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SEAT QR CODE
Aproxime-se do SEAT Mii com o seu 
smartphone ou tablet. Carrega uma App QR 
e faça o scan do código ou navegue para 
o endereço URL no seu browser de internet.

INSIDE SEAT

A nossa história constrói-se com 
as estórias de milhões de pessoas.
E seremos sempre guiados pelos 
nossos clientes, porque tudo o que 
queremos é garantir-lhe a 
tecnologia que o fará feliz.

Os engenheiros inspiram-se em tudo 
o que veem e sentem.
A SEAT inspira-se em Barcelona, onde 
o design é alimentado pela essência 
do belo.
E nós combinamos o nosso design 
com a tecnologia de topo e a qualidade 
padrão do Grupo Volkswagen. 

Em 1953, com o nascimento do primeiro 
SEAT, arrancaram também os sonhos 
de um país. Hoje, passados mais de 60 
anos, a nossa tecnologia evoluiu de forma 
muito focada: criar diariamente coisas 
belas para o Mundo…

TECHNOLOGY 
TO ENJOY



DE Mii PARA TI. Admitamo-lo: a vida seria 
muito aborrecida se todos gostássemos do 
mesmo. Por isso, há um SEAT Mii para cada 
gosto. Com novas cores, novas decorações 
interiores e novas maneiras de fazer com 
que o Mii se identifi que mais consigo, O 
SEAT Mii celebra a tendência dos nossos 
tempos. Qual é a sua escolha?

Crie a 
tendência.

SEAT Mii COLLECTION

 Mii by MANGO
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3 PORTAS OU 5? A ESCOLHA É SUA. Hoje 
em dia, precisamos de ter o que realmente é 
importante, sem atalhos nem compromissos. 
E o que precisa é de um automóvel mais 
pequeno mas com um grande coração. Um 
automóvel que seja tão prático como atraente. 
Um automóvel desenhado para a cidade, mas 
com a mais recentes tecnologias em segurança 
e auxilio à condução. Que se adapte a qualquer 
situação. Talvez, afi nal, possamos ter tudo. 
Descubra o SEAT Mii, o companheiro perfeito 
para o seu estilo de vida urbano.

Viver 
na cidade.

SEAT Mii

 Mii by MANGO
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ELEGANTES COMBINAÇÕES DE CORES PARA 
A CARROÇARIA, JANTES E RETROVISORES. 
O SEAT Mii inclui cores vivas que podem 
combinar com as jantes e com os retrovisores 
exteriores criando combinações surpreendentes. 
Escolha a sua personalização para que o seu 
Mii expresse o seu lado mais colorido.

Bonito 
por fora.

DESENHO EXTERIOR

 Mii by MANGO
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CARROÇARIA COMPACTA COM UM 
INTERIOR INCRIVELMENTE ESPAÇOSO. 
Refi nado, elegante e com detalhes únicos 
nos pormenores e acabamentos. Entre no 
seu SEAT Mii e descubra um automóvel tão 
atraente por dentro como por fora.

Espaço para 
tudo o que 
necessite.

DESENHO INTERIOR
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A BELEZA ESTÁ NO INTERIOR. 
No interior do SEAT Mii são os pequenos 
detalhes que causam uma grande impressão. 
Ideias práticas de arrumação, como um 
gancho para a mala, ou preciosos pormenores 
de acabamentos, como a costura colorida do 
volante e os frisos cromados nos botões do 
rádio, saídas de ventilação e nos trincos das 
portas, farão com que se apaixone facilmente 
pelo SEAT Mii. 

Até ao mais 
pequeno 
detalhe.

DETALHES DE DESIGN

 Mii by MANGO  Mii by MANGO Mii by MANGO
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INTELIGENTEMENTE BELO. Ligue-se ao SEAT 
Portable System, com funções como a pesquisa 
“on line”, navegação por reconhecimento de 
voz e informações do computador de bordo. 
Descontraia-se com os sensores traseiros de 
estacionamento, que contribuem para uma 
condução mais fácil e segura.

Visão 
de futuro.

