Tarraco
SEAT

De wereld staat geen seconde stil. En jij ook niet. Elke
uitdaging is een gelegenheid om iets nieuws te proberen.
Wees nieuwsgierig. Blijf vooruitgaan.
Dat is ook ons motto. SEAT is een merk ontstaan in
Barcelona. Geïnspireerd door licht en kleur. Gedreven
door creatieve energie en optimisme. En wij stellen alles in
het werk zodat jij je probleemloos op jouw manier kunt
verplaatsen. Waar gaan we heen?

Wat is je volgende
bestemming?
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Bij SEAT zijn we van mening dat rijden moeiteloos moet
gaan. Voor iedereen.
Dankzij auto’s waarmee jij wilt rijden omdat ze er fantastisch
uitzien en nog beter rijden. Grote SUV’s. eHybrids.
Elektrische scooters en fietsen. Mobiliteitsoplossingen om
de stad slimmer te doorkruisen. Helderder. Aangenamer.
En vooral: eenvoudiger.

Bewegen
vereenvoudigd.
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Een volgende stap in het leven zetten betekent niet dat je
moet opgeven waar je van houdt. Het betekent nieuwe
dingen leren. Delen met zij die er toe doen. En samen
ervaren. De SEAT Tarraco is de grote SUV voor wie nooit wil
ophouden met groeien, naast degenen met wie zij nooit
willen ophouden met groeien.
Want elke wens die je van je lijstje kan schrappen, van een
trektocht dwars door het land tot zwemmen met haaien,
brengt jullie allemaal dichter bij elkaar en verder in het
leven.

Heb het
allemaal.
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Heb je grote plannen? Prima. Met de SEAT Tarraco heb je
de ruimte om te blijven groeien. De technologie om te
blijven connecteren. En de middelen om te blijven
verkennen. Dus welke richting je leven ook uitgaat en hoe
je gezin ook groeit, je bucketlist zal altijd blijven groeien.

De beste bucketlist
wordt alsmaar langer.
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Dynamisch.
Durvend.
Onderscheidend.
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EXTERIOR DESIGN

Waarom je neerleggen bij maar één manier van leven?
De SEAT Tarraco met 4Drive is ontworpen voor een
leven dat het allemaal heeft. Een groter radiatorrooster
pronkt met zijn sportieve, krachtige en gedurfde
karakter, terwijl de sterke en geprononceerde lijnen zijn
geraffineerde en elegante kant tonen. Het wagenbrede
achterlicht draagt bij aan de stijlvolle look. Allemaal
gesigneerd met het opnieuw ontworpen, hand
geschreven Tarraco logo op de achterkant.

Het hele land door.
Zie de zon opgaan.
Wees een ontdekker.
Wil jij de trend zetten? De SEAT Tarraco is voorzien van het
nieuwste SUV design, zodat je de weg vooruit in het leven kan
banen met een unieke stijl die voldoet aan de behoeften van
jou en de jouwen. 100% ledtechnologie voor en achter,
inclusief dynamische richtingaanwijzers achteraan, verbonden
door een opvallend ontwerp. De welkomstverlichting helpt je
de weg te vinden in het donker.
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EXTERIOR DESIGN

Klaar voor nog meer? Lichtmetalen 20”-velgen maken indruk
onderweg.

INTERIEURDESIGN

Hoe groot is jouw bucketlist? Tot 7 zitplaatsen vertaalt zich
in 700 l kofferruimte met de 3de zitrij neergeklapt of 1.775 l
met de 2de en 3de zitrij neergeklapt. De versie met 5
zitplaatsen heeft standaard 760 l bagageruimte en tot
1.920 l met neergeklapte achterbank. Dit is de ruimte om
alles te hebben. En meer.
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Meer ruimte.
Voor meer leven.

Deel
jouw stijl.

INTERIEURDESIGN

De SEAT Tarraco wordt geleverd met eigentijdse, hypermoderne
interieurelementen die elke rit verfijnen. Voor comfort en klasse
kies je tussen Alcantara® textiel en bekleding in Vienna leder of
voor sportief raffinement ga je voor de kuipstoelen. Maak het je
eigen met een dashboard in helder wit, hout of zilver. De zwarte
hemelbekleding maakt elke binnenafwerking compleet.
De enige vraag is: met wie ga je daar allemaal van genieten?

