De nieuwe
SEAT Tarraco.

Waarom
niet nu?
Het is nooit te laat om iets buitengewoons te
beginnen. De nieuwe SEAT Tarraco is de grote
SUV die u de ruimte verschaft om te
bewegen, te groeien en u te ontplooien.
Omdat je niet stil mag blijven staan in het
leven. En enkel tevreden mag zijn met het
allerbeste.

Exterieurdesign

Klaar om op
te vallen?
Iconisch, karakteristiek, vastberaden. Deze
SUV is ontworpen voor mensen die niet bang
zijn om hun ware zelf te zijn. En met volle
teugen te leven.
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01. Lichtmetalen 20”-velgen.

02. Chroomelementen.

03. Krachtig radiatorrooster.

04. Ledachterlichten.

Lichte gefreesde aluminiumvelgen
ogen stijlvol op de weg.

Ranke chroomdetails creëren een
hogere graad van verfijning.

Maak een blijvende eerste indruk
met een sportief design en een sterke
persoonlijkheid.

Twee krachtige ledachterlichten verbonden door een treffend nieuw design.

Interieurontwerp

Verandering
staat u goed.
Meer van hetzelfde is saai. Met de nieuwe
SEAT Tarraco beschikt u over een
geraffineerde wagen die net zo anders durft
te zijn als uzelf.

Aantrekkelijk dashboard met
houten sierlijst.
Dit dashboard in elegante Xcellenceuitvoering maakt het geheel nog aantrekkelijker.

Alcantara® bekleding.
Rijd stijlvol en comfortabel met
Alcantara®-bekleding en een elektrisch
verstelbare bestuurderszetel met
geheugenfunctie.

Panoramisch zonnedak.
Verruim uw blik met het gemakkelijk te
openen zonnedak.

Comfort

Het is uw ruimte.
Wat gaat u
ermee doen?
Maximaal 7 zetels en een laadvolume van 700l
met de 3e rij neergeklapt of 1775l met de 2e en 3e
rij neergeklapt. Met de 5-zitversie geniet u van
760l standaardlaadvolume of 1920l met de
achterzetels neergeklapt.

Technologie

Nu bent u niet
meer te stoppen.
De nieuwe SEAT Tarraco is uitgerust met de meest geavanceerde technologie zodat u steeds verbonden blijft en de
volledige controle behoudt. Zoals de Top View Camera,
met camera’s vooraan, achteraan en in de buitenspiegels
die een 360˚-beeld verschaffen en samenwerken met Park
Assist om automatisch te parkeren. Want als je middelen
hebt om de wereld aan te pakken, is alles mogelijk.
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01. Digitale cockpit.

02. BeatsAudio™.

Controleer in een oogopslag
alle kaarten of rijhulpsystemen
zoals ACC, Lane & Front Assist
en verkeersbordenherkenning.
Alles op één aanpasbaar
10,25″-display.

400W-versterker, hoogwaardige
subwoofer en 9 perfect
afgestemde luidsprekers.
Voor een evenwichtige en
hoogwaardige muziekbeleving.

03

05

04

06

03. 8”-display met Full Link.

04. 100% full-ledtechnologie.

05. Connectivity Box.

06. Rijprofiel.

Sluit uw smartphone aan op het
8″-aanraakscherm via Apple CarPlay™ of Android Auto™ om uw
muziek, kaarten en favoriete apps
comfortabel te beheren.

Zie alles klaar en duidelijk met fullledkoplampen en -achterlichten,
inclusief dynamische
richtingaanwijzers achteraan.

De Wireless Charger laadt uw telefoon op via oppervlaktecontact.
Zodat u kunt blijven gaan.

Optimaliseer iedere rit met de rijmodi
Comfort, Eco, Sport en Individual voor de
versie met voorwielaandrijving, plus de
modi Off-Road en Snow voor de 4Driveversie.

