SEAT Tarraco.

Waarom niet
meteen?

Te moeilijk? Te laat? Te oud? Excuses zijn gemakkelijk.
Maar verandering vraagt moed.
De SEAT Tarraco is voor mensen die de angst voelen
en er toch voor gaan. Een SUV voor ontdekkingsreizigers die zich niet laten inhalen. Omdat unieke
gebeurtenissen geen twee keer voorkomen.
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Ontworpen in
Barcelona.
1953. De eerste SEAT rolt van de productielijn in Barcelona
en maakt het hele land mobiel. Meer dan zestig jaar later
zetten we mensen over de hele wereld in beweging.
Maar Barcelona blijft ons inspireren. De creatieve geest van
de stad stroomt door onze anderen en voedt elke wagen die
we bouwen. (50 procent van de energie die we gebruiken om
onze wagens te produceren, is rechtstreeks afkomstig van de
Mediterrane zon.) Barcelona is een stad die nooit stilvalt.
En dat geldt ook voor ons. Waarom? Omdat u bestemmingen
hebt.
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Eenvoudige
mobiliteit.
De wereld biedt tal van
mogelijkheden. SEAT brengt
ze binnen bereik. Stippel uw
eigen route uit. Bepaal uw
eigen doelstellingen. Blijf in
beweging terwijl uw leven
verandert. Dat is ook wat wij
doen.
Want als het geen vrijheid
geeft, u niet vooruit brengt en
de dingen niet beter maakt,
heeft het allemaal geen zin.
Als het niet eenvoudig is, is het
geen mobiliteit.
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Uw Tarraco.

Grootse ambities?
Tijd om ze waar te maken.
Het is nooit te laat om uw dromen te realiseren.
Met de SEAT Tarraco hebt u de ruimte om te blijven
groeien. De technologie om geconnecteerd te blijven.
En de tools om te blijven evolueren. Wees dus
ambitieus. En geef nooit op.
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Koetswerkdesign

Dynamisch.
Gedurfd.
Opvallend.
Dit is
uw look.
De SEAT Tarraco werd ontworpen voor een rijk
gevuld leven. Krachtig en sportief, zoals het grote
radiatorrooster. Intelligent en verfijnd, zoals de ranke
chroomaccenten. En op alles voorbereid, zoals het
4Drive-systeem dat elke weg het hoofd biedt.
Trek uw stoute schoenen aan.
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Koetswerkdesign

Vooruit kijken
is altijd
fantastisch.
Waarom zou u gas terugnemen?
U bent nog maar net gestart.
De SEAT Tarraco kan schermen met de nieuwste
trends in SUV-design. 100% ledtechnologie
vooraan en achteraan, inclusief dynamische
richtingaanwijzers achteraan met een opvallend
design. De welkomstverlichting wijst u de weg in
het donker.
Klaar voor meer? Lichte, gepolijste lichtmetalen
20-duimsvelgen zorgen voor een krachtige
uitstraling op de weg.
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Interieurdesign

Meer ruimte.
Voor meer
leven.
Groot. Opvallend. En helemaal van u.
De versie met zeven zitplaatsen biedt
700 liter kofferruimte met de derde stoelenrij
neergeklapt en 1.775 liter met de tweede en
derde rij neergeklapt. Het model met vijf
zitplaatsen heeft standaard 760 liter
bagageruimte, die kan worden uitgebreid
tot 1.920 liter met neergeklapte achterbank.
Dit is uw ruimte om te groeien.
Hoe gebruikt u ze?
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Interieurdesign

Uw ruimte.
Uw design.
En nu?
Tijd om uw imago op te krikken.
De SEAT Tarraco kan prat gaan op een
eigentijds en uiterst geavanceerd
interieurdesign met tal van elementen die
elke rit verfijnen. Geraffineerde zwarte
hemelbekleding. Dashboard met houtinleg in
de elegante Xcellence-uitvoering.
En keuze uit diverse comfortabele
bekledingen, van Alcantara® tot en met
Vienna-leder. Klaar om hem te
personaliseren?
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Technologie

