
De nieuwe 
SEAT Tarraco.



Met de nieuwe SEAT Tarraco ben je er klaar 
voor. Klaar voor meer ruimte. Meer actie. 
Meer vrijheid. Meer rijplezier. Dus geniet 
van vandaag. Waarom zou je tot morgen 
wachten? 

Why not 
now?



Spraakmakend. Verrassend. Vernieuwend. 
Deze grootse SUV is allesbehalve saai. De 
Tarraco verplettert de dertien in een dozijn. 
Imponeert de grijze middenmoot. 

Indrukwekkend.

Exterieur

Deze velgen vatten de essentie van 
de Tarraco: groot, hoogwaardig 
afgewerkt en met een strak design.

Vergroot jouw veiligheid én die van andere 
weggebruikers met deze dynamische 
LED-achterlichten.

01. 20 inch lichtmetalen velgen.

Kom goed voor de dag met fraaie 
glanzende accenten.

02. Verchroomde details.

Indrukwekkend en sportief, met 
karakteristieke elementen.

03. Grote grille. 04. LED-achterlichten.
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Voorspelbaar is saai. Hetzelfde is saai. 
Neem afscheid van saai met de nieuwe 
SEAT Tarraco. Ruim en licht. Slim en stijlvol. 
Met kwaliteit en comfort. 

Verandering? 
Staat je goed.

Interieur

Xtra aantrekkelijk in de Xcellence 
uitvoering.

Premium dashboard met 
horizontale houten belijning. 

Panoramadak.

Stijlvol zitcomfort met een elektrisch 
verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugen.

Alcantara® bekleding.

Met het panoramadak waan je je 
buiten in het comfort van je eigen 
Tarraco.



Een royale SUV met 5 stoelen op  2 zitrijen of 7 
stoelen op 3 zitrijen. Klap de achterste zitrijen 
neer in een handomdraai. Zo verandert de 
Tarraco van een zevenzitter in een tweezitter. 
Het resultaat? Een indrukwekkende 
bagageruimte van maar liefst 1.920 liter.

Ruimte?
Wat ga jij 
ermee doen?

Comfort





400W versterker met subwoofer 
en 9 luidsprekers. Geniale 
geluidsexperience.

Overzichtelijk instrumentenpaneel 
met een 10,25 inch display. Overzicht 
in één oogopslag. Van routekaarten 
tot slimme features als Adaptive 
cruise control, Lane assist, Front 
assist en Verkeersbordherkenning.  

01. Digitale cockpit. 02. BeatsAudio™.
Verbind je smartphone met het 8 inch 
touchscreen via Apple CarPlay™. Je 
eigen favoriete muziek, apps en handige 
routekaarten. 

Selecteer het karakter van je rit voor  
gegarandeerd rijplezier. Voorwielaandrijving? 
Kies uit Comfort, Eco, Sport en Individual. 
Vierwielaandrijving? Dan komen de standen 
Off-road en Snow er extra bij.

03. 8 inch display met Full Link.
Briljant zicht met de Full LED 
koplampen en achterlichten, plus 
dynamische knipperlichten aan 
de achterzijde.

04. 100% Full LED.
Draadloos opladen, volop nieuwe 
energie. Blijf 100% bereikbaar, 
overal en altijd. 

05. Connectivity box. 06. Drive profile.
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Niet te 
stoppen.

De nieuwe ruime SEAT Tarraco zit boordevol slimme 
technologie. Overal en altijd ‘in control’. Wat te denken 
van de Top View Camera? Extra beelden vanaf de voor-
zijde, de achterzijde en buitenspiegels. 360˚ zicht en 
koppeling met Park Assist. Het voordeel? Probleemloos 
en schadevrij parkeren. 

Technologie



Veiligheid staat voorop. Overal en altijd.  
Dat snappen onze designers als geen 
ander. Elk aspect van de Tarraco is 
ontworpen met veiligheid als eerste 
prioriteit. Voor de zekerheid.

Veiligheid 
voor alles.

Veiligheid

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

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

01. Front 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.

02. Traffic jam & Lane 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.

03. Pre-crash en Rollover assist. 04. eCall.

01

02

03

04



Style
Zelfverzekerd.

Op zoek naar een compleet eigen look? 
Gevonden! Met de optionele 18 inch licht-
metalen velgen en stijlvolle details binnen 
en buiten. Zo ziet zelfverzekerd eruit. 



Goed is nooit 
goed genoeg.

Neem je met minder geen genoegen? Kies 
voor de extra’s en het exclusieve design 
van de Xcellence. Superieure optionele 
20 inch wielen. En een grille met stijlvolle 
verchroomde details. 

Xcellence





Velgen.

20 inch 19 inch

18 inch
17 inch

Supreme 37/1 Machined 
Xcellence (optioneel) Exclusive 37/1 Machined 

Xcellence (standaard)

Performance 37/1 Machined 
Style (optioneel)

Dynamic 37/1 
Style (standaard)

Bekleding.

Stof Olot - FG
Style (standaard)

Stof Baza met Alcantara® - LM
Xcellence (standaard)

Leder Zwart – LM + PL1
Xcellence (optioneel)



Kleuren.

Oryx White Brilliant Silver Titanium Beige Atlantic Blue

Indium Grey Urano Grey Deep BlackDark Camouflage
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Fietsen is fun. Neem dat paar 
extra wielen moeiteloos mee. 

01. Trekhaak fietsendrager.

De Tarraco gaat voor het 
totaalplaatje. Zelfs de matten zijn 
100% design tot in de details. 

02. Vloermatten.

Ben je ruimdenkend? Dol op grootse plannen? 
De nieuwe SEAT Tarraco ook. Dat zie je terug in de 
accessoires en extra’s. Fraai, functioneel en veilig.

Accessoires.
Extra 2-laagse bergruimte in de 
kofferbak. Benut de ruimte optimaal. 
Inpakken en wegwezen. 

03. Stapelgoed.

Veilig, geordend en overzichtelijk? 
Multifunctionele netten en elastische 
banden houden de bagage en  
boodschappen netjes op hun plek. 

04. Slim voor de kofferbak.





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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