TECNOLOGIA

14 | 15



RENDIMENTO RESPONSÁVEL. 
A gama de motores do Mii garante uma agilidade 
excecional tanto na cidade como em estrada 
aberta. Graças à sua tecnologia, os motores 
têm um excelente rendimento com um baixo 
custo para o meio ambiente. E se quiser fazer 
uma viagem ainda mais tranquila, não precisa 
de manter o pé no acelerador, o Mii conta com 
“cruise control”.
Mais: se quiseres alguns bons conselhos de 
como conduzir melhor, experimente o Ecotrainer, 
uma forma divertida de melhorar o seu estilo 
de condução.

Divirta-se 
ao volante.

EFICIÊNCIA E 
RENDIMENTO

Mii FR-Line
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CORES

BRANCO B4B4 R  St

VERMELHO TORNADO G2G2 R  St

PRATA REFLEX 8E8E R  St

BEJE GLAM J4J4 R  St  M

PRATA TUNGSTEN K5K5 R  St

PRETO DEEP 2T2T R  St  M

AMARELO SUNFLOWER T1T1 R  St

BLUEBERRY S8S8 R  St

O SEAT Mii oferece uma gama de cores que 
acrescentará mais cor à estrada.

Renda-se 
à Moda.

Reference /R/

Style /St/

Mii by MANGO /M/

Opcional 
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ESTOFOS

Por dentro, o SEAT Mii é tão agradável como 
por fora. Disfrute dos interiores de qualidade 
para todos os gostos: para um ambiente 
relaxado, o padrão do Mii Style é o ideal, para 
algo ainda mais requintado e com detalhes de 
design exclusivos, o Mii by MANGO é a opção.
Há um Mii para cada pessoa

Aconchegue-se.

Reference /R/

Style /St/

Mii by MANGO /M/

De série 

Opcional PRETO ALCANTARA 18 + PMB / PMB M

PRETO ALCANTARA MC+PLC St

TECIDO BE St

TECIDO AA R
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JANTES

O SEAT Mii oferece uma gama de jantes 
exclusivas e de alto rendimento. Escolha 
a cor ou o acabamento para que o seu 
SEAT Mii seja elegante dos pés à cabeça.

Rodar com estilo.
14 POLEGADAS

NOA REMBLEZADORES R

SILVA St

EFA St

15 POLEGADAS

ANIA ATOM GREY M  ANIA M  St

14 POLEGADAS

Reference /R/

Style /St/

Mii by MANGO /M/

De série 

Opcional 
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STYLE
(EM ACRÉSCIMO AO 
EQUIPAMENTO REFERENCE)

EXTERIOR

  Jantes de 14" em aço 

com embelezadores

  Espelhos exteriores pintados na cor 

da carroçaria ajustáveis manualmente

  Puxadores de porta na cor 

da carroçaria

INTERIOR

  Banco traseiro rebatível 

assimetricamente

  Vidros dianteiros elétricos 

  Porta-luvas com tampa 

  Banco do condutor regulável 

em altura e função easy entry 

  Quadro de instrumentos High

ELETRÓNICA

  Fecho centralizado com comando 

à distância 

  SEAT Sound System 1.1 + antena 

+ 6 colunas

Interiores elegantes e espaçosos. Disfrute de 
um look sofi sticado e vistoso sem sacrifi car 
nem um pouco o conforto ou o espaço.

Aumente o volume. O radio tem leitor de CD 
e MP3 com AUX-in para que possa ligar ao 
seu dispositivo favorito e sintonizar a melhor 
música.

Fique com tudo à mão. Graças aos práticos 
espaços de arrumação, pode levar tudo o que 
precisa para um dia no escritório ou uma noite 
na cidade.

REPLETO DE DETALHES ELEGANTES.
O Mii Style está equipado com os detalhes que tornam a vida mais fácil. Dos 
estofos aos puxadores de porta e espelhos retrovisores na cor da carroçaria, 
cada centímetro do Mii Style fará a diferença. Se o conforto e a funcionalidade 
são a sua prioridade, acaba de encontrar o seu Mii.