Een wereld
van ervaringen.
Binnen
handbereik.
De weg is een onbeschreven blad.
Wat is uw verhaal? Verbind uw smartphone
via Apple CarPlay™ of Android Auto™ met het
aanraakscherm van 8 duim om uw favoriete apps
en muziek te beheren. En met het audiosysteem
van BeatsAudio™ geniet u steeds van een
natuurlijke en evenwichtige klank via tien
hoogwaardige luidsprekers.
Waaraan mag u zich verwachten?
De personaliseerbare Digital Cockpit omvat een
goed zichtbaar centraal scherm van 10,25 duim,
waarmee u probleemloos kunt overschakelen
tussen kaarten, muziek en rijhulpsystemen.
U wilt meer? Dan kunt u elke rit optimaliseren met
een rijprofiel op maat van uw route.
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Technologie

Vooruit is de
enige mogelijke
optie.
De SEAT Tarraco beschikt over de meest
geavanceerde technologie voor een leven op de
weg. Denk maar aan de Top View Camera met
camera’s vooraan, achteraan en in de
buitenspiegels, die samen een 360°-beeld
creëren en samenwerken met Park Assist om de
auto volledig handenvrij te parkeren.
Een ander voorbeeld is de draadloze lader, die uw
telefoon zonder kabel oplaadt wanneer u hem op
het laadoppervlak legt. Met het Virtual Pedal kunt
u dan weer de koffer openen en sluiten terwijl u de
handen vol hebt. Dus waarom nu stoppen?
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Technologie

Het is altijd
het juiste
seizoen om
te doen waar
u van houdt.
Er is geen enkele reden om binnen te blijven.
De standverwarming brengt het interieur van uw
SEAT Tarraco op de gewenste temperatuur nog voor u
instapt. En dankzij de Climatronic-airconditioning met
drie zones kunnen de bestuurder, de voorpassagier
en de passagiers op de achterbank hun eigen
temperatuur instellen. Nog niet genoeg? Dan maken
de verwarmbare voor- en achterstoelen elke rit tot
een waar genot.
Dus geen excuses meer.
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Veiligheid

Alles draait
om een veilig
gevoel. Elke
dag opnieuw.

Traffic Jam & Lane Assist.
Een drukke weg? De fileassistent
Traffic Jam Assist schat uw afstand
tot andere wagens en regelt uw
snelheid bij, terwijl de
rijstrookassistent Lane Assist u
op de gewenste rijstrook houdt.

Front Assist.
De SEAT Tarraco werd ontworpen met uw veiligheid en
welzijn als hoofdprioriteit. Daarom beschikt hij over de
nieuwste veiligheidstechnologieën, zoals de adaptieve
snelheidsregelaar, die de wagen automatisch laat
vertragen en versnellen naargelang het verkeer.
Ook tal van andere voorwerpen versterken uw
gemoedsrust tijdens elke rit.

Een motor die voor u invoegt?
Een voorligger die plots afremt?
Front Assist reageert onmiddellijk en
remt automatisch af om een veilige
afstand aan te houden. Maak u geen
zorgen.

Noodoproep.
Bij een ernstig ongeval waarschuwt
e-Call automatisch de hulpdiensten.
Ook kunt u zelf telefoneren met een druk op
de knop in de hemelbekleding.
Verkeersbordenherkenning.
Waar moet u rekening mee houden?
De geïntegreerde camera vooraan detecteert
snelheidsbeperkingen en inhaalverbodsborden
en geeft ze rechtstreeks weer in de digitale
cockpit.
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Pre-Crash & Rollover Assist.
Bij dreigende incidenten haalt
Pre-crash Assist de gordels aan, sluit
het de ruiten enz. En wanneer de
wagen een koprol maakt, activeert
Rollover Assist de noodzakelijke
systemen, zoals e-Call.

Op uw manier.

Wat ligt er in het verschiet?
Elke rit wordt gevormd door beslissingsmomenten.
Van bekledingen tot velgen en kleuren: nu is het
moment om uw SEAT Tarraco aan uw eigen wensen
aan te passen. Klaar om keuzes te maken?
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Xcellenceuitvoering.

