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UITVOERING

Xcellence

Er is altijd baas boven baas. Kies voor de Xcellence als de
zeer rijk uitgeruste Style nog niet genoeg is. De Xcellence
gaat nog even een flinke stap verder. Denk aan grotere
velgen, navigatie, een elektrische achterklep met
voetbediening, Park assist, Adaptive cruise control en
diverse ontwerpdetails met een chromen randje.

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

/ 19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined)

/ Media System Navi met 8 inch touchscreen

/ Park assist

/ Elektrische achterklep met voetbediening

/ Achteruitrijcamera

/ Keyless entry/go

/ Parkeersensoren voor en achter

/ Adaptive cruise control

/ Alcantara stoffen bekleding

/ Donker getinte ramen achter

/ SEAT Drive Profile

/ Dakreling in chroom uitgevoerd

/ Chromen raamomlijsting

Tarraco Xcellence

Consumentenadviesprijs vanaf � 40.600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Style

De Style is beslist geen instapmodel, maar een zeer rijk
uitgeruste uitvoering waar alles op en aan zit. Dat betekent
o.a. Full LED koplampen, parkeersensoren achter en een
climatronic met 3 zones. De virtual cockpit met een
kleurenscherm van maar liefst 10 inch maakt het helemaal af
en stuurt je comfortabel en stijlvol de weg op.

De Style beschikt over o.a.

/ 17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Brilliant Silver)

/ Media System Plus met 8 inch touchscreen

/ Virtual cockpit met 10 inch scherm

/ Climatronic met 3 zones

/ Keyless go

/ Koplampen Full LED met LED-dagrijverlichting

/ Full Link (Apple CarPlay)

/ Parkeersensoren achter

/ Zwarte dakrailing

/ Licht- en regensensor

/ Automatisch dimmende binnenspiegel

/ eCall

/ Front en Lane assist

/ Trekhaakvoorbereiding

Tarraco Style

Consumentenadviesprijs vanaf � 37.950



CONSUMENTEN ADVIESPRIJZEN

*

*Rijklaarmaakkosten � 777,40 (incl. btw) bestaan o.a. uit: transport en logisitieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, 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.
***4DRIVE prijzen nog niet bekend, worden verwacht in het eerste kwartaal van 2019.
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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 110kW/150pk 6 KN22OX/19/STY € 22.863 € 32.289 € 37.090 € 860 € 37.950 D 147 22%

1.5 TSI Xcellence 110kW/150pk 6 KN24OX/19/XCL € 25.053 € 34.479 € 39.740 € 860 € 40.600 D 147 22%

2.0 TSI Xcellence 4DRIVE 140kW/190pk DSG-7 KN24TS/19/XCL € 28.462 € 44.113 € 50.090 € 860 € 50.950 E 166 22%

Diesel

2.0 TDI Style 110kW/150pk 6 KN22PX/19/STY € 24.819 € 37.228 € 42.440 € 860 € 43.300 E 129 22%

2.0 TDI Xcellence 110kW/150pk 6 KN24PX/19/XCL € 27.009 € 39.418 € 45.090 € 860 € 45.950 E 129 22%

2.0 TDI Style 4DRIVE 110kW/150pk DSG-7 KN22PS/19/STY € 25.755 € 42.482 € 47.890 € 860 € 48.750 G 146 22%

2.0 TDI Xcellence 4DRIVE 110kW/150pk DSG-7 KN24PS/19/XCL € 27.945 € 44.672 € 50.540 € 860 € 51.400 G 146 22%

2.0 TDI Xcellence 4DRIVE 140kW/190pk DSG-7 KN24RV/19/XCL € 31.455 € 48.485 € 55.090 € 860 € 55.950 G 147 22%



Tabel voor CO² BPM en bijtelling impact

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 147 22% 6,3 D  € - 152 22% 6,6 D  € 1075



