan o.a. uit: transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten, uitleg veiligheidssystemen en elektrisch rijden en min. 75% volle 
batterij. Recyclingbijdrage € 145,00 (incl. btw). Leges € 46,89 (btw vrijgesteld).  

Prijzen.

Bij de Mii electric zijn veel services inbegrepen. 
Elke SEAT Mii electric wordt standaard geleverd met:
• Basis garantie op de auto - 4 jaar
• Extra lange garantie op de hoogvolt-accu - 8 jaar
•  Onderhoud inclusief! - 6 jaar. 
Meer informatie hierover is te vinden op pagina 19.
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Interieur Mii electric Mii electric Plus
Afsluitbaar handschoenvak aan de passagierszijde ● ●
Automatische airconditioning ● ●
Bagageruimte afdekking ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ●
Dakhemel zwart - ●
Dashboard in grijs met geometrisch design ● ●
Driespaaks kunststof stuurwiel ● -
Driespaaks lederen multifunctioneel stuurwiel - ●
Elektrisch bedienbare ramen vóór ● ●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel ● ●
In één deel neerklapbare achterbank ● -
In ongelijke delen neerklapbare achterbank - ●
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, brandstofmeter en kilometerteller ● ●
Regensensor - ●
Lichtsensor - ●
Middenconsole met bekerhouder ● ●
Stoel bekleding in zwart ● -
Stoel bekleding zwart met witte stiksels - ●
Stuurbekrachtiging ● ●
Stuurwiel in hoogte verstelbaar ● ●
Sportstoelen voor (basic) ● -
Verwarmbare sportstoelen voor (plus) - ●
Verwarmbare voorruit - ●
Versnellingspookknop in leder ● ●
Zonneklep met kaarthouder voor bestuurder en met spiegel voor passagier ● ●

Infotainment
2 speakers ● -
6 speakers - ●
Digitale radio ontvangst (DAB+) ● ●
You&Mii Color Connection+ (5" kleurenscherm, radio, SD-kaartlezer, USB ingang, en 
Bluetooth telefoon- en audiostreaming) ● ●

You&Mii Smartphone Integration (Universele smartphone houder inclusief DriveMii 
App) ● ●

Exterieur
14 inch stalen velgen met wieldoppen, Urban ● -
16 inch lichtmetalen velgen, Design (Atom Grey) - ●
Buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers ● ●

Exterieur Mii electric Mii electric Plus
Buitenspiegels handmatig verstelbaar ● -
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar - ●
Bumpers in carrosseriekleur ● ●
Coming en Leaving Home verlichting - ●
Donkergetinte ramen achter - ●
Halogeen koplampen ● ●
Halogeen dagrijverlichting ● -
LED-dagrijverlichting voor - ●
Mii electric aanduiding aan achterzijde ● ●
Mii electric aanduiding aan de zijkant ● ●
Portierhandgrepen in carrosseriekleur ● ●
Tyre Mobility set ● ●

Veiligheid & techniek
Airbag voor bestuurder en voorpassagier ● ●
Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ●
Boordcomputer ● ●
Dagrijverlichting geintegreerd in de koplampen ● ●
Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) ● ●
Gordelreminder voorstoelen en achterbank ● ●
Hellingassistentie (Hill Hold) ● ●
Hoofd- en zijairbag voor bestuurder en bijrijder, gecombineerd ● ●
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op 
achterbank ● ●

Laadkabel (mode 3 voor laadpaal) ● ●
Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ● ●
Safety Assist ● ●
Schijfremmen vóór van binnenuit geventileerd ● ●
Snelladen aansluitpunt (Combined Charging System) ● ●
Twee geintegreerde hoofdsteunen vóór ● ●
Twee verstelbare hoofdsteunen achter ● ●
Uitschakelbare passagiersairbag ● ●
Verkeerbordenherkenning ● ●
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel bestuurder ● ●

4 jaar garantie
4 jaar garantie, in de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden 
kilometers. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging. ● ●

Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via 0800-0242500) ● ●
Zowel in Nederland (dus ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar 
de voorwaarden bij je SEAT-vestiging. ● ●

 Standaarduitrusting
− Behoort niet tot standaarduitrusting

Uitrusting.
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Opties.