Het is tijd om
een stap verder
te gaan.
Gepolijste lichtmetalen 20-duimsvelgen
Supreme. Warm geperst radiatorrooster. En
een design
dat de verfijning vanbinnen en vanbuiten
belichaamt. De Xcellence-uitvoering is voor
mensen die weten dat elk detail telt als je
grenzen wilt verleggen.

Geen grenzen.
Enkel kansen.
De Xcellence-uitvoering richt
zich tot mensen die meer
willen. Tot in het kleinste
detail, zoals het opvallende
logo in de deurdrempels.
Waarom zou u klein beginnen?
De mat gepolijste
lichtmetalen 20-duimsvelgen
Supreme dagen u uit om het
groots te zien. Licht. Stijlvol.
En de grootste in de
geschiedenis van SEAT.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Park Assist: Zelfparkerende functie
(inclusief parkeersensoren voor en
achter)
• Snelheidsregelaar
• Vermoeidheidsdetectie (Tiredness
Recognition System)
• Airbags voor bestuurder en passagier
voorin
• Zijdelingse airbags voorin,
gordijnairbags
Koetswerk
• Buitenspiegels met
welkomstverlichting,
inclusief projectie van het silhouet en
Tarraco-opschrift
• Zwarte wielkastverbreders
• Warm geperst radiatorrooster vooraan
• Verchroomde dakrails en
verchroomde zijdelingse sierlijsten
• Gepolijste lichtmetalen
19-duimsvelgen Exclusive
• Light & Style:
- Zijruiten vanaf B-stijl in
warmtewerend, donker getint glas
- Verchroomde raamlijsten.
- Witte sfeerverlichting in de voorste
en achterste deurpanelen,
ledverlichting in de
binnendeurgrepen
Elektronica
• SEAT Digital Cockpit met
10,25-duimsscherm
• Full-ledkoplampen met
leddagrijlichten
• Ledmistlichten vooraan
met hoekfunctie
• Ledachterlichten
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• Radio Media System Plus met
8-duimsscherm
SEAT Drive Profile met
Driving Experience Button
• Vier verschillende modi (Normaal/
Sport/Eco/Individueel)
• 4Drive-versies beschikken over
terrein- en sneeuwmodus
Interieur
• Verlichte drempellijsten met
Xcellence-opschrift
• Multifunctioneel lederen stuur met
Xcellence-logo
• Sport-comfortstoelen vooraan met
bekleding in stof Baza/Alcantara®
• Klaptafel op rugleuningen van
voorstoelen
• Documenthouder onder linker
voorstoel

01

03

05

02

04
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01. De platgetreden paden verlaten?
Geniet maximaal van elke weg met de
modi Offroad, Snow, Comfort, Eco,
Sport en Individual voor uw 4Drivevierwielaandrijving.

02. Ontspannen. Stijlvol.
Waar u ook naartoe gaat.
Het maakt niet uit welke richting u
inslaat, de stijlvolle sportstoelen in
zwart Vienna-leder brengen u in alle
comfort naar uw bestemming.

03. Kies alleen het beste.

04. Elegantie is een keuze.

05. U hebt alles onder controle.

06. Blijf u onderscheiden.

Een en al stijl, vanbinnen en vanbuiten.
Het multifunctionele stuurwiel met
Xcellence-logo en de
versnellingspookknop met
chroomdetails bepalen de sfeer.

Zoekt u nog meer? Met zijn sierlijsten
in Hikory Nisha-hout krijgt het
dashboard in de Xcellence-versie een
extra stijlvolle toets.

Iedereen wordt op zijn wenken
bediend door de Climatronicairconditioning met drie zones voor
de inzittenden voorin en achterin.

Niet bang om uit te blinken?
Verchroomde dakrails, sierlijsten,
raamlijsten en koetswerkdetails
vervolledigen uw nieuwe look.

Styleuitvoering.

U bent toch
geen grijze
muis?
Uw toekomst. Uw reis. Uw look. Met zijn
gepolijste lichtmetalen 18-duimsvelgen en
opvallende details voor interieur en
koetswerk richt de Style-uitvoering zich tot
mensen die precies weten wat ze nodig
hebben.