18

Een wereld van
ervaringen.
Wacht op jou.
De weg is een lege bladzijde. Dus, wat is jouw
verhaal? Met HolaHola, de nieuwe intelligente
assistent van SEAT, kan je je wagen controleren en
commando’s geven met alleen je stem.
Verbind je smartphone met het 9,2” touchscreen via
Apple CarPlay™ of Android Auto™ en beheer je
favoriete apps en muziek. Geniet van natuurlijk en
evenwichtig geluid op 10 premium-afgestemde
luidsprekers met het BeatsAudio™ geluidssysteem.
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TECHNOLOGY

De aanpasbare 10,25” SEAT Digital Cockpit maakt
het nu mogelijk 3 onafhankelijke functies weer te
geven op één gemakkelijk te zien scherm. Het
aanraakscherm van het dashboard geeft je 3 extra
panelen die ook tegelijk kunnen worden weer
gegeven. Volledige connectiviteit in één oogopslag.

Vooruit is de
enige mogelijke
optie.
De SEAT Tarraco wordt geleverd met de meest geavanceerde
technologie voor een leven dat alles al heeft. Het Virtual Pedal
zorgt ervoor dat je de kofferbak kan openen en sluiten, zelfs met je
armen vol. Een functie die volkomen logisch is als je erover nadenkt.
Zoals de Top View Camera, met camera’s voor, achter en in de
buitenspiegels die voor 360˚ zichtbaarheid zorgen en samenwerken
met Park Assist om je te helpen handenvrij te parkeren.

TECHNOLOGY

Er is ook de draadloze oplader, die je telefoon van stroom voorziet
door gewoon contact met het oppervlak.
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Het is altijd het
seizoen om te doen
wat je graag doet.
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TECHNOLOGY

Reis comfortabel en vind de ideale temperatuur waar je
ook zit — het 3-zone Climatronic systeem met
Climatouch geeft je totale controle in 3 verschillende
delen van je SEAT Tarraco, zodat iedereen tevreden is.
Wil je een lekker frisse cabine? De Air Quality Sensor
(AQS) en AirCare functies van Climatouch helpen de
luchtstroom te regelen en te filteren om je betere en
schonere lucht te geven. Nog niet genoeg?
Het verwarmde stuur verhoogt het comfort en de
controle, nodig voor extreme rijomstandigheden.
Tot ziens, excuses.

Jouw Tarraco.
Altijd geconnecteerd.
Haal het maximum uit elke rit met SEAT CONNECT. Blijf op de juiste weg en op de hoogte met het
infotainmentsysteem en maak vanop afstand verbinding via je smartphone met de SEAT CONNECT-app.

Jouw wagen.
Altijd binnen handbereik.

Voor een leven onderweg. De Remote Accessdiensten laten je je wagen op afstand beheren,
waar je ook bent.

CONNECTIVITEIT

• Verwarm het interieur van je wagen voor met de
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Ons wereldgamma voertuigen en productspecificaties kan van land tot land verschillen vertonen. Gelieve je lokale SEAT-website te raadplegen om meer te weten te komen over het lokale productaanbod.

•
•

hulpverwarming op afstand via de SEAT
CONNECT-app. Perfect voor die koude
winterochtenden.
Ben je vergeten waar je geparkeerd staat?

Gebruik Parking Position om te zien waar hij
staat.
Blijf rustig en doe voort waar je mee bezig was. Je
Tarraco waarschuwt je via je smartphone als hij
een diefstalsituatie vaststelt terwijl je weg bent.

Focus op wat telt.

Geniet zorgeloos van elk avontuur. Onze
nieuwste veiligheidstechnologie werd ontworpen
om waardevolle tijd te besparen bij
noodgevallen.

• Blijf veilig, blijf verbonden. Private Emergency
•
•

Call belt automatisch de hulpdiensten wanneer
het een ongeval detecteert.
Tijd voor een check-up? Service Scheduling laat
je weten wanneer je je Tarraco moet
binnenbrengen.
Bijstand nodig? Druk op de Breakdown Callknop om contact op te nemen met ons callcenter
om hulp te vragen.

