
SEAT Tarraco Limited Editions.
Prijs-/specificatielijst
1 oktober 2019



UITVOERING

Xcellence Limited Edition

De Xcellence Limited Edition beschikt t.o.v. de Style
Limited Edition extra over o.a.

/ 19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined)

/ Achteruitrijcamera

/ Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening

/ Automatische inparkeerhulp (Park Assist)

/ Adaptive Cruise Control

/ Keyless Entry/Go

/ Parkeersensoren voor en achter

/ Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl)

/ Dakreling & raamomlijsting in chroom uitgevoerd

/ Rijprofielkeuze, met draaiknop

/ Bekleding Alcantara bruin en stof grijs

/ Buitenspiegels met welkom verlichting

Tarraco Xcellence Limited Edition

Consumentenadviesprijs vanaf � 37.375

Klantvoordeel tot: � 6.710

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Style Limited Edition

De Style Limited Edition beschikt standaard over o.a.

/ 17 inch lichtmetalen velgen, Drive (Brilliant Silver)

/ Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit)

/ Koplampverlichting Full-LED met LED-dagrijverlichting

/ Automatische airconditioning met
3-zone-temperatuurregeling

/ Media System Navi met 8 inch touchscreen in kleur en gratis
kaart updates voor Europa

/ Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming

/ Full Link smartphone integratie: MirrorLink® en Apple
CarPlay®

/ Noodoproep-service (eCall)

/ Cruise Control

/ Parkeersensoren achter

/ Bagageruimteruimte tot 1920 liter

/ Automatisch dimmende binnenspiegel

/ Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

/ Afstandscontrolesysteem incl. noodremfunctie

/ Trekhaakvoorbereiding

/ Keyless Go

/ Dynamische richtingaanwijzers

/ Opklaptafeltjes aan achterzijde voorstoelen

/ Zwarte hemelbekleding

/ Dakrailing zwart

/ Digitale radio ontvangst (DAB+)

/ Draadloze lader en antenne versterker voor telefoon

Tarraco Style Limited Edition

Consumentenadviesprijs vanaf � 34.950

Klantvoordeel tot: � 3.695



CONSUMENTEN ADVIESPRIJZEN

*

*Rijklaarmaken � 777,40 (incl. btw) bestaat uit een nulbeurt, reinigen en poetsen van in- en exterieur, twee lifehammers en twee kentekenplaten. Recyclingsbijdrage � 37,50 (incl. btw), leges � 45,10 (btw vrijgesteld). **Consumentenadviesprijs is
inclusief BTW, BPM en rijklaarmaakkosten. De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen
door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kan je altijd op onze website SEAT.nl vinden. Vanzelfsprekend kan je ook je
dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.
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Type Motor
Versnellings-
bak Bestelcode

Netto
catalogusprijs
excl. bpm
excl. btw

Bruto
catalogusprijs
incl. bpm
excl. btw

Fiscale waarde
incl. bpm
incl. btw

Rijklaarmaak-
kosten
Recyclingbijdrage
Leges

Consumenten-
adviesprijs

Tarraco

Benzine

1.5 TSI Style Limited Edition 110kW/150pk 6 KN22OX/20/SLE € 22.346 € 29.397 € 34.090 € 860 € 34.950 C 134 22%

1.5 TSI Xcellence Limited Edition 110kW/150pk 6 KN24OX/20/XLE € 24.350 € 31.401 € 36.515 € 860 € 37.375 C 134 22%

2.0 TSI 4drive Xcellence Limited Edition 140kW/190pk DSG-7 KN24TS/20/XLE € 23.917 € 39.568 € 44.590 € 860 € 45.450 E 166 22%