Wanneer goed
niet goed genoeg is.
Op het gebied van smaak
is uw intuïtie de beste raadgever.
De Style-uitvoering verenigt een
stijlvol design en kwaliteit met alles
wat uw rijervaring verdient.
Zie het leven groots.
Met de gepolijste lichtmetalen
18-duimsvelgen Performance
kunt u er helemaal voor gaan.
Om vervolgens nog een stap verder
te gaan.
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Standaarduitrusting
Veiligheid
• Parkeersensoren achteraan, inclusief
optisch parkeersysteem
• Snelheidsregelaar
• Vermoeidheidsdetectie
• Airbags voor bestuurder en passagier
voorin
• Zijdelingse airbags voorin,
gordijnairbags
• Bandenspanningscontrole
Koetswerk
• Buitenspiegels met
welkomstverlichting,
inclusief projectie van het silhouet en
Tarraco-opschrift
• Zwarte wielkastverbreders
• Zwarte dakrails en zwarte
zijdelingse sierlijsten
• Zwarte raamlijsten
• Lichtmetalen 17-duimsvelgen Dynamic
Elektronica
• SEAT Digital Cockpit met
10,25-duimsscherm
• ‘Full Link’-smartphone-integratie
(MirrorLink™, Apple CarPlay™,
Google Android Auto™)
• Full-ledkoplampen met
leddagrijlichten
• Ledmistlichten vooraan
met hoekfunctie
• Spraakbediening
• Radio Media System Plus met
8-duimsscherm
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Interieur
• Ledverlichting in het interieur, inclusief
ledleeslampjes en ledverlichting in de
voetruimte
• Multifunctioneel lederen stuur
• Opbergvak en klaptafeltje op
rugleuning van voorstoelen
• Comfortstoelen vooraan met stoffen
bekleding Olot
met inzetstukken in zwart Alcantara®
• Documenthouder onder linker
voorstoel

01

03

05

02

04

06

01. Stijlvol vanuit elke hoek.

02. Geniet van de rit.

03. Op zoek naar een extra toets?

04. Het zit hem in de details.

05. Wees helder.

06. Een heel eigen stijl.

Zwarte dakrails vervolledigen de
knappe look van de nieuwe
SEAT Tarraco.

Stijl en klasse gaan hand in hand met de
comfortstoelen met Olot-bekleding met
opvallende inzetstukken in zwart
Alcantara®.

Ledinterieurverlichting.
8-duimsscherm met Full Link. 10
surround sound-luidsprekers. De
Style-uitvoering heeft alles wat u voor
uw volgende rit nodig hebt.

Wat onderscheidt het fantastische
van het goede?
De dashboardafwerking in
Glistenwhite Nisha tilt uw interieur
naar een hoger niveau.

Maak u op om de nacht te verlichten
met de Full-ledkoplampen en
-achterlichten, inclusief dynamische
richtingaanwijzers
achteraan.

Soms maken subtiele wijzigingen
een wereld van verschil. Zwarte
koetswerkstrips en raamlijsten
verenigen stijl met functionaliteit.

Lichtmetalen velgen.
20 duim

Mat gepolijste
20-duimsvelgen
Supreme

19 duim

XE

Gepolijste
19-duimsvelgen
Exclusive

18 duim

Gepolijste
18-duimsvelgen
Performance

XE

17 duim

St

17-duimsvelgen
Dynamic

St

Style

St

Xcellence

XE

Standaard
Optioneel
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Kleuren.

Oryx White***

Dark Camouflage***
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Reflex Silver**

St XE

St XE

Indium Grey**

St XE

St XE

Titanium Beige**

Urano Grey*

St XE

St XE

Atlantic Bleu**

Deep Black**

St XE

St XE

Style St
Xcellence XE
Standaard
Optioneel
* Zacht.
** Metaalkleur.
*** Exclusief.

Bekleding.