Kennis is macht.

Rij geconnecteerd. Krijg verkeersinformatie terwijl
je onderweg bent en zie meer details over de
tankstations in je buurt. Want het is altijd nuttig om
te weten wat er voor je ligt.

• Je Tarraco berekent de kortste route op basis van
real-time verkeersinformatie.
• Zoek het dichtstbijzijnde tankstation, inclusief
openingsuren en prijzen aan de pomp.
• Beheer je muziek en navigatiekaarten via het
infotainmentsysteem.

Het gaat om een gevoel van
veiligheid. Elke dag opnieuw.
De SEAT Tarraco is ontworpen met jouw welzijn voorop.
Daarom is hij uitgerust met geavanceerde veiligheids
voorzieningen en de nieuwste rijhulptechnologie. Alles
wat je nodig hebt om onbevreesd verder te gaan.

Travel Assist.

Adaptive Cruise Control Predictive.

Verkeersbordenherkenning.

Pre-Crash & Rollover Assist.

Je ogen en oren. Een systeem van functies dat speciaal
ontworpen is om je alert op de weg te houden door een
combinatie van Lane Assist, Traffic Jam Assist, Adaptive
Cruise control en Automated Lane Change.

Met het Navi System+ 9,2” wordt ACC voorspellend, en
herkent bochten en snelheidsbeperkingen onderweg.

Side Assist.

VEILIGHEID

Side Assist kan naderende wagens buiten je gezichts
veld detecteren, en je een waarschuwings
signaal
geven om je te helpen bij het inhalen of als je van
rijstrook wisselt.
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Wat ligt er voor je? Met de geïntegreerde frontcamera
kan je snelheidsbeperkingen en inhaalbeperkingen
meteen in de SEAT Digital Cockpit zien.

Als de wagen een mogelijk ongeval detecteert, spant
Pre-Crash Assist de veiligheidsgordels aan, sluit ruiten en
nog meer. En als er een koprol gebeurt, activeert Rollover
Assist noodzakelijke systemen zoals Emergency Call.

Het gezinsleven kan voor grotere uitdagingen zorgen dan
het bedwingen van welke berg dan ook. Daarom heeft de
nieuwe SEAT Tarraco e-HYBRID genoeg ruimte en
connectiviteit om het hele gezin tijdens elke reis tevreden
te houden. De hybride aandrijving, die 245 pk kan leveren,
maakt van deze Tarraco niet alleen de krachtigste tot nu
toe, het is ook de meest milieuvriendelijke versie die we
hebben gemaakt.

Perfect voor het
gezin en andere
extreme sporten.
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Elektrificatie betekent de vrijheid hebben om te rijden
zonder beperkingen, zowel in de stad als met volle
prestaties op de open weg.

Meer dan alleen maar een gezinswagen.

Voor mobiliteit in de stad zonder beperkingen maakt rijden
in volledig elektrische modus uitstootvrije ritten mogelijk van
maximaal 49 km op één lading. Schakel over op benzine
voor een rijbereik tot 730 km wanneer je verder moet.

32

Voor oplaadoplossingen wordt gezorgd.

Met de SEAT thuislader, die door een vakman geïnstalleerd
kan worden, kan je je batterij thuis volledig opladen in
slechts 3 uur en 40 minuten*, terwijl een alsmaar groter
wordend netwerk van oplaadpunten op straat betekent
dat je je batterij ook kan opladen als je in de stad bent.

* De oplaadtijden kunnen variëren, afhankelijk van de buiten- en de batterijtemperatuur, de oplaadtoestand
van de batterij en slijtage, en het gebruik van andere elektrische apparatuur in de wagen tijdens het opladen.

Je kan alles hebben.

Elke droom begint bij een beslissing. Van sierlijsten en
velgen tot bekleding en kleuren, nu is het moment om je
SEAT Tarraco klaar te maken voor grote plannen. Klaar om
te vertrekken?

