
Nya  

SEAT Tarraco.



För dig som 
vill ha mer!

Nya SEAT Tarraco är SUV:en för dig som vill ha 
mer. Mer utrustning, mer kraft och körglädje, 
mer teknik, mer plats och komfort. Mer av allt, 
helt enkelt, redan från början.
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Skapad i 
Barcelona.

1953. Den första SEAT-bilen rullar av vår produktionslina i 
Barcelona och ett helt land börjar röra sig. Mer än 60 år
senare förflyttar vi människor över hela världen.

Men Barcelona förblir en viktig del av vår inspiration. Dynami-
ken, passionen och kreativiteten som finns här genomsyrar varje 
bil vi skapar, och faktiskt kommer 50 % av den ström vi använ-
der för att tillverka våra bilar direkt från den spanska solen.  
Likt Barcelona kommer vi aldrig att stanna upp. Varför?  
För att du har ställen att vara på. 



Världen är full av möjligheter, 
och vi på SEAT vill hjälpa dig 
att fånga dem. Planera din 
egen rutt. Ange dina egna 
mål. Rör dig lätt genom en 
ständigt föränderlig värld. 

Det är det vi gör. För om det 
inte gör dig fri, skänker dig 
njutning eller gör saker 
bättre, vad är då meningen 
med det? Om det inte är lätt 
är det inte mobilitet. 

Enkel 
mobilitet.



Uppkopplad med plats för 
allt du vill vara och göra. 

Med nya SEAT Tarraco har du utrymme att fortsätta 
växa. Tekniken för att hålla kontakten. Och verktygen 
för att fortsätta utvecklas. Så att du kan sätta dina mål 
högt. Och aldrig ge upp förrän du kommer dit.

Din Tarraco.



Nya SEAT Tarraco är utformad för ett liv som går 
utöver det ordinära. Stark och sportig, som den stora 
frontgrillen. Smart och sofistikerad, som de snygga 
kromdetaljerna. Redo för vad som helst, på samma 
sätt som 4Drive-systemet får fäste på varje väglag.

Dynamisk.  
Djärv.  
Distinktiv.

Det handlar 
om utseendet.

Exteriör design



Varför sänka farten? Du har precis kommit igång.  
Nya SEAT Tarraco har en utmärkande SUV-design. 
100 % LED-teknik fram och bak, inklusive dynamiska 
bakre blinkers med en slående design. Välkomst-
belysningen projicerar en siluett på marken bredvid 
framdörrarna som blir en trevlig och ljus start på 
dagen. 

Redo för mer? SEAT Tarraco kan utrustas med 
eleganta 20" lättmetallfälgar för mer stil på vägen. 

Att se framåt 
ser alltid bra ut.

Exteriör design



Stor. Djärv. Och rymlig. Upp till 7 sittplatser 
ger dig 700 l med tredje sätesraden nedfälld 
eller 1 775 l med andra och tredje raden ned-
fällda. I den 5-sitsiga versionen har du 760 l  
i standardvolym eller 1 920 l med baksätena 
nedfällda. Här har du plats för att växa.  
Hur kommer du att använda allt utrymme?

Mer utrymme.
För mer liv.

Interiör design



Nya SEAT Tarraco kommer med samtida, 
toppmoderna inredningselement som 
förädlar varje åktur. Sofistikerat svart in-
nertak. Instrumentbräda med dekorativa 
lister i elegant Xcellence-utförande.  
Du väljer den bekväma klädseln, allt  
från Textil/Alcantara® till lädervarianten 
Vienna. Redo att göra den till din egen?

Ditt utrymme. 
Din design.
Vad väljer du?

Interiör design



Anslut din smartphone till 8" pekskärmen 
via Apple CarPlay™ eller Mirror Link™ för  
att lätt hantera din musik och dina favorit-
appar. Med BeatsAudio™ ljudsystem kan  
du njuta av ett naturligt och balanserat ljud 
från 10 premiuminställda högtalare. 

