
Novi  
SEAT Tarraco.







Za nekaj izjemnega ni nikoli prepozno. Novi 
SEAT Tarraco je veliki SUV, ki vam daje prostor 
za gibanje, rast in širitev obzorij. Življenje teče 
dalje. Ne zadovoljite se z malim.

Zakaj ne 
zdaj?





Ikoničen, prepoznaven, odločen.  
To je SUV za ljudi, ki se ne bojijo biti zvesti 
sami sebi. Za drzne in pogumne.

Ste pripravljeni 
izstopati?

Zunanjost



Lahka strojno obdelana aluminijasta 
platišča Machined vas zapeljejo v slogu.

Dve močni LED zadnji luči povezuje 
privlačen dizajn.

01. 20" aluminijasta platišča

Elegantni kromirani poudarki 
dosegajo novo raven prefinjenosti.

02. Kromirani elementi.

Naredite nepozaben prvi vtis s športnim 
dizajnom in poudarjeno osebnostjo.

03. Drzna sprednja maska. 04. LED zadnje luči.
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Enako je dolgočasno. V novem SEAT Tarracu 
ste našli dovršen prostor, ki si drzne biti tako 
drugačen, kot ste vi.

Sprememba 
vam pristoji.

Notranjost



Armaturna plošča v elegantnem 
nivoju opreme Xcellence še 
povečuje privlačnost.

Armaturna plošča 
z elementi v videzu lesa.

Panoramsko strešno okno.

Potujte v slogu in udobno  
z oblazinjenjem Alcantara® in 
električnim upravljanjem voznikovega 
sedeža s spominsko funkcijo.

Oblazinjenje v kombinaciji 
tkanine in Alcantare®. 

Razširite svoj pogled 
s praktičnim strešnim oknom.





Tarraco s 7 sedeži vam daje 700 l prostora  
s podrto tretjo vrsto ali 1.775 l s podrto drugo in 

tretjo vrsto. V različici s 5 sedeži pa lahko uživate 
v standardnih 760 l prostora oz. 1.920 l, če so 
zadnji sedeži zloženi.

To je vaš prostor. 
Kako ga boste 
izkoristili?

Udobje







400 W ojačevalnik, 
visokokakovostni nizkotonec in  
9 vrhunsko uglašenih zvočnikov.  
Za uravnoteženo in vrhunsko 
zvočno doživetje.

Z enim pogledom na digitalni kombinirani instrument 
Digital Cockpit preverite zemljevide ali asistenčne 
sisteme, kot so tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC, asistenca za ohranjanje smeri na voznem 
pasu Lane Assist, sistem za nadzor prometa Front 
Assist in sistem za prepoznavanje prometnih znakov 
Traffic Sign Recognition. Vse to na enem prilagodljivem 
10,25-palčnem zaslonu.

01. Digital Cockpit. 02. BeatsAudio™.
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Zdaj vas nič ne 
more ustaviti.

Novi SEAT Tarraco ponuja najsodobnejšo tehnologijo, da 
boste stalno povezani in imeli vse pod nadzorom. Izkoristite 
kamero Top View: s slikami iz kamer spredaj, zadaj in  
v zunanjih ogledalih zagotavlja 360° vidljivost in skupaj  
s parkirnim sistemom omogoča prostoročno parkiranje.  
Ko imate orodje za spopad s svetom, je vse mogoče.

Tehnologija



Povežite svoj pametni telefon  
z 8-palčnim zaslonom na dotik prek 
Apple CarPlay™ ali Android Auto™, 
da boste lažje upravljali glasbo, 
zemljevide in priljubljene aplikacije.

Optimizirajte vsako vožnjo z voznimi profili 
Comfort, Eco, Sport in individualnimi profili 
za različico s sprednjim pogonom, plus 
profiloma Off-Road in Snow za različico  
s štirikolesnim pogonom 4Drive.

03. 8-palčni zaslon in povezava Full Link.
Jasen pogled s Full LED lučmi 
spredaj in zadaj, vključno  
z dinamičnimi zadnjimi smerniki.

04. 100 % Full LED tehnologija.
Brezžični polnilnik pametnih 
telefonov napaja vaš telefon  
prek površinskega stika.  
Za dolge pogovore.