STANDAARDUITRUSTING

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

Interieur

12v aansluiting in middenconsole, voor achterpassagiers en bagageruimte ● ●
Achterbank in delen neerklapbaar ● ●
Achterbank neerklapbaar vanuit bagageruimte ● ●
Achterbank in lengte verschuifbaar ● ●
Alcantara bekleding met stof in bruin / grijs - ●
Ambient lighting (1 kleur) - ●
Automatisch dimmende binnenspiegel ● ●
Automatische airconditioning met 3 zones (climatronic) ● ●
Bagageruimteverlichting ● ●
Bagageruimte-afdekking ● ●
Bekerhouder vóór ● ●
Bekleding stof in grijs ● -
Voorstoelen in hoogte verstelbaar ● ●
Bevestigingsoog in bagageruimte 4x ● ●
Binnenverlichting vóór en achter ● ●
Bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar ● -
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar met welkom verlichting - ●
Buitentemperatuurmeter ● ●
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ● ●
Comfortstoelen vóór ● -
Coming home functie (automatisch) ● ●
Adaptive cruise control - ●
Cruise control ● -
Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening - ●
Elektronische handrem ● ●
Instaplijst (verlicht) aluminium 'Xcellence' in voordeuren - ●
Keyless go ● -
Keyless entry/go - ●
Lane assist ● ●
Leaving home functie (automatisch) ● ●
Leeslampjes 2x ● ●



STANDAARDUITRUSTING

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

Lendesteunverstelling vóór ● ●
Lichtsensor ● ●
Luidsprekers acht ● ●
Make-up spiegels in zonneklep, verlicht ● ●
Middenarmsteun achter ● ●
Middenarmsteun voor met opbergvak in hoogte en lengte verstelbaar, ventilatieroosters achter ● ●
Multifunctioneel stuurwiel in leder ● ●
Opklaptafeltje aan achterzijde voorstoelen met bekerhouder ● ●
Opbergvak onder bestuurdersstoel ● ●
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar ● ●
Portierruiten vóór en achter elektrisch bedienbaar ● ●
Regensensor ● ●
Schakelpookknop met leder bekleed ● ●
SEAT Drive profile met draaiknop (altijd bij 4DRIVE) - ●
Sfeerverlichting in voorportieren, achterportieren en voetenruimte - ●
Snelheidsbegrenzer ● ●
Sportstoelen vóór - ●
Start-/stopsysteem ● ●
Virtual cockpit ● ●
Zwarte hemelbekleding ● ●

Infotainment

Media System Plus met 8 inch touchscreen incl. 8 speakers ● -
Media System Navi met 8 inch touchscreen incl. 8 speakers - ●
MirrorLink, Apple CarPlay en AndroidAuto (nog niet beschikbaar in NL) connectivity (Full link) ● ●
USB (1x) in middenconsole voor achterpassagiers ● ●

Exterieur

17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic (Brilliant Silver) ● -
19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined) - ●
Achteruitrijcamera - ●
Bumpers, deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur, wielomlijsting/ dorpels in zwart uitgevoerd ● -
Bumpers, deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur, wielomlijsting/ dorpels in carrosseriekleur - ●



STANDAARDUITRUSTING

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

Chromen raamomlijsting - ●
Dakrailing in chroom uitgevoerd - ●
Dakrailing in zwart uitgevoerd ● -
Donker getinte ramen achter (vanaf B-stijl) - ●
Grille met chromen details - ●
Grille deels in mat zwart ● -
Kentekenplaatverlichting in LED ● ●
Mistlampen vóór in LED met cornering functie ● ●
Park assist - ●
Parkeersensoren achter ● ●
Parkeersensoren voor - ●
Verkorte antenne ● ●
Zwarte diffuser en voorbumper ● -
Zilverkleurige diffuser met uitlaatsierstukken en voorbumper - ●

Veiligheid/techniek

Airbag aan bestuurders- en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) ● ●
Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ●
Bandenreparatieset ● ●
Bandenspanningcontrolesysteem ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel vóór met gordelspanner ● ●
Elektronisch Differentieel Sper (XDS) ● ●
Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) ● ●
Front assist inclusief City emergency braking en voetgangersherkenning ● ●
Hellingassistentie (Hill Hold) ● ●
Hoofd- en zijairbags voor bestuurder en bijrijder ● ●
Hoofdsteunen achter 3x, verstelbaar ● ●
Hoofdsteunen vóór (actieve hoofdsteunen die de kans op een whiplash verkleinen) ● ●
ISOFIX- bevestigingspunten op de achterbank ● ●
Knie-airbag bestuurderszijde ● ●
Multi-Collision Brake System ● ●
Noodoproep-service (eCall) ● ●



STANDAARDUITRUSTING

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

Vermoeidheidsherkenning ● ●
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel voor en achter ● ●

4 jaar garantie

4 jaar garantie, in de 1e 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. ● ●
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 Signaal lak € 0 € 0 ● ●
CL03 Metallic lak € 554 € 670 o o
CL04 Speciale lak € 785 € 950 o o

Upgrade Professional 1

P20
Media System Navi (zie detail-omschrijving bij de optie), kaarten Europa incl. gratis kaartupdates, DAB+ radio, draadloze telefoonlader, achteruitrijcamera en Park
assist.