Leder Vienna Black

XE

Stof Baza / Alcantara® / PVC Bison

XE

Stof Olot met zwart Alcantara®-inzet

St

Style

St

Xcellence

XE

Standaard
Optioneel
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Uw accessoires.
Verandering voelt
goed aan.
Tijd om een en ander te wijzigen?
In welke richting uw leven ook gaat,
de SEAT Tarraco biedt steeds een waaier
aan uitrusting en accessoires om elke
opportuniteit optimaal te benutten.
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Koetswerk.
Elk moment is goed om uw imago te
veranderen. Voeg details en sierelementen toe
om de SEAT Tarraco van uw dromen samen te
stellen.

Sierlijsten voor de mistlichten en
de deuren.
Het verschil maken is niet moeilijk.
De geraffineerde sierlijsten op de
mistlichten en zijdeuren accentueren
het geavanceerde design van de
SEAT Tarraco.
Sierstrips op de achterklep.
De SEAT Tarraco werd van
A tot Z ontworpen om zich groter
te maken.
De sierstrips op de achterklep geven
uw rit een nieuwe dimensie.
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Interieur.
Groot of klein, elk plan heeft bijbehorende
uitrusting. De SEAT Tarraco wordt geleverd
met diverse kofferuitrusting en -accessoires,
zodat er niets achterblijft.

Bovenste kofferbak.
Blijft uw leven groeien? Dan bezorgen de twee
opberglagen u extra ruimte om eropuit te
trekken.
Semistijve kofferbak.
Waarom zou een beetje vuil u moeten
ophouden? Een semistijve bak beschermt uw
koffer tegen vuil, vlekken en nog veel meer.

Multifunctionele basis & net.
Bent u graag op alles voorbereid?
Door aan een kant van de koffer een basis en
net te plaatsen, houdt u essentiële kleine
voorwerpen gemakkelijk binnen handbereik.
Multifunctionele rekker.
U bent in beweging, uw bagage niet. Maak uw
tassen en bezittingen vast met een rekker in
de koffer. En ga in alle gemoedsrust op weg.
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Waarom nog wachten?
Aan u
de keuze.
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Transport.
Wanneer u alles kunt meenemen, hebt u
geen excuses meer nodig om te doen wat
u echt graag doet. Zeker als u van sneeuw
houdt.

Skirek voor de trekhaak.
Laat de echte uitdaging voor de piste.
Met het skirek voor de trekhaak
vervoert u moeiteloos en veilig tot zes
paar ski’s of twee snowboards.
Skihouder Xtender.
Hoe meer, hoe beter. Het verlengbare
ski- en snowboardrek biedt plaats aan
maximaal vijf paar ski’s of twee
snowboards. Zo kunt u samen
genieten van onversneden skiplezier.
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Transport.
Fietsenrek voor de trekhaak.
Extra wielen vergen niet noodzakelijk
extra werk. De aluminium rails op de
trekhaak lenen zich voor elk type fiets.
U kunt zelfs een uitbreiding voor
een derde fiets toevoegen.
Fietsenrek.
De platgetreden paden verlaten?
Neem uw fiets mee dankzij het
eenvoudig te monteren en te
positioneren fietsenrek. Snelle en
eenvoudige bevestiging. Met
duurzame bevestiging voor de buizen
van uw fietsframe.
Surfplankrek.
Het is nooit te laat om te doen waar u
zin in hebt. Het surfplankrek wordt
stevig bevestigd op de dakstangen en
is geschikt voor maximaal twee
surfplanken.
Dakstangen.
De transportstangen voor- en
achteraan laten zich eenvoudig
bevestigen aan het dak en beschikken
over een veilig antidiefstalsysteem.
Zij zijn vertrekkensklaar. U ook?
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Bescherming.

03. Velpic®-matten.
Ga comfortabel de weg op
dankzij de dikke Velpic®-matten
met rubberen antisliprug.

01

02

04. Rubberen matten.
Dit is uw look. Houd hem vast.
De waterdichte rubberen
matten voegen extra grip en
bescherming toe. Of probeer
stoffen matten voor nog meer
elegantie.

Spatlappen voor- en achteraan.
Nieuwe wegen, nieuwe uitdagingen.
Met spatlappen voor- en achteraan
beschermt u uw SEAT Tarraco tegen
opvliegend vuil.

