Το νέο
SEAT Tarraco.

Why not now?
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Είναι πολύ δύσκολο; Είναι πολύ αργά; Νιώθεις πολύ μεγάλος;
Οι δικαιολογίες είναι εύκολες. Η αλλαγή απαιτεί κουράγιο.
Το νέο SEAT Tarraco είναι για εκείνους που δεν διστάζουν. Είναι
το SUV για τους εξερευνητές που αρνούνται να αφήσουν τη ζωή
να τους προσπεράσει. Επειδή οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται
δύο φορές στη ζωή.

Created in
Barcelona.
1953. Το πρώτο SEAT βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής μας
στη Βαρκελώνη και μια ολόκληρη χώρα αρχίζει να μετακινείται.
Περισσότερα από 60 χρόνια μετά, μετακινούμε ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο.
Αλλά η Βαρκελώνη συνεχίζει να μας εμπνέει. Το δημιουργικό της
πνεύμα κυλάει στις φλέβες μας. Τροφοδοτεί κάθε αυτοκίνητο που
δημιουργούμε. Μάλιστα, το 50% της ενέργειας που καταναλώνουμε
για να κατασκευάσουμε τα αυτοκίνητά μας προέρχεται από τον
ήλιο της Μεσογείου. Είναι μια πόλη που δεν σταματά ποτέ να
κινείται. Όπως δεν πρόκειται να σταματήσουμε ούτε εμείς. Γιατί;
Επειδή πρέπει να πάτε κάπου.
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Το Tarraco σας.
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Έχετε μεγάλες φιλοδοξίες;
Ήρθε η ώρα να τις
πραγματοποιήσετε.
Ποτέ δεν είναι αργά να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
Με το νέο SEAT Tarraco, έχετε το χώρο για να κινείστε ελεύθερα.
Την τεχνολογία για να είστε σε σύνδεση. Και τα εργαλεία για να
συνεχίσετε να εξελίσσεστε. Για να μπορείτε να θέτετε υψηλούς
στόχους. Και να μην σταματήσετε μέχρι να τους πετύχετε.

Εξωτερικό

Όταν κοιτάζετε
μπροστά
νιώθετε ένα
υπέροχο
συναίσθημα.
Γιατί να επιβραδύνετε; Μόλις αρχίσατε. Το νέο SEAT
Tarraco διαθέτει ό,τι πιο πρόσφατο στον σχεδιασμό
των SUV. 100% τεχνολογία LED μπροστά και πίσω,
συμπεριλαμβανομένων των δυναμικών πίσω φώτων
που συνδέονται με έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό. Το
Welcome Light που σας βοηθά να βρείτε τον δρόμο
σας στο σκοτάδι.
Είστε έτοιμοι για περισσότερα; Ελαφριές ζάντες
αλουμινίου 20″ για να ξεχωρίζετε στον δρόμο.
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Εσωτερικό

Περισσότερος
χώρος. Για
περισσότερη
ζωή.
Μεγάλο. Τολμηρό. Και όλο δικό σας. Ο χώρος
αποσκευών στην έκδοση των 7 καθισμάτων είναι
700 λίτρα με κατεβασμένη την 3η σειρά ή 1775
λίτρα με κατεβασμένη τη 2η και την 3η σειρά
καθισμάτων. Στην έκδοση των 5 καθισμάτων,
απολαμβάνετε 760 λίτρα κανονικής χωρητικότητας
ή 1920 λίτρα με κατεβασμένα τα πίσω καθίσματα.
Αυτός είναι αρκετός χώρος για οτιδήποτε.
Πώς θα τον χρησιμοποιήσετε;
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Εσωτερικό

Ο χώρος σας.
Η σχεδίασή σας.
Τι ακολουθεί;
Είναι ώρα για μια αλλαγή εικόνας. Το νέο
SEAT Tarraco διαθέτει σύγχρονα, στοιχεία
εσωτερικής σχεδίασης τελευταίας τεχνολογίας
που κάνουν την κάθε διαδρομή πιο εκλεπτυσμένη.
Εξελιγμένη μαύρη γραμμή οροφής. Ταμπλό με
ξύλινο πλαίσιο στην κομψή έκδοση Xcellence.
Και επιλογή στιλάτης ταπετσαρίας, Alcantara®
ή δέρμα. Έτοιμοι να το κάνετε δικό σας;