Tabel voor CO² BPM en bijtelling impact velgen

5-zits 7-zits

Motorisering Vermogen Uitvoering CO² uitstoot Bijtelling
categorie

Verbruik
l/100km

Energie label Extra bpm
heffing

CO² uitstoot Bijtelling
categorie

Verbruik l/100km Energie label Extra bpm heffing

1.5 TSI 110kw/150pk Alle 134 22% 5,9 C  € - 137 22% 6 C  € 393



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Interieur

12-Volt aansluiting vóór, middenconsole achter en bagageruimte ● ●
Achterbank in lengterichting verschuifbaar ● ●
Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar vanuit bagageruimte ● ●
Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling, pollenfilter en bedieningselementen achter ● ●
Automatisch dimmende binnenspiegel ● ●
Bagageruimte verlichting ● ●
Bagageruimte-afdekking ● ●
Bekerhouder vóór ● ●
Bekleding stof grijs ● -
Bekleding Alcantara bruin en stof grijs - ●
Bestuurders- en bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar ● ●
Bevestigingsoog in bagageruimte 4x ● ●
Comfortstoelen vóór ● -
Dakhemel uitgevoerd in zwart ● ●
Elektrische ramen voor en achter ● ●
Instaplijst (verlicht) aluminium 'Xcellence' in voordeuren - ●
LED-interieurverlichting, in voordeuren, achterdeuren en voetenruimte - ●
Leeslampjes 2x voor ● ●
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel ● ●
Lendesteunverstelling bijrijdersstoel ● ●
Make-up spiegels in zonneklep, verlicht ● ●
Middenarmsteun voor, in hoogte en lengte verstelbaar, met opbergvak ● ●
Middenarmsteun achter ● ●
Opbergvak onder bestuurdersstoel ● ●
Opklaptafeltje aan achterzijde voorstoelen, met bekerhouder ● ●
Schakelflippers aan het stuur (bij DSG-versnellingsbak) - ●
Sportstoelen vóór - ●
Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed ● ●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ●
Versnellingspookmantel uitgevoerd in leder ● ●



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Exterieur

17 inch lichtmetalen velgen, Drive (Brilliant Silver) ● -
19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined) - ●
B stijl uitgevoerd in hoogglans zwart ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar ● -
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar, met welkom verlichting - ●
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur ● ●
Dakrailing uitgevoerd in zwart ● -
Dakrailing uitgevoerd in chroom - ●
Diffuser en voorbumper uitgevoerd in zwart ● -
Diffuser en voorbumper uitgevoerd in zilverkleur - ●
Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl) - ●
Grille uitgevoerd in mat zwart, met chromen omlijsting ● -
Grille uitgevoerd in mat zwart met chromen details, met chromen omlijsting - ●
Koplampverlichting Full-LED, met LED-dagrijverlichting ● ●
LED-achterlichten ● ●
LED-kentekenplaatverlichting ● ●
Mistlampen vóór LED, inclusief bochtverlichting ● ●
Verkorte antenne (Haaienvin) ● ●
Wielomlijsting en dorpels in zwart ● ●
Zijruitomlijsting uitgevoerd in chroom - ●

Infotainment & Connectivity

Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming ● ●
Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) ● ●
Digitale radio ontvangst (DAB+) ● ●
Draadloze lader en antenne versterker voor telefoon ● ●
Full Link smartphone integratie: MirrorLink® en Apple CarPlay® (Android Auto® niet beschikbaar in NL) ● ●
Media System Navi met 8 inch touchscreen in kleur, radio, navigatie, CD-speler, SD-kaartlezer, 2xUSB- en aux-in aansluiting, ● ●
bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming en spraaksturing. Wordt geleverd met gratis kaart updates voor Europa.



