
Nový 
SEAT Tarraco.



Kdy, když ne teď?
Dospívání nemá nic společného se stagnací. 
Nečekáme. Nabýváme na velikosti. Objevte nový SEAT 
Tarraco. Velké SUV s pohonem všech kol pro jakékoli 
výzvy.

EXTERIÉR

02. Chromované prvky.

Decentní chromové detaily 
vytváří novou úroveň 
vytříbenosti.
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03. Výrazná přední 
maska.

Svým sportovním vzhledem a 
výrazným charakterem 
přispívá k intenzivnímu 
prvnímu dojmu.

01. Exkluzivní nástupní
lišta s podsvícením.

Zvýrazňuje pocit prémiovosti.

04. Full LED zadní světlomety.

Dvě výkonné LED zadní světla 
jsou spojeny novým 
designovým prvkem.

Jste připraveni 
se odlišit?

Elegantní. Sportovní. Inspirující. Nový SEAT 
Tarraco je velké SUV pro všechny řidiče, 
kteří se nebojí překračovat hranice.
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Přístrojový panel s dřevěným 
obložením.

Přístrojový panel elegantní verze Xcellence je 
obzvlášť atraktivní.

Potahy z látky Alcantara® v 
hnědém provedení.

Pohodlné a elegantní potahy dodávají hodnotu 
každé jízdě a snoubí se s dřevěnými dekoracemi 
v interiéru. 

Panoramatické střešní okno.

Rozšiřte si svůj obzor elektricky ovládaným střešním 
oknem, které se dá částečně vyklopit, nebo úplně 
otevřít pro pocit svobodné jízdy. Je vybavené 
elektrickou roletkou pro zaclonění.

INTERIÉR

Změny vypadají dobře.

Průměrné je nudné. S novým SEAT Tarraco jsme 
vytvořili sofistikovaný prostor, který má odvahu být 
tak jedinečným, jako jste vy.
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Je to Váš prostor. Jak s 
ním chcete naložit?

V 7místné verzi máte po sklopení 3. řady sedadel k dispozici 
prostor 700 l a při sklopení 2. a 3. řady sedadel až 1775 l.  
V 5místné verzi je k dispozici základní objem 760 l a maximální 
až 1920 l.

Komfort
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Teď už Vás nic 
nemůže zastavit.

Nový SEAT Tarraco přichází s nejmodernější 
technologií, která Vám maximálně ulehčí ovládání 
vozu.
Kamerový systém Top View, vybavený kamerami 
vpředu, vzadu a na zpětných zrcátkách, díky kterým 
nabízí výhled v okruhu 360°, a navíc spolupracují se 
systémem Park Assist, který Vám umožní parkovat bez 
ovládání volantu. Když máte to správné vybavení, nic 
není nemožné.

Technologie

01 0503

02 0604

01. Digitální kokpit.

Jediným pohledem můžete zkontrolovat 
mapy nebo asistenční systémy, jako ACC, 
Lane & Front Assist, či rozpoznávání 
dopravních značek. Vše je individuálně 
nastavitelné na displeji s uhlopříčkou 26 cm 
(10,25 palců).

05. Welcome Light.

Světelný podpis osvětlující prostor 
při nastupování. 

03. Displej 8” s Full Link.

Svůj chytrý telefon si můžete připojit k 
dotykovému displeji 20,3 cm (8 palců) 
přes Apple CarPlay™ nebo Android Auto™ 
(v ČR nejsou tyto aplikace oficiálně 
podporovány) a pohodlně ovládat Vaši 
hudbu, mapy a oblíbené aplikace.

04. Full LED světlomety.

Full LED světla vpředu a vzadu s 
dynamickými směrovými světly, tzv. 
Running Lights, Vám poskytují optimální 
osvětlení a viditelnost.

02. BeatsAudio™.

Multikanálový zesilovač s celkovým 
výkonem 400 W, high-end subwooferem a 
9 reproduktory. Pro vyvážený a působivý 
zážitek z hudby.

06. Drive Profile.

Každou jízdu si můžete optimalizovat 
jízdními režimy Comfort, Eco, Sport a 
Individual. Ve verzi 4Drive navíc i režimy 
Off-Road a Snow. 
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Tarraco Style. Tarraco Xcellence.

10



Kůže Vienna Black - LM + PL1 
*Dostupné od února 2019.

Látka Baza / Alcantara® / PVC Bison – LM 

Látka / Alcantara® – FG

Exclusive 19’’ 
broušené 

Supreme 20’’ 
broušené

Performance 18’’
broušené 

Dynamic 17’’ 

Potahy. Disky z lehké slitiny

20"

18"

19"

17"

XE

XE

St

XE
XE

St

St

Style St 

Xcellence XE  

Standardní výbava 

Výbava na přání
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Barvy. Nejmodernější technologie.

Bílá Oryx***

Zelená Camouflage*** Šedá Indium** Šedá Urano* Černá Deep**

Stříbrná Reflex** Béžová Titanium** Modrá Atlantic**

Základní*
Metalické**

Speciální***

ACC – Adaptivní tempomat
Connectivity Box – s bezdrátovým nabíjením mobilních zařízení a 
zesilovačem GSM signálu
DCC – Adaptivní podvozek s nastavením odezvy a tvrdosti tlumičů 
(Comfort / Normal / Sport)
Top View 360º kamera 
Park Assist – asistent, který zaparkuje za Vás, podélně 
i příčně

Traffic Jam Assist – asistent pro jízdu v dopravní koloně
SEAT Connect + eCall
Kessy GO – bezklíčový přístup a startování tlačítkem 
Virtual Pedal – senzor na automatické otvírání/zavírání 
víka zavazadlového prostoru
Lane Assist – asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu 
Blind Spot Detection – sledování mrtvého úhlu
Rear Cross Traffic Alert – asistent bezpečného výjezdu při 
couvání

Pre-Crash Assist 
Roll-Over Assist – asistent ochrany posádky při převrácení vozidla na střechu 
Light Assist – automatické přepínání režimů světel (potkávací / dálkové)

Emergency Assist – v případě nouze odstaví vozidlo bezpečně na krajnici a 
upozorní nouzovým blikáním
Traffic Sign Assist – rozpoznávání dopravních značek  
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Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou 
tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (10. 10. 2018), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného 

prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. 
Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití 

recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce
svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady.
Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/recyklace nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité 

fotografi e mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy 
v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 39. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.