Den anpassningsbara digitala instrumen-
teringen på 10,25" låter dig växla mellan 
kartor, musik och körassistans i en lättöver-
skådlig och central display. Vill du ha mer? 
Optimera varje körning med ditt val av 
körprofil.

En värld 
av upplevelser.  
Nära till hands.

Teknik



Nya SEAT Tarraco har den mest avancerade 
tekniken för ett liv i rörlighet. Utrustad med Top 
View-kameror fram, bak och i ytterbackspeglarna 
som ger 360° vy och samarbetar med parkerings-
assistenten för att hjälpa dig att parkera utan att 
du behöver styra. 

Den trådlösa smartphoneladdaren förser din 
telefon med ström när den placeras på ladd-
ningsytan. Den virtuella pedalen ser till att du kan 
öppna och stänga bagageutrymmet även om du 
har händerna fulla. Men varför stanna där?

Framåt är den  
enda vägen.

Teknik



Ingen anledning att stanna inne. Med parkeringsvär-
maren justeras den klimatiserade interiören i din nya 
SEAT Tarraco till din idealiska temperatur, innan du 
ens går in. Dessutom kan både främre och andra 
sätesraden välja sina egna inställningar, tack vare 
Climatronic i 3 zoner. Fortfarande inte tillräckligt? 
Uppvärmda säten både fram och bak gör varje tur  
till en bekväm upplevelse. Farväl till ursäkterna.

Det är alltid 
säsong för att 
göra det du 
älskar.

Teknik



SEAT Tarraco är utformad med tanken på din 
säkerhet och ditt välbefinnande. Därför är den 
utrustad med det senaste inom avancerade säker-
hetsfunktioner. Som den adaptiva farthållaren, vilken 
automatiskt ökar och sänker hastigheten på din bil 
enligt trafiken. Tillsammans med allt annat du 
behöver för att fortsätta framåt utan rädsla.

Det handlar  
om att känna  
sig säker. Varje 
steg på vägen.

Trafikerad väg? Bilköassistenten 
anpassar ditt avstånd till andra bilar i 
trafik och justerar din hastighet, 
medan filassistenten håller dig i det 
avsedda körfältet.

Bilköassistans och filassistans.

En cykel som plötsligt dyker upp 
framför dig? Bilen framför bromsar 
oväntat? Front Assist reagerar 
omedelbart och bromsar automatiskt 
(inom systemets gränser) för att 
bibehålla ett säkert avstånd. Ingen 
anledning till oro.

Front Assist.

Om bilen upptäcker en potentiell risk 
för en olycka, drar Pre-Crash Assist åt 
säkerhetsbältena, stänger fönster-
rutorna, aktiverar varningsblinkers etc. 
Om bilen slår runt aktiverar Rollover 
Assist nödvändiga system som eCall.

Pre-Crash och Rollover Assist.

Säkerhet

Vid en allvarlig olycka meddelar eCall auto-
matiskt räddningstjänsten. Alternativt kan du 
ringa ett samtal bara genom att trycka på 
knappen i taket.

Vad kommer att dyka upp? Den integrerade 
frontkameran låter dig se hastighetsgränser 
och omkörningsförbud på den digitala 
instrumentpanelen.

Nödsamtal.

Vägmärkesassistent.



Vad kan du vänta dig?
Varje resa formas av stunder av beslut. Från 
utförande och hjul till klädsel och färger, nu 
är det dags att göra din SEAT Tarraco till din 
alldeles egna. Redo att välja?

På ditt sätt.



Supreme 20" lättmetallfälgar (tillval). 
Kylargrill med kromdetaljer. En design 
som omfamnar förfining inifrån och ut. 
Xcellence är för dem som vet att när 
det gäller att pressa sina gränser, är 
alla detaljer viktiga.

Det är tid 
att glänsa.

Xcellence.

Inga hinder. 
Bara möjligheter.

Xcellence är designat för 
dem som vill ha mer. Ner  
till minsta detalj, som den 
distinkta logotypen i dörr-
tröskeln.