Veiligheid

Niet alle
verrassingen
zijn fijn.
Als het op veiligheid aankomt, neem je geen
risico’s. Daarom werd ieder aspect van de
nieuwe SEAT Tarraco ontworpen met uw
veiligheid voor ogen. Voor een onbevreesde
toekomst.
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01. Front Assist.

02. Traffic Jam & Lane Assist.

03. Pre-Crash & Rollover Assist.

04. Emergency Call.

Wanneer een fietser plots uw pad
kruist of een voorligger onverwacht in
de remmen gaat, reageert Front Assist
terstond door automatisch te remmen
en een veilige afstand te bewaren.

Geavanceerde sensoren meten de
afstand tussen de Tarraco en andere
wagens in het verkeer, om de wagen
dienovereenkomstig te versnellen of
af te remmen. Zonder ooit de rijstrook
te verlaten.

Pre-Crash Assist spant de
veiligheidsgordels aan en sluit de ruiten
om de wagen schrap te zetten voor een
nakende botsing. En gaat de wagen over
de kop, dan activeert Rollover Assist de
relevante systemen, zoals eCall.

Meteen na een ongeval verwittigt
eCall automatisch de hulpdiensten.
Oproepen kunnen ook worden
gelanceerd door op een toets te
drukken.

Style-uitvoering.

Uw leven.
Uw keuze.
Uw stijl.
Op zoek naar een unieke look?
Met gefreesde lichtmetalen 18”-velgen
Performance, zwarte dakrails en essentiële
elementen vanbinnen en vanbuiten is de
Style-uitvoering bestemd voor wie weet
hoe belangrijk het is jezelf te zijn.

Goed is nooit
goed genoeg.
Het is tijd voor meer. Gefreesde lichtmetalen
20”-velgen Supreme. Radiatorrooster met
chroomdetails. En een design dat verfijning
opnieuw definieert. De Xcellence-uitvoering is
voor wie het durft op te nemen tegen de weg
die voor hem ligt.

Xcellence-uitvoering

Bekleding.

Viennaleder zwart - LM + PL1

XE

* Verkrijgbaar vanaf februari 2019.

Stof Baza / Alcantara®
/ PVC Bison – LM

XE

Textiel Olot met inzetstuk in
zwart Alcantara® – FG

St

Lichtmetalen velgen.
20”

Supreme 20”
37/1 gefreesd

19"

XE

Exclusive 19”
37/1 gefreesd

18"

Performance 18”
37/1 gefreesd

XE

17"

St

Dynamic 17” 37/1

St

Style
Xcellence
Standaard
Optioneel

St
XE

Kleuren.

Oryx White***

Reflex Silver**

St XE

Dark Camouflage***

St XE

Indium Grey**

St XE

St XE

Titanium Beige**

Urano Grey*

St XE

St XE

Atlantic Blue**

Deep Black**

St XE

St XE

Style St
Xcellence XE
Standaard
Optioneel
*Soft.
**Metaalkleur.
***Exclusive.

Accessoires.
Smeedt u graag grootste plannen?
De nieuwe SEAT Tarraco is uitgerust met een reeks
uitrustingselementen en accessoires die u op alles
voorbereiden.
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01. Trekhaakfietsendrager.
Neem uw extra wielen
mee, waar u ook naartoe
gaat. Rijd uw avontuur
tegemoet.

02. Kwaliteitsvloermatten.
Op zoek naar een finishing
touch? Vloermatten ronden
de hoogwaardige look van uw
SEAT Tarraco perfect af.
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03. Bak bovenaan in de koffer.
Niets wordt achtergelaten. Dankzij
een bagageruimte met twee verdiepingen kunt u alles meenemen.
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04. Kofferoplossingen.
04

04

Met de multifunctionele netten en elastische riemen kunt u alles veilig en stevig
bevestigd vervoeren. Zodat u op ieder
plan bent voorbereid.