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Speakers 8 ● ●
USB-aansluiting (1x) in middenconsole voor achterpassagiers, type USB-A ● ●

Comfort & Techniek

Achteruitrijcamera - ●
Adaptive Cruise Control - ●
Automatische inparkeerhulp (Park Assist) - ●
Buitentemperatuurmeter ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ●
Coming & Leaving Home verlichting ● ●
Cruise Control ● -
Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening - ●
Elektronische handrem ● ●
Helling wegrijassistent (Hill Hold Control) ● ●
Keyless Go ● -
Keyless Entry/Go - ●
Licht- en regensensor ● ●
Parkeersensoren vóór - ●
Parkeersensoren achter ● ●
Progressieve stuurinrichting (Progressive Steering) - ●
Rijprofielkeuze, met draaiknop - ●
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging ● ●
Start-/stopsysteem met terugwinning van remenergie ● ●
Trekhaakvoorbereiding ● ●
Verwarmbare achterruit ● ●

Veiligheid

Afstandscontrolesysteem (Front Assist), incl. City-noodremfunctie met voetgangers- en fietsherkenning ● ●
Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ●
Automatische remfunctie na ongeval (Multi-Collision Brake) ● ●
Bandenspanningscontrolesysteem ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel vóór, met gordelspanner ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ● ●



STANDAARDUITRUSTING

Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Omschrijving

Elektronisch Sperdifferentieel (XDS) ● ●
Elektronisch Stabiliteit Systeem (ESC) ● ●
Gordel reminder, vóór en 2e zitrij ● ●
Gordijn airbag, aan beide zijden ● ●
Hoofd airbag voor bestuurder en bijrijder, uitschakelbaar voor bijrijder ● ●
Hoofdsteunen voor, actieve hoofdsteunen die de kans op een wiplash verkleinen ● ●
Hoofdsteunen 3x achter, verstelbaar ● ●
Kinderzitbevestiging vóór en 2e zitrij (ISOFIX) ● ●
Knie-airbag voor bestuurder ● ●
Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ● ●
Noodoproep-service (eCall) ● ●
Snelheidsbegrenzer ● ●
Vermoeidheidsherkenning ● ●
Zij-airbags voor, in bestuurders- en bijrijdersstoel ● ●

Garantie & Mobiliteitsservice

Bandenreparatieset, 12-Volt compressor en bandendichtmiddel (Tire Mobility Set) ● ●
4 jaar garantie, in de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. ● ●
In het 3e en 4e jaar is de garantie geldig tot 100.000 kilometer. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging.

Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via 0800-0242500). ● ●
Zowel in Nederland (dus ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging.



OPTIES

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Kleuren

CL01 Unilak Urano Grey € 0 € 0 ● ●
CL03 Metallic lak € 554 € 670 o o
CL04 Exclusieve lak € 785 € 950 o o

Media System Navi Plus

RN2 Media System Navi Plus met 8 inch touchscreen in kleur, radio, 3D-navigatie, CD/DVD-speler, SD-kaartlezer, 2xUSB- en aux-in aansluiting, € 674 € 815 - o
bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming, 10GB hard drive om je eigen muziek en foto's op te slaan en spraaksturing.

Alleen i.c.m. kaarten Europa incl. gratis kaartupdates voor Media System Navi Plus (PZ4).

BeatsAudio® incl. 10 speakers

PNB Geluidssyteem BeatsAudio® incl. 10 speakers, waaronder een subwoofer onder de bagageruimte, 400 Watt versterker, € 421 € 510 o o
BeatsAudio®-logo aan binnenzijde van voorportieren. Het opbergvak onder de bestuurdersstoel (indien aanwezig) komt te vervallen.

Kaarten Europa incl. gratis kaartupdates voor Media System Navi Plus

PZ4 Voor Media System Navi Plus, inclusief gratis kaartupdates. € 62 € 75 - o

Technology Pack

Adaptive cruise control, grootlichtassistent, dodehoeksensor (Blind Spot Detection), uitparkeerassistent (Rear Cross Traffic Assist),

Pre-crash Assist en Rollover Assist.

