
De nieuwe  
SEAT Tarraco.



Why not now?
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Te vroeg. Te laat. Te druk. Het komt nu even niet uit… 
Er is altijd wel een reden om het niet te doen. Met de 
nieuwe SEAT Tarraco kijk je naar mogelijkheden en 
kansen. Wat kan wél? En dan ga je er vol voor. Dag 
excuus. Hallo bijzondere kans. Waar wacht je  
nog op?



Created in 
Barcelona.

1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt
Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later inspireren en
bewegen wij mensen wereldwijd.

En blijven we trouw aan onze roots, aan Barcelona.
De Spaanse energie is onze brandstof. Letterlijk en
figuurlijk; de Spaanse zon is goed voor 50% van de energie 
van het productieproces. Barcelona is non-stop in beweging 
en SEAT beweegt mee. Waarom? Stilstaan is geen optie.
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Kies je eigen koers, in je eigen 
tempo. Verander van richting 
en geniet. Dag saai. Dag sleur. 
Welkom fris en vooruit.

Stilstand is achteruitgang, 
stap in en ga op weg. 
Doorbreek de dagelijks sleur 
met SEAT. Geniet en ontspan. 
Waar ga jij naartoe?

Start!
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Jouw Tarraco.
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Grootse dromen? 
Maak ze waar.

Kansen zien en kansen grijpen, dat heeft de nieuwe 
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?
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De Tarraco is de grootste SUV van SEAT. Sterk, stoer 
en sportief. Slim, stijlvol en gestroomlijnd, met zacht 
glanzende verchroomde details. Welke route je ook 
kiest, je Tarraco staat startklaar. Jij ook? 

Dynamisch. 
Gedurfd. 
Indrukwekkend.

Jouw 
nieuwe look.

Exterieur



De nieuwe SEAT Tarraco zit vol aangename 
verrassingen. De SUV is uitgevoerd met 100% 
LED-verlichting voor én achter, en zelfs 
dynamische richtingaanwijzers aan de 
achterzijde. Heb je de slimme Welcome lights al 
gezien? Zeg maar dag tegen gedoe in het 
donker. Wil je meer? Kies dan voor de optionele 
imposante 20 inch lichtmetalen velgen.  
Wat een statement…

Blik op 
oneindig…

Exterieur
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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.

Interieur
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Is het tijd voor een nieuwe look, een nieuwe 
stijl? Kies dan voor de nieuwe SEAT Tarraco. 
Het state-of-the-art interieur levert direct 
extra rijplezier op. Kijk naar de elegante 
zwarte dakrailing en het dashboard met 
aantrekkelijke houten inleg (Xcellence). En 
wat dacht je van de grote variatie in 
stoelbekleding? Van Alcantara® tot fraai 
leer; jij hebt het voor het zeggen.

Jouw ruimte. 
Jouw design.
Jouw plannen.

Interieur



Rijplezier begint binnen. Verbind je smartphone 
met het 8 inch touchscreen via Apple CarPlay™ 
en selecteer je favoriete apps en muziek. Met 
BeatsAudio™ geniet je onbeperkt van een 
geweldig geluid uit maar liefst 10 luidsprekers.

Waar ga je naartoe? Met dank aan het 
overzichtelijke digitale instrumentenpaneel met 
10,25 inch display switch je moeiteloos tussen 
muziek, routekaarten, slimme apps en extra’s. 
En met Drive Profile selecteer je het karakter van 
je rit. Wat wordt het vandaag?

Alles. 
Gewoon 
binnen 
handbereik.

Technologie
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De nieuwe SEAT Tarraco is niet alleen mooi en 
ruim, maar ook een slimme meedenker. Met de 
Top view camera’s aan de voorzijde, achterzijde 
en buitenspiegels heb je 360˚ zicht. Dat maakt 
inparkeren met Park assist voortaan een koud 
kunstje. Handsfree en dus moeiteloos.
 
Zeg maar dag tegen je kabels en snoertjes. 
Met de draadloze oplader laad je bijna iedere 
smartphone razendsnel op. De kofferbak openen 
en sluiten met je handen vol? Een simpele 
voetbeweging is voldoende. 