05. Sleutelcovers.

01. Klassieke grijze vloermatten.
Een extra dosis van iets fantastisch.
De vloermatten in gesofistikeerd grijs
voor- en achteraan beschermen en
accentueren.
02. Stoffen vloermatten.
Klaar voor de ‘finishing touch’? Stoffen
matten voor- en achteraan houden de
vloer van uw SEAT Tarraco steeds als nieuw.
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03

04

05

06

Natural wood. Complexe
zeshoeken. Gedurfd Tarracologo. Uw sleutel, uw keuze.

06. Kofferbak
& bumpersierlijst.
Grootse plannen? De kofferbak
met hoge wanden en
roestvrijstalen sierlijst beschermt
uw SEAT Tarraco tijdens het in- en
uitladen.

Tot uw dienst.
Vrijheid begint
waar zorgen verdwijnen.
Het leven is te kort om stil te staan. De experts van
uw SEAT Service-team gebruiken enkel originele
SEAT-onderdelen om uw SEAT Tarraco in topvorm
te houden en u de nodige gemoedsrust te geven.
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Het leven
dient om
te leven.
Met SEAT CARE plukt u de vruchten van een
pakket naverkoopdiensten van SEAT tegen een
vast en competitief maandbedrag. Waar voor
uw geld, met de service die u verwacht. Vanaf
€ xx/maand kunt u tot 50 procent besparen
op de normale kosten. Minder zorgen. Voor
meer plezier.

Kleine reparatie,
kleine prijs.
CLEVER REPAIR
Wanneer u een SEAT koopt, koopt u veel meer dan alleen een auto.Bij SEAT
bieden wij de best denkbare service voor uw wagen. Wij pasten onze service
immers aan aan de specifieke behoeften van uw SEAT. Daarom creëerden wij
een specifieke service voor kleine reparaties die u normaal niet zou laten
uitvoeren omdat ze te veel kosten en te lang duren.Ziehier de reparatietypes
waar ons CLEVER REPAIR PROGRAMMA uit bestaat:
/ SPOTREPARATIE / GLASREPARATIE / DEUKREPARATIE
/ DEUKREPARATIE MET LAKWERK

SEAT zorgt voor uw veiligheid.
U focust op de essentie.
SEAT INSURANCE
SEAT biedt een verzekeringsproduct aan dat specifiek en exclusief
ontworpen is voor SEAT-auto's.
Door te kiezen voor SEAT Insurance weet u dat u de beste service
krijgt:een handig betaalsysteem, snelle reparaties met originele
SEAT-onderdelen die exclusief worden uitgevoerd in onze officiële
SEAT-werkplaatsen en 24 uur per dag klantenservice, het hele jaar door.
En natuurlijk zorgen we ook voor u. Als uw auto beschadigd of gestolen wordt,
rijden we u naar de bestemming van uw keuze.
Door een SEAT-verzekering af te sluiten geniet u van alle expertise en
kwaliteitsvolle reparaties die SEAT SERVICE aanbiedt.

Een ruime waaier aan diensten
beschikbaar 24 uur per dag,
365 dagen per jaar.
SEAT SERVICEMOBILITEIT
SEAT SERVICEMOBILITEIT is de pechverhelpingsdienst van SEAT. Deze dienst
wordt automatisch verkregen bij de aankoop van een nieuwe SEAT
en dit voor levenslang, op voorwaarde dat u alle voorgeschreven
onderhoudsdiensten laat uitvoeren bij ons erkende SEAT SERVICE-netwerk.
Tal van diensten zijn inbegrepen, van telefonische bijstand over herstel ter
plaatse tot wegslepen, brandstof bijvullen en nog veel meer. SEAT SERVICE
Mobility is in de hele Europese Unie en in de meeste omringende landen
beschikbaar. Een volledige lijst met de diensten en landen vindt u op www.seat.
be/SERVICE.