Uitrusting.
Veiligheid

Style

Achterparkeersensoren omvatten optisch parkeersysteem

Xcellence
–

Park Assist: zelfparkeerfunctie (omvat parkeersensoren vooraan en
achteraan)
Cruise control
Adaptive Cruise Control¹

–

Vermoeidheidsdetectie
Airbags voor bestuurder en voorpassagier
Deactivering van voorpassagiersairbag
Twee zijairbags voorin
Twee gordijnairbags
Knieairbag voor bestuurder²
Actieve hoofdsteunen voorin
Gordelwaarschuwing voorin
Gordels voorin met voorspaninrichting en hoogteverstelling
SEAT Drive Profile met Driving Experience-toets³:
Vier verschillende modi (Normal/Sport/Eco/Individual)
4Drive-versies hebben de modi Off-Road en Snow
Alarm (omvat safe-functie)

Standaard
Optioneel
− Niet verkrijgbaar
¹ V
 erplicht en alleen verkrijgbaar voor Europese + gelijkgestelde landen in Xcellence (zie
landenlijst).
2
Inbegrepen bij het 5* Safety Pack Euro NCAP (standaard voor Europese landen).
3
Verplicht voor landen met rechtsverkeer en 4Drive-versies.
4
	Standaard voor Europese landen (zie landenlijst voor verkrijgbaarheid).
5
	Vereist 5* Safety Pack Euro NCAP. (zie landenlijst voor verkrijgbaarheid).
6	
Vereist 5* Safety Pack Euro NCAP, vereist Safe Driving Europe, vereist DSG-motor,
vereist navigatiesysteem Standard of
navigatiesysteem Plus (zie landenlijst voor verkrijgbaarheid).
7
Verplicht voor Europese landen, EU28 + gelijkgestelde Europese landen + Turkije +
Israël (zien landenlijst voor verkrijgbaarheid van fietsdetectie).
8
Standaard wanneer optioneel noodreservewiel niet gemonteerd is.
9
Inbegrepen bij Light & Style.
10
Niet verkrijgbaar voor landen met slechte wegen (zie landenlijst voor verkrijgbaarheid).
11
Beschikbaar als landinstelling.
12
Niet compatibel met voorbereiding voor trekhaak.
13
Niet compatibel met elektrische trekhaak.

eCall - Emergency Call ⁴
Safe Driving Europe 5:
Light Assist, Blind Spot Detection, Exit Assist, Adaptive Cruise
Control, Pre-crash Assist, Rollover Assist
Safe Driving Europe 5:
Light Assist, Blind Spot Detection, Exit Assist, Pre-crash Assist,
Rollover Assist
Safe Driving Europe Plus 6:
Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Traffic Sign Recognition
5* Safety Pack Euro NCAP 7:
Front Assist met City-noodremfunctie, voetgangersbescherming en
fietsdetectie, Lane Assist, snelheidsbegrenzer, gordelwaarschuwing
achterin, zetelbezettingsdetectie achterin, gordels achterin met
voorspaninrichting op buitenste zetels van tweede rij, knieairbag
voor bestuurder (voor versies met 3 rijen en 7 zetels:
gordelwaarschuwing + zetelbezettingsdetectie inbegrepen)
Pechverhelpingskit (bandenreparatieset) 8
Noodreservewiel + gereedschapsset en krik
Bandenspanningscontrole
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
Elektronisch sperdifferentieel (XDS)
Antiblokkeerremsysteem (ABS)

–
–

Veiligheid

Style

Xcellence

Tractieregeling (ASR)
ISOFIX-bevestigingspunten met top tether-verankeringspunt in
buitenste zetels van tweede rij en voorpassagierszetel

Exterieur
Buitenspiegels en portiergrepen in koetswerkkleur
Buitenspiegels met verwelkomingslicht inclusief autosilhouet
en Tarraco-opschrift
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, met
parkeerfunctie in achteruitversnelling aan passagierszijde
Zwarte wielkastsierlijsten
Bumpers voor Style-versie
Bumpers voor Xcellence-versie
Radiatorrooster met warmstempeltechnologie
Zwarte dakrails en zwarte zijstrips
Verchroomde dakrails en verchroomde zijstrips