€ 760 € 920 o -

Upgrade Professional 2

P21 Media System Navi Plus (zie detail-omschrijving bij multimedia), kaarten Europa incl. gratis kaartupdates, DAB+ radio, draadloze telefoonlader, Topview camera en alarm. € 917 € 1.110 - o

Media System Navi

RN1
Media System Navi met 8 inch touchscreen inclusief 3 jaar gratis kaart updates voor Europa, 8 speakers, Bluetooth telefoon en audiostreaming, spraaksturing, 2
SD-kaartlezers, USB-aansluiting, Aux-in-aansluiting, CD-speler. Alleen i.c.m. kaarten europa incl. gratis kaartupdates.

€ 339 € 410 o ●

Media System Navi Plus

Als Media System Navi en met: 3D-navigatie, SMS-functie, 10GB harde schijf, Wlan, DVD-speler, Gesture control, Media control. Alleen i.c.m. kaarten Europa incl. gratis
kaartupdates.

RN2 Voor Style € 1.008 € 1.220 o -
RN2 Voor Xcellence € 674 € 815 - o

Beats Audio

PNB
10 speakers, Subwoofer in kofferbak, 400 Watt versterker, Beats logo aan binnenzijde van voorportieren. Het opbergvak onder de bestuurdersstoel (indien aanwezig)
komt te vervallen.

€ 409 € 495 o o

DAB+ radio

PND Digitale radio € 169 € 205 o o

Draadloze telefoonlader

PB2 Draadloze telefoonlader inclusief signaalversterker (check of jouw telefoon geschikt is via seat.nl). € 169 € 205 o o

Kaarten Europa inclusief gratis kaartupdates

PZ2 Voor Media System Navi, Inclusief 3 jaar gratis kaartupdates. € 62 € 75 o ●
PZ4 Voor Media System Navi Plus, Inclusief 3 jaar gratis kaartupdates. € 62 € 75 o o

Technology Pack

Adaptive cruise control, groot licht assistentie, Blind spot detection, Rear cross traffic assist, Pre-crash assist en Rollover assist.

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



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

Technology Pack DSG

PDD
Trafficjam assist, Emergency assist en Verkeersbordenherkenning. Alleen i.c.m. DSG-transmissie en Technology pack en voor Style alleen i.c.m. Media System
Navi/Plus.

€ 190 € 230 o o

Drive Pack

PDC Dynamic chassis control € 764 € 925 - o

Achteruitrijcamera

PCR Projectie van omgeving achter de auto in radioscherm. € 331 € 400 o ●

Park assist

PK5 Auto kan zelfstandig file en inparkeren inclusief parkeersensoren voor en achter. € 322 € 390 o ●

Topview camera

PCT 360 graden camera d.m.v. 4 camera's rondom. € 463 € 560 - o

Standkachel

PPH Zorgt voor een warm interieur en vorstvrije ramen zonder dat de motor draait. Alleen i.c.m. Upgrade Winter € 798 € 965 o o

Elektrische achterklep incl. voetbediening

PHF Elektrisch openen en sluiten van de achterklep (incl. voetbediening), inclusief Keyless entry/go. € 583 € 705 o ●

Drive profile

PFD € 211 € 255 o ●

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met Memory functie

PFZ Verval opbergvak onder bestuurdersstoel. Alleen i.c.m. Upgrade Winter. € 393 € 475 - o

Elektrisch wegklapbare trekhaak

PGR € 669 € 810 o o

Alarm

WAS Bewaking van motor, kofferruimte en portieren. € 211 € 255 o o

Reservewiel

PG6 € 83 € 100 o o

Panoramisch schuif/ kanteldak

PTA € 921 € 1.115 o o

Light & Style Pack

PZF Donkere ruiten achter, chromen raamomlijsting, ambient lighting (in wit) in portieren voor en achter, LED-verlichting in deurgrepen. € 434 € 525 o ●



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

Scheidingsnet

PCP Alleen i.c.m. Storage Pack of Panoramisch schuif/kanteldak. € 128 € 155 o o

Upgrade Winter

Verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen van 2e zitrij (alleen bij Xcellence) en verwarmbare ruitensproeierkoppen. Standaard bij Lederen bekleding.