Wat staat er
nog op je lijst?
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Wil je meer?
Krijg meer.
Sportieve styling zowel binnen als buiten, unieke FR-details
en een look die eigenzinnigheid uitstraalt. De FR-uitvoering
combineert pure kracht met uniek raffinement en drukt alle
knoppen in.

FR-uitvoering.
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Laat de zon maar schijnen.

Haal die heerlijke, zonnige dagen naar binnen
met het grote, panoramische zonnedak.

Het beste is beter.

De allerbeste matte 20”-velgen SUPREME in
Cosmo Grey. Beter dan dit wordt het niet.

Standaarduitrusting.
Rij voorbij. Trek de aandacht.

Stijl is standaard. Deuren, bumpers, buitenspiegels en
bovenste radiatorlijst, allemaal in geraffineerd Cosmo Grey.

Altijd geconnecteerd.

Blijf het verkeer voor met regelmatige updates
en vind de dichtstbijzijnde benzinestations of
parkeerplaatsen terwijl je onderweg bent.
Allemaal dankzij SEAT Connect.

Veiligheid:

• Park Assist
• Front Assist
• Adaptive Cruise Control
• Vermoeidheidherkenningssysteem
• Voetgangersbescherming
• Elektronische stabiliteitscontrole
• Schokdemping voor en achter
• Airbags voor de bestuurder en de
Op maat gemaakt.

De kuipstoelen geven je de nodige controle op de weg.
Eenmaal ingesteld op je ideale rijhouding slaat de
geheugenfunctie deze gegevens op en keert automatisch
terug naar deze stand.
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Gemaakt om op te vallen.

Sportuitlaten exclusief voor de FR-uitvoering.
Omdat sommige dingen het verdienen om
uniek te zijn.

•

voorste passagier

Zijdelingse airbag voorin, met gordijn

Elektronica:

• SEAT Digital Cockpit met 10,25″ scherm
• Standaard audiosysteem met 8,25”
scherm

• SEAT CONNECT-diensten
• Full Link draadloos en met kabel voor
Media System

• 8 luidsprekers
• 3 verlichte USB-poorten Type C
• 3-zone Climatronic met Climatouch
• Wagenbrede ledachterlichten
• SEAT Drive Profile met Driving
Experience-knop

Eenvoudig toegankelijk:

• Kessy (binnen en vertrekken)
• Elektrische achterklep met Virtual Pedal

Koetswerk:

• Bredere zwarte wielkastlijsten
• Buitenspiegels, radiatorroosterlijst

vooraan en sierlijsten gelakt in Cosmo
Grey

•
• Getinte ruiten
• Lichtmetalen 19”-velgen
• Ruitenwisser vooraan met interval
Zwarte dakrails en raamlijsten

regeling en licht- en regensensoren

• Handgeschreven naam

Interieur:

• Verlichte deurdrempel met FR-letters
• Sfeerlicht in de voorste en achterste
deurpanelen

• Verlichting in de voetruimte
• 2 leeslampjes vooraan
• Lederen multifunctioneel sportstuur
met FR Logo

• Sport kuipstoelen
• Elektrische bestuurdersstoel met
geheugenfunctie

• Aluminium pedalen

Waarom zou je met minder
genoegen nemen?
Lichtmetalen
20”-velgen
Supreme. Warm
geperst
radiatorrooster. En een design dat verfijning binnen en buiten
omarmt. De Xcellence-uitvoering is voor mensen die weten
dat elk detail telt als het erom gaat alles te krijgen wat het
leven te bieden heeft.

Word je bepaald door je stijl?

De Xcellence-uitvoering is ontworpen voor zij
die meer willen. Tot in het kleinste detail, zoals
het opvallende logo in de deurdrempel.
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Je hoeft niet klein te beginnen.

Supreme matte lichtmetalen 20”-velgen dagen
je uit om groots te leven. Lichtgewicht. Stijlvol.
En de grootste in de geschiedenis van SEAT.

Xcellence-uitvoering.

*Deze uitrusting is optioneel.

Standaarduitrusting.
De platgetreden paden verlaten?

Jij hebt de controle.

Zorgeloos. Stijlvol. Waar je ook gaat.

Blijf opvallen.