EXTERIOR

  Jantes em aço de 14" 

  Kit reparação de furos

  Espelhos exteriores em preto, 

reguláveis manualmente

  Espelho exterior do condutor 

convexo

  Puxadores das portas em preto

  Abertura elétrica da bagageira

  Limpa para-brisas dianteiro 

e traseiro

  Para-choques na cor da carroçaria

INTERIOR

  Chapeleira

  Desembaciador traseiro

  Banco traseiro rebatível

  Apoios de cabeça traseiros 

reguláveis em altura

  Para-sol do condutor com porta 

cartões e do acompanhante 

com espelho

  Vidros manuais

  Luz interior de cortesia

  Espelho interior ajustável 

manualmente

  Porta-copos dianteiro

  Volante e alavanca de velocidades PUR 

  Volante regulável em altura 

  4 Lugares

ELETRÓNICA

  Faróis dianteiros individuais

  Luzes de circulação diurna

  Avisador acústico de luzes acesas

  Tomada de 12 V na consola central 

  Pré-instalação de rádio leitor de CD 

+ antena + 2 colunas

SEGURANÇA

  Aviso de colocação do cinto 

de segurança (luminoso dos 

lugares traseiros)

  Sensor de baixa pressão dos pneus

  Proteção de arranque antirroubo

  iSOFiX e Top Tether 

nos bancos traseiros 

  Imobilizador com cripto código

  Direção assistida (Servotronic)

  Desativação do airbag de passageiro 

  Cintos dianteiros pirotécnicos

  Hill Hold Control (ajuda de arranque 

em declive) 

  Airbag frontal e lateral para condutor 

e acompanhante

  Airbag de cabeça e tórax

  ABS + ESC Sistema eletrónico 

de estabilidade

Entre e saia sem esforço graças ao sistema 
Easy Entry. Rápido, fácil e prático.

O melhor dos dois mundos. Apesar 
do seu desenho compacto, o interior 
é surpreendentemente espaçoso e 
excecionalmente confortável. 

Os espelhos retrovisores exteriores pintados 
a preto ou na cor da carroçaria são um dos 
detalhes de design que diferenciam, sem 
qualquer dúvida, o Mii de todos os restantes. 

EQUIPAMENTO

Reference
A EXPERIÊNCIA PERFEITA DE CONDUÇÃO. TUDO O QUE PRECISA.

Compacto e prático, mas também elegante o SEAT Mii Reference é o automóvel 
perfeito para ir de A a B e voltar. Repleto de detalhes práticos, o SEAT Mii tem 
tudo o que precisa: um automóvel pequeno que deixa uma grande impressão.

EQUIPAMENTO 

Style
INTELIGENTE, PRÁTICO E CONFORTÁVEL.
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Quando uma emblemática marca de moda conheceu 
um automóvel citadino cheio de estilo, nasceu um novo 
clássico do design. A colaboração entre as duas marcas 
de Barcelona só podia resultar numa coisa: toda uma 
revolução de design em estado puro. Disponível em 
duas versões exclusivas, o Mii by MANGO é divertido e 
leva-nos a todo o lado sem nunca passar despercebido. 

Porque o design importa.

O importante são os detalhes. Os retrovisores 
em Cinza Atom da versão Bege Glam são um 
dos detalhes que mais despertam admiração. 

Por dentro, o Mii by MANGO veste a moda 
com estofos em Alcântara em preto com 
costuras em bege. Disfrute da viagem.

A direção nas suas mãos. Um volante em 
pele perfurada cómodo de usar e bonito 
de se ver.

Mii by MANGO
(EM ACRÉSCIMO AO 
EQUIPAMENTO STYLE)

EXTERIOR

  Jantes em liga de 15" Cinza Atom 

+ Retrovisores Cinza Atom (Beje Glam)

  Jantes em liga de 15" + retrovisores 

cromados (Negro Deep)

  Molduras das portas cromadas

INTERIOR

  Estofos PVC/Alcantara perfurada 

com costuras e rebordos bejes

  Teto em tecido negro

  Gancho para mala 

  Espelho na pala do condutor

  Frisos nas soleiras e capa de chaves 

Mii by MANGO.

  Ar condicionado manual

UM COMPANHEIRO ELEGANTE.
O Mii by MANGO está repleto de estilo dos pés à cabeça: dos sofi sticados 
revestimentos ao volante em couro perfurado e com duas cores exclusivas, 
até às capas dos retrovisores em Cinzento Atom ou Cromo. Os elegantes 
detalhes de design fazem deste automóvel tão refi nado como acolhedor. 
Por outras palavras, esta é a pérola do “pret-à-porter” de toda a coleção.

EQUIPAMENTO

Mii by MANGO
CONDUZ COM ESTILO.Mii by 

MANGO

26 | 27



Use acessórios SEAT para personalizar o seu Mii 
ajustando-o ao seu estilo e adaptando-o na perfeição 
à sua vida. Acrescente frisos nas soleiras das portas 
e autocolantes decorativos e verá como as cabeças 
rodam à sua passagem. Além da aparência, os acessórios 
também asseguram práticos dispositivos de transporte, 
como barras para o tejadilho que facilitam a vida 
na estrada. 