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

Storage Pack

PST
Opbergvak in dak en onder beide voorstoelen en bagagenet. Alleen i.c.m. scheidingsnet. Niet i.c.m. panoramisch schuif/kanteldak of elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel

€ 107 € 130 o o

7 zitplaatsen (3e zitrij)

P7P Let op: door de derde zitrij kan de CO2-uitstoot en het BPM-bedrag verhoogd worden. Kijk hiervoor in de BPM-tabel. € 764 € 925 o o

Lederen bekleding

PL1 Sportstoelen voor, Lederen bekleding en Upgrade winter. € 1.149 € 1.390 - 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). € 665 € 805 o -
Voor Style

PUY 20 inch lichtmetalen velgen, Supreme (Machined). € 748 € 905 - o
Voor Xcellence

18 inch Performance 37/1
(PUK)

20 inch Supreme 37/1 (PUY)



KLEUREN EN INTERIEUR

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

S
ty

le

X
ce

ll
e

n
ce

X
ce

ll
e

n
ce

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
Signaallak

Urano Grey I7F 5K5K ● ● ●
Metallic lak

Brilliant 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
Speciale lak

Orix 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 x 85,9 82,5 x 92,8

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

Max. koppel (Nm / tpm) 250 / 1500 - 3500 320 / 1450 - 4200

Emissienorm EURO 6 - AG EURO 6 - AG

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 7,9 9

Buitenweg 5,4 6,3

Combinatierit 6,3 7,3

Brandstof Benzine Benzine

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1599 1773

Max. toelaatbaar gewicht 2220 2380

Max. aanhangergewicht geremd 1800 2250

Max. aanhangergewicht ongeremd 750 750

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Schijven Schijven

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

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



TECHNISCHE GEGEVENS
Diesel modellen

2.0 TDI 150pk 2.0 TDI 150pk DSG 4DRIVE 2.0 TDI 190pk DSG 4DRIVE

MOTOR Motortype 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn

Cilinderinhoud (cc) 1968 1968 1968

Boring x slag (mm) 81,0 x 95,5 81,0 x 95,5 81,0 x 95,5

Max. vermogen (kW / pk / tpm) 110 / 150 / 3500 - 4000 110 / 150 / 3500 - 4000 140 / 190 / 3500 - 4000

Max. koppel (Nm / tpm) 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 400 / 1750 - 3250

Emissienorm EURO 6 - AG EURO 6 - AG EURO 6 - AG

Transmissie 6-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG) 7-traps automaat (DSG)

PRESTATIES Topsnelheid (km/h) 202 198 210

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

BRANDSTOFVERBRUIK* (L/100km) Stadsverkeer 5,8 6,2 6,4

Buitenweg 4,7 5,2 5,1

Combinatierit 4,9 5,6 5,6

Brandstof Diesel Diesel Diesel

GEWICHTEN (kg) Massa rijklaar 1687 1803 1816

Max. toelaatbaar gewicht 2290 2410 2410

Max. aanhangergewicht geremd 2000 2300 2300

Max. aanhangergewicht ongeremd 750 750 750

REMMEN Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven

Remmen achter Schijven Schijven Schijven

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

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

 



AFMETINGEN  Style,
Xcellence

Exterieur (mm)

Lengte 4735

Breedte 1839

Hoogte 1674

Wielbasis 2790

Spoorbreedte voor 1585

Spoorbreedte achter 1574

Bodemvrijheid n.n.b.

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) n.n.b.

Inhoud brandstoftank (L) 58



PARTICULIER

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.

Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Totale door de consument
te betalen bedrag

Debet
Rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage Looptijd

€37.950 €10.466 €27.484 €18.975 €369 €32.259 6,99% 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld SEAT Financial Lease op basis van de SEAT TARRACO 1.5 TSI Style

Financieren

SEAT Privé Plan

Kies je voor financieren dan kies je voor SEAT Privé Plan: de
enige financiering die is afgestemd op jouw wensen, jouw
keuzes en je SEAT! Lage maandlasten door slim gebruik te
maken van de hoge inruilwaarde. SEAT Privé Plan: voordelig
en slim.

De voordelen van SEAT Privé Plan:

/Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente
/Lage maandbedragen door hoge restwaarde
/Financiering speciaal ontwikkeld voor auto's
/Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Je rijdt al een SEAT Tarraco vanaf � 369 per maand.*

Verzekeren

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering
voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete all risk
autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial Services heb je voor
elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk SEAT Autoverzekering profiteer je van de
volgende extra's:

/De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer
/Schadeherstel bij de SEAT dealer met 100% originele onderdelen
/De SEAT-dealer als aanspreekpunt

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering
Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 43 per maand.