Lakkleuren Mii electric Mii electric Plus
Netto catalogusprijs

excl. BTW
Consumenten prijs 

incl. BTW
Unilak Tornado Red CL01 ● ● 0 0
Unilak Candy White CL02 132 160
Metallic Lak CL03 393 475
Unilak met dak in Black Indien zwart dak wordt gekozen, buitenspiegels ook atijd in zwart en niet in carrosseriekleur. CL04+ P99 310 375
Metallic lak met dak in Black Indien zwart dak wordt gekozen, buitenspiegels ook atijd in zwart en niet in carrosseriekleur. CL05+ P99 558 675

Upgrades
Technology Pack Parkeersensoren achter, Cruise Control en LED-sfeer verlichting in wit PKS 273 330

Flex Pack

Dubbele laadbodem, in delen neerklapbare achterbank, in hoogte verstelbare bijriijdersstoel en 
 bevestigingshaak in handschoenenkastje. PCJ - 107 130

Voor Plus alleen: dubbele laadbodem en in  hoogte  verstelbare bijrijdersstoel (andere zaken zijn al 
 standaard). PCJ - 66 80

Winter Pack Licht- en regensensor, verwarmbare voorstoelen, verwarmbare voorruit, elektrisch verstelbare en verwarm-
bare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting met Coming en Leaving Home verlichting. PSZ ● 409 495

Laadkabel 230V Laadkabel 230V geschikt voor thuisladen op 230V aansluiting PVA 153 185

● Standaard
 Optioneel

− Niet leverbaar 



Stof Suni Stof Visual

Kleuren 
en bekleding.
Kleuren en bekledingen Mii electric Mii electric Plus
Stoelbekleding Stof Stof
Naam bekleding Suni Visual 
Kleur bekleding Zwart Zwart met witte stiksels 
Kleur dashboard Grijs Grijs
Bekledingscode AA AK

Non-metallic (unilak) Met Black dak
G2G2 Tornado Red G2A1 Y3D ● ●
B4B4 Candy White B4A1 B9A ● ●

Metallic Met Black dak
K5K5 Tungsten Silver K5A1 B7W ● ●
2T2T Deep Black - C9X ● ●
3K3K Costa Blue 3KA1 W5M ● ●
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Technische gegevens.
Motor 61 kW/ 83pk Elektromotor

14 en 16 inch velgen
Motortype Permanent Magneet Synchroon Elektromotor
Versnellingsbak standaard 1 versnelling
Max. vermogen (kW / pk / tpm) 61 / 83 / 2.750 - 11.000
Max. koppel (Nm / tpm) 212 / 0 - 2.750

Batterij / laadsystemen
Batterijtype Lithion-Ion
Batterijgewicht (kg) ca. 248
Batterijpositie Tussen de assen
Capaciteit (kWh /Ah) 36,8
Aantal cellen / Module 12 / 14 (=168 cellen totaal)
Spanning AC/DC (V) 307
Oplaadtijd AC 2,4kW 80% / 100% SOC, h 8 12:43 / 16:12 
Oplaadtijd AC 7,2 kW 80% / 100% SOC, h 9 4:00 / 5:25
Oplaadtijd DC 40 kW 80% / 100% SOC, h 10 1 / 1:56 

Rijprestaties
Topsnelheid km/u 130
Acceleratie van 0-50 km/u (s) 3,9
Acceleratie van 80-100 km/u (s) 10,1
Acceleratie van 0-100 km/u (s) 12,3

Verbruik & bereik 
Stroomverbruik (kWh / 100 km), gecombineerd 4 12,9 -12,7 
CO2 uitstoot 0
Bereik, volgens WLTP-cyclus, km | gecombineerd 6 7 260
Bereik, volgens WLTP-cyclus, km | stedelijk 360

Gewichten2

Massa rijklaar (kg)¹ 1.235
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.530
Max. aanhangergewicht geremd 3 0
Max. aanhangergewicht ongeremd 0

Remmen
Remmen Voor Geventileerde schijven
Remmen Achter Trommels

Velgen- en bandenmaten
Mii electric 5,0J x 14", 165/70 R14
Mii electric Plus 6,0J x 16", 185/50 R16

Voetnoten 

1)  Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen. 

2)  Verschillende meeruitvoeringen kunnen zorgen voor extra gewicht en daardoor invloed 
hebben op het verbruik van de auto.

3)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de 
zeespiegel en met iedere 1.000 m meer dient daarom telkens 10 procent van het treingewicht 
(toelaatbare aanhangbelasting + maximaal toelaatbaar gewicht van de auto) te worden 
afgetrokken.

