
Nou  
SEAT Tarraco.



Per què 
no ara?

Massa difícil? Massa tard? Massa gran? És fàcil posar 
excuses. El canvi exigeix coratge. El nou SEAT Tarraco 
és per als qui senten la por, però segueixen endavant. 
El SUV per als exploradors que es neguen a veure 
la vida passar per davant. Perquè les experiències 
passen un cop a la vida.
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Easy 
mobility.

Vivim en un món en el qual les 
distàncies cada dia són més 
curtes. Pots esmorzar en un 
punt del planeta i anar-te’n 
a dormir a l’altre. Viure aquí 
i treballar allà. La mobilitat 
ens fa lliures. I un dels principals 
objectius de SEAT és facilitar 
els nostres desplaçaments, fi ns 
i tot quan no anem en cotxe.
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Grans ambicions?
Ha arribat el moment 
de fer-les realitat.

Mai no és tard per passar dels somnis a l’acció. Amb el 
nou SEAT Tarraco, tindràs l’espai per seguir creixent. 
La tecnologia per seguir connectat. I les eines per 
seguir evolucionant. Perquè puguis posar-te metes 
altes. I no paris mai fi ns que no hi arribis.

El teu SEAT Tarraco.
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El nou SEAT Tarraco ha estat dissenyat per a una 
vida que va més enllà. Robust i esportiu, com la gran 
graella davantera. Elegant i sofi sticat, com els 
vistosos detalls cromats. I a punt per al que vingui, 
amb el sistema de tracció integral 4Drive perquè 
condueixis estigui com estigui la carretera. Tens 
ganes d’aventura?

Dinàmic.
Desafi ant.
Distintiu.

Aquest és 
el teu estil.

Disseny exterior
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Per què reduir la velocitat? Si només estàs començant.

El nou SEAT Tarraco incorpora l’última innovació en 
disseny de SUV. Tecnologia 100 % LED davant i darrere, 
amb intermitents posteriors dinàmics connectats 
a través d’un disseny sorprenent. La llum de benvinguda 
t’ajuda a trobar el camí en la foscor.

Vols més coses? Les llantes mecanitzades d’aliatge 
lleuger de 51 cm (20") són tota una declaració 
d’intencions.

Mirar endavant 
sempre queda 
bé.

Disseny exterior
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Ampli. Intrèpid. I tot teu. Fins a 7 seients que et 
proporcionen 700 l amb la 3ª fi lera abatuda, o 1775 l 
abatent la 2ª i la 3ª. En la versió amb 5 seients, 
gaudeix d’una capacitat de sèrie de 760 l o de 1920 l 
amb els seients posteriors abatuts. Aquest és el teu 
espai per créixer. Com l’utilitzaràs?

Més espai.
Més vida.

Disseny interior
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Ha arribat l’hora d’un canvi d’imatge. El disseny 
interior del nou SEAT Tarraco sorprèn amb els seus 
elements contemporanis i actuals que milloren cada 
trajecte. Sofi sticat revestiment del sostre en negre. 
Tauler d’instruments amb motllures decoratives efecte 
fusta en l’acabat Xcellence. I l’elegant tapisseria que 
escullis, tèxtil/Alcantara® o Pell Vienna. A punt per 
fer-lo teu?

El teu espai.
El teu disseny.
Què més?

Disseny interior
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La carretera és una pàgina en blanc. Així que, quina 
és la teva història? Connecta el teu smartphone 
a la pantalla tàctil de 20,3 cm (8") a través 
d’Apple CarPlay™ o Android Auto™ per accedir 
a les teves aplicacions i música preferida. I amb 
el sistema de so BeatsAudio™, gaudiràs d’un so 
natural i equilibrat a través dels seus 9 altaveus 
+ 1 subwoofer d’extraordinària qualitat.

I ara què? El quadre de comandament Digital 
Cockpit totalment personalitzable de 26 cm 
(10,25") et permet visualitzar informació de 
navegació, música i les funcions dels múltiples 
assistents a la conducció. Vols més coses? 
Optimitza cada trajecte amb el perfi l de 
conducció que prefereixis per a la carretera.

Un món 
d’experiències.
Al teu abast.

Tecnologia
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El nou SEAT Tarraco incorpora la tecnologia més 
avançada per a una vida en moviment. Com la 
Top View Camera amb visió zenital, amb càmeres 
davant, darrere i als retrovisors exteriors que 
proporcionen una visibilitat a 360˚ i que funciona 
amb l’assistent d’aparcament automàtic que 
t’ajuda a aparcar sense mans.

Sense oblidar el carregador sense fi ls, perquè 
carreguis el telèfon a través de la superfície de 
contacte. O la porta gran posterior electrònica 
amb Pedal Virtual, que s’assegura que puguis 
obrir i tancar el maleter amb les mans ocupades. 
Així que, per què parar ara?

Cap endavant 
és l’únic camí.

Tecnologia
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No hi ha motiu per quedar-se a casa. Amb el control 
de calefacció a distància, l’interior del teu nou SEAT 
Tarraco s’ajusta a la teva temperatura ideal abans 
d’entrar al vehicle. I gràcies al seu climatitzador 
tri-zona, els passatgers de la primera i la segona 
fi lera de seients podran escollir els seus propis 
ajustaments. Segueix sense ser sufi cient?

Els seients calefactats davant i darrere fan que cada 
trajecte sigui un regal. Digues adéu a les excuses.

Sempre és 
el moment 
de fer allò que 
t’apassiona.

Tecnologia
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Trànsit dens? L’assistent per a embussos 
calcula la distància amb els altres vehicles 
i regula la velocitat, mentre que l’assistent 
de manteniment al carril et manté al carril 
correcte.

03. Assistent per a embussos i de 
manteniment de carril Lane Assist.

Apareix de cop i volta una bicicleta? El cotxe 
de davant frena de cop? L’assistent de frenada 
reacciona al moment i frena automàticament 
per mantenir una distància segura. No et 
preocupis més.

04. Assistent de frenada automàtica a la 
ciutat Front Assist amb detecció de vianants.

Si el vehicle detecta un incident potencial, 
l’assistent de precol·lisió tensa els cinturons 
i tanca les fi nestres, entre altres coses. I si es 
produeix una bolcada, l’assistent de detecció 
de bolcada activa els sistemes necessaris 
com l’eCall.