Genoemde vanaf premies zijn o.b.v. WA Uitgebreid Casco (allrisk) en
inclusief 21% assurantiebelasting. Genoemde premies kunnen lager of
hoger uitvallen, dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Leasen

SEAT Private Lease

Met SEAT Private Lease kun je ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Wil je
tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een gloednieuwe SEAT zonder dat
je je zorgen hoeft te maken over verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies
dan voor SEAT Private Lease. SEAT Private Lease wordt onder het Keurmerk Private
Lease aangeboden door SEAT Financial Services. Veilig, verantwoord en vertrouwd
een auto leasen.

De voordelen van SEAT Private Lease

/Zorgeloos rijplezier in een nieuwe SEAT
/Geen grote investering nodig
/Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en banden
/Met internationale pechhulp

Ga naar je SEAT-dealer of seat.nl/private-lease voor de geldende tarieven.

JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST



ZAKELIJK

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.

SEAT Financial Services biedt jou de financiële oplossing op maat.

SEAT Privé Plan, SEAT Financial Lease en SEAT Autoverzekering.

SEAT Privé Plan & SEAT Financial Lease.
SEAT Financial Services is een gemeenschappelijke handelsnaam van DFM N.V. (KvK 31018376) en DFM Verzekeringen B.V. (KvK 34263407). Beide ondernemingen zijn gevestigd te Amersfoort. DFM N.V. (AFM vergunningnummer 12045409) verzorgt
de financiering. DFM Verzekeringen B.V. (AFM vergunningnummer 12007990) bemiddelt in verzekeringen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatfinancialservices.nl.

SEAT Private Lease & SEAT Full Operational Lease.
SEAT Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease en Financial Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease
voor de particuliere rijder. Bij Financial Lease en Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via
www.seatfinancialservices.nl

seatfinancialservices.nl

Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn
bedrag

Nominale
rente Looptijd

€37.950 €9.631 €28.319 €18.975 €399 6,99% 36 maanden

Financieren

SEAT Financial Lease

SEAT Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd
op jouw wensen, jouw keuzes en je SEAT! Kies je voor
Financial Lease dan kies je voor een fiscaal aantrekkelijke
financiering met vele voordelen ten opzichte van de
traditionele financieringen. Je wordt direct economisch
eigenaar van je nieuwe SEAT. Maar dan zonder onnodige
aanslag op je liquiditeitspositie. Je kiest zelf de hoogte van
de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract
en de afschrijving.

De voordelen van SEAT Financial Lease

/Transparante, vaste maandlasten
/Fiscale afschrijving
/Lange maandlasten door slottermijn
/Gemakkelijk en snel geregeld

Je rijdt al een SEAT Tarraco vanaf � 399 per maand.*

Verzekeren

SEAT Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering
voor bijvoorbeeld je SEAT-occasion of een zeer complete all risk
autoverzekering voor je nieuwe SEAT. Bij SEAT Financial Services heb je voor
elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk SEAT Autoverzekering profiteer je van de
volgende extra's:

/De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar
/Geen eigen risico bij reparatie via de SEAT-dealer
/Schadeherstel bij de SEAT dealer met 100% originele onderdelen
/De SEAT-dealer als aanspreekpunt

Kijk voor meer informatie op: www.seat.nl/autoverzekering

Je sluit al een SEAT Autoverzekering af vanaf � 43 per maand.

Rekenvoorbeeld op basis van WA volledig casco, regio Noord en Oost
Nederland, tot 20.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en 21%
assurantiebelasting.

Leasen

SEAT Full Operational Lease

Zorgeloos leasen? Kies dan voor SEAT Operational Lease. Je rijdt je SEAT voor een vast
bedrag per maand. Zo weet je tijdens de gehele contractperiode waar je financieel
aan toe bent. Inhoud, omvang en daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op je
persoonlijke wensen. Je mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van SEAT Operational Lease

/Persoonlijke service van de SEAT-dealer
/Alles onder één dak geregeld bij je eigen SEAT-dealer
/De beste zorg voor je SEAT
/Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden
/Service en dienstverlening zoals je die mag verwachten van je leasemaatschappij

Je least al een SEAT Tarraco vanaf � 629 per maand.

Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd van 48
maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten

*Rekenvoorbeeld SEAT Financial Lease op basis van de SEAT TARRACO 1.5 TSI Style



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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