4)  De aangegeven waardes zijn gebaseerd op voorgeschreven meetmethodes. De gegevens 
hebben geen betrekking op een specifiek automodel en is geen onderdeel van het 
aanbod, maar dienen alleen ter vergelijking tussen de verschillende typen voertuigen. Het 
brandstof-/elektriciteitsverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig hangen niet alleen 
af van het efficiënt gebruik van brandstof of energie-inhoud van de batterij, maar worden 
ook beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische factoren (bv. omgevingscondities) 
beïnvloed. Extra uitrusting en toebehoren (onderdelen, banden, enz.) kunnen relevante 
voertuigparameters, zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen en naast 
weers- en verkeersomstandigheden de verbruiks- en prestatiecijfers beïnvloeden. Verwijzing 
naar de momenteel geldende versie van Richtlijn 1999/94/E. De energielabels van 
voertuigen wordt gebaseerd op basis van CO2-uitstoot, uitgaand van het leeggewicht van 
het voertuig. Voertuigen die overeenkomen met het gemiddelde in de bijbehorende klasse, 
worden in categorie D ingedeeld. Voertuigen die beter dan het gemiddelde scoren worden in 
categorieën A ,B of C ingedeeld. Voertuigen die slechter scoren dan het gemiddelde worden 
ingedeeld in de categorieën E, F en G.

5)  Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk 
neergeklapte achterbank.

6)  De aangegeven WLTP-actieradius kan varieren door rijstijl, snelheid, buitentemperatuur, 
aantal inzittenden, belading, gekozen rijprofiel (normal, ECO, ECO+), topografie 
(wegeigenschappen) én het gebruik van ‘comfort-energieverbruik’ zoals de kachel, 
airconditioning, achterruitverwarming en andere energieverbruikers.

7)  De actieradius kan verminderen bij lage buiten temperaturen, hoger verwarmingsgebruik en 
meer gebruik van de snelweg

8)  Laadduur met netwerklaadkabel (2,4 kW) van 0% naar 80%, en naar 100% SoC (State of 
Charge/Batterijniveau)

9)  Laadduur met AC-Wallbox (7,2 kW) van 0% naar 80% en naar 100% SoC (State of Charge/
Batterijniveau) Let op: het laatste gedeelte van het laden (van 80% naar 100%) geschied door 
middel van druppelladen. Dit gedeelte duurt gemiddeld langer dan het laden van de eerste 
80% van de batterij.

10)  Laadduur met CCS-laadstation (40 kW) van 0% naar 80% SoC (State of Charge/
Batterijniveau)



Exterieur (mm) Mii 5-deurs
Lengte 3556
Breedte 1645
Hoogte 1481
Wielbasis 2421
Spoorbreedte voor 1428
Spoorbreedte achter 1424

Interieur (mm)
Comfortmaat -
Hoofdruimte voor 993
Hoofdruimte achter 947
Interieurbreedte op schouderhoogte voor 1369
Interieurbreedte op schouderhoogte achter 1388
Bagageruimte (L) 251
Bagageruimte met neergeklapte achterbank (L)⁵ 923

Diversen
Draaicirkel (m) circa 9,8

Afmetingen.
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Shuttel.
Laadpunten (accessoire bijlevering via Shuttel) Excl. btw Incl. btw
Smart thuislaadpunt 11 kW
-  Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A) laadpunt, inclusief loadbalancing 

- I.c.m. laadabonnement 900 1.089
- Niet i.c.m. laadabonnement 1.050 1.271

- Hostingkosten (verplicht) p/mnd 5,95 7,20
- Onderhoud (optioneel) p/mnd 5,00 6,05

Installatiepakketten voor thuislaadpunten
- Ready to go 500 605
- Standard 600 726
- Renew 875 1.059
- Meerprijs graafwerk per meter 38 46

Installatiepakketten zijn inclusief
- Installatie aan de wand
- Benodigde werkzaamheden in meterkast
- Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter
- 1 meter graafwerkzaamheden
- 1x muurdoorboring
- Arbeid en voorbereiding
- Uitleg en in werking stellen laadpunt

Smart zakelijk dubbel laadpunt 22kW
-  Eve Double Pro-line 22kW (3 x 32A) laadpunt 

- I.c.m. laadabonnement 2.250 2.723
- Niet i.c.m. laadabonnement 2.400 2.904

- Hostingkosten (verplicht) p/mnd 9,95 12,04
- Onderhoud (optioneel) p/mnd 10,00 12,10
Let op: voor een zakelijk laadpunt worden installatiekosten op maat door Shuttel geoffreerd.