Varför börja smått?

Tillvalet Supreme 20" matta 
lättmetallfälgar låter dig leva 
stort. Lätta. Stilrena. De största 
i SEAT:s historia.



Vilken väg du än väljer tar du dig dit 
bekvämt med sportsäten i stilfull 
Vienna-läderklädsel.

Få ut det mesta möjliga av alla vägar 
med körlägena Off-Road, Snow, 
Comfort, Eco, Sport och Individual 
med din 4-hjulsdrivna Tarraco.

01. Dags att utforska nya vägar? 02. Betryggande. Stilrena. 
Vart du än är på väg. Inifrån och ut, alltid elegant. 

Multifunktionsratten med Xcellen-
ce-logotyp och växelspaksknoppen 
med kromdetaljer sätter trenden.

Inte rädd för att glänsa? Kromade 
takräcken, lister, fönsterramar och 
exteriöra detaljer kompletterar ditt 
nya utseende.

03. Nöj dig inte med det näst bästa. 

Vill du ha något mer? Med dekorlist i 
Hickory Nisha-utförande får instru-
mentbrädan en extra touch av klass.

04. Elegans är ett val.

Alla kan få vad de vill tack vare 
temperaturregleringen Climatronic i 
3-zoner för både fram- och baksätet.

05. Det är du som har kontroll. 06. Fortsätt att sticka ut.

01 03
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Standardutrustning

Säkerhet
•  Parkeringsassistans - Självparkerings-

funktion (inkluderar parkeringssenso-
rer fram och bak)

• Adaptiv farthållare med Front assist
• Trötthetsvarnare
• Krockkuddar för förare och framsätets 
  passagerare
•  Sidokrockkudde fram, med krock-

gardin
Exteriör
•  Utvändiga speglar med välkomstljus 

inklusive bilsiluett och Tarraco-bok-
stäver

• Svarta hjulhuskanter
•  Kylargrill med krominlägg
•  Kromade takrails och kromade 

dekorlister
•  19″ lättmetallfälgar 
•  Sidorutor från B-stolpen i värmeisole-

rande, mörktonat glas
•  Kromade fönsterramar.
•  Vit stämningsbelysning i främre och 

bakre dörrpaneler, LED-lampor i de 
inre dörrhandtagen

Elektronik
• SEAT Digital Cockpit med 10,25″-skärm
•  Full LED-strålkastare med LED-varsel-

ljus
•  Främre LED-dimljus med kurvfunktion
• LED-bakljus
•  Radio Media System Plus med 8″ 

skärm 
SEAT körprofil med kör- och upple-
velseknapp:

•  Fyra olika körlägen (Normal/Sport/
Eco/Individual)

•  4Drive- versionen inkluderar lägen för 
off-road och snö

Interiör
•  Upplyst dörrsteg med  

Xcellence-bokstäver
•  Multifunktionsratt i läder med  

Xcellence-logga 
•  Främre sport-/komfortstolar med 

textilklädsel Baza/Alcantara®
•  Fällbara bord på framsätenas  

ryggstöd
•  Dokumenthållare under främre  

vänstra sätet



Din framtid. Din resa. Ditt utseende. Med 18" 
lättmetallfälgar (tillval) och detaljer i kupén 
samt på utsidan är Style till för dem som vet 
precis vad de behöver.

Vardagligt 
inte din stil?

Style.

Bra är helt enkelt inte bra nog.

När det gäller smak, vet din 
intuition bäst. Style kombinerar 
snygg design och kvalitet med 
allt vad din körupplevelse 
förtjänar.

Livet är till för att levas stort.

Tillvalet Performance 18" 
lättmetallfälgar tar dig hela 
vägen. Och sen ännu längre.



Stil möter klass med komfortstolar i 
Olot-klädsel med djärva svarta 
Alcantara®-inlägg.

Svarta takrails kompletterar 
nya SEAT Tarracos smarta 
fullbordade utseende.