Τεχνολογία

Ένας κόσμος
εμπειριών. Στα
δάχτυλά σας.
Ο δρόμος είναι μια κενή σελίδα. Ποια είναι
η ιστορία σας λοιπόν; Συνδέστε το smartphone
σας στην οθόνη αφής 8″ μέσω του Apple
CarPlay™ ή Android Auto™ για να διαχειριστείτε
τις αγαπημένες σας εφαρμογές και τη μουσική.
Και με το ηχοσύστημα BeatsAudio™, μπορείτε
να απολαύσετε έναν φυσικό και ισορροπημένο
ήχο σε 10 premium ηχεία.
Τι έρχεται; Ο προσαρμοζόμενος ψηφιακός
πίνακας οργάνων 10,25″ σας επιτρέπει να
εναλλάσσετε μεταξύ χαρτών, μουσικής και
οδηγικής υποβοήθησης σε μια ευδιάκριτη,
κεντρική οθόνη. Θέλετε περισσότερα;
Βελτιστοποιήστε κάθε διαδρομή επιλέγοντας
το οδηγικό προφίλ για τον δρόμο που έχετε
μπροστά σας.
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Τεχνολογία

Είναι πάντα
η στιγμή να
κάνετε αυτό
που αγαπάτε.
Δεν υπάρχει λόγος να μείνετε μέσα. Με το
Climatronic 3 ζωνών, η μπροστινή και η πίσω
σειρά καθισμάτων μπορούν να επιλέγουν τις δικές
τους ρυθμίσεις. Θέλετε κι άλλα; Τα θερμαινόμενα
καθίσματα μπροστά και πίσω κάνουν απόλαυση
την κάθε διαδρομή. Αντίο δικαιολογίες.
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Ασφάλεια

01

Έχει να κάνει
με το να
αισθάνεστε
ασφαλείς. Σε
κάθε βήμα της
διαδρομής.
Το νέο SEAT Tarraco είναι σχεδιασμένο με την
ασφάλεια και την ακεραιότητά σας στο επίκεντρο.
Γι’ αυτό διατίθεται με ό,τι πιο προηγμένο σε
χαρακτηριστικά ασφαλείας. Όπως το Adaptive
Cruise Control, το οποίο επιταχύνει και επιβραδύνει
το αυτοκίνητό σας ανάλογα με την κυκλοφορία.
Και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να μετακινήστε άφοβα.

18
02

01. Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, το eCall
ειδοποιεί αυτόματα τις υπηρεσίες διάσωσης.
Ή μπορείτε να κάνετε εσείς την κλήση
πατώντας το κουμπί στην οροφή.
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02. Αναγνώριση οδικής σήμανσης.
Τι υπάρχει μπροστά; Η ενσωματωμένη μπροστινή
κάμερα σας επιτρέπει να βλέπετε τα όρια ταχύτητας
και να λαμβάνετε τους περιορισμούς απευθείας
στον ψηφιακό πίνακα οργάνων της SEAT.

03. Traffic Jam και Lane Assist.
Έντονη κυκλοφορία στον δρόμο; Το Traffic
Jam Assist αξιολογεί την απόσταση από τα
άλλα οχήματα και προσαρμόζει την ταχύτητά
σας, ενώ το Lane Assist σας κρατάει εντός της
προβλεπόμενης λωρίδας κυκλοφορίας.
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04. Front Assist.
Μπήκε μπροστά σας ένα ποδήλατο; Το μπροστινό
όχημα φρενάρει απότομα; Το Front Assist αντιδρά
άμεσα και φρενάρει αυτόματα για τη διατήρηση
μιας ασφαλούς απόστασης. Δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε.
05. Pre-Crash και Rollover Assist.
Εάν το όχημα ανιχνεύσει ένα πιθανό συμβάν, το
Pre-Crash Assist σφίγγει τις ζώνες ασφαλείας,
κλείνει τα παράθυρα και πολλά άλλα. Εάν προκύψει
μια ανατροπή, το Rollover Assist ενεργοποιεί τα
απαραίτητα συστήματα όπως το eCall.
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Με τον δικό σας
τρόπο.
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Τι υπάρχει μπροστά;
Κάθε ταξίδι διαμορφώνεται από αποφάσεις.
Από τις ζάντες έως την ταπετσαρία και τα
χρώματα, τώρα είναι η στιγμή να κάνετε δικό
σας το SEAT Tarraco. Έτοιμοι να επιλέξετε;
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Ζάντες.
20″