05. Assistent de precol·lisió 
i detecció de bolcada.

En cas d’accident greu, el sistema 
ho notifi ca automàticament als serveis 
d’emergència. També pots fer tu la 
trucada prement el botó de la consola 
del sostre.

01. Trucada d’emergència eCall.

Què hi ha al davant? La càmera frontal 
integrada et permet veure els límits de velocitat 
i les prohibicions d’avançament directament 
al quadre de comandament Digital Cockpit.

02. Sistema de reconeixement 
de senyals de trànsit.

01

02

03

04

05

El nou SEAT Tarraco ha estat dissenyat tenint en compte 
la teva seguretat i el teu benestar. Per això incorpora les 
característiques de seguretat més avançades. Com el 
control de creuer adaptatiu, que augmenta o redueix 
automàticament la velocitat segons el trànsit. I tot el 
que necessites per seguir cap endavant sense por.

La qüestió és 
sentir-se segur.
A cada pas 
del camí.

Seguretat
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Què ens espera?
Els moments de decisió donen forma a cada 
viatge. Des dels acabats i les llantes, a la 
tapisseria i els colors, ara és el moment de fer 
teu el teu SEAT Tarraco. Preparat per escollir?

A la teva manera.
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El teu futur. La teva imatge. Amb llantes d’aliatge 
de 46 cm (18") i elements essencials clau dins 
i fora, l‘acabat Style és per a aquells que saben 
exactament el que necessiten.

Un estil 
propi?

Acabat Style.

Ser bo no és sufi cient.

Quan es tracta de gustos, 
la teva intuïció sap què 
et convé. L’acabat Style 
combina l’elegància del 
disseny i la qualitat amb 
tot el que es mereix la teva 
experiència de conducció.

La vida s’ha de viure 
en gran.

Les llantes d’aliatge de 46 cm 
(18") són per anar fi ns al fi nal. 
I després, encara més lluny.
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L’estil i l’elegància s’uneixen als 
seients Confort en tapisseria Olot 
amb atrevides insercions negres 
en teixit Alcantara®.

Aconsegueix un rendiment òptim 
del teu SEAT Tarraco amb els modes 
de conducció Confort, Eco, Sport 
i Individual per a tracció davantera, 
i Off -Road i Snow que s’afegeixen 
en les versions 4Drive.

01. Perfi l de conducció, 
SEAT Drive Profi le.

02. Gaudeix del trajecte.

Il·luminació interior LED. Pantalla 
tàctil de 20,3 cm (8") amb Full Link. 
8 altaveus. L’acabat Style inclou tot el 
que necessitaràs al teu proper viatge.

Climatitzador tri-zona, regulable 
en la primera i la segona fi lera de 
seients, perquè tothom gaudeixi 
de la temperatura perfecta.

03. Busques aquell toc addicional?

Què diferencia el que és bo del 
que és millor? Les motllures del tauler 
d’instruments en blanc brillant porten 
el teu interior al següent nivell.

04. Tot és qüestió de detall.

Prepara’t per il·luminar la nit amb 
els fars davanters i posteriors Full LED, 
inclosos els intermitents dinàmics 
posteriors.

05. Sigues brillant. 06. Tot sota control.

01 03

04

05

0602

Equipament de sèrie

Seguretat
•  7 Airbags (2 davanters + 2 laterals 

+ 2 cortina + airbag de genoll)
•  Sensor de pressió de pneumàtics
•  Control de velocitat de creuer
• Llums antiboira LED amb funció cornering
•  Desconnexió airbag passatger
•  Assistent de frenada a la ciutat 

Front Assist amb detecció de vianants
•  Assistent de sortida involuntària de carril 

Lane Assist
•  Recordatori de cinturó descordat 

a les places davanteres i posteriors
•  Sistema de trucada d’emergència eCall
•  ISOFIX amb Top Tether a les dues 

places posteriors
•  Control electrònic d’estabilitat ESC
•  Detector de fatiga 
•  Cinturons davanters amb ajustament 

d’altura

Exterior
•  Llantes d’aliatge 43 cm (17") DYNAMIC 

37/1 + pneumàtics ContiSeal + Kit 
reparapunxades 

•  Fars Full LED
•  Pilots posteriors LED
•  Barres de sostre de color negre
•  Passos de roda en negre
•  Retrovisors exteriors de color carrosseria, 

amb ajustament elèctric, calefactables 
i plegables elèctricament

•  Llum de benvinguda amb silueta “Tarraco”
•  Motllures negres
•  Cargols antirobatori

Electrònica
•  Quadre de comandament Digital Cockpit
•  SEAT Drive Profi le (botó Driving Experience): 

Direcció progressiva + Ajust acceleració 
+ Ajust revolucions canvi de marxa 
(només DSG) + Regulació climatitzador

•  Sistema infoentreteniment Media System 
Plus: Pantalla tàctil a color de 20,3 cm (8") 
+ Full Link (Apple CarPlay™, Android Auto™ 
i Mirror Link™) + Targeta SD i lector de CD 
+ Bluetooth® i control per veu + 3 ports USB 
Tipus A (2 davant i 1 darrere) i AUX-IN Jack

•  8 altaveus
•  Sistema Kessy Go d’engegada sense clau
•  Sensor d’aparcament posterior
•  Fre de mà elèctric amb funció Auto Hold

•  Convenience Pack: Sensor de llum i pluja 
+ Retrovisor interior sense marc amb 
enfosquiment automàtic + Funció Coming 
& Leaving home

•  Presa de corrent de 12V a la consola 
central, als airejadors, reposabraços 
central i maleter

•  Llums davanters de lectura
•  Climatitzador 3 zones amb control 

des de la segona fi la de seients

Interior
•  Sostre interior en negre
•  Taula plegable als respatllers davanters
•  Seient acompanyant plegable
•  Seients posteriors corredissos 

i plegables 1/3 2/3
•  Reposabraços davanter i posterior
•  Volant multifunció de pell
•  Calaix per posar les ulleres (No disponible 

amb sostre panoràmic elèctric)
•  Doble fons de maleter
•  Il·luminació interior en l’espai davanter 

per als peus
•  Calaix sota del seient davanter esquerre
•  Butxaques per a l’equipatge als 

respatllers davanters
•  Seients confort conductor i passatger 

amb ajustament d’altura i lumbar
•  Paquet interior cromat
•  Safata que cobreix el maleter lliscant
•  Para-sol conductor i passatger amb 

llum de cortesia

Addicional a l’acabat Style

Style Plus
•  Pack Safe Driving: Control de creuer 

adaptatiu + Assistent de canvi 
intel·ligent de llums de carretera 
(curts/llargs) Light Assist + Detector 
d’angle mort Side Assist i alerta 
de trànsit posterior + Assistent 
Precol·lisió + Assistent de detecció 
de bolcada