We rijden met 
je mee.

Technologie



Wat voor weer het ook is, thuisblijven is geen optie. 
En waarom zou je ook? In de nieuwe SEAT Tarraco 
bedient iedere passagier de 3-zone Climatronic. 
Dat noemen we binnenklimaat op maat. Is het fris 
buiten? Dan zorgt de standkachel voor een warm 
welkom bij het instappen. Heb je het echt koud? Zet 
de stoelverwarming aan. Weer of geen weer, het is 
tijd voor de Tarraco.

Iedere dag is 
een mooie dag!

Technologie
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In de nieuwe SEAT Tarraco staat jouw veiligheid 
voorop. Dat voel je en dat zie je. De nieuwste 
technologie vergroot je veiligheid. Denk aan 
Adaptive cruise control, waardoor je auto zich continu 
automatisch aanpast aan de snelheid van het 
voorliggende verkeer. 

Voel je veilig,
iedere 
kilometer.

Veiligheid

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

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.

Verkeersbordherkenning.
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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.

Traffic jam inclusief Lane assist.

Onverwachts overstekende
fietsers of voetgangers? Plotseling
remmende auto’s? Front assist 
waarschuwt en remt automatisch 
indien nodig. Zo blijf je op veilige
afstand van andere weggebruikers.

Front 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.

Pre-crash en Rollover assist.



Jouw 
bestemming.
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Wat wil jij?
Waar ga je naartoe? Wat is je route? Wie 
rijdt er mee? Alles draait om keuzes. Weet je 
wat je wilt? Stel dan jouw eigen unieke SEAT 
Tarraco samen. Jouw kleur, jouw bekleding, 
jouw velgen, jouw stijl.



Style.
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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?



Xcellence.
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Superieure optionele 20 inch velgen en een 
grille met chromen inleg. Stijlvol design in 
iedere centimeter. De Xcellence uitvoering 
is ontworpen voor de liefhebber die met 
minder geen genoegen neemt.

Overtreft je 
verwachtingen.

Kansrijk. Glansrijk.

De Xcellence uitvoering is 
gemaakt voor fijnproevers. 
Voor kritische genieters van 
volmaakt design. Zie je het 
subtiele logo op de instaplijst? 
Mooi hè. 

Groots genieten.

Met de matte lichtmetalen 
velgen van maar liefst 20 inch 
maak je een stevig statement. 
Optioneel, dus alleen voor 
bestuurders die -net als 
SEAT- groter durven  
te denken.



FR.
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Sportieve gestyled zowel van binnen als 
van buiten. De unieke FR-details zorgen 
voor een verschijning met allure.
De FR combineert pure kracht met klasse. 
Hier kan je mee voor de dag komen.

Wil je meer?
Wij houden je 
niet tegen.

Hallo zon.

Laat de zon binnen met dit 
uitgestrekte panoramische 
schuif/kanteldak.  

Het beste is beter.

Ons topmodel, de 20 inch 
Cosmo Grey lichtmetalen 
velgen. Beter dan dit wordt 
het niet.
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18 inch17 inch

20 inch 20 inch

Cosmo Grey
FR (optioneel)

19 inch

Cosmo Grey
FR (standaard)

19 inch

Velgen.

Performance 
Style (optioneel)

Dynamic 
Style (standaard)

Supreme
Xcellence (optioneel)

Exclusive 
Xcellence (standaard)



Kleuren.

Oryx White - Speciale lak Reflex Silver - Metallic lak Merlot Red - Metallic lak Atlantic Blue - Metallic lak

Indium Grey - Metallic lak Urano Grey - Signaal lak   Deep Black - Metallic lak Dark Camouflage - Speciale lak
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Leder Zwart - Xcellence (optioneel)Stof Baza met Alcantara® - Xcellence (standaard)

Leder Zwart - FR (optioneel)Stof Zwart - FR (standaard)

Stof Olot - Style (standaard)

Bekleding.
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Exterieur.

Maak het verschil met subtiele 
highlights rond de mistlichten en 
zijpanelen van jouw nieuwe 
SEAT Tarraco. 

Fraai lijnenspel.