Prático e com estilo.
ACESSÓRIOS

DECORAÇÃO EXTERIOR

Friso Cromado 

Destaque o seu SEAT Mii na rua com detalhes cromados à 
medida nas portas e nos para-choques dianteiro e traseiro.

3P: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390B
5P: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390C

DECORAÇÃO EXTERIOR

Spoiler Traseiro

O Spoiler Traseiro montado na porta da bagageira 
sublinha a linha desportiva do modelo.

3P/5P: 1SL071606

Saias

Saias laterais montadas nos fl ancos sobre 
as originais realçam o baixo perfi l, completando 

a aerodinâmica do fundo do carro.

3P/5P: 1SL071610
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DECORAÇÃO EXTERIOR

Autocolantes 

Decorativos Exteriores

Escolha entre os autocolantes com diferentes 
desenhos para decorar o seu novo Mii dando-lhe 
o retoque final que realça o que a SEAT de melhor 
tem para oferecer.

SMiile!: 1SL072525C

DECORAÇÃO EXTERIOR

Autocolantes 

Decorativos Exteriores

Enjoy: 3P: 1SL072525B / 5P: 1SL072525G
Space: 1SL072525

DECORAÇÃO INTERIOR

Smiile! Friso lateral

SMiiLE! Desenho decorativo para 
a soleira. Todo o detalhe conta.

3P: 1SL071691A
5P: 1SL071691C

DECORATIVE INTERIOR

Enjoy Mii Friso lateral

Protetores da soleira em plástico 
com o desenho Enjoy Mii.

3P: 1SL071691
5P: 1SL071691B

DECORAÇÃO INTERIOR

Protetor da soleira 

em película com o logo Mii

Protetores da soleira lateral em película autocolante com 
fundo preto no formato do degrau da porta para proteger 
a zona de entrada. São decorados com o logo do veículo 
inscrito em cinzento prata.

3P/5P: 1SL071310

DECORAÇÃO EXTERIOR

Friso da soleira da porta 

em aço inoxidável

Frisos das soleiras em aço inoxidável 
com o nome do carro gravado.

3P: 1SL071300
5P: 1SL071691D
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DECORAÇÃO INTERIOR

Volante com

Branco Marfi m

Revestimento do volante em pele Alcantara 
com aplicação Branco Sólido. O desenho 
ergonómico torna mais fácil a condução 
aumentando o conforto e aderência das mãos.

1SL064241A

DECORAÇÃO INTERIOR

Punho da Caixa de 

Velocidades Branco 

Marfi m com o logo Mii

Punho da caixa de velocidades com revestimento 
base em pele, pintado no topo em Branco Marfi m 

e com friso preto brilhante. Design exclusivo 
e personalizado com o logo Mii.

1SL064230A

DECORAÇÃO INTERIOR

Volante com Cinzento Shira

Volante forrado com pele Alcântara e com aplicações em Cinza Shira. O desenho 
ergonómico ajuda ao descanso das mãos caso pretenda conduzir por longas horas. 

1SL064241

Punho da alavanca da caixa de velocidades 

em Cinza Shira e com o logo Mii

Punho da caixa de velocidades forrado a pele preta com o topo pintado em Cinza 
Shira e friso preto brilhante. Design exclusivo e personalizado com logo Mii.

1SL064230

DECORAÇÃO INTERIOR

Punho da Caixa Esférico 

em Branco Marfi m

Punho da caixa de Velocidades forrado em pele preta 
e com esfera anatómica pintada em Branco Marfi m.

1SL064230B

DECORAÇÃO INTERIOR

Punho da Caixa Esférico 

em Preto Piano

Punho da caixa de Velocidades forrado em pele preta 
e com esfera anatómica pintada em Preto Piano. 

1SL064230D

DECORAÇÃO INTERIOR

Punho da Caixa 

Esférico em Cinza Shira

Punho da caixa de Velocidades forrado em 
pele preta e com esfera anatómica pintada 
em Cinza Shira. 