01. Stilrent från alla håll. 02. Njut av resan.

Inredning med LED-belysning. 8" 
infotainmentskärm med Full Link.  
8 högtalare. Style kommer med allt 
du behöver för nästa resa.

Ibland kan ett raffinerat uttryck göra 
hela skillnaden. Svarta exteriöra 
lister och fönsterramar är funktion 
och stil i ett.

03. Letar du efter den extra finessen?

Vad skiljer utmärkt från bra? 
Instrumentbrädan med 
glänsande lister tar din interiör 
till nästa nivå.

04. Det ligger i detaljerna.

Bered dig för att lysa upp natten  
med full LED-belysning i strålkastar-
na både fram och bak, inklusive 
dynamiska blinkers bak.

05. Se till att glänsa. 06. Din alldeles egna stil.
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Standardutrustning

Säkerhet
•  Bakre parkeringssensorer inklusive 

optiskt parkeringssystem
• Farthållare 
• Trötthetsavkänning
• Krockkuddar för förare och framsätets 
  passagerare
•  Sidokrockkudde fram, med krockgardin
• Däcktrycksövervakning
Exteriör
•  Utvändiga speglar med välkomstljus in-

klusive bilsiluett och Tarraco- bokstäver
• Svarta hjulhuskanter
•  Svarta takrails och dekorlister
• Svarta fönsterramar 
• 17" Dynamic lättmetallfälgar 
Elektronik
•  SEAT Digital Cockpit med 10,25″-skärm
•  Full Link smartphone integration  

(MirrorLink™, Apple CarPlay™,  
Google Android Auto™ – när tillgängligt 
i Sverige)

•  Full LED-strålkastare med  
LED- varselljus

•  Främre LED-dimljus med kurvfunktion
• Röststyrning
•  Radio Media System Plus med 8″  

pekskärm

Interiör
•  Innerbelysning i LED inklusive läslam-

por och belysning i fotutrymmet 
•  Multifunktionsratt i läder
•  Förvaringsfickor och bord på framsä-

tenas ryggstöd
•  Främre komfortstolar med textilkläd-

sel Olot med inlägg i svart Alcantara®
•  Dokumenthållare under främre vänst-

ra sätet



Style  St  
Xcellence  XE  
Standard   

Tillval   

Fälgar.
20" 19"

18"
17"

StPerformance 18"

StDynamic 17"

XESupreme 20"
XEExclusive 19"



Färger.

Oryx White Exclusive Reflex Silver Metallic Titanium Beige Metallic Atlantic Blue Metallic

 Indium Grey Metallic Urano Grey Solid Deep Black MetallicDark Camouflage Green Exclusive



Klädsel.

Svart Vienna-läder

Tyg Baza/Brun Alcantara®/Konstläder Bison

Textil Olot med inlägg i svart Alcantara®

Style  St  
Xcellence  XE  
Standard   

Tillval   

XE

XE

St



Omväxling förnöjer.
Funderar du på att växla upp ytterligare? Oavsett 
vilken riktning livet tar dig in på, kommer nya SEAT 
Tarraco med en lång rad utrustning och tillbehör för 
att hjälpa dig att utforska varje ny möjlighet.

SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog
seattillbehor.se kan du söka
efter tillbehör som passar din bil och
även se aktuella erbjudanden.

Dina 
tillbehör.



Exteriör.

Att göra skillnad är inte svårt. 
Sofistikerade lister för dimljus och 
sidodörrar lyfter fram nya SEAT 
Tarracos avancerade design.

Dimljus & sidodörrslister.

Bakluckans dekorlist ger en ytterligare 
dimension till resan.

Dekorlist på bakluckan.

Förändring är en bra sak.  Addera 
detaljerna för att skapa den SEAT 
Tarraco som passar dig. 



Interiör.

Fortsätter livet att bli större? Två nivåer 
för förvaring ger dig extra utrymme på 
din resa.

Övre förvaringslåda.