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

Aantrekkelijke achterklep.

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. 
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Interieur.

Zorgeloos op stap? De kofferbakschaal met hoge 
zijkanten en roestvrijstalen bumperbescherming 
voorkomen schade bij het in- en uitladen én bij het 
betere bochtenwerk.

Kofferbakschaal & bumperbescherming.

Kleinere artikelen houd je netjes op hun 
plek met een extra opbergvak. Simpel te 
bevestigen in de bagageruimte. 
Lekker overzichtelijk. 

Multifunctionele opberger met net.

Houd je de bagageruimte graag schoon en 
netjes? Gebruik een afwasbare schaal van 
foam in de kofferbak tegen vuil en viezigheid. 

Kofferbakschaal.

Je route ligt niet vast. Je bagage gelukkig 
wel. Met de elastische banden zet je al je 
bezittingen simpel en snel vast. Je 
bagageruimte op orde, daar heb je geen 
omkijken meer naar.

Multifunctionele banden.

Van dromen naar doen, daar helpt de nieuwe 
SEAT Tarraco je bij. Met dank aan al die slimme 
en handige hulpmiddelen neem je gewoon alles 
mee. Inpakken en wegwezen!
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Transport.

De allesdragers zijn makkelijk te 
monteren en worden geleverd met 
een veilig antidiefstalsysteem. Ben 
je klaar voor vertrek?

Dakdragers.

Nog meer ruimte voor bagage met de 
aerodynamische, waterdichte 
bagagebox. Snel en moeiteloos te 
monteren op de dakdragers. 

Dakkoffer.

Dankzij de aluminium lichtgewicht 
rails is het meenemen van twee paar 
extra wielen geen probleem. Met de 
uitbreidingsset kan er zelfs een 
derde fiets mee. 

Fietsendrager op trekhaak.

Meer sneeuw, meer ski’s, meer fun. 
Met de uitschuifbare ski- en 
snowboarddrager kun je wel 
5 paar ski’s tegelijk meenemen, 
of 2 snowboards.

Ski-rek Xtender.



Bescherming.

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

Spatlappen voor en achter.
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01

03 04

02

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

03  Rubberen mattenset.

Jouw sleutel, jouw cover, jouw 
keuze. Intrigerende zeshoekige 
patronen. Natuurlijk fraai hout. 
Stoer met het Tarraco logo. 

04  Sleutelcovers.

Comfortabel op weg met 
dikke Velpic® matten. Met een 
rubberen antisliplaag aan 
de achterzijde.

02  Velpic® mattenset.

Stijlvolle en stevige beschermende 
vloermatten voor en achter. Met 
verfijnde highlights.

01  Mattenset in klassiek grijs.



Mis niets.
Wil je niets missen? 

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
nieuwe SEAT Tarraco samenstellen. En zelfs een proefrit reserveren!

Mijn SEAT App.

Met de Mijn SEAT app weet je echt alles van je SEAT. Je bent in een handomdraai 
verbonden met je auto. Zie op afstand of je SEAT op slot staat, waar je hebt gereden, 
hoeveel je verbruikt, wanneer je moet tanken, of het tijd is voor onderhoud en wat de 
status is van de belangrijkste functies van je auto. Open de app en je weet het. Kijk in 
de prijslijst om te zien bij welke uitvoeringen de Mijn SEAT app standaard beschikbaar 
is. Voor meer informatie over de app zelf kijk je op www.seat.nl/mijnseat. 

    

Internet 

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

 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 nieuwe Car configurator stel je online moeiteloos jouw 
model SEAT samen. Kijk, klik en kies; dat is mooi makkelijk.

http://www.seat.nl/configurator
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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. Ook 
bieden we iedereen die een nieuwe SEAT koopt gratis Levenslange 
Mobiliteitsservice aan. Door een efficiënte dienstverlening zorgen 
wij er voor dat je zo snel mogelijk weer op weg wordt geholpen. Je 
kunt ons, wanneer je om hulp verlegen zit, 24 uur per dag bereiken 
via telefoonnummer 0800-0242500. Zowel in Nederland (dus 
ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar de 
voorwaarden bij je SEAT-dealer.

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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