Nový
SEAT Tarraco.

Kedy keď
nie teraz?
Je to príliš náročné? Je príliš neskoro? Ste príliš
starý? Je ľahké sa vyhovárať. Ale zmena vyžaduje
odvahu. Nový SEAT Tarraco je pre tých, ktorí ctia
obavy, ale napriek tomu to urobia. Je to SUV pre
prieskumníkov, ktorí nechcú, aby im život unikol medzi
prstami.
Pretože jedinečné zážitky sa nikdy neopakujú.
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Stvorené
v Barcelone.
Píše sa rok 1953. Z našej montážnej linky v Barcelone
schádza prvý SEAT a uvádza celé Španelsko do pohybu.
O viac ako 60 rokov neskôr poskytujeme mobilitu ľuďom
po celom svete.
Barcelona nás neprestáva inšpirovať. Jej kreatívny duch
nám koluje v žilách. Oživuje každé vozidlo ktoré vyrobíme.
(50 % energie, ktorú používame k výrobe našich vozidiel,
pochádza priamo z barcelonskeho slnka). Toto mesto sa
nikdy nezastaví. A to platí aj pre nás. Prečo? Protože existujú
miesta, do ktorých chcete doraziť.
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Vaše Tarraco.

Máte veľké ambície?
Nastal čas premeniť
ich v skutočnosť.

Jednoduchá
mobilita.
Svet je plný možností. SEAT je tu, aby ste
ich mohli ľahko využívať. Naplánujte si
vlastnú trasu. Určite si vlastné ciele.
Slobodne sa prenášajte svojím neustále
sa meniacim životom. To je presne to,
v čom Vám pomáhame.

Nikdy nie je neskoro na realizáciu svojich snov. V novom
modely SEAT Tarraco budete mať priestor pre neustály rast.
Techniku pre trvalé spojenie s okolitým svetom. A nástroje
pre neustály rozvoj. Môžete si teda stanoviť vysoké ciele.
A nevzdávať sa, kým ich nedosiahnete.
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Dizajn exteriéru

Dynamický.
Odvážny.
Odlišný.
To je Váš
vzhľad.
Nový SEAT Tarraco je koncipovaný pre život
a všetko, čo prináša. Je silný a športový, ako jeho
veľká maska chladiča. Uhladený a sofistikovaný,
ako jeho elegantné chrómované detaily.
A pripravený na čokoľvek, ako jeho systém 4Drive,
ktorý si poradí s akýmkoľvek stavom cesty.
Cítite sa neohrozene?
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Dizajn exteriéru

Pohľad dopredu
je vždy skvelý.
Prečo spomaľovať? Veď ste iba teraz začali.
Nový SEAT Tarraco je SUV s najmodernějším
dizajnom. Vpredu i vzadu disponuje výlučne
vyspelou LED technológiou vrátane
dynamických ukazateľov smeru vzadu,
prepojených okúzlujúcim dizajnom. A funkciou
uvítacieho osvetlenia, ktoré Vám pomôže nájsť
cestu aj v tme.
Ste pripravený na viac? S ľahkými 20" brúsenými
kolesami z ľahkej zliatiny zanecháte na ceste
mimoriadny dojem. Nerovnosti nepocítite vďaka
adaptívnemu podvozku DCC s nastavením
pruženia Comfort/Normal/Sport v kombinácii
so SEAT Drive Profile.
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Dizajn interiéru

Viac priestoru.
Pre viac života.
Veľký. Odvážny. A celý Váš.
V sedemmiestnej verzii môžete využiť batožinový
priestor o objeme 700 litrov so sklopeným tretím
radom sedadiel, alebo 1 775 litrov so sklopeným
druhým a tretím radom sedadiel. Päťmiestna verzia
Vám poskytne objem 760 litrov v štandardnom
usporiadaní, alebo 1 920 litrov so sklopenými
sedadlami vzadu. To je priestor, v ktorom môžete
rásť. Ako ho využijete?
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Dizajn interiéru

Váš priestor.
Váš dizajn.
Čo ďalšie je
na rade?
Nastal čas zmeniť imidž. Nový SEAT Tarraco
prichádza s najmodernejšími prvkami
dizajnu interiéru, ktoré vylepšia každú jazdu.
Exkluzívne čierne čalúnenie stropu.
Prístrojová doska s ozdobným obložením
z dreva v elegantnom výbavovom stupni
Xcellence. A na výber máte komfortné
poťahy, od materiálu Alcantara® až po kožu
Vienna. Ste pripravený zostaviť si vozidlo
podľa vlastných predstáv?
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Technológie