WDA Voor Style € 649 € 785 o -
WDA Voor Xcellence € 475 € 575 - o

Technology DSG Pack

PDD File-assistent (Traffic Jam Assist), Emergency assist en verkeersbordenherkenning. Alleen i.c.m. DSG-versnellingsbak en Technology Pack. € 190 € 230 - o

Alarmsysteem

WAS Bewaking van interieur, bagageruimte, portieren en motor. Inclusief hellingshoeksensor, welke het alarm activeert wanneer je SEAT opgekrikt wordt. € 211 € 255 o o

Reservewiel

PG6 18 inch reservewiel met stalen velg, inclusief gereedschap en krik. € 83 € 100 o o

360°-camera (Top View Camera)

PCT Vier camera's geven de situatie om de auto weer op het infotainmentscherm. Achter, voor, zij en vogelperspectief; € 463 € 560 - o
niets ontsnapt aan de camera.



OPTIES

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Achteruitrijcamera

PCR Weergave van de situatie achter de auto door middel van videobeelden op het infotainmentscherm. € 331 € 400 o ●
Daarnaast worden ook hulplijnen weergegeven zodat je nog beter de ruimte in kan schatten.

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control)

PDC Met één druk op de knop pas je het rijgedrag van je SEAT aan. Door aanpassing van de schokdempers kan gekozen worden € 764 € 925 - o
tussen comfortabel, normaal en sportief rijgedrag.

Automatische inparkeerhulp (Park Assist)

PK5 Deuken en krassen behoren tot het verleden met de automatische inparkeerhulp. Jouw SEAT kan zelfstandig fileparkeren, € 322 € 390 o ●
voor- en achteruit dwars op de weg parkeren en uitparkeren uit een fileparkeerplaats. Inclusief parkeersensoren voor en achter,

die je door middel van geluid en beeld helpen bij het manoeuvreren in en uit lastige plekken.

Trekhaak zwenkbaar (elektronische ontgrendeling)

PGR Een trekhaak, of toch niet? Deze trekhaak berg je eenvoudig op in de bumper als je hem niet gebruikt. Weer nodig? € 669 € 810 o o
Met één druk op de knop komt hij weer tevoorschijn.

Interieurvoorverwarming incl. afstandsbediening

PPH Zet met de afstandsbediening de voorverwarming aan en zorg voor een warm interieur en vorstvrije ramen zonder dat de motor draait. Alleen i.c.m. Winter Pack (PW1). € 798 € 965 o o

Keyless Entry/Go en elektrische achterklep incl. voetbediening

PHF Elektrisch openen en sluiten van de achterklep door middel van een druk op de knop en met een voetbeweging onder de bumper, € 583 € 705 o ●
voor wanneer je je handen vol hebt. Inclusief Keyless Entry/Go (PQS).

Rijprofielkeuze met draaiknop en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

PFD Geniet van elke seconde achter het stuur. Met SEAT Rijprofielkeuze kies je tussen verschillende rijprofielen, zodat je jouw SEAT voor elke rit optimaliseert. € 211 € 255 o ●
Voorwiel-aangedreven modellen hebben de modi Comfort, Eco, Sport en Individual, terwijl 4Drive de extra modi Off-Road en Snow biedt. Bovendien

verbetert de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging de handling bij hogere snelheden en vermindert de inspanning bij lagere snelheden en bij het parkeren.

Scheidingsnet

PCP Dit net scheidt de bagageruimte van de achterbank en beschermt passagiers tegen verschuivende bagage onderweg. Eenvoudig te bevestigen tussen € 128 € 155 o o
de rugleuning van de achterbank en dakhemel. Bovendien als scheidingsnet te gebruiken wanneer de rugleuning is neergeklapt.

Storage Pack

PST Met dit Pack krijg je opberglades onder de voorstoelen, een bagagenet en een extra groot opbergvak in de dakhemel. € 107 € 130 o o
Handig om alles netjes geordend en opgeruimd te houden.