Onderhoudsabonnement 5 6

Bij een elektrische auto komt net wat extra 
kijken en daar helpen we je graag bij. Als je 
elektrische auto geleverd is, wil je natuurlijk 
zorgeloos kunnen genieten van je nieuwe 
auto en zo snel mogelijk de weg op. Gelukkig 
zit dat bij SEAT wel goed. Tijdens het bestel-
len van je elektrische auto kun je namelijk 
direct alles regelen rondom laden. In één 
klap heb je dan je laadpunt, laadpas én 
mobiliteit van Shuttel geregeld. Voor 
zakelijk- én thuisgebruik. Wat wil je nog meer.

We hebben de volgende smaken:
1) Laadpunt en installatie:
   a) Thuis (oprit of publiek) 
   b) Zakelijk
2) Laadpas: 
 a) Shuttel basis 
 b) Shuttel mobiliteit 
3) Laadkosten 
 a)   Standaard laden (betalen per gebruik)
 b)  Laadabonnement (vast bedrag p/m) 

Laadpunt en installatie
Een eigen laadpunt voor de deur is wel zo 
handig. Dan ben je thuis of op het werk altijd 
verzekerd van een laadplek. Je kunt een 
laadpunt kopen, maar als zakelijk leaser heb 
je vaak ook de optie hem op te nemen in je 
leasecontract. De kosten zitten dan gewoon 
bij je vaste maandbedrag in. Samen met 
Shuttel bekijken we wat voor jou het beste 
laadpunt is. Daarnaast verzorgen we de 
complete installatie, zodat jij er geen 
omkijken naar hebt. Al vanaf € 1.089 incl. 
btw heb je een eigen laadpunt met load-
balancing om thuis veilig en voordelig te 
kunnen opladen. ● Standaard

 Optioneel
− Niet leverbaar 



Shuttel.
Bestelcode Excl. btw Incl. btw

Laadpas (Shuttel basis) p/mnd 1,64 1,99
Laadpas inclusief mobiliteit (Shuttel mobiliteit) p/mnd 4,95 5,99

Laadkosten

Laadtarieven per gebruik (standaard)
Starttarief  

excl. btw
Starttarief  

incl. btw
kWh-tarief

excl. btw
kWh-tarief

incl. btw
Thuisladen - - 0,19 0,23
Publiek laden 0,50 0,61 0,30 0,36
Snelladen 0,50 0,61 0,55 0,67
Ionity 0,50 0,61 8 per sessie 9,68 per sessie

Laadabonnement 
Bundels* 
Jaarkilometrage kWh

Met thuisladen  
excl. btw

Met thuisladen  
incl. btw

Zonder thuisladen 
excl. btw

Zonder thuisladen 
incl. btw

Bundel* Bundel*
10.000 km 1.667 kWh 35 42 44 54
15.000 km 2.500 kWh 52 63 67 81
20.000 km 3.333 kWh 69 84 89 108
25.000 km 4.167 kWh 87 105 111 134
30.000 km 5.000 kWh 104 126 133 161
35.000 km 5.833 kWh 122 147 156 188
40.000 km 6.666 kWh 139 168 178 215
*  - Jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk verbruikte kWh maal het vaste kWh-tarief (€ 0,25 met thuisladen en € 0,32 zonder thuisladen). 

- De ingeschatte kWh kunnen in Nederland gebruikt worden. Kosten van buitenlandse transacties worden 1-op-1 doorbelast en worden bovenop het voorschotbedrag in rekening gebracht. 
- De thuislaadvergoeding bedraagt € 0,19 per kWh. 
- Snelladen is gemaximaliseerd op 20%. Indien er meer wordt snel geladen worden deze kosten in rekening gebracht tegen € 0,55 per kWh. 
- Laadtransacties zijn vergroend met Europese windenergie. 
- Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden.

Laadpas
Via je dealer regel je een laadpas van 
Shuttel. Met je laadpas start je het laden 
van je elektrische auto. Thuis, in heel 
Nederland en bij één van de 70.000 
laadpalen in Europa. Bij de laadpas 
ontvang je ook een laadsleutelhanger. Zo 
heb je je laadpas altijd bij de hand. Maar 
er is meer: met deze pas heb je recht op 
extra privileges. Zo kun je gratis gebruik 
maken van een rijtraining voor elektrisch 
rijden en krijg je 10% korting in de SEAT 
webshop.