Gillar du att vara förberedd? Genom att 
lägga till en hållare och ett nät på ena sidan 
av bagaget kan små viktiga saker hållas inom 
räckhåll.

Multifunktionell hållare och nät.

Varför skulle lite smuts någonsin bromsa dig? 
En halvhård skumplastmatta skyddar ditt 
bagage från smuts, spill och allt annat som 
vägen kan föra med sig.

Halvhård bagagerumsmatta.

Du är i rörelse, inte ditt bagage. Spänn 
fast dina väskor och tillhörigheter med 
ett elastiskt band i bagageutrymmet.  
Nu förflyttar du dig lugnt vidare.

Multifunktionellt elastiskt band.

Stor eller liten resa, här finns det redskap som 
fungerar i alla lägen. Nya SEAT Tarraco 
kommer med en mängd startutrustning och 
tillbehör så att ingenting utelämnas.



Allt är möjligt.



När du kan ta allt med dig, kan du släppa 
dina ursäkter och göra vad du verkligen 
älskar. Särskilt när vintern kommer.

Transport.

Lämna den verkliga utmaningen till 
pisterna. Med skidräcket kan du 
enkelt och säkert transportera upp till 
6 par skidor eller 2 snowboards.

Skidhållare för dragkrok.

Ju mer, ju bättre. Med den utdragbara 
skid- och snowboardhållaren kan du 
ta med upp till 5 par skidor eller  
2 snowboards samtidigt. Så att ni kan 
njuta av spänningen i backarna 
tillsammans.

Skidhållare för takräcke.



Transport.

Extrahjul behöver inte innebära 
extraarbete. Aluminiumskenorna på 
dragkroken stöder alla typer av 
cyklar. Du kan även lägga till ett 
förlängningskit för en tredje cykel.

Cykelhållare för dragkrok.

Det är aldrig för sent att göra vad 
som berör dig. Hållaren för surfbrä-
dor passar säkert på takräckena och 
anpassar sig till storleken på upp till 
2 brädor.

Surfbrädehållare.

Cykelhållare.

Dags att utforska nya vägar? Ta med 
din cykel i den lättmonterade och 
enkelt flyttbara cykelhållaren. Snabb 
och enkel fastsättning. Med långva-
rig vårdnad om din cykel.

De låsbara takräckena monteras 
enkelt på takrailsen. De är redo för 
resan. Är du?

Takräcken.



Skydd.
Njut av vägen bekvämt med 
tjocka Velpic®-mattor med 
halkskyddad baksida.

03. Velpic®-mattor.

Det är din look. Säkerställ att 
den behålls. Vattentäta 
gummimattor ger extra grepp 
och skydd. Eller prova textil för 
ännu mer elegans.

04. Gummimattor.

Trämönstrat. Intrikata hexago-
ner. Djärv Tarraco logotyp. Din 
nyckel, ditt val.

05. Nyckelkåpa.

Stora planer? Lastrumsmatta med 
höga kanter och ilastningsskydd i 
rostfritt stål skyddar din SEAT 
Tarraco under i-, och urlastning.

06. Lastrumsmatta  
& ilastningsskydd.

01

03

05

02

04

06

Nya vägar ger nya utmaningar. 
Med stänkskydd fram och bak, 
skyddar du din nya SEAT Tarraco 
från mycket av smutsen från vägen.

Stänkskydd fram och bak.

En extra känsla av något utmärkt. 
Främre och bakre golvmattor i sofistikerat 
grått skyddar och markerar.

01. Klassiska grå golvmattor.

Redo för den avslutande delen? 
Textilmattor fram och bak gör att 
golvet i din nya SEAT Tarraco alltid 
ser nytt ut.

02. Golvmattor i tyg.



Friheten börjar där 
bekymren upphör.

Experterna i vårt SEAT-serviceteam 
använder endast SEAT originaldelar för 
att bäst bevara din SEAT Tarraco, så du 
kan vara helt avslappnad.

För dig.