Geniet van jarenlange
gemoedsrust.
SEAT SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN : WECARE
De SEAT service- en Onderhoudscontracten WeCare omvatten alle onderhoud en
herstellingen vanaf drie tot 12 levensjaren.
Onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de prestaties, de veiligheid en de
efficiëntie van uw SEAT te optimaliseren.
Onze technici werden speciaal opgeleid om uw wagen te onderhouden en zij weten
precies welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om uw comfort en veiligheid te
garanderen.
Bij onze opgeleide SEAT-technici is uw auto in goede handen en kunt u rekenen op
flexibiliteit, kwaliteit, transparantie, besparingen, plus:
- De garantie van persoonlijke aandacht en het hoogste serviceniveau.
- De expertise van onze teams en de nieuwste technologieën ontwikkeld voor uw wagen.
- Maximale aandacht voor ieder detail.
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Milieu-informatie.

Brandstoftank

Hernieuwbare materialen

Verbeteringen aan de brandstoftank komen
de afdichting ten goede en verhogen de
absorptie
van koolwaterstofdeeltjes van actievekoolstofafzettingen met 85%.

Hernieuwbare materialen zoals katoen,
natuurlijk rubber en cellulose/papier maken
deel uit van diverse onderdelen van de wagen.

Luchtkwaliteit
Dieselmotoren beschikken over een SCRkatalysator (Selective Catalytic Reduction) om
de uitstoot van stikstofoxiden
te minimaliseren.

Motoren
Alle motoren omvatten een stop-startsysteem
en energierecuperatietechnologieën.

Koetswerk
86 procent van het koetswerk bestaat uit
hoogwaardig staal. Samen met de
warmperstechnologie zorgt dat voor een
dunner koetswerk dat toch al zijn mechanische
eigenschappen behoudt.

De moduleerbare configuratie drukt het totale
aantal componenten en
assemblageonderdelen, met een lager
chassisgewicht als resultaat.

Airconditioning
De nieuwe koelvloeistof R1234YF verlaagt
de potentiële klimaatopwarming met
99,7%.

Geluidsdemping

Ecologisch rijden

Lichten

ECO-tips: Bekijk onze aanbevelingen voor een efficiëntere en ecologischere
rijervaring.

Geïntegreerde Full-ledkoplampen en
leddagrijlichten dringen het
elektriciteitsverbruik terug en verhogen de
levensduur van de koplampen.

ECO trainer: Herkent overbodig versnellen en remmen voor een aangenamere en
efficiëntere rijervaring.
Alle motoren met automatische versnellingsbak staan standaard in de
‘inertiemodus’, die zowel het brandstofverbruik als de emissies beperkt.
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Alle versies van de SEAT Tarraco zijn
uitgerust
met een geluidsdempende voorruit, die het
geluidspeil in het interieur beperkt en
het comfort bevordert.

Banden
Nieuwe banden met een lage rolweerstand.

Milieudoelstellingen van de technische ontwikkeling bij SEAT
Klimaatbescherming.  

Behoud van natuurlijke rijkdommen.  

Bescherming van de gezondheid.

5,7 - 9,5 L / 100 KM • 148 - 214 G CO2 / KM (WLTP)
De informatie betreffende de uitrustingen, het verbruik en de technische gegevens toont de stand van zaken op het moment van printen.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
WLTP-goedgekeurd voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.seat.be.
Adverteerder: S.A. D’IETEREN N.V., divisie SEAT Import, RPR Brussel, KBO-nr. 0403.448.140, IBAN BE42 3100 1572 0554, maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.
SEAT voert een beleid van permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan specificaties, kleuren en prijzen.
De informatie in deze brochure wordt dan ook louter verstrekt bij wijze van richtsnoer. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de specificaties accuraat zijn op het ogenblik van
publicatie dien je je steeds tot je erkende SEAT-verdeler te wenden voor de meest recente informatie. Wegens de beperkingen van het drukproces is het mogelijk dat de in deze brochure weergegeven
kleuren en materialen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren en materialen. Dit voertuig en al zijn onderdelen, evenals de originele reserveonderdelen, werden ontworpen in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften inzake de preventie en minimalisering van de impact op het milieu, door middel van gerecycleerde/recycleerbare materialen, en maatregelen om te komen tot een
geschikte recyclage ter vrijwaring en verbetering van de kwaliteit van het milieu.
12/2019. Gedrukt in België.

