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Nieuwe Arona, Leon CUPRA R en Amazon Alexa: 
SEAT's hoofdrolspelers op het avondevenement 
van de Volkswagen Groep tijdens de IAA 2017  

 

/ Matthias Müller, Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Volkswagen AG, presenteerde de nieuwste modellen tijdens de 
Volkswagen Group Night 

/ De SEAT Arona maakt zijn internationale debuut op het 
internationale autosalon 

/ De Leon Cupra R is de krachtigste auto voor de openbare weg uit 
de geschiedenis van SEAT, en ook de meest exclusieve, met een 
beperkte oplage van 799 exemplaren 

/ Alexa, de interactieve spraakdienst ontwikkeld door Amazon, zal 
eind 2017 beschikbaar zijn in de Ateca en Leon, en vanaf 2018 in 
de Arona, Ibiza en de grote SUV 

/ SEAT presenteert de nieuwe Digital Cockpit voor het eerst op de 
IAA 2017: functionelere, comfortabelere en meer aanpasbare 
digitale instrumenten 

 

SEAT presenteerde zijn nieuwste producten op het avondevenement van de 
Volkswagen Groep, de nacht voor de officiële opening van de editie 2017 van 
het internationale autosalon in Frankfurt. De nieuwe Arona en Leon CUPRA R, 
evenals Amazon Alexa, de innovatieve spraakgestuurde digitale dienst, waren 
SEAT's belangrijkste hoofdrolspelers op deze speciale avond. Matthias Müller, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG, was de 
ceremoniemeester en verzorgde de introductie van de nieuwste modellen voor 
de pers, die talrijk was uitgenodigd om als eerste getuige te mogen zijn van de 
spannende releases van de Volkswagen Groep.  

 

Morgen zullen de Arona, Leon CUPRA R en Amazon Alexa de aandacht opeisen 
op de eerste persdag van de IAA in Frankfurt. Om 12.15 uur zal de Voorzitter 
van SEAT, Luca de Meo, een persconferentie houden op de SEAT-stand om te 
praten over de nieuwe Arona, Leon CUPRA R, Amazon Alexa en de shortlist met 
namen voor SEAT's toekomstige grote SUV. In de namiddag, om 15.00 uur, 
zullen Wayne Griffiths, Executive Vice-President voor Sales en Marketing, en Dr. 
Matthias Rabe, Executive Vice-President voor Onderzoek en Ontwikkeling, 
praten over de nieuwe Leon CUPRA R en toekomstige CUPRA-projecten. Om 



 

16.30 uur zullen Ned Curic, Amazon Alexa Automotive Vice-President, en Dr. 
Matthias Rabe het slotwoord voeren over de integratie van de nieuwe 
innovatieve spraakgestuurde dienst Amazon Alexa in het SEAT-gamma.  

 

Nieuwe SEAT Arona 

Na zijn eerste verschijning in Barcelona voor 250 internationale journalisten in 
juni wordt de nieuwe SEAT Arona internationaal gepresenteerd op de IAA 
Frankfurt. De prijzen van SEAT's nieuwste model zullen worden bekendgemaakt 
en de eerste bestellingen zullen geplaatst kunnen worden.  

De Arona, SEAT's derde nieuwe model in 2017 na de nieuwe Leon en Ibiza, is 
alweer een nieuwe stap in het grootste productoffensief van SEAT ooit. De grote 
SUV die in 2018 wordt gelanceerd, is slechts een onderdeel daarvan. De Arona, 
het tweede model dat gebruikmaakt van het MQB A0-platform, is het jongste 
broertje in SEAT's groeiende SUV-familie en de eerste SEAT in het segment van 
de compacte cross-overs. De nieuwe SEAT Arona, die uitsluitend wordt 
gebouwd in Martorell, onderscheidt zich van de rest met zijn fantastische 
hoogte en breedte, talloze personaliseringsmogelijkheden en de meest 
geavanceerde veiligheids- en connectiviteitstechnologie. Elegantie, ruimte, 
functionaliteit en comfort van maandag tot vrijdag; avontuur, robuustheid, 
sportiviteit en efficiëntie in het weekend. De nieuwe SEAT Arona pakt natuurlijk 
ook uit met SEAT's aantrekkelijke, unieke design en is bestemd voor 
bestuurders die op zoek zijn naar opwinding zonder de dynamiek, verfijning en 
sportiviteit van het Spaanse merk op te offeren.  