Svet zážitkov.
Na dosah
Vašich prstov.
Cesta pre Vás bude nepopísaná stránka. Aký
príbeh na ňu napíšete? Pripojte si svoj šikovný
telefón k 8" dotykovému displeju cez systémy
Apple CarPlay™ alebo Android Auto™*, aby ste
na ňom mohli ovládať svoje najobľúbenejšie
aplikácie a prehrávanie hudby.
A s audiosystémom BeatsAudio™ si môžete užívať
počúvanie prirodzeného a vyváženého zvuku
z 10 prémiových reproduktorov.
Čo Vás čaká? Nastaviteľný 10,25" digitálny panel
prístrojov („Digital Cockpit“) Vám umožní prepínať
si medzi mapami, audiosystémom a asistenčnými
funkciami na ľahko čitateľnom, centrálne
umiestnenom zobrazení. Chcete ešte viac?
Optimalizujte si každú jazdu výberom vhodného
jazdného režimu podľa cesty, na ktorú sa chystáte
vyraziť.

*Služba Android Auto™ je v SR dostupná, ale nie
je v súčastnej dobe na slovenskom trhu oficiálne
podporovaná.
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Technológie

Jediná cesta
je dopredu.
Nový SEAT Tarraco prichádza s najvyspelejšou
technikou pre život v pohybe. Napríklad
s priestorovým kamerovým systémom („Top View
Camera“), ktorý obsahuje kamery na prednej
a zadnej časti vozidla a vo vonkajších spätných
zrkadlách. Tie poskytujú výhľad na okolie vozidla
v rozsahu 360° a spolupracujú s parkovacím
asistentom, s ktorým zaparkujete bez ovládánia
volantu.
K dispozícii je tiež bezdrôtová nabíjačka, ktorá
indukčne nabije Váš telefón položený na
nabíjaciu podložku. A vďaka „virtuálnemu
pedálu“ otvoríte a zatvoríte batožinový priestor
dokonca aj s plnými rukami. Prečo by ste mali
teraz zastavovať?
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Technológie

Vždy je správny
čas pre to,
čo milujete.
Nie je dôvod zostávať doma. Vďaka nezávislému
kúreniu bude mať vyhriaty interiér Vášho nového
vozidla SEAT Tarraco ideálnu teplotu už
v momente, kedy do neho budete nastupovať.
A vďaka trojzónovej automatickej klimatizácii
Climatronic si môžu cestujúci vpredu aj v druhom
rade sedadiel zvoliť vlastné nastavenie. Ešte Vám
to nestačí? Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu
premenia každú jazdu v dokonalé potešenie.
Zbohom výhovorky.
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Bezpečnosť

Pocit bezpečia
je rozhodujúci.
V každom
momente jazdy.
ACC – Adaptívny tempomat
eCall – núdzové volanie v prípade vážnej nehody
Blind Spot Detection – sledovanie mŕtveho uhla
Light Assist – automatické prepínanie režimov svetiel
(denné/stretávacie/diaľkové)
Traffic Sign Assist – čítanie dopravných značiek
Top View 360˚ – kamera s pohľadom na vozidlo zhora
Park Assist – asistent, ktorý zaparkuje za Vás priečne aj pozdĺžne
Exit Assist – asistent bezpečného vyparkovania pri cúvaní
Emergency Assist – v prípade núdze odstaví bezpečne vozidlo
na krajnici a upozorní núdzovým blikaním
Front Assist – automaticky aktivuje brzdy
Lane Assist – udržuje vozidlo v jazdnom pruhu
Traffic Jam a Lane Assist – upravuje rýchlosť jazdy a vzdialenosť
od ostatných vozidiel
Pre-Crash a Rollover Assist – pri nehode urobí opatrenia
pre ochranu pasažierov
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Pre nový SEAT Tarraco je Vaša bezpečnosť
a pohodlie nejvyššou prioritou. Preto je vybavený
najmodernejšími a najvyspelejšími bezpečnostnými
prvkami. Napríklad adaptívnym tempomatom, ktorý
automaticky zrýchli alebo spomalí Vaše vozidlo
v závislosti na dopravnej situácii. K dispozícii máte
všetko, čo potrebujete pre jazdu bez obáv.

