
TarracoSEAT



Waar gaan 
we naartoe?

Stilstaan? Dat doen we liever niet. Iedere dag is een 
nieuwe uitdaging. Een nieuwe kans. Doe eens gek, 
probeer iets nieuws. Iets leuks. Iets anders.  
Kom in beweging.

De roots van SEAT liggen in Barcelona. We houden 
van energie. Van het licht en van de zon. We zijn 
creatief en positief en maken het jou graag 
makkelijk. Dus, waar gaan we naartoe?







Rijgemak.

SEAT gaat voor optimaal rijplezier.  Voor iedereen. 
Met aantrekkelijke auto’s en de perfecte mix van 
prestaties en performance. Met looks en luxe.  
Kies voor een slimme e-Hybrid, een stoere en ruime 
SUV of kies voor beide. Dus rij zoals jij je voelt. Happy 
en relaxed.





Have it all.

Er zijn momenten in het leven waarop je meer ruimte 
nodig hebt. Ook in je auto. Maar dan wel graag een 
SUV zonder concessies. Met voldoende stijl. Met een 
flinke dosis sportiviteit. En niet te vergeten rijplezier. 
Dat snapt de SEAT Tarraco als geen ander. Met 
ruimte voor alle inzittenden. En met heel veel ruimte 
voor jouw wensen. 



Grootse dromen?
Maak ze waar.

Kansen zien en kansen grijpen, dat heeft de  
SEAT Tarraco goed begrepen. Slimmer, beter, ruimer 
en completer. Met vernieuwende technologie en 
handige extra’s. Niets houdt je nog tegen.  
Klaar voor de start?





Dynamisch.
Gedurfd.
Onderscheidend.

Haal alles eruit wat erin zit. Dat geldt voor het leven 
en voor jouw SEAT Tarraco. De veelzijdige e-Hybrid 
is een perfecte mix van kracht, sportiviteit en lef. 
Maar ook van raffinement en stijl. Van de stoere 
opvallende grille tot aan subtiele lijnverlichting.  
Zo mooi kan ook jouw auto zijn. 
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Grootse plannen.   
Nieuwe wegen.   
Ontdek het zelf.
Trendsetter. Koersverlegger. Koploper. Hebben we het over 
jou of de SEAT Tarraco? Een onderscheidende SUV, met een 
unieke stijl. En de slimste features. 100% LED-verlichting. 
Van koplampen tot achterlichten en dynamische 
knipperlichten. En Hola, laten we dat niet vergeten; slimme 
lichtprojectie die jou begroet in het donker. 

Wil je meer? Kijk eens naar de 20 inch lichtmetalen velgen. 
Wat een statement. 
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Groot. Gedurfd. Eindeloos veel ruimte met de 
mogelijkheid voor 7 zitplaatsen op 3 rijen. Klap de 
achterste rij om en je hebt 700 liter bagageruimte. 
Gaat de tweede zitrij ook plat? Dan heb je maar 
liefst 1775 liter te vullen. De 5-zits uitvoering heeft 
standaard 760 liter bagageruimte en wel 1920 liter 
met een neergeklapte achterbank. Wat een ruimte! 
Wat ga jij ermee doen?

Meer ruimte.
Extra genieten.
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Stoer en 
stijlvol.
Is het tijd voor een nieuwe look, een nieuwe stijl? Dan is het 
tijd voor de SEAT Tarraco. Het moderne state-of-the-art 
interieur levert direct extra rijplezier op. Nog meer comfort 
en klasse? Kies voor Alcantara® of lederen bekleding.  
En voor extra stoer en sportief met kuipstoelen. Het 
dashboard is verkrijgbaar in helder wit, houttinten of 
zilverkleur. En de elegante zwarte dakrailing maakt het 
geheel af. Wie mag er met jou meegenieten?



Er gaat een
wereld voor
je open.
Waar ga je naartoe? Zeg het maar. HolaHola, jouw 
persoonlijke spraakassistent, staat voor je klaar. 

Rijplezier begint binnen. Verbind je smartphone 
met het 9,2 inch touchscreen via Apple CarPlay™ of 
Android Auto™ en selecteer je favoriete apps en 
muziek. Met BeatsAudio™ geniet je onbeperkt van 
een geweldig geluid uit maar liefst 10 speakers.

Met het overzichtelijke digitale instrumentenpaneel 
en een 10,25 inch display switch je moeiteloos 
tussen 3 schermen. Tussen 3 onafhankelijke 
functies. Die je gelijktijdig kunt bekijken. Dat 
noemen we overzicht in één oogopslag.
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We rijden 
met je mee.
De SEAT Tarraco is niet alleen mooi en ruim, maar ook een 
slimme meedenker. De kofferbak openen en sluiten met je 
handen vol? Een simpele voetbeweging is voldoende.  
En inparkeren met Park Assist wordt voortaan een koud 
kunstje. Handsfree en dus moeiteloos.

