
De nieuwe  
SEAT Mii electric.



Created in 
Barcelona.

1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt
Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later inspireren en
bewegen wij mensen wereldwijd.

En blijven we trouw aan onze roots, aan Barcelona.
De Spaanse energie is onze brandstof. Letterlijk en
figuurlijk; de Spaanse zon is goed voor 50% van de energie
van het productieproces. Barcelona is non-stop in beweging
en SEAT beweegt mee. Waarom? Stilstaan is geen optie.
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Stap in en start. Doorbreek de 
sleur met SEAT. Kies je eigen 
koers. Kies je eigen tempo. 
Plan je eigen route en 
bestemming. Stilstand is 
achteruitgang. Dus ga 
gewoon op weg. Rij relaxed. 
Geniet van vandaag. Waar ga 
jij naartoe?

Electric 
start!
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Jouw Mii electric.
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Ben je er 
klaar voor?

Andere tijden, ander vervoer. De nieuwe SEAT Mii 
electric brengt je overal. Stadse routes of snelweg; 
je zegt het maar. Compact en krachtig: de Mii 
electric staat altijd voor je klaar. Kies voor design en 
details. Kies voor technologie en verbinding. Kies 
voor de toekomst. Een betere wereld start bij jou.
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Waar ga je naartoe? Met de nieuwe SEAT Mii electric heb je 
een standaard bereik van 260 kilometer. Rijd je 100% in de 
stad? Dan loopt dat op tot maximaal 360 kilometer*.  
Let’s go!

De Mii electric trekt op van 0 tot 50 km/u in slechts 3.9 
seconden. Pit, power en prestaties; opgeladen en klaar voor 
iedere rit. Jij ook?

Doe meer.
Bereik meer.
Geniet meer.

Actie & Actieradius

*WLTP-bereik tot 259 km als combinatierit op de snelweg  
en in de stad en tot maximaal 359 km als stadsrit.



Voordelen van elektrisch rijden

Take 
charge!

100% elektrisch rijden? Dat is bijdragen aan de 
toekomst en genieten van vandaag. Een slimme mix 
van verstandig en fun. Met de compacte SEAT Mii 
electric kom je overal. Rijd je in de stad? Je hoeft 
nooit lang te zoeken naar een parkeerplek. De Mii 
past bijna altijd.

Duurzaam rijden is een slimme keuze. Ook voor je 
portemonnee. De SEAT Mii electric is betaalbaar, 
wordt geleverd met standaard tot 6 jaar onderhoud 
of maximaal 90.000 km (hetgeen wat als eerst 
bereikt wordt) en de kosten, bijvoorbeeld voor 
‘tanken’, zijn lager. 
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De Mii electric is slim, stads en stijlvol.  
Van de koplampen tot de belettering. Van de 
buitenspiegels tot de 16 inch lichtmetalen velgen. 
Mooi hè.

Aanstekelijk.

Exterieur
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Naar vrienden of werk. Stad of snelweg. Shoppen of 
sporten; met de nieuwe SEAT Mii electric kom je 
overal. Kies voor de perfecte mix van stijlvol en slim. 
Met compacte ruimte voor al je plannen. Voel je 
gelukkig en doe groen.

Betere 
toekomst.
Goed op weg.

Exterieur



Interieur

Kleine details. 
Groot effect.

De nieuwe SEAT Mii electric; perfecte mix van controle en 
comfort. En, eerlijk is eerlijk, met een dosis cool. Het design 
van het dashboard, 5 inch kleurendisplay, radio, 
soundsystem met 6 speakers en een smartphone houder; 
alles draait om jou. Om jouw gemak. Om jouw rijplezier.

Wil je meer? Dat kan. Verwarmde voorstoelen? Pure 
verwennerij. Nog fraaiere bekleding, leren versnellingspook 
en chromen details op het dashboard? Je zegt het maar…
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In de nieuwe SEAT Mii electric draait het om jou.  
Om veilig en relaxed rijden. Om plezier en genieten. 
Genieten van het uitzicht, van het interieur, van de 
wegligging, van de stoelen, van het binnenklimaat, 
van de display en het dashboard. Tel daar ook nog 
eens de subtiele sfeerverlichting bij op. Wat wil je 
nog meer?

Geniet 
vanbinnen.

Comfort en technologie



De SEAT DriveMii App en je eigen smartphone; 
perfecte infotainment. Navigeer - ook offline -, 
luister naar je eigen muziek, check de Mii-status, 
gebruik handschriftherkenning en doorzoek je 
contacten, controleer je bereik en meer. Zo heb je 
alles binnen handbereik.

Jouw 
smartphone. 
Onze techniek.

SEAT DriveMii App
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Multifunctioneel en overzichtelijke display. 
Bekijk je bereik, ritten, kilometerstand, 
motorstatus, en nog meer Mii-info. 

Met Mii alles goed?

