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SEAT



Încotro  
pornim?

Lumea nu stă pe loc. Și nici tu.   
Fiecare provocare este o oportunitate de a încerca ceva  
nou. Fii curios. Mergi tot mai departe.

Este și stilul nostru de viață. SEAT este o marcă născută în  
Barcelona. Inspirată de culoare și lumină. Alimentată de 
energie creativă și optimism. Suntem aici pentru ca ție 
să îți fie mai ușor să te deplasezi așa cum vrei. Așadar, 
încotro mergem?
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Deplasarea  
simplificată.

La SEAT, noi credem că deplasarea nu trebuie să însemne efort.  
Pentru nimeni.

Mașini pe care vrei să le conduci pentru că arată excelent și 
oferă senzații nemaipomenite. SUV-uri mari. Modele eHybrid. 
Trotinete electrice și biciclete. Soluții de mobilitate care fac 
deplasarea prin orașul tău mai inteligentă. Mai strălucitoare. Mai 
plăcută. Și înainte de orice, mai ușoară.
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Poți avea totul.

Să faci următorul pas în viață nu înseamnă să renunți la 
ceea ce îți place. Înseamnă să înveți lucruri noi. Să împarți 
cu cei care contează. Și să ai parte de experiențe împreună. 
SEAT Tarraco este SUV-ul de mari dimensiuni pentru cei care 
nu doresc niciodată să se oprească din creștere, alături de 
cei cu care doresc să continue acest lucru. 
Pentru că fiecare dorință îndeplinită, de la o călătorie prin 
toată țara la înotul cu rechinii, vă aduce pe toți mai aproape 
și vă duce mai departe în viață.



Cele mai bune  
liste cu dorințe sunt 
mereu tot mai lungi.

Ai planuri mari? Perfect. Cu SEAT Tarraco, ai loc pentru 
a continua să crești. Tehnologia pentru a rămâne 
mereu conectat. Și instrumentele pentru a continua să 
explorezi. Așadar, indiferent încotro te duce viața sau 
cum crește familia ta, lista ta de dorințe nu va înceta 
niciodată să se extindă.
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Dinamic.  
Îndrăzneț.  
Unic.

De ce să te mulțumești cu un singur mod de a trăi? SEAT 
Tarraco cu 4Drive este proiectat pentru o viață care le 
include pe toate. O grilă frontală mai mare îi subliniază 
natura sportivă, puternică și îndrăzneață, în timp ce 
liniile robuste și pronunțate îi accentuează latura 
sofisticată și elegantă. Blocul optic spate cu lumini pe 
toată lățimea autovehiculului continuă aspectul 
modern. Și totul este finisat cu logoul Tarraco reproiectat, 
cu litere de mână, pe partea din spate.
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Colindă țara în lung și în lat.   
Privește răsăritul.   
Fii un explorator.
Vrei să stabilești tendințe? SEAT Tarraco dispune de cele mai 
noi elemente de design SUV, astfel încât tu să poți deschide 
drumul cu un stil unic, ce îndeplinește nevoile tale și ale familiei 
tale. Tehnologie 100% cu leduri în față și în spate, inclusiv 
semnalizatoare spate dinamice, conectate printr-un design unic. 
O lumină de întâmpinare care te ajută să-ți găsești drumul în 
întuneric. 

Ești pregătit pentru mai mult? Jantele de aliaj de 20″ satinate 
creează o imagine îndrăzneață pe șosea.
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Cât de lungă este lista ta de dorințe? Cu până la 7 
locuri, îți asigură 700 l cu al 3lea rând rabatat sau 1775 l 
cu al 2lea și al 3lea rând rabatate. În versiunea cu 5 locuri, 
beneficiezi de capacitatea standard de 760l sau 1920l 
cu scaunele din spate rabatate. Acesta este spațiul în 
care poți avea totul. Și chiar mai mult.

Mai mult spațiu.
Pentru mai multă viață.
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Împărtășește-ți 
stilul.

SEAT Tarraco dispune de elemente contemporane, de ultimă oră, de 
design interior, ce oferă rafinament fiecărei călătorii. Pentru confort și 
lux alege între tapițeria textilă Alcantara® și pielea Vienna, iar pentru 
un stil sportiv-sofisticat alege scaunele tip scoică. Personalizează 
aspectul cu un panou de bord în culorile bright white, wood sau silver. 
Tapițeria neagră pentru plafon completează perfect orice finisaj interior.  
Singura întrebare este: Împreună cu cine te vei bucura de toate acestea?



O lume plină  
de experiențe. 
Te așteaptă.
Șoseaua este o pagină goală. Deci, care este povestea 
ta? Noul asistent inteligent de la SEAT, HolaHola, îți 
permite să îți gestionezi și să îți controlezi mașina 
folosindu-te numai de vocea ta. 

Conectează-ți smartphone-ul la ecranul tactil de 9,2″ 
prin Apple CarPlay™ sau Android Auto™ și gestionează-
ți aplicațiile favorite și muzica. Bucură-te de sunetul 
natural și echilibrat oferit de cele 10 difuzoare premium 
ale sistemului de sonorizare BeatsAudio™. 