–
–
–
–
–
–

Zwarte ruitomlijstingen
Verchroomde ruitomlijsting 9
Light & Style:
Donker getinte ruiten, verchroomde ruitomlijsting, wit sfeerlicht in de
portierpanelen voorin en achterin, ledlichten in binnenste
portiergrepen
Convenience Pack:
Achteruitkijkspiegel zonder frame en met automatische dag/
nacht-functie
Lichtsensor voor automatische koplampen met automatische
coming & leaving home-functie
Regensensor
Lichtmetalen 17”-velgen Dynamic met 215/65 R17 99V banden

–

Gefreesde lichtmetalen 18”-velgen Performance met 235/55 R18
100V banden

–

Gefreesde lichtmetalen 19”-velgen Exclusive met 235/50 R19 99V
banden

–

Mat gefreesde lichtmetalen 20”-velgen Supreme 37/1 met 235/45
R20 100V banden 10

–

17” all season-banden 215/65 R17 99V
18” all season-banden met gefreesde lichtmetalen 18”-velgen
Velgen met antidiefstalbouten 11
Uitschuifbare bagageruimteafdekking
Dubbele vloer
Elektrische trekhaak, inklapbaar 12
Trekhaakvooruitrusting 13
Soft koetswerkkleur
Metaalkoetswerkkleur
Exclusive koetswerkkleur

–
–

Elektronica

Style

Xcellence

SEAT Digital Cockpit met 10,25”-scherm
Peilindicator voor sproeiervloeistof
2 USB-poorten en aux-in-ingang in middenconsole, 1 USBoplaadpoort op de achterkant van de centrale armsteun voorin
8 luidsprekers
Full Link-smartphoneverbinding (Mirror Link, Apple Car Play, Google
Android Auto)
Stembediening
Bluetooth
Full-ledkoplampen met leddagrijlichten
Ledmistlampen vooraan met bochtenfunctie
Ledachterlichten
Kessy go - motorstarttoets in middenconsole
Kessy - ontgrendelen + starten zonder sleutel
Rear View Camera
Rear View Camera
Easy Access: Kessy - ontgrendelen + starten zonder sleutel,
handenvrij bediende elektrische achterklep met virtueel pedaal
(zonder safe) 14
Easy Access: Kessy - ontgrendelen + starten zonder sleutel,
handenvrij bediende elektrische achterklep met virtueel pedaal
(met safe) 15

14
15

Voorbereiding voor SD-kaart met kaarten van Europa
(met Mapcare)16


Niet
verkrijgbaar voor landen met alarmlandinstelling.
Vereist alarm.
Alleen verkrijgbaar met navigatiesysteem Standard.

.

 lleen verkrijgbaar met navigatiesysteem Plus
A
18
Verkrijgbaar met alle radio- en navigatiesystemen.
19
Vereist voorbereiding voor SD-kaartcartografie met/zonder Mapcare.
20
Vereist voorbereiding voor SD-kaartcartografie met/zonder Mapcare.
Mirror Link.
21
Vereist Winter Pack. Alleen verkrijgbaar voor versies met stuur links.
22
Verkrijgbaar als landinstelling voor landen met rechtsverkeer.
23
Verplicht voor landen met rechtsverkeer en 4Drive-versies.
Aangeboden samen met SEAT Drive Profile.
24
Voor DSG-motoren inclusief schakelpeddels.
25
Zwart leder verkrijgbaar vanaf februari 2019.
26
In combinatie met panoramisch zonnedak geen opbergvak verkrijgbaar.
27
Alleen verkrijgbaar in combinatie met opbergpakket of panoramisch zonnedak.
28
Zonder opbergvak voor zonnebril in de dakhemel.
Verkrijgbaar vanaf 39/18 tot 47/18.
29
Zonder opbergvak voor zonnebril in de dakhemel.
Verkrijgbaar vanaf 48/18 tot 27/19.
30
Vereist leder of voor standaardzetels in textiel/Alcantara® Winter Pack vereist. Niet
verkrijgbaar met opbergpakket.
31		
Niet verkrijgbaar met panoramisch zonnedak. Niet verkrijgbaar met elektrische
bestuurderszetel met geheugen. Vereist scheidingsnetje
17
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–