•   Llantes d’aliatge 46 cm (18") 
PERFORMANCE 37/1

•  Càmera de visió posterior
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Extraordinàries llantes mecanitzades 
d’aliatge de 51 cm (20"). Graella davantera 
estampada en calent amb detalls cromats. 
I un disseny que inunda de sofi sticació 
l’interior i l’exterior. L’acabat Xcellence és per 
als qui saben que quan toca anar més enllà 
dels teus límits, tots els detalls compten.

Ha arribat 
l’hora d’anar 
més enllà.

Acabat Xcellence.

Sense límits.
Només oportunitats.

L’acabat Xcellence ha estat 
dissenyat per als qui en volen 
més. Fins el darrer detall, com 
els estreps il·luminats amb el 
logotip “Xcellence”.

Per què no començar 
en gran?

Extraordinàries llantes 
mecanitzades d’aliatge 
en color mat de 51 cm (20") 
et repten a viure en gran. 
Lleugeres. Elegants. I les més 
grans en la història de SEAT.
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No importa la direcció que prenguis, 
els seients esportius en elegant 
tapisseria Vienna de pell negra 
et porten amb total comoditat.

Un toc de sofi sticació amb detalls 
cromats en fi nestres i portes.

01. Detalls cromats. 02. Relaxat. Elegant. 
Vagis on vagis.

Per dins i per fora, tot estil. El volant 
multifunció amb logotip Xcellence 
i els detalls interiors cromats creen 
tendència.

No et preocupa brillar? Les barres 
de sostre cromades, les motllures, 
els marcs de les fi nestres i altres detalls 
a l’exterior completen el teu nou estil.

03. Mai no et conformis
 amb la segona opció.

Busques alguna cosa més? Amb 
motllures decoratives efecte fusta, 
el tauler d’instruments Xcellence 
afegeix un toc de distinció.

04. L’elegància és una opció.

Un dia assolellat? Deixa que la llum 
entri a través del sostre panoràmic 
elèctric.

05. Sostre panoràmic elèctric. 06. Continua destacant.

01 03

04

05

0602

Addicional a l’acabat Style

Seguretat
•  Pack Safe Driving: Control de creuer 

adaptatiu + Assistent de canvi intel·ligent 
de llums de carretera (curts/llargs) Light 
Assist + Detector d’angle mort Side Assist 
i alerta de trànsit posterior + Assistent 
Precol·lisió + Assistent de detecció 
de bolcada

Exterior
•  Llantes d’aliatge 48 cm (19") EXCLUSIVE 

37/1 + pneumàtics ContiSeal + Kit 
reparapunxades

•  Barres de sostre cromades
•  Vidres posteriors enfosquits
•  Motllures cromades

Electrònica
•  Pack obertura de la porta gran mans 

lliures: Porta gran posterior elèctrica amb 
Pedal Virtual + Sistema Kessy Entry & Go 
d’obertura i engegada sense clau

•  Assistent d’aparcament automàtic Park 
Assist + Sensors d’aparcament davanters 
i posteriors

•  Càmera de visió posterior

Interior
•  Estreps il·luminats amb logotip “Xcellence”
•  Volant multifunció en pell amb logotip 

“Xcellence”
•  Llum ambiental en blanc
•  Seients davanters sport/confort amb 

insercions laterals en Alcantara® marró

Addicional a l’acabat Xcellence

Xcellence Plus
•  7 Places (3ª fi la de seients 2+3+2)
•  Sostre panoràmic elèctric
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Style St

Xcellence XE

De sèrie 

Opcional 

Llantes.

51 cm 
(20") 48 cm 

(19")

46 cm 
(18") 43 cm 

(17")

StDynamic

XESupreme
XEExclusive

Performance St
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Colors.

Blanc Oryx*** St  XE  Plata Refl ex** St  XE   Beix Titanium** St  XE   Blau Atlantic**  St  XE   

Gris Indium** St  XE  Gris Urano* St  XE  Black Deep** St  XEDark Camoufl age*** St  XE  

Style St

Xcellence XE  

De sèrie   

Opcional 

*Suau.

**Metal·litzat.

***Exclusiu.
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Tapisseries.

Pell negra Vienna

Tela Baza amb insercions laterals 
en Alcantara® marró / PVC Bisó 

Tela Olot amb insercions 
negres en Alcantara®

Style St

Xcellence XE  

De sèrie   

Opcional   

XE

XE

St
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El canvi t’escau.

Busques un canvi? Sigui quina sigui la direcció cap 
a la qual et porti la vida, el nou SEAT Tarraco t’ofereix 
una àmplia gamma d’equipaments i accessoris 
perquè exploris totes les oportunitats.

Els teus 
accessoris.
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Exterior.

Marcar la diferència no és difícil. 
Les elegants motllures dels fars antiboira 
i dels laterals de les portes realcen 
l’avançat disseny del nou SEAT Tarraco.

Fars antiboira i motllures laterals.

De darrere cap endavant, el nou SEAT 
Tarraco ha estat dissenyat per expandir-se. 
La motllura de la porta del maleter dóna 
una altra dimensió al teu viatge.

Motllura de la porta del maleter.

Sempre és un bon moment per canviar 
d’imatge. Afegeix detalls i el teu acabat per 
crear el SEAT Tarraco més adequat per a tu.

44



Interior.

La teva vida creix? Dues capes 
d’emmagatzematge et donen l’espai 
extra per sortir i fer allò que t’apassiona.

Safata superior per al maleter.

T’agrada estar preparat? Afegint una base 
i una xarxa a un costat del maleter, tindràs 
a mà el que necessitis.

Base i xarxa multifuncional.

Com que et frenarà una mica de brutícia? 
Una làmina d’escuma semirígida protegeix 
el teu maleter de la brutícia, dels vessaments 
i del que sigui que porti la carretera.