 

Nieuwe Digital Cockpit 

Een andere reden om de SEAT-stand te bezoeken is de nieuwe Digital Cockpit, 
die voor het eerst wordt aangeboden in de Arona, Leon ST CUPRA, Ibiza en 
Ateca. Het Spaanse merk zal de Digital Cockpit begin 2018 introduceren in de 
Leon en de Ateca, en later in de Ibiza en de Arona. Dankzij de nieuwe Digital 
Cockpit hebben de instrumenten niet alleen een modernere en veelzijdigere 
look, maar ook een betere functionaliteit. Het systeem kan worden 
geconfigureerd naargelang van de voorkeuren van de bestuurder, en alle 
instrumenten hebben nu een fantastische resolutie. Het gaat niet alleen om het 
verbeteren van het design of het infotainmentsysteem, maar ook om de 
voordelen die het oplevert bij de rijervaring, die positief bijdragen tot de 
veiligheid en het comfort. Deze nieuwe functie is andermaal een belangrijke 
technologische stap voorwaarts voor SEAT, en komt duidelijk overeen met de 
digitaliseringsstrategie van het bedrijf.  

 

Leon CUPRA R 

We kunnen met grote zekerheid stellen dat de nieuwe SEAT Leon CUPRA R op 
de IAA 2017 de hoofden op hol zal brengen op de SEAT-stand. De krachtigste 
SEAT voor de openbare weg ooit is meteen ook de meest exclusieve, met een 



 

beperkte oplage van 799 exemplaren. De nieuwe SEAT Leon CUPRA R, die 
verkrijgbaar is met een manuele versnellingsbak (310 pk) of een DSG-bak (300 
pk) - in beide gevallen met zes verhoudingen en voorwielaandrijving - heeft 
exclusieve koolstofvezeldetails op de voor- en achterspoilers, de 
drempelverbreders en de voorste diffuser. De buitenspiegels zijn afgewerkt met 
koper, net zoals andere details op de velgen, wielbogen en de nieuwe neus met 
krachtige luchtinlaten. De 799 gelukkige eigenaren van een SEAT Leon CUPRA 
R, waarvan de verkoop eind 2017 van start gaat, zullen ook in het interieur 
kunnen genieten van koolstofvezel- en koperdetails, evenals van een stuur en 
versnellingspookknop met alcantara bekleding. Er zijn drie kleuren beschikbaar: 
Midnight Black, Pyrenees Grey en het exclusieve Matt Gray. Er werd extra 
aandacht besteed aan de ophanging, maar de SEAT Leon CUPRA R krijgt ook 
Brembo-remmen en een nieuw uitlaatsysteem. Een volledig uniek en enig 
model, gereserveerd voor 799 van de meest veeleisende klanten van het merk.  

 

Amazon Alexa, uw persoonlijke spraakdienst 

Wat Amazon Alexa betreft, zal SEAT het eerste automerk in Europa zijn dat 
deze interactieve spraakdienst, ontwikkeld door het bekende Amerikaanse 
onlinebedrijf, in zijn auto's integreert terwijl u onderweg bent. 

Amazon Alexa zal eind dit jaar beschikbaar zijn in de Leon en Ateca en vanaf 
2018 in de Ibiza, Arona en de grote SUV. Amazon Alexa, dat in 2014 werd 
gelanceerd als een spraakgestuurde dienst voor thuisgebruik, wordt nu 
geïntegreerd in SEAT's modellen en zal de bestuurders de meest geavanceerde 
connectiviteit bieden, met 20.000 'vaardigheden' die zijn inbegrepen dankzij 
zijn open universum met meer dan 150 partners die in constante groei en 
evolutie zijn.  

Dankzij Amazon Alexa kan de bestuurder met spraakinstructies onder meer zijn 
persoonlijke agenda beheren, liedjes zoeken, interessante plaatsen vinden, in 
real time online nieuws beluisteren of de dichtstbijzijnde autodealer vinden, 
allemaal onder een strikt privacyprotocol. In zijn eerste integratiefase zal 
Amazon Alexa beschikbaar zijn in het Engels en het Duits, de twee talen die 
momenteel beschikbaar zijn voor het systeem. 

 

  



 

SEAT is de enige constructeur die in Spanje wagens ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en commercialiseert. De 
multinational, die deel uitmaakt van de Volkswagen-groep, heeft zijn hoofdzetel in Martorell (Barcelona) en 
exporteert 81 % van zijn wagens naar meer dan 80 verschillende landen. In 2016 realiseerde SEAT een 
operationele winst van 143 miljoen euro – het beste resultaat ooit in de geschiedenis van het merk – en 
verkocht het wereldwijd ongeveer 410.000 wagens. 

De SEAT-groep stelt meer dan 14.500 personen te werk in zijn drie productiecentra in Barcelona, El Prat de 
Llobregat en Martorell, waar onder andere de succesvolle Ibiza en Leon worden gebouwd. Verder bouwt SEAT de 
Ateca en Toledo in Tsjechië, de Alhambra in Portugal en de Mii in Slovakije. 

SEAT beschikt eveneens over een Technical Center, een kenniscentrum met ca. 1.000 ingenieurs die de 
drijvende kracht vormen achter de innovaties van de grootste Spaanse investeerder in Onderzoek en 
Ontwikkeling. SEAT gebruikt vandaag al de nieuwste technologie op het vlak van connectiviteit in zijn voertuigen 
en werkt aan de globale digitalisering van de onderneming, ter ondersteuning van de mobiliteit van de 
toekomst. 