Geen internet? Geen probleem. Met de 2D en 
3D routekaarten in de app vind je gewoon je 
weg. Traffic Sign Reminder toont belangrijke 
verkeersinformatie op de kaart. Speed Limiter 
houdt je op de hoogte van de 
maximumsnelheid ter plekke. 

Offline navigatie.

Haast? Schrijf snel op de display. De app 
doorzoekt je contacten, muziek, oproepen  
en meer.

Handschriftherkenning.



Klaar voor vertrek? Final check met je smartphone. 
Elektrisch opladen, climate control op afstand, je 
parkeerplaats…Jouw SEAT Mii electric, daar kun je op 
vertrouwen. Let ’s go.

Jij en je auto. 
Samen.

SEAT CONNECT

Volgeladen SEAT Mii electric? Dat wil je. Overal 
en altijd. e-Manager denkt met je mee. Over de 
starttijd. Over de laadtijd. Over de locatie. Over 
beschikbare laadpalen. Lekker hoor, zo’n 
slimme personal planner.

Gedachteloos geparkeerd? Geen probleem. 
De GPS-locator vertelt direct waar jouw SEAT 
Mii electric staat te wachten. De zoekzone kent 
geen grenzen. 

e-Manager.

Waar sta ik ook alweer?
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Meer weten? Check de status van je auto 
via je smartphone. Deuren dicht? 
Verlichting aan? Actieradius? 

Ken je Mii.

IJskoud? Snikheet? Regel de temperatuur 
binnen, op basis van het weer buiten. Op 
afstand bedienbare airco; dat is een lekkere 
binnenkomer.

Climate control op afstand.

Opgeladen en op temperatuur? Stel vooraf je 
vertrektijd in en laat de rest over aan de Mii 
electric. Eenmalig of iedere dag dezelfde tijd? 
Jij bepaalt. 

Klaar voor vertrek.

Slim rijden? Verbeter je rijgedrag en haal het 
maximale uit iedere kW. Check je smartphone 
en bekijk de gemiddelde snelheid, rijtijd, 
gereden afstand en verbruik. 

Ritinformatie.



De nieuwe SEAT Mii electric; vertrouwd en toch net 
even anders. Next level technologie garandeert next 
level autorijden. Vaste ingrediënten? Plezier. Gemak. 
Veiligheid. Overal en altijd.

Mii beschermt 
jou.

Veiligheid

Het miezert, regent, plenst of giet. In de  
achteruitkijkspiegel zit een sensor. Deze 
registreert de hoeveelheid neerslag en stuurt 
automatisch de ruitenwissers aan. Da’s handig.

Extra bescherming, extra veilig. Airbags voor 
bestuurder en passagier worden direct 
geactiveerd bij een aanrijding. 

Regensensor.

Voor- en zijairbags.
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Ontspannen wegrijden van een helling? 
Geen probleem. Achteruitrollen is er niet 
meer bij. Zeg maar dag tegen de 
hellingproef.

Hill Hold Control.

Lange afstand? De Mii denkt mee. Lane Assist 
stuurt bij als je ongemerkt ‘buiten de lijnen’ rijdt. 
Traffic Sign Reminder toont belangrijke en 
actuele verkeersinformatie direct op de 
routekaart.

Lane Assist & Traffic Sign Reminder.

Compact en wendbaar; de nieuwe SEAT Mii 
electric parkeer je op de krapste plekken. Kijk, 
luister naar de geluidssignalen en stuur. Voila!

Parkeersensoren achter.



Jouw keuze.
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Waar ga jij voor?



SEAT Mii electric.
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De nieuwe SEAT Mii electric; compact, 
comfortabel en compleet. Alles draait om 
jou. Om zorgeloos elektrisch rijden. Ben je er 
klaar voor?

Gewoon 
doen.

Focus op de weg.

Kies jouw stijl.

Anders dan anderen?  
Kies je lievelingskleur… een 
contrasterend zwart dak… én 
zwarte buitenspiegels. Hoe fraai 
is dat?

Traffic Sign Reminder; 
belangrijke verkeers- en route-
informatie direct op de digitale 
kaart. Je weet op elk stukje van 
de route waar je extra op moet 
letten. 



01

02

Van rijgegevens tot eenvoudige navigatie, 
de SEAT DriveMii-app helpt je op weg.  
Met een handige smartphonehouder en  
een USB-oplader.

03  Overal connected.

Snelheid, kilometerstand en actieradius; alle 
belangrijke info in het zicht. Mii maakt het je 
makkelijk.

05  Meten is weten.

IJskrabben in de kou? No way. 
Voorruitverwarming ontdooit jouw ruit.

06  Winterklaar.

Bij snelheden boven de 65 km/uur checkt 
een camera of je binnen de lijntjes blijft. 
Wijk je af? Lane Assist stuurt bij.