En: zeg maar dag tegen kabels en snoertjes. Met de 
draadloze oplader laad je bijna iedere smartphone 
razendsnel op.
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Jouw Tarraco.
Connected. Overal en altijd.
Geniet van iedere rit en benut SEAT CONNECT. Met infotainment en een slimme connectie met je 
smartphone, gewoon via de app.

Kennis is macht.
Rijd iedere kilometer connected en 
ontvang verkeersinformatie onderweg. 
Altijd goed om te weten wat je te wachten 
staat.

•  Jouw Tarraco berekent de kortste en 
slimste route op basis van de actuele  
verkeerssituatie. 

•  Bekijk de dichtstbijzijnde tankstations, 
de openingstijden en de 
brandstofprijzen .

•  Direct toegang tot je muziek en 
routekaarten via het infotainment 
systeem.

Focus op veiligheid. 
Zorgeloos op weg, daar draait alles om. 
Onze nieuwste veiligheidstechnologie 
bespaart kostbare tijd bij een eventueel 
ongeval. 

•  Stay safe, stay connected. Jouw Tarraco 
schakelt snel direct de hulpdiensten in bij 
een ongeval. 

•  Tijd voor een onderhoudsbeurt? Service 
scheduling houdt je op de hoogte 
wanneer het jouw beurt is.

•  Assistentie nodig? Met een simpele druk 
op de button schakel je direct met ons 
callcenter voor meer hulp.

Jouw auto. Altijd dichtbij.
Ook als je niet in de auto zit, kun je jouw 
Tarraco managen. Met Remote access 
services. Slim en simpel. 

•   Waar sta je geparkeerd? Gebruik Parking 
position en traceer je Tarraco.

•  Onbezorgd op afstand. Bij diefstal ontvang 
je via je smartphone direct een alert.
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Voel je veilig, 
iedere kilometer.
In de SEAT Tarraco staat jouw veiligheid 
voorop. Dat voel je en dat zie je.  
De technologie vergroot je veiligheid. Denk 
aan Adaptive cruise control, waardoor je 
auto zich continu automatisch aanpast aan 
de snelheid van je voorligger.

Side assist. 
Verander moeiteloos van rijbaan. Dreigt er gevaar 
vanuit de dode hoek, dan krijg je direct een visueel 
signaal. Wel zo veilig. 



    
  

Verkeersbordenherkenning.
De geïntegreerde camera aan de voorzijde kijkt 
met je mee. Rijd je te snel? Dan krijg je direct een 
waarschuwing op het digitale dashboard.

eCall.
Betrokken bij een ongeval? eCall informeert 
direct en automatisch de hulpdiensten. De 
inzittenden kunnen ook zelf de knop indrukken 
en 112 bellen.

Pre-crash & Rollover assist. 
Extra veilige automatische veiligheidssystemen. 
Om schade of letsel te beperken. Het 
aanspannen van de autogordel, het direct 
sluiten van ramen of zonnedak en automatisch 
bellen van 112.

Fileassistent inclusief Lane assist. 
Slimme sensoren meten continu de afstand 
tussen de Tarraco en andere weggebruikers.  
De SUV past automatisch de snelheid aan. 
Maximaal rijgemak, relaxed op dezelfde rijbaan.



Met de  SEAT Tarraco PHEV kies je zelf of je 
elektrisch of op benzine rijdt óf beide 
energiebronnen tegelijk gebruikt.

Het beste van
twee werelden.





Meer dan een gezinswagen.
Deze stijlvolle SUV heeft alle kenmerken van een 
sportwagen. Sportstoelen met geïntegreerde 
hoofdsteun en de allernieuwste veiligheids technieken 
zorgen ervoor dat je klaar bent voor iedere uitdaging. 
Voor iedere rit. En dankzij lagere verbruikskosten per 
kilometer betaal je ook nog eens minder aan de pomp.

Some like it hot... 
3-zone Climatouch, dat is klimaatbeheersing 
op maat. 

Regen. Zon. Hagel. Mist. Ons klimaat heeft een grillig 
karakter. Jouw Tarraco niet. De nieuwste technologie 
garandeert veiligheid en comfort. Wat voor weer het ook is. 

Startklaar in
alle seizoenen.
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Waar ga je naartoe? Wat is je route? Wie rijdt er mee?  
Alles draait om keuzes. Weet je wat je wilt, dan stel je jouw 
eigen unieke SEAT Tarraco samen. Jouw kleur, jouw 
bekleding, jouw velgen, jouw stijl.