Haal het beste uit elke weg met de Off-Road, Snow,
Comfort, Eco, Sport en Individual rijmodi voor uw
4Drive vierwielaandrijvingssysteem.

Veiligheid:

• Park Assist
• Achteruitrijcamera
• Front Assist
• Adaptive Cruise Control
• Vermoeidheidherkenningssysteem
• Voetgangersbescherming
• Elektronische stabiliteitscontrole
• Schokdemping vooraan
• Airbags voor de bestuurder en de
•

voorste passagier

Zijdelingse airbag voorin, met gordijn

Elektronica:

• SEAT Digital Cockpit met 10,25″ scherm
• Standaard audiosysteem met 8,25”
scherm

• SEAT CONNECT-diensten
• Full Link draadloos en met kabel
voor Media System

• 8 luidsprekers
• 3 verlichte USB-poorten Type C
• 3-zone Climatronic met Climatouch
• Wagenbrede ledachterlichten
• SEAT Drive Profile met Driving
Experience-knop

Eenvoudig toegankelijk:

42

• Kessy (binnen en vertrekken)
• Elektrische achterklep met Virtual Pedal

Koetswerk:

• Buitenspiegels met welkomstverlichting
• Zwarte wielkastlijsten
• Radiatorrooster met warme persingtechnologie

• Verchroomde dakrails en zijdelingse
sierlijst

• Ruitenwisser vooraan met

intervalregeling en licht- en regensensor

• 19” Aerovelg

Geavanceerde sensoren. Automatische stuurinrichting.
En een aanhanger achteraan. Dankzij Trailer Assist heb je
het parkeren van je SEAT Tarraco helemaal onder
controle, nu eenvoudiger dan ooit*.

Interieur:

• Verlichte deurdrempel
met Xcellence-letters

• Verlichting in de voetruimte
• 2 leeslampjes vooraan
• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• Stof/Alcantara® Sport/Comfort stoelen
• Documentenhouder onder de linkse
voorstoel

Light & Style:

• Zijruiten in warmte-isolerend glas,
getinte achterruit en vanaf B-stijl

• Sfeerlicht in de voorste en achterste
deurpanelen

• Verchroomde raamlijsten
• Ledverlichting in de deurgrepen binnen

Naar waar je ook gaat, sportstoelen in stijlvolle
zwarte Vienna leder bekleding brengen je er in alle
comfort*.

Ben je niet bang om te schitteren? Verchroomde dakrails,
sierlijsten, raamlijsten en koetswerkdetails maken je
nieuwe look compleet.

Alles hebben
is eenvoudig.
Als je weet wat je wilt, is het tonen van je ware stijl eenvoudig. Met
lichtmetalen 18”-velgen en de belangrijkste benodigdheden
binnen en buiten, is de Style-uitvoering er voor iedereen die
precies weet wat hij nodig heeft.

Style-uitvoering.
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Goed is niet goed genoeg.

Als het op smaak aankomt, weet jouw intuïtie het
beter. De Style-uitvoering combineert stijlvolle
vormgeving en kwaliteit met alles wat je rijervaring
verdient.

Het leven gaat over groots leven.

Lichtmetalen 18”-velgen Performance zijn er
om er helemaal voor te gaan. En dan nog wat
verder.

Standaarduitrusting.
Stijl langs alle kanten.

Bijpassende zwarte dakrails, raamomlijsting
en zijschorten vervolledigen de elegante look
van de SEAT Tarraco van boven tot onder.

Duidelijker zicht.
Slechts één druk op de kop.

Een vergroot 8,25” touchscreen geeft je
gemakkelijk toegang tot meerdere functies.

Veiligheid:

• Park Distance Control
• Cruise Control
• Vermoeidheidherkenningssysteem
• Elektronische stabiliteitscontrole
• Schokdemping vooraan
• Airbags voor de bestuurder en de
Geniet van je rit.

Stijl treft klasse met Comfort stoelen in Olot
bekleding met opvallende zwarte Alcantara®
inzetstukken.
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Wees helder.