Supreme 20″
Matte Machined

19"

XE

Exclusive 19″
Machined

18″

Performance
18″ Machined

XE

17"

St

Dynamic 17″

St

Style

Xcellence
Στάνταρ

Προαιρετικά

St
XE

Χρώματα.

Oryx White***

Dark Camouflage***
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Reflex Silver**

St XE

St XE

Indium Grey**

St XE

St XE

Titanium Beige**

Urano Grey*

St XE

St XE

Atlantic Blue**

Deep Black**

St XE

St XE

Style
Xcellence

St
XE

Στάνταρ
Προαιρετικά
*Soft.
**Metallic.
***Exclusive.
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Ταπετσαρίες.

Leather Vienna Black

XE

Cloth Baza / Alcantara® / PVC Bison

XE

Textile Olot with Black
Alcantara® insert

St

Style

Xcellence
Στάνταρ

Προαιρετικά

St
XE

Στη διάθεσή σας.
Η ελευθερία ξεκινά εκεί όπου
τελειώνει η ανησυχία.
Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένετε ακίνητοι. Οι
ειδικοί της ομάδας SEAT Service χρησιμοποιούν
μόνο γνήσια ανταλλακτικά SEAT ώστε το SEAT
Tarraco σας να είναι στα καλύτερά του – και εσείς
να παραμένετε ξέγνοιαστοι.
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Περιβαλλοντικές πληροφορίες.
Ποιότητα αέρα
Οι πετρελαιοκινητήρες ενσωματώνουν το
σύστημα καταλυτικού μετατροπέα (SCR) για
να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές οξειδίων
του αζώτου.

Κινητήρες
Όλοι οι κινητήρες περιλαμβάνουν σύστημα
Start/Stop και τεχνολογίες ανάκτησης.

Αμάξωμα
86% του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα
υψηλής αντοχής. Με τις τελευταίες τεχνολογίες
επιτυγχάνεται ένα λεπτότερο αμάξωμα που
διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες.

Οικολογική οδήγηση
Οικολογικές συμβουλές: Δείτε τις συστάσεις μας για μια πιο
αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον οδηγική εμπειρία.
ECO trainer: Ανιχνεύστε τυχόν περιττή επιτάχυνση ή φρενάρισμα
για μια πιο απολαυστική και αποδοτική οδηγική εμπειρία.
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Όλοι οι κινητήρες διατίθενται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
με «λειτουργία αδράνειας» στον βασικό εξοπλισμό, πετυχαίνοντας
έτσι εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση των εκπομπών.

Μια δομοστοιχειωτή διαμόρφωση μειώνει
τον συνολικό αριθμό των στοιχείων και
των εξαρτημάτων συναρμολόγησης,
εξασφαλίζοντας ένα χαμηλότερο βάρος
αμαξώματος.

Φωτισμός
Ενσωματώνοντας προβολείς Full LED και
φώτα ημέρας LED μειώνεται η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνεται
η διάρκεια ζωής των προβολέων.

Ανανεώσιμα υλικά
Ανανεώσιμα υλικά, όπως βαμβάκι,
φυσικό καουτσούκ και κυτταρίνη/χαρτί,
χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του
οχήματος.

Ρεζερβουάρ καυσίμου
Οι βελτιώσεις στο σύστημα του ρεζερβουάρ
καυσίμου βελτιώνουν τη μόνωση και
αυξάνουν την απορρόφηση των σωματιδίων
υδρογονάνθρακα από το απόθεμα ενεργού
άνθρακα κατά 85%.

Σύστημα κλιματισμού
Χρησιμοποιώντας το νέο ψυκτικό
R1234YF μειώνεται το δυναμικό
θέρμανσης του πλανήτη κατά 99,7%.