Wat kies jij?



Style.



Jouw rit. Jouw bestemming. Jouw keuzes. Met 17 inch 
lichtmetalen velgen en extra’s in interieur en exterieur maakt 
de Style het verschil. Overal en altijd.

Kies voor
meer style.

Gewoon beter.
Stijlvol, dat voel je. Dat hoef je niet uit te leggen.  
De Style combineert design en klasse met 
gebruiksgemak. Dat past bij jou.

Groots en meeslepend.
De optionele 18 inch lichtmetalen velgen zijn 
het liefst in beweging. Wat is je volgende 
bestemming?



Performance St  Dynamic  St

20 inch

17 inch 18 inch
Velgen.

19 inch

Cosmo Grey FRSupreme XCCosmo Grey FRAero  XC



Style St  
Xcellence XC

FR FR

Standaard   
Optioneel   

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels 
aan van jouw configuratie.



    

REFLEX SILVERORYX WHITE 

DARK CAMOUFLAGE

MERLOT RED ATLANTIC BLUESt  XCSt  XC  FR

St  XC  FR St  XC  FR

St  XC  FR St  XC

Kleuren.

URANO GREY DEEP BLACKSt  XC  FRDOLPHIN GREY St  XC  FR



    

Style St  
Xcellence XC  

FR FR

Standaard   
Optioneel   





Style St  
Xcellence XC  

FR FR

Standaard   
Optioneel   

STOF OLOT MET ZWART ALCANTARA® STOF BAZA MET ALCANTARA®St XC LEDER VIENNA ZWART XC

BUCKET - STOF ZWART  LEDER VIENNA ZWARTFR FR

Bekleding.



Exterieur.
Net even anders dan anders? Dat kan. Kies voor de 
slimme en fraaie opties van de SEAT Tarraco en maak 
maatwerk van jouw extra wensen.

Aantrekkelijke achterklep.
De  SEAT Tarraco geeft je alle ruimte. 
En daar sluit het design naadloos op aan, zoals 
met fraai lijstwerk op de achterklep.

Fraai lijnenspel. 
Maak het verschil met subtiele highlights rond 
de mistlichten en zijpanelen van jouw  SEAT 
Tarraco.
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Interieur.
Van dromen naar doen, daar helpt de  SEAT Tarraco  
je bij. Met dank aan al die slimme en handige 
hulpmiddelen neem je gewoon alles mee. Inpakken en 
wegwezen!

Extra opberg ruimte.
Steeds meer bagage? Benut de bagageruimte 
optimaal met een extra opbergruimte.  
Wedden dat alles erin past?

Kofferbakschaal
Houd je de bagageruimte graag schoon en 
netjes? Gebruik een afwasbare schaal van 
foam in de kofferbak.
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Uitschuifbare skihouder.
Maak het jezelf makkelijk. Monteer ski’s of snowboards 
moeiteloos en veilig op het dak, dankzij het uitschuifbare 
systeem. 

Skihouder met trekhaakmontage.
200% fun op de piste? Kies voor een slimme skihouder 
op de trekhaak. Zo vervoer je moeiteloos 6 paar ski’s of 
2 snowboards. 

Elektrisch wegklapbare trekhaak.
Met een trekhaak kan je alle kanten op, van caravan tot 
fiets- of skidrager. De handige wegklapbare trekhaak 
klapt elektrisch weg, als je deze niet nodig hebt.

Transport.
Tijd voor sneeuwpret? De Tarraco is er klaar voor. 
Slimme extra’s. Veilig transport. Let it snow!



Fietsendrager. 
Wil je niet verder met de auto? Pak de fiets. 
Het draagsysteem is veilig en makkelijk te 
monteren en zeer vriendelijk voor je 
fietsbanden. 

Surfboardhouder.
Rijd je ook graag op de golven? Dit slimme rek 
past perfect op de dakdragers en kan twee 
surfboards vervoeren. 

Dakdragers.
De allesdragers zijn makkelijk te monteren en 
worden geleverd met een veilig antidiefstal-
systeem. Ben je klaar voor vertrek?

Transport.
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Bescherming.

Spatlappen voor en achter.
Nieuwe wegen, nieuwe uitdagingen. Met spatlappen voor 
en achter is jouw  SEAT Tarraco goed beschermd tegen vuil 
en opspattende steentjes.

Kofferbakschaal & bumperbescherming.
Zorgeloos op stap? De kofferbakschaal met hoge zijkanten en 
de roestvrijstalen bumperbescherming voorkomen schade bij 
het in- en uitladen én bij het betere bochtenwerk. 
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Mattenset in klassiek grijs.
Stijlvolle en stevige beschermende vloermatten 
voor en achter. Met verfijnde highlights.