Maak je klaar om de nacht te verlichten met
Full-led
verlichting in de koplampen en
achterlichten, inclusief dynamische richting
aanwijzers achteraan.

voorste passagier

• Zijdelingse airbag voorin, met gordijn
• Bandendrukcontrole
• Snelheidsafhankelijke variabele
stuurbekrachtiging (Servotronic)

Elektronica:

• SEAT Digital Cockpit met 10,25″ scherm
• Standaard audiosysteem met 8,25”
scherm

•
• 8 luidsprekers
• 3 verlichte USB-poorten Type C
• Elektronisch gestuurde
SEAT CONNECT-diensten

airconditioning

•
• Full-ledkoplampen met dagrijverlichting
• Mistledlichten vooraan
Wagenbrede ledachterlichten

met hoekfunctie

Koetswerk:

• Buitenspiegels met welkomstverlichting
• Zwarte wielkastlijsten
• Zwarte dakrails, raamlijsten
en zijdelingse sierlijsten

• Handgeschreven naam
• Lichtmetalen 17”-velgen
• Ruiten opzij en achteraan
•

in warmte-isolerend glas

Ruitenwisser vooraan met
intervalregeling

en licht- en regensensor

Interieur:

• Ledinterieurverlichting:

2 leeslampjes en de voetruimte

• Multifunctioneel lederen stuurwiel
• Rugleuningen van de voorstoelen met
bagagevakken

• Stoffen Comfort-stoelen
• Documentenhouder onder de linkse
voorstoel

Velgen.
17"

18"
DYNAMIC 17″
LICHTMETALEN
VELGEN BRILLIANT
SILVER

PERFORMANCE 18″
37/1 ZWARTE
LICHTMETALEN VELGEN
St

St

19"

20"
EXCLUSIVE 19″
NUCLEAR GREY
AERO VELGEN
XC
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EXCLUSIVE 19″
COSMO GREY
LICHTMETALEN VELGEN
FR

SUPREME 20″
37/2 SPORT BLACK MATTE
LICHTMETALEN VELGEN
XC

SUPREME 20″
37/3 COSMO GREY
LICHTMETALEN VELGEN
FR

Style
Xcellence
FR
Standaard
Optioneel

St
XC
FR

Kleuren.

ORYX WHITE3,4

St XC FR

REFLEX SILVER²

St XC

MERLOT RED2,4

St XC FR

ATLANTIC BLUE²

St XC

Style
Xcellence
FR
Standaard
Optioneel

DARK CAMOUFLAGE³,4
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St XC FR

DOLPHIN GREY²,4

St XC FR

URANO GREY¹,4

St XC FR

DEEP BLACK²,4

St XC FR

St
XC
FR

¹Soft.
²Metallic.
³Exclusive.
⁴Buitenspiegels in
Cosmo Grey bij FR-uitvoering.

Bekleding.

OLOT STOF MET BLACK ALCANTARA® INZETSTUK

KUIPSTOEL KUIPSTOEL
52

St

FR

BAZA STOF MET ALCANTARA® INZETSTUK

VIENNA BLACK LEDER

XC

FR

VIENNA BLACK LEDER

XC

Style
Xcellence
FR
Standaard
Optioneel

St
XC
FR

Hou je ervan om door te gaan? In welke richting het
leven je ook voert, de SEAT Tarraco wordt geleverd
met een heel scala aan uitrusting en accessoires om
je te helpen genieten van elke nieuwe ervaring.

Het voelt goed aan
om meer te doen.
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Koetswerk.
Doe het op jouw manier. Ontdek de details en afwerkingen die
je SEAT Tarraco naar het volgende niveau van design brengen.

Sierstrips op de achterklep.

Van voor tot achter is de SEAT Tarraco ontworpen om
uit te breiden. Sierstrips op de achterklep geven een
andere dimensie aan je reis.

Mistlicht en sierstrips op de zijdeuren.
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ACCESSOIRES

Zet de volgende stap in stijl. Geraffineerde sierstrips
op het mistlicht en de zijdeur benadrukken het
geavanceerde design van de SEAT Tarraco.

Interieur.
Multifunctionele elastische band.

Jij bent in beweging, niet je bagage. Maak je tassen
en spullen vast met een elastische band in de
koffer. En rij gerust verder.