05. Connectivity Box. 06. Drive Profile.
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Ko gre za varnost, ne tvegate. Zato je vsak 
vidik novega SEAT Tarraca oblikovan z mislijo 
na vašo varnost. Za neustrašno prihodnost.

Vseh priložnosti  
ni vredno 
izkoristiti.

Varnost



Če vašo pot nenadoma prečka kolo 
ali vozilo pred vami nepričakovano 
zavre, se sistem za nadzor prometa 
Front Assist takoj odzove in samodejno 
zavira, da ohrani varno razdaljo.

V primeru nesreče eCall samodejno 
obvesti službe za nujno pomoč. 
Pokličete jih lahko tudi s pritiskom  
na gumb.

01. Sistem za nadzor prometa   
Front Assist.

Napredni senzorji merijo razdaljo med 
Tarracom in drugimi vozili v prometu, 
da lahko ustrezno pospeši ali zavira. 
Ves čas ostanite na svojem pasu.

02. Sistem za pomoč pri zastojih 
Traffic Jam Assist in asistenca za 
ohranjanje smeri na voznem pasu 
Lane Assist. Asistenca Pre-Crash Assist zategne 

varnostne pasove in zapre stranska 
stekla ter vozilo tako pripravi na primer 
nesreče. Če pride do prevračanja, 
Rollover Assist aktivira potrebne sisteme, 
kot je klic v sili eCall.

03. Asistenca pred trkom Pre-Crash 
Assist in asistenca v primeru  
prevračanja vozila Rollover Assist. 

04. Klic v sili.
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Nivo opreme 
Style.



Vaše življenje.  
Vaša izbira.  
Vaš slog.

Želite videz, ki bo samo vaš? Z 18-palčnimi 
aluminijastimi platišči Performance Machined*, 
črnima strešnima letvama in ključnimi elementi 
znotraj in zunaj je nivo opreme Style namenjen 
tistim, ki želijo ostati zvesti sebi.

*Na voljo kot dodatna oprema.



Dobro ni nikoli 
dovolj dobro.

Čas je za nekaj več. Vrhunska 20-palčna 
aluminijasta platišča Supreme Machined*. 
Vroče žigosana sprednja maska s kromiranimi 
detajli in dizajnom, ki daje prefinjenosti nov 
pomen. Nivo opreme Xcellence je namenjen 
tistim, ki si drznejo odpraviti na novo pot.

*Na voljo kot dodatna oprema.



Nivo opreme 
Xcellence.



Oblazinjenje.

Tkanina Olot s črnim vložkom 
Alcantara® – FG

St

Tkanina Baza / Alcantara® 
/ PVC Bison – LM

XE

Usnje Vienna Black v črni barvi – LM + PL1 XE



Style St  
Xcellence XE  

Serijska oprema   
Dodatna oprema    

 

Aluminijasta platišča.

20″ 19"

18"
17"

XESupreme 20"  
37/1 Machined XEExclusive 19"  

37/1 Machined

StPerformance 18" 
37/1 Machined

StDynamic 17" 37/1 



Barve.

oriksovo bela*** St  XE zrcalno srebrna** St  XE titanovo bež** St  XE atlantsko modra** St  XE

nevihtno siva** St  XE uranovo siva* St  XE globoko črna** St  XEtemno kamuflažna*** St  XE



Style St  
Xcellence XE  

Serijska oprema   
Dodatna oprema 
*Univerzalna barva.

**Kovinska barva.
***Posebna barva.







01

02

Vzemite dodatna kolesa 
s seboj – kamorkoli greste.  
Avantura se začenja.

01. Nosilec za kolesa.

Iščete piko na i? Predpražniki 
zaokrožijo celovit videz vozila 
SEAT Tarraco. 

02. Premium predpražniki.

Uživate v planiranju? Novi SEAT Tarraco prihaja 
z vrsto dodatkov in dopolnilne opreme, ki vas 
pripravijo na pot pred vami.

Dopolnilna 
oprema.
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Ničesar ni treba pustiti doma. 
Dvonivojsko shranjevanje v prtljažniku 
zagotavlja, da lahko s seboj vzamete vse.

03. Zgornji predal v prtljažniku.

Večnamenske mreže in elastični 
pasovi omogočajo varno shranjevanje 
prtljage. Tako boste pripravljeni 
na vse možnosti.

04. Prtljažne rešitve.







SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za 
orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih 
postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za 

preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja. 
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