Safata per a maleter semirígida.

Tu ets qui està en marxa, no el teu equipatge. 
Subjecta les teves bosses i les teves coses 
amb una cinta elàstica al maleter. I segueix 
endavant sense que res no et preocupi.

Cinta elàstica multifunció.

Gran o petit, cada pla té el seu equip. 
El nou SEAT Tarraco compta amb una varietat 
d’equips i accessoris per al maleter perquè 
no deixis res enrere.
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Tu esculls.

Per què 
esperar?
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Quan t’ho pots emportar tot amb tu, pots 
deixar les excuses de banda i fer allò que 
t’apassiona. Especialment quan arriba 
l’hivern.

Transport.

Portaesquís per a ganxo 
de remolc.

Deixa els reptes per a la pista. Amb 
el portaesquís, podràs transportar 
de forma segura fi ns a 6 parells 
d’esquís o 2 taules de snowboard.

Quant més, millor. Amb el sistema 
d’ampliació per a portaesquís i 
portataules de snowboard podràs 
portar fi ns a 5 parells d’esquís o 2 taules 
de snowboard. Perquè pugueu gaudir 
junts de l’emoció de les baixades.

Portaesquís Xtender.
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Transport.

Portabicicletes per a ganxo 
de remolc.

Més rodes no impliquen més feina. 
Els raïls d’alumini del suport subjecten 
qualsevol tipus de bicicleta. S’hi pot 
afegir un kit d’ampliació per portar 
una tercera bicicleta.

Mai no és tard per fer allò que 
t’apassiona. El portasurf encaixa 
perfectament a les barres de sostre 
i s’adapta a la mida de fi ns a 2 taules.

Portasurf.

Portabicicletes de sostre.

Sortiràs del camí? Porta la teva 
bicicleta amb tu en aquest suport 
per a bicicletes de fàcil muntatge. 
Subjecció ràpida i segura i que no 
fa malbé el quadre de la bicicleta.

Les barres de transport davanteres 
i posteriors se subjecten fàcilment 
al sostre del vehicle i incorporen un 
segur sistema antirobatori. Estan 
a punt per posar-se en marxa. I tu?

Barres de sostre.
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Protecció.
Surt a la carretera amb tota 
comoditat amb aquestes 
gruixudes estores Velpic®.

03. Estores Velpic®.

És el teu estil. Fes-lo durar. La goma 
impermeable proporciona una major 
adherència i protecció. O utilitza-les 
tèxtils si vols més elegància.

04. Estores de goma.

Fusta natural. Hexàgons intricats. 
Vistós logotip del SEAT Tarraco. 
La teva clau, la teva elecció.

05. Clauers.

Tens grans plans? La safata per 
a maleter amb cantell i motllura 
en acer inoxidable protegeix el teu 
SEAT Tarraco durant la càrrega 
i descàrrega.

06. Safata per a maleter 
amb motllura protectora.

01

03

05

02

04

06

Noves carreteres amb nous reptes. 
Amb els faldons davanters i posteriors, 
protegiràs el teu nou SEAT Tarraco dels 
materials projectats.

Faldons parafangs 
davanters i posteriors.

Un toc addicional d’excel·lència. Estores 
davanteres i posteriors en sofi sticat gris 
que protegeixen i realcen.

01. Estores clàssiques grises.

A punt per al toc fi nal? Estores tèxtils per a 
la part davantera i posterior perquè el teu 
nou SEAT Tarraco sempre estigui com nou.

02. Estores tèxtils.

54



Ningú com SEAT 
per tenir cura 
del teu SEAT.
Si esculls els Serveis Autoritzats SEAT, esculls 
el millor per al teu vehicle. T’oferim avantatges 
que no trobaràs a qualsevol taller.

2 anys de 
garantia de 
reparació.
Gaudeixes de 2 anys de garantia 
en totes les operacions realitzades 
i abonades al teu Servei Autoritzat SEAT.

Utilitzem Recanvis Originals SEAT 
i et garantim la màxima qualitat 
i durabilitat del teu vehicle.

SEAT 
Recanvis 
Originals.

Disposem dels millors especialistes 
en el teu SEAT dotats del equips més 
moderns.

Els únics 
especialistes.

Vine a la nostra Xarxa de Serveis Autoritzats 
i gaudeix de les nostres ofertes especials.

Premiem la 
teva fidelitat.

Al teu servei.
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Confiança 
de per vida.
Només als Serveis Autoritzats t’ informem 
per endavant de les operacions que 
necessita el teu vehicle i dels preus, 
i t’oferim sempre la millor qualitat 
i el clima de confi ança que necessites. 
Ser atès per professionals experts en 
vehicles SEAT és comptar amb la màxima 
qualitat i la millor atenció en qualsevol 
reparació que necessiti el teu cotxe.

Garantia de 2 anys
A SEAT pensem en tots els detalls perquè la 
teva única preocupació sigui gaudir de conduir 
el teu vehicle vagis on vagis. Per això, en 
el moment del lliurament del teu nou SEAT, 
disposes d’una cobertura completa de 24 
mesos, que pots ampliar contractant l’extensió 
de garantia fi ns a 5 anys i/o 100.00 km.

Garantia de 12 anys anticorrosió
La perforació per corrosió de la carrosseria és 
un senyal greu del mal estat del cotxe. A SEAT 
estem tan convençuts de la nostra qualitat que 
això no es produirà, però si es produeix estaràs 
cobert per la nostra garantia de 12 anys 
anticorrosió. Gaudeix-ne tranquil, sense cost 
de mà d’obra ni de material.

Garantia de 2 anys en les reparacions
La Xarxa de Serveis Autoritzats SEAT t’ofereix 
2 anys de garantia en recanvis i mà d’obra per 
a reparacions realitzades i abonades al teu 
Servei Autoritzat SEAT, i sense limitació de km.

Garanties 
i avantatges 
del teu SEAT. Si acabes de comprar un vehicle nou SEAT 

a la nostra Xarxa de Serveis Autoritzats, 
enhorabona! Els teus pneumàtics estan 
assegurats. La nostra assegurança està 
pensada especialment per complementar 
la garantia que t’ofereix el fabricant dels teus 
pneumàtics, per arribar allà on ell no arriba. 
Tres anys de garantia addicional des de la 
data de lliurament del teu vehicle nou SEAT, 
tant particular com vehicle de fl ota i empreses.