1SL064230C
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DECORAÇÃO INTERIOR

Tablier do Mii 

com Autocolantes 

Decorativos Enjoy

Os autocolantes decorativos Enjoy Mii também 
estão disponíveis para realçar o interior, com 
autocolantes que personalizam o habitáculo 
com caráter desportivo. 

1SL072525D

DECORAÇÃO INTERIOR

Autocolantes Espaciais

Decoração do Tablier

Apenas aplicáveis aos modelos STYLE CHIC e STYLE SPORT.

1SL072390

Autocolantes Smiile!

Decoração do Tablier

Autocolantes aplicáveis ao tablier com o mesmo elemento 
decorativo Smiile! 

1SL072525E

DECORATIVO 

Capa de Chave 

Espacial

A capa decorativa com elementos 
espaciais garante proteção. Apenas 
aplicável ao modelo STYLE.

000087013F

DECORATIVO

Capa de Chave Smiile!

A capa decorativa Smiile! Combina com 
os restantes elementos da coleção e é feita 
em materiais de elevada qualidade que 
garantem a proteção da chave.

000087013G

DECORATIVO 

Capa de Chave Enjoy

A capa decorativa Enjoy combina com os 
restantes elementos da coleção e é feita 
em materiais de elevada qualidade que 
garantem a proteção da chave.

000087013E
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CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G1 iSOFiX Duo Plus

Adequado para o Grupo I (9kg – 18 kg). 
Pode ser instalado com o cinto da viatura 
ou com fi xação iSOFiX e cinto Top Tether. 
Forro amovível e lavável.

000019909

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G3 Kidfix

Adequado para os Grupos II, III (15kg – 36 kg). 
Pode ser instalado com o cinto da viatura ou com 
iSOFiX e mais os cintos do carro. Encosto ajustável 
em altura. Forro amovível e lavável.

000019904

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Banco Peke G3 Plus Kidfix

Adequado para os Grupos II, III (15kg – 36 kg). 
É instalado com o cinto da viatura. Encosto 
ajustável em altura. Forro amovível e lavável.

000019906E

CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Peke G0 Plus

Adequado para o Grupo 0+ (até 13 kg). Pode ser 
instalado com o cinto da viatura ou com iSOFiX e 
plataforma específi ca. Pega de transporte incluída 
e toldo amovível. Cobertura amovível e lavável.

000019907

DECORAÇÃO INTERIOR

Pedais Desportivos

Pedais em alumínio com borracha aderente em 
cinzento, evitando que os sapatos escorreguem 
nos pedais melhorando a capacidade de condução.

1SL064200

ARRUMAÇÃO

Braço Central

Braço central almofadado com compartimento interior para 
que possa guardar e ter sempre à mão o que precisa. Forrado 
com o mesmo tecido dos bancos. Pode ter diferentes posições, 
em altura e comprimento.

1SL061100

ARRUMAÇÃO

Porta-copos Multiusos

Este sistema de arrumação multiusos, encaixa 
no suporte porta-copos da consola.
Inclui compartimento para telefone, cartões e caneta.

1SL061129

Porta-copos 

Organizador Esférico

Multifuncional, este sistema de arrumação forrado 
a pele para encaixe no porta-copos central. 
Com espaço para o telefone, cartões e canetas. 
Com ranhura para moedas.

1SL061129A

DECORAÇÃO INTERIOR

Cortinas

Previnem a entrada direta de luz solar, 
permitindo ver através delas.

Laterais 3P: 1SL064365, 
5P: 1SL064365B/Traseira: 1SL064365A
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PROTEÇÃO

Tabuleiro Protetor 

de Bagageira

Tabuleiro em espuma não escorregadio. 
Prático e lavável especialmente pensado 
para proteger o piso da bagageira de cargas.

1SL061170

PROTEÇÃO

Sistema de Organização 

de Bagagem

Sistema original para organização do espaço e suporte 
de bagagem, mantendo os sacos no lugar. Inclui dois 
separadores que pode ajustar com as suas necessidades 
fi xando-os com velcro. É fácil de usar e muito prático nas 
deslocações para acomodar objectos.

1SL061205

PROTEÇÃO

Organizador 

de Bagageira

Tabuleiro para proteger e organizar a 
bagageira com separadores que podem 

ser colocados de diversas formas. 
O ideal para aproveitar ao máximo cada 

centímetro do espaço de carga.