Textiel mattenset.
Houd je het interieur graag netjes? De vloermatten van 
textiel leg je voor en achter in de  SEAT Tarraco.  
Zo blijft hij altijd z.g.a.n.

Velours mattenset. 
Comfortabel op weg met dikke Velours matten.  
Met een rubberen antisliplaag aan de achterzijde.

Rubber mattenset. 
Waterbestendige stoere rubberen matten. Kies voor 
extra grip, extra bescherming, extra lange levensduur.



Wil je niets missen? 
Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun 
je jouw uitvoering van de SEAT Tarraco samenstellen. En 
natuurlijk jouw proefrit reserveren. 

www.seat.nl 
Onze website staat vol informatie. En het laatste SEAT-
nieuws en updates delen we natuurlijk via Social media. 

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

Car configurator
Zie je het voor je? Met de Car configurator stel je online 
moeiteloos jouw Tarraco samen. Kijk, klik en kies; dat is mooi 
makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator

SEAT CONNECT.
De Tarraco is uitgerust met SEAT CONNECT en deze app 
zorgt ervoor dat jij op afstand toegang hebt tot je auto en 
verschillende gegevens en functionaliteiten:
• Rijgegevens
• Claxonneren en knipperen
• Voertuiginformatie (deuren en lichten)
• Vergrendelen en ontgrendelen
• Gebieds- en snelheidsalert
• Parkeerpositie
• Klimaatregeling op afstand 

Mis niets.



SEAT Service.
Garantie en Mobiliteitsservice.
Je SEAT is met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit gebouwd. En 
dat bewijzen wij je graag. Zo heb je op alle SEAT-modellen 4 jaar 
garantie! In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie geldig 
ongeacht het aantal gereden kilometers. Tot en met het vierde jaar 
geldt een kilometerbeperking tot 100.000. Daarnaast biedt SEAT 
12 jaar carrosseriegarantie bij roesten van binnenuit. 

Elke nieuwe SEAT heeft vanaf de aflevering standaard recht op
SEAT Mobiliteitsservice, de pechhulpservice van SEAT. Omdat SEAT 
vindt dat je ook na 2 jaar verzekerd moet kunnen zijn van
deze service, hoef je slechts aan één voorwaarde te voldoen:
Je laat het reguliere onderhoud van je SEAT binnen de 
voorgeschreven periode of het voorgeschreven aantal kilometers 
door de officiële SEAT-dealer uitvoeren. Hierdoor blijf je recht 
houden op Mobiliteitsservice. Je kunt ons bij pech, 24 uur per dag 
bereiken via 0800-0242500 (ook als je auto thuis met pech 
staat). Vanuit het buitenland bel je +31 70 314 53 75.

Minder onderhoud nodig
(Longlife Onderhoudsservice).
Dankzij moderne technieken hoeft je auto alleen nog voor 
onderhoud te komen als het echt nodig is. Deze variabele intervallen 
zijn afhankelijk van het aantal koude starts en het rijgedrag. De 
boordcomputer herinnert je er zelf aan wanneer (in tijd en 
kilometers) de twee belangrijkste elementen van onderhoud, de 
olieservice en de inspectieservice aan de beurt zijn. De eerste keer is 
de termijn voor beide elementen maximaal 2 jaar of 30.000 km, wat 
het eerst wordt bereikt. Vervolgens is de termijn voor de 
inspectieservice altijd maximaal 1 jaar of 30.000 km en die van de 
olieservice maximaal 2 jaar of 30.000 km. Rijd je wat meer 
kilometers, dan vallen deze momenten meestal samen en spreken 
we over Longlife Onderhoudsservice. Door deze manier van 
onderhoud sparen we het milieu en blijft je SEAT in topconditie!

SEAT Private lease.
Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een nieuwe 
auto rijden voor een vast bedrag per maand zonder 
borg of grote investering vooraf. Verrassingen met 
kosten maken plaats voor maximaal gemak en je 
betaalt geen cent teveel.

Jij regelt de brandstof, wij de rest

De voordelen van SEAT Private lease.
/  Geen onverwachte kosten voor reparatie  

of onderhoud.
/  Geen zorgen over de waardeontwikkeling van je 

SEAT.
/  Nooit meer apart betalen voor verzekering of 

wegenbelasting.
/  Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/  24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis SEAT 

Mobiliteitsservice.



SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen 

in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de grootste zorg is samengesteld, kan 

geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Vanwege 

beperkingen in het drukproces kunnen de in deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de 

werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte weergave.
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