L’assegurança de pneumàtics SEAT 
és vàlida per als següents tipus de danys:
−  Introducció d’objectes punxants.
− Impacte contra la vorada.
−  Vandalisme, danys realitzats 

per terceres persones.

Assegurança de pneumàtics vàlida 
a tota la Xarxa SEAT de Serveis 
Autoritzats. Consulta condicions 
a www.seat.es

Assegurança 
de pneumàtics.

Sent-te segur amb les cobertures que 
només SEAT et pot oferir gràcies a la 
seva assegurança:

Danys propis
Cobrirem els danys que pugui patir el teu 
vehicle segons els límits de les cobertures 
contractades, sense franquícia o amb 
franquícia de 600 €, el que prefereixis.

Com a nou!
Valorarem el vehicle com a nou, 
en cas de sinistre total, sempre que 
el vehicle tingui dos anys o menys des 
de la data de la primera matriculació.

Xarxa de Serveis Autoritzats 
i Recanvis Originals SEAT
Per garantir la teva seguretat, en cas de 
sinistre, sempre reparem el teu vehicle a la 
nostra xarxa de Serveis Autoritzats, en mans 
dels professionals que el coneixen millor, 
utilitzant només Recanvis Originals SEAT.

Insurance factory
Si contractes alguna assegurança SEAT 
i tens algun dubte, podràs trucar al telèfon 
exclusiu d’atenció personalitzada i disponible 
les 24 hores del dia: 918 366 127.

Ara, la teva tranquil·litat val menys
Reducció del 50% en franquícia¹ en 
l’assegurança amb Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparacions realitzades al teu 
Servei Autoritzat.

SEAT 
assegurances.

¹   Aplicable a operacions amb una factura d’un import 

total mínim de 600 €.
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A la Recepció Activa ens comprometem 
des del primer moment amb els nostres 
clients, perquè rebis una atenció totalment 
personalitzada i adaptada a les teves 
necessitats.

Els nostres assessors són els únics especialistes 
formats per enginyers de la marca per a la 
correcta revisió del teu vehicle.

La Recepció Activa et proporcionarà 
informació de forma clara i detallada 
sobre l’estat del teu vehicle abans de 
la seva reparació.

Recepció
activa SEAT.

Manteniment SEAT Service és la millor 
manera de mantenir el teu SEAT sempre en 
perfecte estat. Per una petita quota mensual, 
tindràs coberts tots els serveis d’inspecció 
i manteniment que necessita el teu SEAT.

Inclou la realització de tots els serveis 
d’inspecció i manteniment recollits al Pla de 
Manteniment SEAT durant els 5 primers anys 
o 80.000 km, el que es produeixi abans.

Manteniment
SEAT service.

Durant els 2 primers anys gaudiràs 
dels avantatges de Mobilitat SEAT.
Serveis inclosos* segons les necessitats 
i els requisits:
− Reparació en carretera.
−  Assistència en cas de falta o error 

de combustible.
−  Assistència en cas de pèrdua o robatori 

de la clau.
−  Assistència en cas de pany malmès.
− Assistència en cas de punxada o accident.
−  Transport del vehicle.
−  Vehicle de substitució.
−  Continuació del trajecte o trasllat al domicili.
−  Allotjament en hotel de 4 estrelles. 
−  Viatge per recollir el vehicle reparat.
−  Dipòsit del vehicle.
−  Servei de taxi.
−  Línia d’assistència mèdica en viatges 

a l’estranger.

Si vols seguir gaudint d’aquest servei, 
pots ampliar Mobilitat SEAT Service 
sempre que facis les inspeccions de 
manteniment recomanades al teu 
Servei Autoritzat SEAT.

Mobilitat 
SEAT Service.

Sempre al teu costat
“SEAT Respon” és un servei de consulta on 
podràs resoldre qualsevol dubte o incidència.

Estem a la teva disposició
Quan ho necessitis, pots contactar amb 
nosaltres per telèfon les 24 h o mitjançant 
correu electrònic de 9h a 20h (dies laborables).

Trucades Nacionals:
900 504 868 (Opció SEAT Respond).

Trucades des de l’estranger:
+ 34 93 708 67 50

SEAT-responde@seat.es

SEAT
Respon.

* Per conèixer les cobertures exactes del teu vehicle, 

truca al 902 402 602 (Opció SEAT Service de Mobilitat).
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Informació mediambiental.

ECO tips: missatges de recomanació per a una conducció 
més efi cient i ecològica.

ECO trainer: reconeix los accelerades i frenades innecessàries 
perquè gaudeixis d’una conducció més efi cient i agradable.

Tots els motors amb transmissió automàtica venen amb 
“mode d’inèrcia” de sèrie, que estalvia combustible i redueix 
les emissions.

El 86 % de la carrosseria està formada 
per acer d’alta resistència, la qual cosa, 
juntament amb les innovadores tecnologies 
de modelatge, permet reduir l’espessor, 
sense comprometre les seves propietats 
mecàniques.

Conducció ecològica 

Carrosseria 

Els materials renovables com el cotó, 
la goma natural i la cel·lulosa/paper 
estan presents a diverses parts del vehicle.

Materials renovables 

Tots els motors inclouen la tecnologia 
Start/Stop i recuperació.

La confi guració de tipus modular facilita 
una reducció de components i assemblatges 
i disminueix el pes de la carrosseria.

Motor 

Els motors dièsel incorporen el sistema 
catalític de reducció selectiva (SCR) per 
minimitzar les emissions d’òxids de nitrogen.

Qualitat de l’aire 

A l’integrar els fars Full LED amb els llums 
LED diürns es redueix el consum elèctric 
i augmenta la vida útil dels fars.

Il·luminació 

Totes les versions del SEAT Tarraco 
inclouen parabrises acústics que 
redueixen el nivell de so a l’interior 
i milloren el confort.

Acústica 

Les millores aplicades al sistema del dipòsit 
milloren l’estanquitat i augmenten un 85 % 
l’absorció de partícules d’hidrocarburs del 
dipòsit de carboni actiu.

Dipòsit 

Ús del refrigerant R1234YF, que redueix un 
99,7% el potencial d’escalfament global.

Aire condicionat 

Objectius mediambientals del desenvolupament tècnic de SEAT

Protecció del clima.   Preservació dels recursos.   Protecció de la salut.