OPTIES

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel

S
ty

le
 L

im
it

e
d

 E
d

it
io

n

X
ce

ll
e

n
ce

 L
im

it
e

d
 E

d
it

io
n

Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

7 zitplaatsen (3e zitrij)

P7P De ruimte om te groeien. Met twee extra stoelen met hoofdsteun en armleuning kan je iedereen meenemen die je belangrijk vindt. € 781 € 945 o o
Let op: door de derde zitrij kan de CO2-uitstoot en daarmee het BPM-bedrag verhoogd worden. Kijk hiervoor in de BPM-tabel*.

Winter Pack

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen van 2e zitrij (alleen bij Xcellence & Xcellence Limited Edition) en verwarmbare ruitensproeierkoppen.

Standaard bij Lederen bekleding (PL1)

PW1 Voor Style € 318 € 385 o -
PW1 Voor Xcellence € 517 € 625 - o

Elektrisch verstelbare best.stoel met geheugen functie

PFZ Welke richting je ook opgaat, de in hoogte verstelbare elektrische bestuurdersstoel stel je comfortabel in. De geheugenfunctie zorgt dat jouw eigen € 393 € 475 - o
stoelinstellingen en buitenspiegels met één druk op de knop goedgezet worden.

Lederen bekleding incl. Winter Pack

PL1 Sportstoelen voor, lederen bekleding. Includief Winter Pack (PW1). € 1.149 € 1.390 - o

Light & Style Pack

PZF Voeg extra comfort en design elementen toe aan je Tarraco. De chromen raamomlijsting en donkere ruiten achter zien er niet alleen stijlvol uit, ze verminderen € 434 € 525 o ●
ook de hoeveelheid zonlicht die je SEAT binnenkomt, wel zo comfortabel. In het interieur zorgen de Ambient lighting (in wit) in alle portieren en de extra

LED-verlichting in de deurgrepen voor extra stijl en gemak voor in het donker.

Panoramisch schuif/ kanteldak

PTA Laat de frisse lucht binnen met dit panoramisch schuif/kanteldak dat het interieur van je SEAT oplicht met één druk op de knop. € 930 € 1.125 o o



VELGEN

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Consumenten-
prijs
incl. btw

Velgen

PUK 18 inch lichtmetalen velgen, Performance (Machined). € 674 € 815 o -
Voor Style

PUY 20 inch lichtmetalen velgen, Supreme (Machined). € 756 € 915 - o
Voor Xcellence

18 inch Performance 37/1
(PUK)

20 inch Supreme 37/1 (PUY)



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Exterieur

Mistlamp sierlijst mat zilver 5FJ071004 199

Achterklep sierlijst mat zilver 5FJ071360A 139

Portierlijsten mat zilver 5FJ071328 399

Achterbumper beschermlijst mat zilver 5FJ061155 179

Interieur

Multifunctionele banden 000017238B 59,95

Kofferbakschaal/inleg 7 zits 5FJ061201E 89,95

Kofferbakschaal/inleg 5 zits 5FJ061201C 79,95

Kofferbakschaal met hoge rand 5 zits 5FJ061201A 139

Lederen interieur Volledig lederen interieur verkrijgbaar in meer dan 15 verschillende vanaf 1.999

kleuren, nappaleder in 3 kleuren, verschillende kleuren stiksels,

alcantara en perforatie. Vraag je SEAT-dealer naar de mogelijkheden.