Ακουστική
Όλες οι εκδόσεις του SEAT Tarraco
περιλαμβάνουν παρμπρίζ με ηχομόνωση,
που μειώνουν το επίπεδο θορύβου
εσωτερικά και βελτιώνουν την άνεση.

Ελαστικά
Νέα ελαστικά με χαμηλή αντίσταση
κύλισης.

Περιβαλλοντικοί στόχοι τεχνικής ανάπτυξης της SEAT
Προστασία του κλίματος.  

Διατήρηση των πόρων.  

Προστασία της υγείας.

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μία πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, χρώματα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση. H πληροφόρηση που

περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έντυπο δίνεται ως οδηγός και μόνο. Ο εξοπλισμός των μοντέλων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. H SEAT κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την
ακρίβεια όλων των στοιχείων κατά την ημερομηνία έκδοσης του εντύπου (04.2019). Θα πρέπει, όμως, εσείς να ελέγχετε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις με το δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων SEAT. Λόγω των περιορισμών που
επιβάλλει η διαδικασία εκτύπωσης, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τα πραγματικά. Αυτό το όχημα και όλα του τα ανταλλακτικά, καθώς και τα γνήσια ανταλλακτικά, έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, με χρήση ανακυκλωμένων/επαναχρησιμοποιημένων υλικών, με μέτρα ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη
ανακύκλωση για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

SEAT LINE: 800-11-80000 (από σταθερό) ή 211-102-5710 (από σταθερό & κινητό).

seat.gr

SEAT Tarraco

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κινητήρας
1.5lt TSI 150hp Start/Stop

2.0lt TSI 190hp DSG 4Drive
Start/Stop

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

Κυβισμός (cc)

1498

1984

1968

1968

1968

Μέγιστη ισχύς (hp / rpm)

150 / 5000 - 6000

190 / 4200 - 6000

150 / 3500 - 4000

150 / 3500 - 4000

190 / 3500 - 4000

Μέγιστη ροπή (Nm / rpm)

250 / 1500 - 3500

320 / 1500 - 4100

340 / 1750 - 3000

340 / 1750 - 3000

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

Ψεκασμός

2.0lt TDI 150hp DSG 4Drive
Start/Stop

2.0lt TDI 150hp Start/Stop

Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

2.0lt TDI 190hp DSG 4Drive
Start/Stop

400 / 1750 - 3250
Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

Μετάδοση
Κιβώτιο

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

DSG - 7

Αμάξωμα
Εμπρόσθια ανάρτηση

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση

Πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα φρένων

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα
"Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 314 x 30
Δίσκοι πίσω 300 x 12"

"Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 340 x 30
Δίσκοι πίσω 300 x 12"

"Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 314 x 30
Δίσκοι πίσω 300 x 12"

"Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 314 x 30
Δίσκοι πίσω 300 x 12"

"Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 340 x 30
Δίσκοι πίσω 300 x 12"

Τροχοί
Ζάντες

7Jx17" - 7Jx18"-7Jx19"-8Jx20"

Ελαστικά

215 x 65 R17" - 235 x 55 R18"- 235 x 50 R19"- 235 x 45 R20"

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

201

211

202

198

210

Επιτάχυνση 0-100 (s)

9,7

8

9,8

9,8

8
6,4

Κατανάλωση
Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC

7.9/8.5**

9,0

5,8

6,2

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC

5.4/5.6**

6,3

4,7

5,2

5,1

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC

6.3/6.6**

7,3

4,9

5,6

5,6

7,3 - 8,0

8,7 - 9,5

5,7-6,4

6,8-7,4

7,0-7,6

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP
Εκπομπές
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC
Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (g/km) WLTP

147/152**

166

129

146

147

165-182

196 - 214

148-167

178-194

183-200

Διαστάσεις
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

4735/1839/1674 (Μέχρι της μπάρες οροφής)

Μεταξόνιο (mm)

2790

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l)

5 Θέσεις: 760 / 7 θέσεις: 230 / 700 με την τρίτη σειρά πεσμένη

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)

58 / 60: 4Drive

Βάρη
Bάρος με οδηγό (kg)
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)

**

7θέσιο

1599/1634**

1773/1808**

1687/1735**

1803/1837**

1816/1845**

750

750

750

750

750