Laadkosten
Bij het bestellen van je elektrische auto 
kies je bij de SEAT dealer de laadoplossing 
die het beste bij je past. Voor de betaling 
van je laadkosten kun je kiezen uit twee 
opties: standaard laden (betalen per 
gebruik) of het laadabonnement. De 
betaling van de laadkosten verloopt via je 
laadpas. Betaalt je werkgever de laadkos-
ten? Dan krijg je de kosten van thuisladen 
teruggestort op je rekening. De thuislaad- 
en overige laadkosten verrekent Shuttel 
vervolgens met je werkgever of lease-
maatschappij. Optioneel is de laadpas uit 
te breiden met Shuttel mobiliteit. Met 
dezelfde pas reis je dan met o.a. het OV, 
de OV-fiets en de taxi en worden alle 
kosten op een factuur verzameld.

Kijk voor meer informatie over de 
verschillende laadmogelijkheden  
in de SEAT Laadbrochure, te vinden  
op onze website.
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Mis niets.
Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
SEAT Mii electric samenstellen. En zelfs een proefrit reserveren!

SEAT DriveMii app.
Deze hadden we ook al in de reguliere Mii en dit is een app die fungeert als infotainment 
scherm via Bluetooth connectie met de auto. De functionaliteiten zijn: 
•  Media/radio
•  Navigatie
•  Rijgegevens
•  E-manager 
•  Ecotrainer
•  Contacten
•  Instellingen

   

Internet 
Onze website staat vol informatie. En het laatste SEAT-nieuws en updates delen we 
natuurlijk via Social media. 

www.seat.nl

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

Car configurator
Zie je het voor je? Met de nieuwe Car configurator stel je online moeiteloos jouw model 
SEAT samen. Kijk, klik en kies; dat is mooi makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator



Inclusief
Fabrieks voorgeschreven interval  
o.b.v. 15.000 km per jaar

12 mnd
15.000 km

24 mnd
30.000 km

36 mnd
45.000 km

48 mnd
60.000 km

60 mnd
75.000 km

72 mnd
100.000 km

Onderhoudsinspectie eerste keer 2 jaar óf maximaal 30.000 km, 
daarna elk jaar óf max 30.000 km ● ● ● ● ●

Uitgebreide inspectie eerste keer 3 jaar, daarna elke 2 jaar ● ●
Interieurfilter elke 2 jaar óf 30.000 km ● ● ●
Remvloeistof elke 3 jaar óf maximaal 60.000 km ● ●
APK alleen keuren en afmelden ● ●

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van 
slijtage van onderdelen of schade door het gebruik van 
de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven 
onderhoudsadviezen van de auto zijn niet inbegrepen. 
SEAT stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat 
het voertuig conform fabrieksvoorschrift is onderhouden. 
Indien je het voertuig exclusief de door SEAT geadvi-
seerde onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kun 
je dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat 
geval zal het bedrag van € 236 exclusief BTW (€ 286 
inclusief BTW) worden afgetrokken van de consumenten-
adviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt 
hierdoor niet.

Mobiliteitsservice.
We bieden iedereen die een nieuwe SEAT koopt gratis 
Levenslange Mobiliteitsservice aan. Door een efficiënte 
dienstverlening zorgen wij er voor dat je zo snel mogelijk 
weer op weg wordt geholpen. Je kunt ons, wanneer je 
om hulp verlegen zit, 24 uur per dag bereiken via tele-
foonnummer 0800-0242500. Zowel in Nederland (dus 
ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag 
naar de voorwaarden bij je SEAT-dealer.

Onderhoud en garantie.
Het is belangrijk dat de Mii electric in goede conditie 
blijft. De Mii electric wordt daarom standaard geleverd 
inclusief zes jaar onderhoud en APK. De speciaal opge-
leide SEAT-technici zullen de werkzaamheden uitvoeren.

De SEAT Mii electric wordt geleverd inclusief:
•  4 jaar volledige fabrieksgarantie
•   8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu  

(max. 160.000 km)
•  Door SEAT geadviseerde onderhoudsinspecties en de 

wettelijke APK-keuringen voor een periode van 6 jaar 
(tot 72 maanden) óf maximaal 90.000 km (hetgeen 
wat als eerst bereikt wordt), uit te voeren door een 
erkende Nederlandse SEAT Servicepartner naar 
keuze. In totaal betreffen het 4 onderhoudsinspecties. 
Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen:

 - Onderhoudsinspecties
 - Vervanging remvloeistof
 - Vervanging interieurfilter

SEAT Service.



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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