Pneumàtics amb una baixa resistència 
al rodament.

Pneumàtics
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SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les especifi cacions sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg 

ha de servir de simple referència. Les fotos que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha realitzat un esforç considerable perquè tota la informació sigui adequada en 

el moment de la publicació del catàleg, però és recomanable que feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat alguna dada. Aquest vehicle i tots els seus 

components, així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats segons la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió sobre el medi ambient, mitjançant l’ús 

i la valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un reciclatge adequat per a la conservació i millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir 

amb els objectius de descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al fi nal de la seva vida útil, s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres 

Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, www.sigrauto.com), que en garanteixen l’adequat tractament mediambiental, als 

quals us haureu d’adreçar per al lliurament, sense desmuntatge previ dels components del vehicle. El Centre Autoritzat facilitarà el Certifi cat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

05/2019. Imprès a Espanya.



Nou  
SEAT Tarraco.
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Seguretat Style Xcellence
7 Airbags (2 davanters + 2 laterals + 2 cortina + airbag de genoll)
Sensor de pressió de pneumàtics
Control de velocitat de creuer
Llums antiboira LED amb funció cornering
Desconnexió airbag passatger
Assistent de frenada a la ciutat Front Assist  
amb detecció de vianants
Assistent de sortida involuntària de carril Lane Assist
Recordatori de cordar-se els cinturons  
per a places davanteres i posteriors
Sistema de trucada d’emergència eCall
ISOFIX amb Top Tether en les dues places posteriors
Control electrònic d’estabilitat ESC
Detector de fatiga
Cinturons davanters amb ajustament en altura
Pack Safe Driving:
Control de creuer adaptatiu  
Assistent de canvi intel·ligent de llums de carretera (curts/llargs) 
Light Assist Detector d’angle mort Side Assist i alerta de trànsit 
posterior Assistent Precol·lisió + Assistent de detecció  
de bolcada

−

Exterior Style Xcellence
Llantes d’aliatge 43 cm (17″) DYNAMIC 37/1 
+ pneumàtics ContiSeal + Kit reparapunxades −

Fars Full LED
Pilots posteriors LED
Barres al sostre de color negre −
Passos de roda en negre
Retrovisors exteriors en color carrosseria, amb ajustament 
elèctric, calefactables i plegables elèctricament
Llum de benvinguda amb silueta “Tarraco”
Motllures negres −
Cargols antirobatori
Llantes d’aliatge 48 cm (19″) EXCLUSIVE 37/1  
+ pneumàtics ContiSeal + Kit reparapunxades −

Barres al sostre cromades −
Vidres posteriors enfosquits −
Motllures cromades −

  Disponible
 Opcional

− No disponible

La 
part 
tècnica.
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Interior Style Xcellence
Sostre interior en negre
Taula plegable als respatllers davanters
Seient acompanyant plegable
Seients posteriors corredissos i plegables 1/3 2/3
Reposabraços davanter i posterior
Volant multifunció en pell
Calaix portaulleres (No disponible amb sostre panoràmic elèctric)
Doble fons de maleter
Il·luminació interior en l’espai davanter per als peus
Calaix sota del seient davanter esquerre
Butxaques per a l’equipatge als respatllers davanters
Seients confort conductor i passatger  
amb ajustament en altura i lumbar
Paquet interior cromat
Sabata tapa maleter lliscant
Para-sols conductor i passatger amb llum de cortesia
Estreps il·luminats amb logotip “Xcellence” −
Volant multifunció en pell amb logotip “Xcellence” −
Llum ambiental en blanc −
Seients davanters sport/confort amb insercions  
laterals en Alcantara® marró −

Electrònica Style Xcellence
Quadre de comandament Digital Cockpit
SEAT Drive Profile (botó Driving Experience):
Direcció progressiva
Ajust acceleració
Ajust revolucions canvi de marxa (només DSG)
Regulació climatitzador

Sistema infoentreteniment Media System Plus:
Pantalla tàctil a color de 20,3 cm (8")
Full Link (Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink™)
Targeta SD i lector de CD
Bluetooth® i control per veu
3 ports USB Tipus A (2 davant i 1 darrere) i AUX-in Jack

8 altaveus
Sistema Kessy Go d’engegada sense clau
Sensor d’aparcament posterior
Fre de mà elèctric amb funció Auto Hold
Convenience Pack:
Sensor de llum i pluja
Retrovisor interior sense marc amb enfosquiment automàtic
Funció Coming & Leaving home

Presa de 12V a la consola central,  
als airejadors reposabraços central i maleter
Llums davanters de lectura
Climatitzador 3 zones amb control  
des de la segona fila de seients
Pack obertura porta gran mans lliures:
Porta gran posterior elèctrica amb Pedal Virtual
Sistema Kessy Entry & Go d’obertura i engegada sense clau

−

Assistent d’aparcament automàtic Park Assist  
+ Sensors d’aparcament davanters i posteriors −

Càmera de visió posterior −

  Disponible
 Opcional

− No disponible
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Equipament 
Opcional.

Equipament Opcional Style Xcellence
Pack Style Plus: 
Pack Safe Driving: Control de creuer adaptatiu/Assistent  
de canvi intel·ligent de llums de carretera (curts/llargs) Light 
Assist/Detector d’angle mort Side Assist i alerta de trànsit 
posterior/Assistent Precol·lisió/Assistent de detecció de 
bolcada + Llantes aliatge 46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1  
+ Càmera de visió posterior

−

Pack Xcellence Plus: 
7 Places (3ª fila de seients 2+3+2) + Sostre panoràmic elèctric −

3ª fila de seients (2+3+2)
Connectivity Box: Carregador sense fils  
a la consola central + amplificador de senyal
Xarxa divisòria (separació vertical habitacle/maleter)
Càmera de visió posterior
Top View Camera (Càmera 360°) −
Control de xassís adaptatiu −
Assistent d’embussos + Assistent Emergència  
+ Reconeixement senyals
Seient conductor elèctric (sense calaixos sota seients) + Memòria −
Roda de recanvi minimitzada de 46 cm (18″)
Ganxo remolc elèctric
Pack obertura porta gran mans lliures: Porta gran posterior 
elèctrica + Pedal virtual + Sistema Kessy
Pneumàtics totes les estacions per la llanta de 43 cm (17″) −
Pneumàtics totes les estacions  
+ llantes aliatge 46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1 −