Ett tryggt köp.
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn och trygg med ditt bilköp.  
Därför har vi tagit fram SEAT Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra 
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial Services. I paketet ingår  
fri service i 3 år/4 500 mil**, och assistans i 3 år som komplement till den 3-åriga  
nybilsgarantin (3år/9 000 mil**). Enklare än så blir det knappast att njuta av ett 
bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

  *  Ett paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Finansiering. 
I paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil** och assistans i 3 år som komplement till den 3-åriga  
nybilsgarantin (3år/9 000 mil**). Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och du kan njuta  
av ett bekymmersfritt bilägande.

** Det som infaller först.

Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer 

bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta 
till ny bil oftare.

•  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra 
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i dekla-
rationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform för före-
tag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.

SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.

SEAT FÖRETAGSLEASING
•  SEAT Företagsleasing erbjuds med restvärde vilket ger en lägre  

månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar 
som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. 

•  Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen  
är avdragsgill. 

•  Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 
• Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing.

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. Kombi-
nera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett 
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT SERVICEAVTAL
•  Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service-

kostnaderna för din SEAT.
•  Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar 

och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.

SEAT FÖRSÄKRING
•  En helt ny SEAT eller 120% av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada. 
•  Du får 3.000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskade-

garanti.
•  Upp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med  

SEAT Financial Services.

SEAT PERSONALBIL
•  En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett  

löneavdrag.
•  Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller 

fundera över bilens framtida restvärde.

BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
•  Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT KORTET VISA
SEAT KORTET VISA är speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och ger 
unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt. 
Läs mer och ansök på seatkortet.se.

Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil. 
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och 
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se  
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB 
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring 
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT  
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkrings-
villkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kredit-
prövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.  
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll 
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara 
extrautrustade.



Miljöinformation.

ECO-tips - Se gärna våra rekommendationer för en mer 
effektiv och miljövänlig körupplevelse.

ECO-Trainer - Spara in på onödig acceleration och 
bromsning för en mer trevlig och effektiv körupplevelse.

Alla motorer med automatisk växellåda levereras med 
”frirullningsläge” som standard, både för att spara 
bränsle och minska utsläpp.

86 % av karossen består av höghållfast stål. 
Tillsammans med värmepräglingsteknik 
möjliggör detta en tunnare kaross som 
fortfarande behåller sina mekaniska 
egenskaper.

Eco-körning   

Kaross   

Förnyelsebara material som bomull, 
naturgummi och cellulosa/papper finns i 
olika delar av fordonet.

Förnybara material 

Alla motorer inkluderar Start/Stopp-och 
återvinningsteknik.

En modulär konfiguration minskar det totala 
antalet komponenter och monteringsdelar, 
vilket resulterar i en lägre chassivikt.

Motorer   

Samtliga dieselmotorer är utrustade med det 
selektiva katalytiska reduktionssystemet (SCR) 
för att minimera utsläpp av kväveoxider.

Luftkvalitet   

Integration av full-LED-strålkastare och 
LED-varselljus minskar strömförbrukningen 
och ökar strålkastarnas förväntade 
livslängd.

Belysning   

Alla versioner av SEAT Tarraco inkluderar 
akustisk vindruta, vilket minskar den inre 
brusnivån och förbättrar komforten.

Akustik   

Förbättringar av bränsletanksystemet har 
ökat tätheten och förbättrat upptagningen 
av kolvätepartiklar med 85% hos 
aktivkolbehållar-systemet.

Bränsletank   

En ny formel för polyuretanskum minskar 
utsläppen av vissa flyktiga organiska 
föreningar (VOC) i inredningen med 75 %.

Bilsäten   Användning av det nya köldmediet 
R1234YF minskar den globala 
uppvärmningspotentialen med 99,7 %.

Luftkonditionering 

Nya däck med lågt rullmotstånd.

Däck   

Miljömål för SEAT:s tekniska utveckling

 Klimatskydd.   Bevarande av resurser.   Hälsoskydd.



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 
SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. 
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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