1SL061205A

38 | 39



PROTEÇÃO

Tapetes

Os tapetes com sistema Original SEAT de fi xação evitam o escorregar e reforçam o 
conforto e segurança de condução. Personalizados com os logos Smiile! ou Enjoy Mii.

Enjoy:1SL863011E LOE / SMiile!:1SL863011F LOE

PROTEÇÃO 

Conjunto de Tapetes 

Quatro tapetes (2 dianteiros e 2 traseiros). Fabricados 
com pelo aveludado à prova de água (Velour Tufting) 
e com sistema de fi xação SEAT.

1SL863011 LOE

PROTEÇÃO 

Conjunto Tapetes 

de Borracha

Quatro tapetes (2 dianteiros e 2 traseiros). 
Fabricados em borracha e com sistema 
de fi xação SEAT.

1SL061500 041

INFOTAINMENT 

Bluetooth® MKI 9100

Assegura uma conversa límpida graças ao 
microfone duplo e ao sistema de eliminação 
de ruído e de efeitos de eco. As ligações 
universais permitem que ouça música 
no seu SEAT e que o controle através 
de um sistema remoto. 

000051466B

INFOTAINMENT 

Bluetooth® MKI 9100

Sistema mãos-livres com ecrã que exibe 
o número em chamada ou outra função 
(musica, iPod®, etc…). Também elimina 
ruído de conversação automaticamente.

000051466A

INFOTAINMENT 

Cabo Adaptador Aux

Ligue a fi cha Aux do carro a outra fi cha 
Aux do seu parelho- Apenas suporta
música; não carrega.

5F0051446

Cabo Adaptador iPod®

Liga a entrada USB do carro com o encaixe 
Apple Dock. Apenas carrega aparelhos 
Apple. Apenas funciona com aparelhos 
Apple que tenham sistema de ligação 
por Dock.

5F0051466A

INFOTAINMENT 

Bluetooth® minikit plus

Assegura uma conversa límpida graças 

ao microfone duplo externo e ao sistema 

de eliminação de ruído e de efeitos de eco. 

As ligações universais permitem que ouça 

música no seu SEAT e que o controle 

através de um sistema remoto. 

000051460H

PROTEÇÃO

Capas Protetoras

Com formato exclusivo e material de poliéster 
elástico. Disponíveis em preto, com óculo 
traseiro em cinzento. À frente tem o formato 
da grelha e atrás o logo do carro.

Preto: 3P/5P: 1SL061701F
Cinzento: 3P/5P: 1SL061701E
Vermelho: 3P/5P: 1SL061701G
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TECNOLOGIA

Simples e Inteligente

Estar sempre atualizado não tem a ver somente com o estilo, 
é também ser-se esperto. Por isso o Mii traz a mais recente 
tecnologia multimédia, de navegação e de conetividade que 
garante não fi carmos “offl ine” na estrada. O SEAT Portable 
System do Mii garante uma resposta ativa, inteligente e muito 
agradável de usar quando vai ao volante.

Rádio/CD/MP3

O sistema multimédia permite-lhe ter o controlo total sobre o ambiente 
áudio do seu SEAT Mii. Para além de poder selecionar as estações de rádio 
por nome ou símbolo mas também aceder a um diagrama do interior do 
veículo e ajustar o volume, os graves e os agudos para cada uma das zonas, 
individualmente. Emparelhe o seu dispositivo ou ative o leitor de CD e MP3 
para navegar pelo conteúdo dos CD, de faixa em faixa, ou procurar as faixas 
por pastas. 

Ecotrainer

O EcoTrainer ajuda a adaptar a sua condução a um comportamento mais 
amigo do ambiente. A informação que o EcoTrainer exibe permite fazer 
uma condução mais efi ciente. Consulte a evolução da sua condução, 
escolha entre os diversos desafi os e consulte os conselhos dedicados 
à poupança de combustível. No fi nal do trajeto, compare resultados, 
grave os valores obtidos e registe as médias de cada percurso. 

Navegação 

O SEAT Portable System Live* permite, através do ecrã tátil de 5", 
selecionar percursos alternativos. Pode também utilizar o comando 
de voz para introduzir o seu destino ou activar o Bluetooth® para 
emparelhar o seu smartphone. 

Computador de Bordo

Todas as informações de que precisa, à distância de um botão. O computador 
de bordo monitoriza o estado atual do seu Mii e dá-lhe uma antevisão dessas 
informações. Por exemplo, pode controlar em permanência o consumo de 
combustível e a autonomia prevista para que possa saber exatamente 
quando tem de voltar a abastecer e não ser apanhado desprevenido. Terá 
acesso a muitas outras informações importantes como a temperatura 
exterior, o nível do líquido anticongelante e até ter um conta-rotações digital.

INFOTAINMENT

SEAT Portable System

Tudo pensado para chegar onde quer com o que quer.

000051700N
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ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Turisport

165/70R14: 000091303A

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Autosock

165/70R14: 000091375AA
175/65R14: 000091375AA
185/55R15: 000091375AA
185/50R16: 000091375AA
175/70R14: 000091375AA
185/60R15: 000091375AA
195/55R15-5R18: 000091375AA

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

Easygrip

175/65R14: 000091375P
185/60R14: 000091375P

CORES

Canetas de retoque

Riscos ou pequenas imperfeições 
são agora mais fáceis de reparar. 
Todas as nossas canetas de retoque 
combinam com as cores do SEAT 
Mii. E vêm completas com pontas 
de retoque profi ssionais para 
resultados perfeitos. Disponível 
em todas as cores.

EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA

Equipamento de emergência

Conjunto de dois triângulos de emergência, coletes 
refl etores e kit de primeiros socorros além de outros 
elementos vitais para primeiros cuidados.

Kit de primeiros socorros: 6L0093000
Triângulo de emergência: 000093600 / 000093600C
Coletes refl etores: 000093900ID

EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA

Baterias auxiliares

Elemento de energia autónomo que permite carregar tablets ou telefones podendo ser usado 
também como lanterna. Funciona em automóveis, motociclos, barcos à vela ou a motor, 
incluindo proteção contra curto-circuitos, sobrecarga e descarga. Há duas baterias à escolha. 
Uma permite dar um encosto de arranque em motores a gasolina e Diesel até 2000 cc. Com 
a outra versão pode fazer arrancar motores a gasolina de até 5000cc e Diesel até 3000cc.

Até 2000cc: 000051763BF 
Até 3000cc Diesel e 5000cc a gasolina: 000051763F

Descobre as novidades.
ACOMPANHA-NOS
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SEAT Mii

ACOMPANHE AS NOVIDADES SEAT através 
dos nossos canais nas redes sociais ou na App. 
Confi gure o seu novo SEAT Mii ou marque 
online um “test-drive”.

INTERNET E REDES SOCIAIS
Encontre toda a informação de que necessita 
na nossa página da internet e descubra as 
últimas novidades da SEAT nos nossos canais 
e redes sociais.

www.seat.pt

CONFIGURADOR
Por quê contentar-se em imaginar o seu SEAT 
se o pode ver com os próprios olhos? Escolha 
as opções entre as muitas possibilidades e 
crie o seu SEAT online no nosso confi gurador.

http://carconfi gurator.seat

MY SEAT APP
Deixe que cuidemos do seu SEAT à distância 
com esta app tão prática. Encontrará informação 
pertinente e ofertas interessantes que o ajudarão 
a manter o seu automóvel em plena forma.

Ligado 
com a SEAT.
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NO SEAT SERVICE GARANTIMOS INSPEÇÕES 
EXAUSTIVAS DE ACORDO COM A IDADE 
E A QUILOMETRAGEM DO TEU CARRO 
E REALIZADAS POR PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS. Terás a certeza que o teu 
automóvel estará sempre nas melhores 
condições, já que os nossos profi ssionais 
realizam todos os serviços previstos no 
Programa de Manutenção SEAT, utilizando 
exclusivamente Peças Originais SEAT.

Inspeção e 
manutenção.

SEAT SERVICE

Para obter mais informações, visite o nosso site www.seat.pt ou 

contacte o seu Concessionário/ SEAT Service e descubra a gama 

completa de serviços.

SEAT SERVICE MOBILIDADE

Assistência contínua na estrada durante dois anos 
(com a opção de prolongar o período de cobertura até 
5 anos). Assistência é rápida e efi ciente, 24 horas por dia, 
7 dias por semana, no país onde reside e em mais de 
30 países, independentemente de precisar de um veículo 
de substituição, de transporte para si e para os seus 
passageiros ou de dormida. Encontraremos sempre 
a melhor solução para si.

