
Stay connected 
met Full Link.

Altijd je telefoon bij 
de hand?
Full Link maakt het mogelijk om tijdens je reis op een veilige manier een grote 
verscheidenheid aan apps op jouw smartphone te integreren in jouw  
infotainmentsysteem. In deze folder tref je diverse voorbeelden hoe  
Full Link jouw SEAT tot je beste reisgenoot maakt.



Get connected!

Jouw link met 
de wereld.

Altijd verbonden.
Altijd in controle.

MirrorLink™ Jouw maps.

Android Auto™ Jouw muziek.

Apple CarPlay™ Jouw veiligheid.

Koppel je smartphone aan het SEAT-infotainmentsysteem, voor makkelijke en veilige 
toegang tot al je favoriete apps. Heeft jouw auto nog geen geactiveerde Full Link 
functie en is je auto geschikt* dan kun je achteraf Full Link door je dealer laten 
 activeren. Ga naar de webshop (shop.seat.nl) voor de mogelijkheden en prijzen.

Wil je graag contact houden met  
vrienden en familie, waar je ook heen 
gaat? Nooit meer een belangrijk bericht 
missen? Full Link brengt je  
wereld veilig binnen handbereik. Full Link technologie verbindt je Android of 

Apple smartphone via USB met het  
infotainmentsysteem van jouw SEAT*. Zo 
kun je direct muziek, apps en meer beheren 
vanaf het touchscreen.

* Vraag je SEAT-dealer naar de mogelijkheden voor jouw SEAT.
** Niet alle apps op je iPhone zijn geschikt voor Apple CarPlay.

MirrorLink™ technologie synchroniseert 
het scherm van je Android-smartphone 
met het centrale touchscreen van je SEAT. 
Zo kun je van meer functies genieten 
zonder de focus op de weg te verliezen.

Bekijk en beheer Google Maps of andere 
navigatie-apps zoals Waze of Flitsmeister 
rechtstreeks op je touchscreen. Geïnte-
greerde bedieningselementen in het stuur 
en stembesturing maken het makkelijk om 
altijd te weten waar je heen gaat zonder 
het zicht op de weg te verliezen. Veel van 
deze apps, bieden je ook realtime traffic 
informatie, wel zo handig!

Gebruikt je telefoon Android 5.0 of 
 hoger? Met spraakgestuurde Android 
Auto™ kan je Google services en 
 compatibel apps voor onderweg 
 beheren. Android Auto is in Nederland 
naar verwachting vanaf deze zomer 
 beschikbaar. Raadpleeg Google voor 
de laatste stand van zaken. 

Wat is jouw favoriete muziek achter 
het stuur? Gebruik de geïntegreerde 
besturingselementen van je SEAT om met 
Spotify of andere muziek-apps te zoeken
naar je favoriete songs. Slechts een blik 
op het scherm is nodig om te zien wat 
wordt afgespeeld en wat er daarna komt.

Kan je nergens heen zonder je iPhone? 
Interactieve Apple CarPlay™ technologie
maakt het gemakkelijk om je apps** te 
zien en te gebruiken op het touchscreen 
van je auto.

Mis nooit meer een bericht dankzij de 
intuïtieve bediening die het makkelijk en 
veilig maakt om jouw berichten te  
verzenden, te lezen of te beluisteren 
zonder hiervoor op je telefoon te kijken.