Idete v kolóne? Traffic Jam Assist meria Vašu
vzdialenosť od ostatných vozidel a upravuje Vašu
rýchlosť jazdy, kým Lane Assist udržuje Vaše vozidlo
v jazdnom pruhu.
Funkcia eCall v prípade vážnej nehody automaticky
upozorní záchranné zložky. Alebo môžete naviazať
telefónne spojenie stlačením tlačidla na strope.
Vošiel Vám náhle do cesty chodec alebo cyklista?
Vozidlo začalo vpredu nečakane brzdiť? Front Assist
okamžite reaguje a automaticky aktivuje brzdy, aby
zachoval bezpečnú vzdialenosť. Žiadne obavy.
Integrovaná predná kamera rozpoznáva
obmedzenie rýchlosti a zákazy predchádzania
a tieto dopravné značky zobrazuje priamo na
digitálnom paneli prístrojov („Digital Cockpit“).
Pokiaľ vozidlo detekuje riziko nehody, prednárazový
bezpečnostný systém („Pre-Crash Assist“) pritiahne
bezpečnostné pásy, uzavrie okná a urobí ďalšie
opatrenia pre Vašu ochranu. A ak dôjde k prevráteniu
vozidla, asistent pre prípad prevrátenia („Rollover
Assist“) aktivuje potrebné systémy, ako je núdzové
volanie eCall.

Stupeň výbavy Xcellence.

Nastal čas, aby
ste si dopriali
ešte viac.
Brúsené 20" kolesá Supreme z ľahkej zliatiny.
Nerovnosti nepocítite vďaka adaptívnemu podvozku
DCC s nastavením pruženia Comfort/Normal/Sport
v kombinácii so SEAT Drive Profile. Ozdobný rámik
masky chladiča s chromovanými detailami. A dizajn,
ktorý dodáva sofistikovanosť exteriéru aj interiéru.
Stupeň výbavy Xcellence uspokojí vodičov, ktorí
vedia, že pri posúvaní hraníc rozhoduje každý detail.

Žiadne limity.
Len príležitosti.
Stupeň výbavy Xcellence je
určený pre vodičov, ktorí chcú
viac. Až do najmenšieho
detailu. Akým je napríklad
osobité logo na prahovej lište.
Prečo začínať s málom?

*Obrázky obsahujú aj prvky príplatkovej výbavy.
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Brúsené 20" kolesá Supreme
z ľahkej zliatiny s matnou
povrchovou úpravou Vám
umožnia žiť vo veľkom štýle.
Sú ľahké. Elegantné.
A sú najväčšie v histórii
značky SEAT.

Stupeň výbavy
Xcellence.
Detaily.

01

03

05

02

04

06

01. Opúšťate vychodené cesty?
Získajte z každej jazdy maximum
pomocou jazdných režimov Off-Road,
Snow, Comfort, Eco, Sport a Individual
pre systém pohonu všetkých kolies
4Drive.
*Obrázky obsahujú aj prvky príplatkovej výbavy.
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02. Uvoľnený štýl. Elegantný.
Kdekoľvek sa vyberiete.

03. S druhým miestom sa nikdy
neuspokojíte?

Bez ohľadu na smer pre ktorý sa
rozhodnete, v športových sedadlách
potiahnutých elegantnou čiernou
kožou Vienna, sa tam dostanete
v maximálnom komforte.

Interiéru aj exteriéru vládne prémiový
štýl. Tón tu udáva multifunkčný volant
s logom Xcellence a exkluzívna hlavica
riadiacej páky.

04. Elegancia je voľba.

05. Všetko máte pod kontrolou.

06. Vynikajte na každom kroku.

Hľadáte viac? Prístrojová doska
s ozdobným obložením z dreva Hikory
Nisha posúva interiér verzie Xcellence
na ešte vyššiu úroveň.

Všetci môžu mať to, čo chcú, vďaka
3-zónovej automatickej klimatizácii
Climatronic s individuálnym
nastavovaním teploty pre sedadlá
vpredu a vzadu.

Nebojíte sa vynikať? Váš prémiový
vzhľad podčiarknu chrómované
pozdĺžne strešné nosiče, lišty, rámiky
okien a vonkajšie detaily.

Stupeň výbavy Style.