Transport

Trekhaak zwenkbaar (elektrische ontgrendeling) 5FJ092160 999

Fietsendrager voor op trekhaak, 2 fietsen 000071128G 549

Thule VeloCompact 3, voor 3 tot 4 fietsen ZC 927002 479

Ski-rek Xtender 000071129R 299

Dakkoffer 460L 000071200AG 699

Dakkoffer 400L 000071200T 549

Dakdragers 5FJ071151A 239

Opbergtas dakdragers 000071156C 49,95

Bescherming

Spatlappen voor 5FJ075111 49,95

Spatlappen achter 5FJ075101 49,95

Mattenset in klassiek grijs 5FJ863011B LOE 149

Mattenset in klassiek grijs 3e zitrij 5FJ863011C LOE 69

Mattenset Velpic 5FJ061675B 041 79,95

Mattenset Velpic 3e zitrij 5FJ061675E 041 39,95

Mattenset rubber 5FJ061500  041 79,95

Mattenset rubber 3e zitrij 5FJ061500A 041 39,95



ACCESSOIRES

Vraag de SEAT-dealer voor meer informatie en prijzen

Omschrijving Kenmerk Artikelnummer incl. BTW

Sleutelcover houtlook 5FJ087013 29,95

Sleutelcover zilver met geometrisch design 5FJ087013A 29,95

Sleutelcover zwart met Tarraco logo 5FJ087013B 29,95

Veiligheid

Veiligheidsvestjes Ultra, voor onder voetmatten ZH 000473 19,95

Gevarendriehoek ZG 000177B 7,95

Brandblusser, poeder 1 kg ZG 000110  AJX 29,95

Infotainment

Universele magnetische telefoonhouder 000061129F 19,95

Wintersets

17 inch lichtmetalen winterset Dynamic, Continental  5FJC5N025  8Z8 1395



KLEUREN EN INTERIEUR

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard  o Optioneel
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Stoelbekleding Stof Olot
Stof Baza

met
Alcantara®

Leder Zwart

Stoelsoort Comfortstoel Sportstoel Sportstoel

Kleur bekleding Donkergrijs Bruin/grijs Zwart

Kleur dashboard Zwart Zwart Zwart

Bekledingscode (FG) (LM) (LM+PL1)

Code Bestelcode
Unilak

Urano Grey I7F 5K5K o o o
Metallic lak

Reflex Silver A7W 8E8E o o o
Atlantic Blue C5B H7H7 o o o
Indium Grey R7H X3X3 o o o
Deep Black C9X 2T2T o o o
Titanium Beige A1X 0N0N o o o
Exclusieve lak

Oryx White 0K1 0R0R o o o
Dark Camouflage X6T 9S9S o o o



TECHNISCHE GEGEVENS
Benzine modellen

1.5 EcoTSI 150pk 2.0 TSI 190pk DSG 4DRIVE

MOTOR Motortype 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 1498 1984

Boring x slag (mm) 74,5 / 85,9 82,5 / 92,8

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 110 / 150 / 5000 - 6000 140 / 190 / 4200 - 6000

Max. koppel (Nm / tpm) 250 / 1500 - 3500 320 / 1500 - 4100

Emissienorm EURO 6 EURO 6

Transmissie 6-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG)

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 201 211

0-100 km/h (sec.) 9,7 8

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 7,2 9

Buitenweg 5,1 6,3

Combinatierit 5,9 7,3

Brandstof Benzine Bezine

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1599 1773

Max. toelaatbaar gewicht 2220 2380

Max. aanhangergewicht geremd 1800 2400

Max. aanhangergewicht ongeremd 750 750

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Schijven Schijven

VELGEN- EN BANDENMATEN Style Limited Edition 7J x 17", 215/65 R17 -

Xcellence Limited Edition 7J x 19", 235/50 R19 7J x 19", 235/50 R19

* De verbruiksmetingen volgens de norm 99/100/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk
van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.



AFMETINGEN  Style
Limited
Edition,

Xcellence
Limited
Edition

Exterieur (mm)

Lengte 4735

Breedte 1839

Hoogte 1674

Wielbasis 2790

Spoorbreedte voor 1585

Spoorbreedte achter 1574

Bodemvrijheid 201

Interieur (mm)

Bagageruimte 5-zits (L) 760

Bagageruimte 7-zits / met 3e
zitrij neergeklapt (L)

230 / 700

Bagageruimte 5-zits met
neergeklapte achterbank (L)

1920

Bagageruimte 7-zits met
neergeklapte achterbank (L)

1775

Diversen

Draaicirkel (m) 11,9

Kogeldruk (kg) 100

Inhoud brandstoftank (L)
58 (60

voor
4Drive)



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.

Oktober 2019

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl




