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Nieuwe Ibiza zegeviert in Auto Express Awards
/

Eerste internationale onderscheiding voor de nieuwe Ibiza: Auto
Express Supermini of the Year

/

Auto Express bekroont de ‘verbluffende’ Ibiza om zijn ruimte,
comfort, verfijning en in het bijzonder zijn betaalbaarheid

/

Andere eervolle vermeldingen voor de SEAT Ateca in de
categorie ‘Mid-sized SUV’ en de SEAT Alhambra in de categorie
‘MPV’

/

Ibiza van de vijfde generatie, gebouwd in Barcelona op het
nieuwe MQB A0-platform, is eerste model dat het nieuwe
platform van de Volkswagen-groep gebruikt

De nieuwe SEAT Ibiza heeft al meteen in de maand van zijn commercialisering
zijn eerste grote internationale onderscheiding behaald, als ‘Best Supermini’ in
de Auto Express New Car Awards 2017. Voor het stijlvolle nieuwe model is dit
een schitterend resultaat, dat zijn commerciële potentieel en zijn hoge
aantrekkingskracht bevestigt. De Ibiza, vaandeldrager van het merk sinds 30
jaar, is intussen aan zijn vijfde generatie toe en is in betere vorm dan ooit, met
een gloednieuw platform, indrukwekkende rijeigenschappen en een hoogstaand
niveau van kwaliteit, verfijning en technologie. De Ibiza is sinds zijn lancering in
1984 de bestseller van SEAT, met 5,5 miljoen verkochte exemplaren in de
voorbije 33 jaar.

Auto Express-hoofdredacteur Steve Fowler verklaarde over de toonaangevende
kwaliteit van de Ibiza: “De nieuwe Ibiza is een verbluffende stadsauto
met een in dit segment tot dusver ongeziene maturiteit. Wij houden van
zijn ruimte, comfort en verfijning, alsook van zijn stijl. Maar het beste
van al is zijn prijs – dit is echt een betaalbare auto, zowel in aankoop
als in gebruik.”

Zijn mening wordt ook weerspiegeld in de resultaten van de eerste wegtest die
Auto Express in het VK uitvoerde: “er is een nieuwe topper in het favoriete
segment van de Britten”.

De Ibiza kreeg zijn onderscheiding net op de dag na de internationale
persvoorstelling van de nieuwe Arona. Met de nieuwe Arona treedt SEAT voor
het eerst toe tot het segment van compacte cross-overs. Hij wordt gebouwd op
hetzelfde platform als de Ibiza en zal vanaf november beschikbaar zijn bij de
dealers.

SEAT investeerde 900 miljoen euro in beide modellen, en met de Arona zal het
merk zijn marktdekking uitbreiden tot 75 %. Bovendien zal de Arona ook helpen
om een extra boost te geven aan de verkoop van SEAT, die van januari tot mei
van dit jaar met 13,9 % toenam.

Hoewel vooral de Ibiza in de schijnwerpers stond, kreeg SEAT van Auto Express
ook eervolle vermeldingen voor de Ateca in de ‘Mid-sized SUV’-klasse en de
Alhambra in de categorie van de MPV’s.

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.