Voorbereiding voor SD-kaart met kaarten van Europa
(zonder Mapcare) 16

Standaard
Optioneel
− Niet verkrijgbaar

16

–

Kaarten van Europa (zonder Mapcare) 17
Kaarten van Europa (met Mapcare) 17
Connectivity Box (draadloze lader) 18
DAB (Digital Audio Broadcasting)
Dynamic Chassis Control (DCC)

–

Navigatiesysteem Standard met 8”-scherm 19
Navigatiesysteem Plus met 8”-scherm 20
Standverwarming 21
Winter Pack: verwarmde voorzetels, verwarmde ruitensproeiers,
peilindicatie voor ruitensproeiervloeistof
Winter Pack: verwarmde voor- en achterzetels, verwarmde
ruitensproeiers, peilindicatie voor ruitensproeiervloeistof
Servotronic
Progressieve stuurinrichting 23
Radio Media System Plus met 8”-scherm
BeatsAudio met 10 luidsprekers

–
–
–

Accessoires.
Interieur

Style

Xcellence

Verlichte drempelbeschermlijst met Xcellence-opschrift

–

Ledinterieurverlichting inclusief ledleeslampjes en ledlampjes in
voetenruimte
Elektrische parkeerrem met Autohold-functie
Armsteun voorin en achterin (achterkant van voorste armsteun met
ventilatierooster)
Verlichte zonnekleppen met spiegel

–

Airconditioning
Climatronic 3 zones
Met leder bekleed multifunctiestuur 24
Met leder bekleed multifunctiestuur met Xcellence-opschrift 24
Rugleuningen van tweede rij gedeeld neerklapbaar 1/3 2/3 +
tweede rij voorwaarts & achterwaarts verschuifbaar + tweede rij met
‘flat to floor’-functie (wanneer neergeklapt)
Mechanische achterzetelontgrendeling vanuit koffer

–
–

Voorzetelrugleuningen met opbergtassen en tafeltje
Voorzetels met manuele hoogte- en lendenverstelling
Passagierszetel neerklapbaar
Comfortzetels voorin met bekleding in textiel Olot met inzetstuk in
zwart Alcantara®
Sport/comfortzetels voorin met bekleding in textiel Baza/Alcantara®
Zwarte lederen bekleding 25

–
–
–

Documenthouder onder linkervoorzetel
Zwarte dakhemel
Opbergvak voor zonnebril in dakhemel 26
Scheidingsnetje 27
7-zitversie
Panoramisch zonnedak (PTC) 28
Panoramisch zonnedak zonder licht (PTA) 29
Elektrische bestuurderszetel met geheugenfunctie
(inclusief geheugenfunctie voor buitenspiegels) 30
Opbergpack 31:
Groot opbergvak in dakhemel (inclusief opbergvak voor zonnebril),
2 opbergboxen onder voorzetels en horizontaal net in koffer

–

Accessoires

Trekhaakfietsendrager
Kwaliteitsvloermatten
Bak bovenaan in de koffer
MTA elastische riem
MTA basis & net

3×12V-stopcontact (middenconsole, achterkant van centrale
armsteun voorin, koffer)

000071128G - 000071128J
5FJ863011D LOE
5FJ061201F
000017238B
000061162

Motorspecificaties.
Benzine

1.5 EcoTSI 150 pk (110kW) ACT MQ-6 Start/Stop
2.0 EcoTSI 190 pk (140kW) DSG-7 4Drive Start/Stop

Style
–

Diesel

2.0 TDI 150 pk (110kW) SCR MQ-6 Start/Stop
2.0 TDI 150 pk (110kW) SCR DSG-7 Start/Stop
2.0 TDI 190 pk (140kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop

Optioneel
− Niet verkrijgbaar

34

–

Xcellence

Afmetingen.

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.
11/2018. Gedrukt in België.

