Tekniska
Specifikationer.

Tarraco
SEAT

Tarraco.
Säkerhet

FR

Exteriör

FR

ISOFIX- + Top Tether-förankring på passagerarsätet fram samt
baksätets ytterplatser (1+1)

●

Elektriskt inställbara, infällbara och uppvärmda sidospeglar,
passagerarsidans spegel med nedvinklingsfunktion vid backning

●

Däckreparationssats

Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC) och låsningsfria bromsar (ABS)

Antispinnsystem (ASR) och elektronisk differentialspärr (XDS)
Förar- och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar
passagerarkrockkudde

●

Trepunktsbälten på samtliga platser

Bältessträckare fram samt på ytterplatser i 2:a sätesraden
Centrallåssystem

Front Assist inkl. nödbromsningssystem och fotgängarskydd
Trötthetsvarnare

Däcktryckskontroll
Hill hold control

eCall - Privat nödsamtal
Hastighetsbegränsare

Kräver navigation.
I kombination med navigation ingår även
förutseende adaptiv farthållare och
vägmärkesavläsning.
Förinställda profiler: Normal, Eco, Sport
och individuell. Off-road och Snö.

3 

Vid panoramasoltak utgår förvaringsfacket.

4 

Ej tillgängligt med panoramasoltak. Kräver
skiljenät för bagagerum.

5 

Ej tillgängligt till e-HYBRID.

6 

2

●

Aktiva nackstöd fram

Bältespåminnare för samtliga platser

2 

●

●

Justerbara nackstöd bak

1 

●

Sidokrockkudde fram, med krockgardin
Knäkrockkudde för förare

Standard
Tillval
− Ej tillgängligt

●

Adaptiv farthållare

Parkeringsassistent + Parkeringssensorer (fram och bak)
Backkamera

Top-view kamera1

Vägmärkesavläsning1

Förarassistanspaket L2:
Helljusassistent + Side assist + Rear Cross Traffic alert
Pre Crash assistent + Roll Over assist

Förarassistanspaket XL²:
Helljusassistent + Side assist, Lane assist + Rear Cross Traffic alert
Pre Crash assistent + Roll Over assist, Traffic Jam assist

●
●
●
●
●

Kåpa på yttre backspeglar lackerade i Cosmo Grey

Krominlägg på kylargrill

●

Svarta hjulhuskanter

●

Ytterspeglar med välkomstbelysning

Mörktonade sidorutor från B-stolpe och bakåt samt vit
stämningsbelysning på dörrarnas insida

19" lättmetallfälgar Supreme Machined
med däck 255/45 R19 100V

Nödreservhjul 18" + verktygssats och domkraft

●
●
●
●
○
○
○
○
○

○

Kromade takrails och sidofönsterlister

●
●

●

Svart dekorlist runt sidorutor

20" lättmetallfälgar Supreme matt Machined
med däck 255/40 R20 101V

●

●

Svarta takrails samt dekorlister i Cosmo Grey

●
●

●

●
●
○

Hjulbultar med stöldskydd

Elektriskt manövrerad dragkrok

○

●
6

○
○

SEAT Tillbehör Online!

I vår elektroniska tillbehörskatalog seattillbehor.se kan du söka

efter tillbehör som passar din bil och även se aktuella erbjudanden.

Elektronik

Full LED-strålkastare med LED varselljus, ljussensor och
kom/lämna hem-belysning

FR
●

LED-dimljus fram med kurvfunktion

●

Vindrutetorkare med regnsensor

●

LED-bakljus (Coast to Coast)

Automatiskt avbländbar innerbackspegel, ramlös
Elektronisk startspärr

SEAT Digital Cockpit, digital instrumentering med 10,25" skärm

●
●
●
●

Radio med 8,25" pekskärm6

●

2xUSB-ingångar i mittkonsol, 1xUSB för laddning i baksätet

●

8 högtalare

SEAT Full link: MirrorLinkTM och Apple CarPlayTM
Röststyrning

Bluetooth-uppkoppling för handsfree och ljudströmning
SEAT Connect

Navigationssystem med 9,2" pekskärm, inkl online media via
SEAT Connect. Integrerad navigationsdata med mapcare
(onlineuppdateringar) (Standard e-HYBRID)

BeatsAudio™ med 400 W-förstärkare och 9 högtalare + 1 subwoofer6

●

Elektrisk parkeringsbroms med Autohold-funktion
3-zons Climatronic med touchkontroller
Parkeringsvärmare med fjärrkontroll6

Multifunktionsratt i läder med växlingspaddlar, uppvärmbar

●

●
●
●
○

●
●

●

Framsäten med manuell justering av höjd och svankstöd

○

○

Skålade sportsäten med tygklädsel “Nila” och inlägg i Alcantara

Passagerarsäte fram med fällbart ryggstöd

○

Svart läderklädsel med sport/komfortstol
Förvaringsfickor och bord på framsätenas ryggstöd

○

Förvaringsfack i taket för solglasögon 4

○
○

Dynamisk Chassikontroll (DCC)

○

Vinterpaket:
Uppvärmda spolarmunstycken
Sätesvärme i framsäten samt på yttre säten i 2:a sätesraden,
med separat styrning

●

Solskydd för förare och passagerare med spegel och belysning

●

○

●

Trailer Assist

Instegslist med belyst text "FR"

Förvaringsfickor och bord på framsätenas ryggstöd

Servotronic

SEAT körprofil 3

●

Innerbelysning i LED, inklusive läslampor och fotutrymmesbelysning

Ryggstöd för baksäte fällbart från bagageutrymmet

○

Progressiv styrning

●

●

Keyless Entry - Nyckellös låsning/upplåsning/motorstart
Larm med kupéövervakning och Safe-funktion

FR

Armstöd fram och i 2:a sätesraden

2:a sätesraden: Delat och nedfällbart ryggstöd 60/40, säte skjutbart
i längsled

●

Elektrisk baklucka med virtuell pedal

3 st 12V-uttag (mittkonsol fram, för 2:a sätesraden
samt i bagageutrymmet)

●

DAB – Digital radio

Trådlös smartphoneladdare (Qi-teknik) + GSM antennförstärkare

Interiör

●
●
○

●

○
○

●
○

Svart innertak

●

Dubbelt lastgolv i bagageutrymme 6

●

Utdragbart insynsskydd i bagageutrymme
Skiljenät för bagagerum
7-sätesversion 6

Panoramasoltak (utan förvaringsutrymme för solglasögon)

Elektriskt manövrerad förarstol med minnesfunktion (minnesfunktion
även för ytterbackspeglar)
Förvaringspaket 5:
Stort förvaringsutrymme i taket inkl förvaringsfack för solglasögon
Lastnät i bagageutrymme

●
●
○

○
○

●
○

Tekniska data.
Motor

2.0 TDI 200 hk (147 KW) DSG7 4Drive

1 984

1 968

4/16

Cylinderdiameter och slaglängd (mm)

82,5 × 92,8

Maximal effekt (kW (hk)/r/min)

180 (245)/5 250–6 500

Slagvolym (cm3)

Kompressionsförhållande

9,6

1.4 e-HYBRID 245 hk DSG6

4/16

4/16

81 × 95,5

74,5 × 80

15,5

147 (200) /3 600–4 100

1395
10

110 (150) / 5 000–6 000

Maximalt vridmoment (Nm/v/min)

370 / 1 600–4 300

400/1 750–3 500

250 / 1 550–3 500

Överladdning

Turboladdad

Turboladdad

Turboladdad

Bränslesystem
Bränsletyp

Oljevolym vid första påfyllning (I)

System

Maximal effekt (kW (hk)

TSI-direktinsprutning
95 oktan
6,6

TDI Gemensamt bränslefördelningsrör
Diesel
5,3

TSI-direktinsprutning
95 oktan
4,5

–

–

180 (245)

Maximal effekt kW (hk)

–

–

85 (115)

Batteri typ

–

–

Li-ion

Maximalt vridmoment (Nm)

Elektrisk motor / Laddnings system
Maximalt vridmoment (Nm)
Batteri kapacitet (kWh)

Laddtid AC 2,3kW 0-100% SoC

Laddtid AC 3,6kW 0-100% SoC

Prestanda

–

–
–
–
–

–

–
–
–
–

400

330
12,8

5 tim 40 min
3 tim 33 min

Maxhastighet (km/h)

228

210

205

Acceleration 0–100 km/h (s)

6,2

7,8

7,5

Acceleration 0–80 km/h (s)

Acceleration 80–120 km/h (s)
Acceleration 1 000 m (s)

Bränsleförbrukning

Blandad körning WLTP* (l/100km)

Elförbrukning

Elektrisk förbrukning blandad körning WLTP (Wh/km)
Räckvidd på el (km)

Koldioxidutsläpp, CO2

Blandad körning WLTP* (g/km)

4

2.0 TSI 245 hk (180 KW)DSG7 4Drive

Cylindrar/ventiler (totalt)

4,1

8,4

26,9

5,1

11,0

29,2

5,6

9,0

29,3

8,5

6,5

1,9

–

–

166

193

170

42

–

–

48

Chassi

2.0 TSI 245 hk (180 KW)DSG7 4Drive

2.0 TDI 200 hk (147 KW) DSG7 4Drive

Framfjädring

Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare

Styrningssystem

R-EPS (Rack Electric Power System) inkl. Progressiv styrning

Bakfjädring

Vänddiameter (m)
Bromssystem

Bromstyp fram/bak

Bromsar fram (mm)
Bromsar bak (mm)

Hjul

Fälgar
Däck

Mått

Multilänkaxel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare
11,9

Hydrauliskt tvåkrets och diagonalt delat bromssystem med bromskraftsförstärkare
Ventilerade skivor fram och bak

Ventilerade skivor fram / solida skivor bak

Ø 310×22

Ø 300×12

Ø 340×30

8,5Jx19 ET38
8,5Jx20 ET38

255/45 R19 100V
255/40 R20 101V

Karosstyp

SUV

Hjulbas (mm)

2 790

Längd/bredd/höjd (mm)
Hjulbredd fram/bak (mm)

Bagageutrymmets kapacitet (l)
Bränsletankens volym (l)

Vikt

4 728/1 839/1 658 (tak) 1674 (med takreling)
1 585/1 574

5-sits: 760 / 7-sits: 230/700 (med 3:e sätesraden nerfälld)

1783

Maximal totalvikt (kg) 5-sits***

2320

Maximal totalvikt (kg) 7-sits***

Maximal släpvagnsvikt utan bromsar (kg)

Maximal släpvagnsvikt med bromsar 12% (kg)****

610 / –

60

Tjänstevikt med förare (kg) 5-sits**
Tjänstevikt med förare (kg) 7-sits**

1.4 e-HYBRID 245 hk DSG6

1829

2450

750

2300/2400

45

1817

1862

2340

2 390

–

2300/2400

1 800

750

** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.
**** Maximal släpvagnsvikt beroende på vald utrustning, kontakta din lokala ÅF för exakt information.

–

2470

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP.
Den faktiska bränsleförbrukningen och CO2-värdet kan/kommer att ändras i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuellt för varje bil.
*** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registrerinsbeviset framgår exakt vikt.

1 942

750

Motorer.
Bensin

2.0 TSI 245 hk (180 kW) DSG7 4Drive

Diesel

2.0 TDI 200 hk (147 kW) DSG7 4Drive

Plug-in-Hybrid

1.4 e-HYBRID 245 hk DSG6 (Endast lagerbilar)

6

FR
○

○

○

Mått.

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 produkt
utveckling 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-åter
försäljare förser dig gärna med mer information. Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade.
SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se.
Januari 2021