Assistent d’aparcament automàtic Park Assist  
(inclou sensors d’aparcament davanters)
Tapisseria de pell (inclou paquet hivern) −
Beats Audio™ System: 9 altaveus + subwoofer
DAB: Digital Audio Broadcasting
Control de calefacció a distància

Equipament Opcional Style Xcellence
Preinstal·lació dispositiu remolc
Paquet d’emmagatzematge: 
Consola d’emmagatzematge al sostre
Calaixos sota seients davanters (conductor i passatger)  
+ xarxa de maleter horitzontal (asseguradora de càrrega,  
en pis maleter)

Sostre panoràmic elèctric
Llantes aliatge de 46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1 −
Llantes aliatge de 51 cm (20″) SUPREME 37/1 −
Paquet hivern:
Seients davanters calefactables  
+ ejectors eixugaparabrises calefactats

−

Paquet hivern: 
Seients davanters i laterals segona fila calefactables  
+ ejectors eixugaparabrises calefactats

−

Paquet Light & Style:
Vidres posteriors enfosquits  
+ marcs cromats + llums LED ambientals

Sistema de Navegació de 20,3 cm (8″) + Cartografia
Sistema de Navegació Plus de 20,3 cm (8″) + Cartografia 
(afegeix a RN1+PZ2: WLAN, Lector de SMS, Navegació 3D,  
Disc dur de 10Gb, Lector DVD, SEAT Media Control)
Alarma 
Pack Safe Driving:
Assistent llums de carretera + Detecció d’angle mort + Alerta 
de trànsit posterior + Control de velocitat de creuer adaptatiu 
+ Assistent Precol·lisió + Assistent de detecció de bolcada

Extensió de garantia SEAT (3 anys / 100.000 km)
Pintura suau
Pintura metal·litzada
Pintura custom

  Disponible
 Opcional

− No disponible
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Tècniques.

(*) 5 seients (**) 7 seients.

Motor
1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV)  
DSG 4Drive Start/Stop

Cilindres/Vàlvules 4/16 4/16
Cilindrada (cc) 1498 1984
Diàmetre per carrera (mm) 74,5/85,9 82,5/92,8
Ràtio de compressió 10,50 11,65
Potència màxima KW (CV)/rpm 110 (150)/5000-6000 140 (190)/4200-6000
Parell màxim (Nm/rpm) 250/1500-3500 320/1500-4100
Alimentació TSI Injecció directa MPI + TSI Injecció directa
Encesa Mapa electrònic - encesa controlada Mapa electrònic - encesa controlada
Atmosfèric/Turbo Turbo Turbo
Tipus de combustible ROZ 95 ROZ 95
Capacitat inicial d’ompliment d’oli 4,8 6,6
Alternador (A) 110 - 140 -180 110 - 140 -180
Bateria (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Prestacions
Velocitat màxima (km/h) 201 (5ª) 211 (6ª)
Acceleració 0-80 km/h (s) 6,5 5,3
Acceleració 0-100 km/h (s) 9,7 8,0
Acceleració 80-120 km/h (s) 11,9 13,6
Acceleració 0-1000 m (s) 31,3 29,5

Consums
Urbà (l/100 km) 7,9 (*)/8,5 (**) 9,0
Extraurbà (l/100 km) 5,4 (*)/5,6 (**) 6,3
Combinat (l/100 km) 6,3 (*)/6,6 (**) 7,3
Combinat WLTP Range (l/100 km) 7,3 - 8,0 8,7 - 9,5

Emissions
CO2 Urbà (g/km) 183 (*)/191 (**) 203
CO2 Extraurbà (g/km) 126 (*)/130 (**) 144
CO2 Combinat (g/km) 147 (*)/152 (**) 166
CO2 Combinat WLTP Range (g/km) 165 - 182 196 - 214
CO (mg/km) 324,8 549,6
THC (mg/km) 26,7 37,0
NOX (mg/km) 51,6 50,0
THC+NOX (mg/km) - -
Particles mass (mg/km) 0,272 0,154
NMHC (mg/km) 21,7 31,5

Transmissió
Caixa de canvis MQ350-6F DQ381-7A
Ràtios I 3,769 3,400

II 2,087 2,750
III 1,324 1,767
IV 0,977 0,925

Transmissió
1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV)  
DSG 4Drive Start/Stop

V 0,975 0,705
VI 0,814 0,755

VII - 0,635
R 4,549 2,900

Grup 1 ràtio 4,563 4,813
Grup 2 ràtio 3,476 3,667
Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) - -

Xassís
Suspensió davantera Independent tipus McPherson - molles helicoïdals - amortiment hidràulic. Equipament DCC: Control de xassís adaptatiu
Suspensió posterior Eix multilink, molles helicoïdals i amortiments hidràulics. Equipament DCC: Control de xassís adaptatiu
Tipus de direcció R-EPS (cremallera servoassistida electrònicament)
Diàmetre de gir (m) 11,9 11,9
Sistema de frens Doble sistema de circuit i de frens hidràulics de divisió diagonal amb servofrè
Frens davanters/posteriors Discs ventilats/Discs sòlids
Frens davanters (mm) 314×30 340×30
Frens posteriors (mm) 300×12 300×12

Rodes
Llantes Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43

Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Pneumàtics Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Carrosseria
Tipus de carrosseria SUV
Longitud/amplada/altura (mm) 4735/1839/1658 (sostre) -1674 (barres de sostre)
Distància entre eixos (mm) 2790
Via davantera i posterior (mm) 1585/1574
Capacitat maleter (l) 5 places: 760/7 places: 230/700 (amb 3ª fila de seients plegada)
Capacitat dipòsit Davantera: 58 / 4Drive: 60

Pesos
En ordre de marxa amb conductor (kg) (*) 5 seients (**) 7 seients (*) 1599/(**) 1634 (*) 1773/(**) 1808
En ordre de marxa amb conductor (kg) Davant/darrere (*) 5 seients (*) 888/711/(**) 883/751 (*) 1006/767/(**) 1001/807
Màxim pes permès (kg) (*) 5 seients (**) 7 seients (*) 2220/(**) 2330 (*) 2380/(**) 2520
Màxim remolcable sense fre (kg) 750 750
Màxim remolcable amb fre 8% (kg) 2000 2250
Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 1800 2250
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Tècniques.
Motor