 SEAT SERVICE & CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO

O seu novo SEAT está coberto por uma garantia abrangente, 
a nível mundial, que cobre peças, acessórios e mão-de-obra, 
sem limite de quilometragem. Para uma maior tranquilidade, 
pode prolongar o período desta proteção – para uma 
condução sem preocupações nos próximos anos.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS SEAT

Através da gama completa de Acessórios Originais SEAT, 
montados por especialistas, dê ainda mais personalidade 
ao seu automóvel.

 2 ANOS DE GARANTIA SOBRE REPARAÇÕES

Se o seu automóvel for reparado num ponto de Serviço 
autorizado SEAT, sendo utilizadas Peças Originais SEAT, 
oferecemos uma garantia de dois anos para as peças 
e a mão-de-obra – sem limite de quilometragem.

6 a 12 ANOS DE GARANTIA ANTICORROSÃO

O seu novo SEAT inclui uma carroçaria totalmente galvanizada, 
o que signifi ca que podemos oferecer uma garantia anticorrosão 
de 12 anos.

SEAT RESPONDE 

A SEAT criou a linha SEAT Responde para estar mais 
perto de si. Esta linha de apoio ao cliente está disponível 
das 9h às 20h de segunda a sexta para respondermos 
às suas perguntas e resolvermos quaisquer problemas 
relativos ao seu SEAT. Basta enviar um e-mail para 
seat-responde@seatportugal.seat.es ou ligar para 808 202 150.
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6 Interiores Premium para todos os gostos
Os acabamentos do SEAT Mii resplandecem excelência. 7 Torna-o único

Escolhe as jantes do teu SEAT Mii e cria a tua própria combinação para que 
o teu Mii combine com o teu estilo.

A segurança antes de tudo
O SEAT Mii foi desenhado para levar mais diversão à condução da tua vida. Mas 
também foi construído para proteger-te. Com uma classifi cação de 5 estrelas no 
Euro NCAP, o Mii está equipado com os mais modernos e avançados sistemas de 
segurança, e desenhado com as melhores especifi cações que garantam que tu e 
os teus passageiros estão em boas mãos.

O companheiro perfeito para a cidade
Desenhado para otimizar a condução urbana com uma construção compacta e a 
melhor dinâmica de condução, o SEAT Mii serpenteia por entre as ruas da cidade 
e entra nos espaços mais pequenos de estacionamento com enorme facilidade.

3 4 5

Uma questão de estilo
Quintessência do chic urbano, o SEAT Mii é um automóvel compacto e carismático 
com personalidade a transbordar.

Detalhes para desfrutar
As coisas pequenas importam. O SEAT Mii está equipado com esses pequenos 
perfeitos detalhes que marcam a diferença.

8 9 10 Fácil de ter
Há um Mii para cada um. A Mii Collection vem com muitos tons e personalidades 
diferentes, mas todos com algo em comum: um preço surpreendentemente acessível.

Pequeno, mas espaçoso
Apesar do seu tamanho compacto, o SEAT Mii é surpreendentemente espaçoso.
O habitáculo contempla quatro cómodos assentos, e podes escolher entre a 
versão de cinco portas ou a de três, com Easy Entry. A sua generosa bagageira 
oferecer 251 litros de capacidade.

Motores efi cientes com baixo consumo
A gama SEAT Mii inclui três motores efi cientes, 1,0 60 CV, 1,0 68 CV Ecofuel 
e 1,0 75 CV, desenhados para retirar o máximo rendimento com um consumo 
de combustível surpreendentemente baixo.

Toda a tecnologia de que precisas
O SEAT Mii traz a última tecnologia de multimédia, navegação e conetividade 
para que nunca fi ques “desligado” na estrada.

Pensa num 
número de 1 a 10

10 RAZÕES

UM Mii PARA TI. Há muitas razões para ter 
um SEAT Mii. Aqui estão dez.
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A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se 

o direito de alterar especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações 

contidas nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT envide todos os 

esforços no sentido de assegurar que as especificações se encontram corretas à data da 

publicação deverá sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT para obter as 

informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as 

cores reproduzidas na presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da 

pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, assim como as peças 

sobressalentes originais, foram concebidos de acordo com as normas legais que regulam a 

prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização de materiais reciclados/

recicláveis e da adoção de medidas para efetuar uma reciclagem adequada à conservação 

e melhoria da qualidade ambiental. 

04/2016. Impresso em Espanha.
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