Rovnaké nie je
Váš štýl?
Vaša budúcnosť. Vaša cesta. Váš vzhľad.
Stupeň výbavy. Style s brúsenými
18" kolesami z ľahkej zliatiny a všetkými
dôležitými prvkami vonkajšej a vnútornej
výbavy je pre všetkých vodičov, ktorí vedia,
čo chcú.

Byť dobrý nestačí.
Čo sa týka vkusu, nechajte sa
viesť svojou intuíciou. Stupeň
výbavy Style kombinuje
elegantný dizajn a kvalitu so
všetkým, čo Vám poskytne
zážitky z jazdy, ktoré si
zaslúžite.
Žite svoj život vo veľkom štýle.
Brúsené 18" kolesá
Performance z ľahkej zliatiny
Vás pohodlne dovezú
až do Vášho cieľa. A ešte
omnoho ďalej.

*Obrázky obsahujú aj prvky príplatkovej výbavy.
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Stupeň výbavy
Style.
Detaily.

*Obrázky obsahujú aj prvky príplatkovej výbavy.
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01
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05
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01. Štýl z každej strany.

02. Užívajte si jazdu.

03. Hľadáte výnimočné detaily?

04. Všetko záleží na detailoch.

05. Posvieťte si.

06. Váš vlastný štýl.

Čierne pozdĺžne strešné nosiče
podčiarkujú vzhľad nového
modelu SEAT Tarraco, ktorý je
elegantný od hlavy až po päty.

Style ponúka mimoriadnu úroveň
komfortnými sedadlami s poťahmi
Olot a odvážnymi čiernymi
ozdobnými plochami z materiálu
Alcantara®.

LED Osvetlenie interiéru. 8" dotykový
displej so systémom Full Link.
Priestorový zvuk z 10 reproduktorov.
Stupeň výbavy Style ponúka všetko,
čo potrebujete pre Vašu ďalšiu jazdu.

Čím sa líši výborné od dobrého?
Ozdobné obloženie Glistenwhite
Nisha na palubovke posunie Váš
interiér na novú úroveň.

Premeňte noc v deň prednými LED
svetlometmi a zadnými svetlami
z LED diód, vrátane dynamických
zadných smerových svetiel.

Niekedy sa drobným detailom
dosiahne zásadná zmena. Čierne
ochranné lišty na karosérii a rámčeky
okien skĺbia spolu funkčnosť
s vycibreným štýlom.

Kolesá z ľahkej zliatiny.
20″

Brúsené, matné 20"
kolesá Supreme

Farby.

19"

Biela Oryx***

XC

Brúsené 19"
kolesá Exclusive

18″

Béžová Titanium**

St XC

Modrá Atlantic**

St XC

St XC

Sivá Indium**

St XC

Sivá Urano*

St XC

Čierna Deep**

St XC

St

17" kolesá Dynamic

St

Style

Xcellence
Sériovo

Za príplatok
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St XC

17"

Zelená Dark Camouflage***
Brúsené 18"
kolesá Performance

Strieborná Reflex**

St XC

XC

St
XC

*Nemetalizovaný lak.
**Metalizovaný lak.
***Exkluzívny lak.

Style St
Xcellence XC
Sériovo
Za príplatok

Vaše Originálne
príslušenstvo
SEAT®.

Poťahy.

Čierna koža Vienna

Zmena prináša
dobré pocity.

XC

Textília Baza/Alcantara®

XC

Textília Olot s ozdobnými plochami
z čierneho materiálu Alcantara®

St

Style

Xcellence
Sériovo

Za príplatok
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St
XC

Chcete meniť veci k lepšiemu? Nech sa už Váš život
vyvíja ktorýmkoľvek smerom, nový SEAT Tarraco Vám
ponúka široký sortiment výbavy a příslušenstva, aby
ste mohli preskúmať každú novú príležitosť.

05

02

06

07

05. Polotuhá vanička do batožinového
priestoru.

01

01. Odkladacie priehradky v batožinovom
priestore.

03. Ochranná lišta dverí batožinového
priestoru.

Život prináša stále viac? Dve úrovne pre uloženie
batožiny a menších predmetov Vám poskytnú priestor
naviac, aby ste si mohli vziať všetko so sebou.

Nový SEAT Tarraco sa vyznačuje veľkorysými
rozmermi. Ochranná lišta dverí batožinového
priestoru posunie Vašu jazdu na vyššiu úroveň.