2.0 TDI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 TDI 110 KW (150 CV) DSG 
4Drive Start/Stop

2.0 TDI 140 KW (190 CV) DSG 
4Drive Start/Stop

Cilindres/Vàlvules 4/16 4/16 4/16
Cilindrada (cc) 1968 1968 1968
Diàmetre per carrera (mm) 81/95,5 81/95,5 81/95,5
Ràtio de compressió 16,2 16,2 15,5
Potència màxima KW (CV)/rpm 110 (150)/3500 - 4000 110 (150)/3500 - 4000 140 (190)/3500 - 4000
Parell màxim (Nm/rpm) 340/1750 - 3000 340/1750 - 3000 400/1750 - 3250
Alimentació Injecció directa: Common Rail Injecció directa: Common Rail Injecció directa: Common Rail
Encesa Encesa per compressió Encesa per compressió Encesa per compressió
Atmosfèric/Turbo Turbo Turbo Turbo
Tipus de combustible Dièsel Dièsel Dièsel
Capacitat inicial d’ompliment d’oli 5,3 5,3 5,3
Alternador (A) 110 - 140 -180 110 - 140 -180 110 - 140 -180
Bateria (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Prestacions
Velocitat màxima (km/h) 202 (6ª) 198 (6ª) 210 (7ª)
Acceleració 0-80 km/h (s) 6,8 6,3 5,2
Acceleració 0-100 km/h (s) 9,8 9,8 8,0
Acceleració 80-120 km/h (s) 14,4 13,2 15,5
Acceleració 0-1000 m (s) 31,8 31,6 29,4

Consums
Urbà (l/100 km) 5,8 6,2 6,4
Extraurbà (l/100 km) 4,7 5,2 5,1
Combinat (l/100 km) 4,9 5,6 5,6
Combinat WLTP Range (l/100 km) 5,7 - 6,4 6,8 - 7,4 7,0 - 7,6

Emissions
CO2 Urbà (g/km) 154 163 168
CO2 Extraurbà (g/km) 115 137 135
CO2 Combinat (g/km) 129 146 147
CO2 Combinat WLTP Range (g/km) 148 - 167 178 - 194 183 - 200
CO (mg/km) 30,0 25,6 23,6
THC (mg/km) - - -
NOX (mg/km) 66,5 35,8 54,4
THC+NOX (mg/km) 73,1 40,8 43,0
Particles mass (mg/km) 0,02 0,043 0,146
NMHC (mg/km) - - -

Transmissió
Caixa de canvis MQ350-6F DQ381-7A DQ500-7A
Ràtios I 3,769 3,579 3,562

II 1,958 2,750 2,526
III 1,257 1,677 1,586
IV 0,870 0,889 0,938

Transmissió
2.0 TDI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 TDI 110 KW (150 CV) DSG 
4Drive Start/Stop

2.0 TDI 140 KW (190 CV) DSG 
4Drive Start/Stop

V 0,857 0,677 0,722
VI 0,717 0,722 0,688

VII - 0,561 0,574
R 4,549 2,900 2,789

Grup 1 ràtio 4,235 4,812 4,733
Grup 2 ràtio 3,273 3,667 3,944
Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h - - -

Xassís
Suspensió davantera Independent tipus McPherson - molles helicoïdals - amortiment hidràulic. Equipament DCC: Control de xassís adaptatiu
Suspensió posterior Eix multilink, molles helicoïdals i amortiments hidràulics. Equipament DCC: Control de xassís adaptatiu
Tipus de direcció R-EPS (cremallera servoassistida electrònicament)
Diàmetre de gir (m) 11,9 11,9
Sistema de frens Doble sistema de circuit i de frens hidràulics de divisió diagonal amb servofrè
Frens davanters/posteriors Discs ventilats/Discs sòlids
Frens davanters (mm) 314×30 314×30 340×30
Frens posteriors (mm) 300×12 300×12 300×12

Rodes
Llantes Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43

Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43
Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Pneumàtics Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Carrosseria
Tipus de carrosseria SUV
Longitud/amplada/altura (mm) 4735/1839/1658 (sostre) -1674 (barres de sostre)
Distància entre eixos (mm) 2790
Via davantera i posterior (mm) 1585/1574
Capacitat maleter (l) 5 places: 760/7 places: 230/700 (amb 3ª fila de seients plegada)
Capacitat dipòsit Davantera: 58 / 4Drive: 60

Pesos
En ordre de marxa amb conductor (kg) (*) 5 seients (**) 7 seients (*) 1687/(**) 1735 (*) 1803/(**) 1837 (*) 1816/(**) 1845 
En ordre de marxa amb conductor (kg) Davant/darrere (*) 5 seients (*) 968/719/(**) 964/771 (*) 1026/777/(**) 1020/817 (*) 1033/783/(**) 1029/816
Màxim pes permès (kg) (*) 5 seients (**) 7 seients (*) 2290/(**) 2410 (*) 2410/(**) 2540 (*) 2410/(**) 2550
Màxim remolcable sense fre (kg) 750 750 750
Màxim remolcable amb fre 8% (kg) 2200 2300 2300
Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 2000 2300 2300

(*) 5 seients (**) 7 seients.
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Petrol Style Xcellence
1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) Start/Stop
2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV) DSG 4Drive Start/Stop -

Dièsel
2.0 TDI 110 KW (150 CV) Start/Stop
2.0 TDI 110 KW (150 CV) DSG 4Drive Start/Stop
2.0 TDI 140 KW (190 CV) DSG 4Drive Start/Stop -

  Disponible 
− No disponible

Dimensions.Tècniques.
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SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les especificacions, sense previ avís. La informació que apareix en 
aquest catàleg ha de servir de simple referència. Les fotografies que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha fet un esforç considerable perquè tota la 
informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat 
alguna dada. Aquest vehicle i tots els seus components així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats d’acord amb la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir  
al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització i la valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat reciclatge 
per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir els objectius de descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al final 
de la seva vida útil, s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, 
www.sigrauto.com), que garanteixen el seu adequat tractament mediambiental, als quals us haureu d’adreçar per al seu lliurament, sense desmuntatge previ de components  

del vehicle. El Centre Autoritzat oferirà el Certificat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

05/2019. Imprès a Espanya.