Multifunctionele bodem & net.
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ACCESSOIRES

Wil je voorbereid zijn? Door een bodem en net aan
één kant van de kofferruimte te bevestigen, kunnen
kleine spullen binnen handbereik bewaard worden.

Geen wens is te groot.
Wees overal klaar voor.
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Vervoer.
Wil je alles hebben? Neem het allemaal mee.
Zeker als de winter voor de deur staat.

Xtender voor skirek.

Hoe meer, hoe liever. Met het uitschuifbare ski &
snowboardrek kan je tot 5 paar ski’s of 2 snowboards tegelijk
vervoeren. Zo kan je samen genieten van de spanning van
de pistes.

Skirek.

ACCESSOIRES

Naar de pistes deze winter? Dit skirek werd speciaal
ontworpen en leent zich perfect voor familiegebruik. Biedt
plaats aan 4-6 ski’s of 2-4 snowboards.
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Fietsenrek voor de trekhaak.

Extra wielen vergen niet noodzakelijk extra werk.
De aluminium rails op de trekhaak lenen zich
voor elk type fiets.
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ACCESSOIRES

Vervoer.

Vervoer.
Dakrails.

De transportrails voor- en achteraan laten zich
eenvoudig bevestigen aan het dak en hebben
een antidiefstalsysteem. Klaar om te vertrekken.
Jij ook?

Surfplankrek.

Altijd in beweging? Het surfplankenrek past
stevig op de dakrails en past zich aan de
afmetingen van maximaal 2 surfplanken aan.

Fietsenrek.
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ACCESSOIRES

De platgetreden paden verlaten? Neem je fiets
mee dankzij het eenvoudig te monteren en te
positioneren fietsenrek. Snel en eenvoudig
bevestigen. Met langdurige bescherming voor
de buizen van je fietsframe.

Bescherming.
Velpic® vloermatten.

Rubberen voetmatten.

Classic Grey vloermatten.

Spatlappen voor- en achteraan.

Halfharde kofferbak.

Waarom zou wat vuil je vertragen? Een halfhard
schuimstuk beschermt je koffer tegen vuil, modder en
wat de weg verder nog brengen kan.
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Kofferbak & bumperlijst.

Grootse plannen? De kofferbak met hoge wanden en
roestvrijstalen lijst beschermt je SEAT Tarraco bij het
in- en uitladen.

Een extra vleugje van iets groots. Vloermatten voor en
achter in geraffineerd grijs beschermen en vallen op.

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

Nieuwe wegen, nieuwe uitdagingen. Met spatlappen
voor- en achteraan kan je jouw nieuwe SEAT Tarraco
beschermen tegen opvliegend steenslag.

ACCESSOIRES

Ga comfortabel de weg op met dikke Velpic® matten
met een antislip rubberen onderlaag.

Het leven is te kort om foute beslissingen te nemen.
De experts van je SEAT Service-team gebruiken
enkel originele SEAT-onderdelen om je SEAT
Tarraco in topvorm te houden en je de nodige
gemoedsrust te geven.

Avontuurlijker leven
begint hier.
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Het leven dient
om geleefd te worden.
Met SEAT CARE pluk je de vruchten van een pakket naverkoopdiensten van
SEAT tegen een vast en concurrerend maandbedrag. Waar voor je geld, met
de service die je van ons verwacht. Geen zorgen. Voor meer plezier.

Ga steeds een stap verder.
Wij staan achter je.

Leef intenser.
Wij houden je op het juiste spoor.

Alles wat je nodig hebt.
Vraag het ons.

Uitdaging op komst.
Laat je zorgen achter je.

De garantieverlenging van SEAT biedt je de mogelijkheid om
de twee jaar fabrieksgarantie te verlengen met drie jaar of tot
100.000 km — naargelang wat het eerst wordt bereikt.
Gemakkelijk. Kosteneffectief. Klaar om avontuurlijker te leven.
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Sleepdienst? Extra brandstof? Reparatie ter plaatse? SEAT
Mobility Service is er voor jou. 24/7. Overal in de EU en in de
meeste buurlanden. Tot tien jaar lang geniet je een volledige,
betrouwbare pechbijstand. En het mooiste van alles is dat je
2 jaar gratis krijgt bij een nieuwe SEAT.