02. Rámčeky pre hmlové svetlá a okrasné
ochranné lišty dverí.

04. Kryty kľúčov.

Nie je ťažké niečo zlepšiť. Sofistikované rámčeky pre
hmlové svetlá a okrasné ochranné lišty pre dvere,
umocnia vyspelý dizajn nového modelu SEAT Tarraco.
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03

Máte veľké plány? Vanička do batožinového
priestoru s vysokými bočnými stenami
a ochranná lišta na nárazník z ušľachtilej ocele
ochráni Vaše vozidlo SEAT Tarraco behom
nakladania a vykladania batožiny.

04

Vy ste v pohybe, ale Vaša batožina by mala zostať
na svojom mieste. Pripútajte si tašky a ďalšie veci
elastickými popruhmi v batožinovom priestore.
A s kľudnou mysľou sa môžete vybrať na cestu.

Prečo by Vás malo trochu nečistôt spomaliť?
Polotuhá vanička z penového materiálu ochráni
Váš batožinový priestor pred znečistením,
rozliatými tekutinami alebo čímkoľvek iným,
čo Vám môže cesta postaviť do cesty.
06. Vanička do batožinového priestoru
a ochranná lišta na nárazník.

Prírodné drevo. Zložité šesťuholníky. Odvážne
logo Tarraco. Váš kľúč, Vaša voľba.

07. Multifunkčné elastické popruhy.

08. Multifunkčné úchyty a sieť.

07

09

Chcete byť pripravený na všetko? Pomocou
úchytov a siete na jednej strane batožinového
priestoru, budete mať vždy v dosahu aj drobnejšie
dôležité veci.

Ekologické informácie.
Palivová nádrž

Materiály z obnoviteľných zdrojov

Vylepšenie systému tesnenia palivovej
nádrže a zvýšenie účinnosti pohlcovania
uhľovodíkov aktívnym uhlím, znížilo emise
o 85 %.

V rôznych dieloch vozidla používame
materiály z obnoviteľných zdrojov, ako je
bavlna, prírodný kaučuk a celulóza/papier.

Kvalita ovzdušia
Vznetové motory sú vybavené systémom
selektívnej katalytickej redukcie SCR
(Selective Catalytic Reduction), ktorá
minimalizuje emisie oxidu dusíku.

Motory
Všetky motory sú vybavené systémom Start
& Stop a technológiou rekuperácie kinetickej
energie.

Karoséria
Z vysokopevnostnej ocele je vyrobených 86 %
rámu karosérie. Tá spoločne s technológiou
stvárnenia za tepla vrátane tvrdnutia, umožňuje
vyrábať karosériu z tenších plechov, ktorá si
však zároveň zachováva všetky požadované
mechanické vlastnosti.

Ekologická jazda
ECO tips: Sledujte doporučenie pre hospodárnejšiu a ekologickejšiu jazdu.
ECO trainer: Pomáha vodičovi užívať si hospodárnejšiu jazdu upozorňovaním
na zbytočnú akceleráciu a brzdenie.
Všetky motory s automatickou prevodovkou sú štandardne vybavené
„režimom zotrvačnej jazdy“, ktorý šetrí palivo a znižuje tak emise.
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Modulárna konštrukcia umožňuje znížiť
celkový počet komponentov a dielov pre
montáž, ako aj váhu konštrukcie karosérie.

Klimatizácia
Používanie nového chladiva R1234YF
znižuje potenciál globálneho
otepľovania o 99,7 %.

Sedadlá
Nové zloženie polyuretánovej peny znižuje
emise niektorých prchavých organických
látok v interiéri o 75 %.

Akustické vlastnosti

Osvetlenie

Všetky verzie modelu SEAT Tarraco sú
vybavené zvukovo izolačným sklom
čelného okna, ktoré znižuje hladinu hluku
v interiéri a zvyšuje komfort.

Pneumatiky

Použitie predných LED svetlometov a diód
LED pre denné svietenie znižuje spotrebu
elektrickej energie a predlžuje očakávanú
životnosť svetlometov.

Nové pneumatiky majú nízky valivý odpor.

Ekologické ciele technického vývoja značky SEAT.
Ochrana klimatu.  

Šetrné využívanie surovín a energií.   

Ochrana zdravia.

SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase vydania tejto publikácie (31.03.2019), najnovšie
informácie vám poskytne autorizovaný predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto vozidlo a všetky
jeho časti, ako aj originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím
recyklovaných / recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.