04  Beetje bijsturen.

Onderweg luisteren naar je eigen muziek.  
5 inch kleurendisplay, radio, 6 speakers en 
diverse opties voor Bluetooth, USB en SD. 
Jouw device, jouw muziek, jouw Mii.

02  Ritten met ritme.

Nog meer comfort in je kilometers? Gebruik 
Cruise Control. Stel de gewenste snelheid in 
en je Mii geeft gas of remt. 

01  Relaxed rijden.
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SEAT Mii electric Plus.
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Kiezen voor elektrisch rijden is kiezen voor 
beter. Voor duurzaam. Voor verandering. 
Voor vooruit. Wil je meer? Geniet van de  
Plus-punten.

Mag het iets 
meer zijn?

Blik op de weg.

Maatwerk.

In de achteruitkijkspiegel zit een 
slimme sensor. Langdurige 
regen of een heftige plensbui? 
De sensor stuurt de 
ruitenwissers aan. Links, rechts… 
Ook de helderheid van de 
koplampen wordt automatisch 
aangepast aan je omgeving. 
Dat rijdt relaxed.

Slecht weer? Mistlampen aan de 
voorkant beperken de 
lichtreflectie bij mist, regenbuien 
of sneeuw.
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02

Warmer? Kouder? Geen ruzie. Temperatuur 
van de bestuurders- en passagiersstoel is 
individueel instelbaar. Dat zit wel goed.

01  Warm op weg.

Koppel je smartphone met de SEAT Mii 
electric. Overal en altijd connected en in 
control, met de SEAT DriveMii App. Muziek, 
navigatie, voertuiginfo en meer. 

02  Connect Mii.

Fraai en functioneel; 16 inch lichtmetalen 
velgen in stijlvol Atom Grey.

03  Kwartet met klasse.

Kijken zonder gezien te worden. Getinte 
achterruiten houden nieuwsgierige blikken 
buiten. Mooi hè.

04  Meer privacy?

Elektrische en verwarmbare buitenspiegels. 
Bediening van binnenuit. Vorstvrij voor 
bestuurder en passagier. Daar is over 
nagedacht!

05  Kijk, dat is slim.

Stuur, handrem en versnellingspook: 
uitgevoerd in leer. Liggen lekker in de hand. 
Zijn een lust voor het oog. 

06  Luxe met leer.
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Velgen.

16 inch

14 inch

Design 16 inch Machined Atom Grey 
Mii electric Plus

Urban 14 inch wieldop 
Mii electric
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Bekleding.

Visual Mii electric Plus

Suni Mii electric



Kleuren.

Deep BlackTungsten Silver

Candy White Tornado RedCosta Blue

Alle kleuren (met uitzondering van Deep Black)  
zijn optioneel verkrijgbaar met een contrasterend 

zwart dak en zwarte buitenspiegels.
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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 
bestellen 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 
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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 bijna 
100.000 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 
laadkosten? Dan krijg je de kosten van 
thuisladen teruggestort op je rekening. De 
thuislaad- en overige laadkosten 
verrekent Shuttel vervolgens met je 
werkgever of leasemaatschappij. 
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.



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

SEAT CONNECT.
De Mii electric is uitgerust met de eerste generatie van
SEAT CONNECT en deze app zorgt ervoor dat jij op
afstand toegang hebt tot je auto en verschillende
gegevens & functionaliteiten:
•  Rijgegevens 
•   Voertuiginformatie (deuren, lichten, range,  

status laden)
•  Parkeerlocatie
•   Klimaatregeling op afstand (hoeft niet aan de 

laadpaal te liggen om dit te kunnen doen, maar wel 
minimaal 20% batterij nodig)

•  E-manager:
 - Instellingen wat betreft laden 
 -  Laden wordt automatisch op de meest kost efficiënte 

manier uitgevoerd 
 -  Maximaal laadniveau kan bepaald worden om zo de 

levensduur van de batterij te bevorderen
•   Vertrektijden: kunnen ook ingesteld worden zodat de 

batterij daarvoor wordt opgeladen. 

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
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SEAT Service.

 - Remtrommels reinigen
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 € 266 exclusief BTW en € 322 
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  
telefoonnummer 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 tot zes jaar onderhoud óf maximaal 90.000 km 
(hetgeen wat als eerst bereikt wordt) en APK.  
De speciaal opgeleide SEAT technici zullen de werk-
zaam heden 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 tot 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 2 onderhoudsbeurten 
volgens bijgaand schema, waarmee je onderhoud tot 
72 maanden of max 90.000 km (hetgeen wat als eerst 
bereikt wordt) is afgedekt.

Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen:
 - Onderhoudsinspecties
 - Vervanging remvloeistof
 - Vervanging interieurfilter

Inclusief Exclusief
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
90.000 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 eerste keer 3 jaar, daarna elke 2 jaar ● ●
APK alleen keuren en afmelden ● ●



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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