SEAT Insurance is op maat gemaakt voor jouw wagen. Om
gemakkelijker vooruit te gaan. Onze 24/7-klantenservice en
officiële werkplaatsen, die uitsluitend gebruikmaken van
originele SEAT-onderdelen, zetten je zo weer op weg. Vandalisme
of diefstal? Geen probleem. Wij zorgen voor je vervoer.

Leef voluit. De onderhoudscontracten van SEAT dekken de
meeste interventies in het Serviceprogramma van SEAT, en
dat voor een periode tussen 3 en 8 jaar en 30.000km en
165.000 km. Zo kan je je positieve energie in dingen steken die
er echt toe doen.

Informatie
over het milieu.
Aerodynamica

Met een verbeterde aerodynamica van het
voertuig, dankzij een geoptimaliseerd design
van koetswerk, wielen en koelsysteem.

Luchtkwaliteit

De dieselmotoren zijn uitgerust met een
geoptimaliseerde uitlaatgasbehandeling, het
Selective Catalityc Reduction-systeem (SCR),
met een dubbele dosering van AdBlue® om de
uitstoot van stikstofoxiden verder te beperken.

Move to ZERO, SEAT’s environmental mission
Klimaatverandering.  
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Bronnen.  

Luchtkwaliteit.  

Milieu compliance.

SEAT Eco Drive-Profile

De ECO-modus vertaalt zich in een rijstijl die
de motor- en transmissieparameters wijzigt
om het brandstofverbruik en de uitstoot te
drukken.

Motoren

e-HYBRID: Nul uitstoot in de elektrische
modus.

Koetswerk

Het gebruik van ultrasterk staal, wat samen
met de warme persing-technologie resulteert
in dunnere en lichtere onderdelen zonder
verlies aan prestaties.

Lichten

De koplampen en achterlichten zijn 100% led, wat
het stroomverbruik aanzienlijk vermindert en de
levensduur en effectiviteit van de lichten vergroot.

Hernieuwbare en
gerecycleerde materialen

Gebruik van hernieuwbare materialen (katoen,
natuurlijk rubber en cellulose) en gerecycleerde
materialen (plastics) in diverse onderdelen van
de wagen.

Informatie
over het milieu.
Banden

Akoestiek

e-Range monitor

Stoelen

Intelligent Hybrid

Uitstootvrij

Banden met lage rolweerstand zorgen voor
een verlaging van de rolweerstandscoëfficiënt.

Het gebruik van nieuwe PUR-schuimformules
doet de uitstoot van vluchtige organische
stoffen (VOS) in het interieur tot 50% afnemen.

76

Alle versies hebben een dubbel afdichtings
systeem op de deuren, wat het geluidsniveau
verlaagt en het comfort verhoogt.

Een functie die de bestuurder helpt om de
batterijstroom te behouden en te optimaliseren
op basis van de geplande route.

Informeert de bestuurder over de toename
van het elektrisch rijbereik wanneer de motor
wordt uitgeschakeld.

Een indicator die de uitstootvrije afgelegde
afstand aangeeft in de zuiver elektrische
modus.

SEAT engageert zich tot een politiek van continue productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om
uitrusting, kleuren en prijzen zonder waarschuwing te wijzigen. De informatie in deze brochure kan daarom enkel
als richtinggevend worden gezien. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om te zorgen dat de specificaties correct
zijn op het moment van uitgave, is het sterk aanbevolen om altijd de meest recente informatie bij je erkende SEATpartner op te vragen. Gezien de beperkingen van het printproces kunnen de kleuren in deze brochure licht
afwijken van de werkelijke lakkleur en het materiaal. Dit voertuig en al zijn onderdelen alsook de originele
wisselstukken werden ontworpen volgens de wettelijke richtlijnen met betrekking tot de preventie en de
minimalisering van milieueffecten door het gebruik van gerecycleerde/recycleerbare materialen, inclusief
maatregelen voor de gepaste recyclage opdat de milieukwaliteit zou behouden blijven of verbeteren.