Cockpit-ul digital SEAT de 10,25" ce poate fi personalizat 
permite acum afișarea a 3 funcții independente pe un 
singur afișaj ușor de urmărit. Ecranul tactil al panoului 
de bord îți oferă 3 panouri suplimentare care pot fi de 
asemenea afișate simultan. Conectivitate completă 
dintr-o singură privire.

20



TE
H

N
O

LO
G

IE

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară. Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre  

Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.



TE
H

N
O

LO
G

IE

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară. 

Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

22



Înainte este  
singura direcție 
în care trebuie 
să mergi.
SEAT Tarraco oferă cea mai avansată tehnologie, pentru o viață care le include pe toate. 
Pedala virtuală te ajută, asigurându-se că poți deschide și închide portbagajul chiar și 
atunci când ai mâinile ocupate. O funcție absolut logică, dacă te gândești la asta.

De exemplu, Top View Camera cuprinde camere față, spate și oglinzi exterioare ce oferă 
vizibilitate 360˚ și funcționează împreună cu Park Assist, pentru a te ajuta să parchezi 
fără manevre manuale. 

Există de asemenea și încărcătorul wireless, care îți alimentează telefonul doar prin 
contactul suprafețelor. 



Este mereu 
momentul  
să faci ceea ce 
îți place.
Călătorește confortabil și găsește temperatura ideală 
oriunde stai — sistemul Climatronic cu 3 zone cu Climatouch 
îți oferă control total pe 3 zone distincte ale modelului tău 
SEAT Tarraco, astfel încât toată lumea să fie fericită. Vrei să 
păstrezi aerul proaspăt în habitaclu? Senzorul pentru 
calitatea aerului Climatouch (AQS) și funcțiile AirCare ajută 
la reglarea și filtrarea fluxului de aer pentru a-ți oferi un aer 
mai bun și mai curat. Tot nu este suficient? Volanul cu 
încălzire sporește confortul și controlul necesare în condiții 
de conducere extreme. La revedere, păreri de rău.
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Mașina ta Tarraco. 
Conectată în permanență.
Savurează la maxim fiecare călătorie cu SEAT CONNECT. Rămâi pe trasa corectă și permanent informat, cu ajutorul sistemului infotainment, 
și conectează-te de la distanță prin intermediul smartphone-ului tău, prin aplicația SEAT CONNECT.

Cunoașterea este putere. 
Conduci conectat. Primești actualizări din 
trafic în timp ce ești pe drum și vezi detalii 
despre stațiile de servicii din jur. Pentru că 
este întotdeauna util să știi ce urmează.

•  Mașina ta Tarraco calculează cel mai scurt 
traseu în funcție de situațiile în timp real din 
trafic.

•  Găsești cele mai apropiate benzinării, 
programul lor de funcționare și prețurile lor 
la pompă.

•  Gestionează-ți muzica și hărțile de 
navigație prin intermediul sistemului 
Infotainment.

Concentrează-te pe ceea ce 
contează. 
Trăiește aventura fără griji. Tehnologiile noastre 
cele mai recente pentru siguranță sunt 
proiectate pentru a economisi timp prețios în 
caz de urgență.

•  Rămâi în siguranță, rămâi conectat. Funcția 
Apel privat de urgență se conectează automat 
la serviciile de urgență în cazul în care 
detectează un accident.

•  Este timpul pentru o verificare? Funcția 
Planificare evenimente service te anunță când 
trebuie să mergi cu Tarraco la service.

•  Ai nevoie de asistență? Apasă butonul pentru 
Apel în caz de pană pentru a lua legătura cu 
centrul nostru de asistență telefonică  
și a cere ajutor.

Mașina ta. Întotdeauna la 
îndemână. 
Pentru o viață în mișcare. Serviciile de Acces 
de la distanță îți permit să îți gestionezi 
autovehiculul de oriunde te-ai afla.

•  Preîncălzește interiorul mașinii tale utilizând 
sistemul auxiliar de încălzire prin intermediul 
aplicației SEAT CONNECT. Perfect pentru 
diminețile reci de iarnă.

•   Ai uitat unde ai parcat? Folosește funcția 
Poziție de parcare pentru a afișa locația.

•  Păstrează-ți calmul și continuă-ți treaba. 
Mașina ta Tarraco te va avertiza prin 
smartphone dacă detectează un potențial 
furt, atunci când ești plecat.
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Este vorba despre a te 
simți în siguranță. În fiecare 
clipă când te afli pe drum.
SEAT Tarraco este proiectat în primul rând cu 
gândul la starea ta de bine. De aceea, vine cu 
caracteristici avansate de siguranță și cea mai 
recentă tehnologie de asistență pentru șofer. Tot 
ce ai nevoie pentru a continua fără teamă.

Side Assist. 
Side Assist poate detecta mașini care se apropie, aflate 
în afara câmpului tău vizual, oferindu-ți un semnal de 
avertizare pentru a te ajuta la depășiri sau schimbarea 
benzii de rulare.
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Tempomat adaptiv predictiv. 
Cu sistemul de navigație+ 9.2", ACC devine 
predictiv, identificând curbele și limitele de viteză de 
pe șosea.

Travel Assist. 
Ochii și urechile tale. Un sistem cu funcții proiectate 
special pentru a te menține alert pe drum, îmbinând 
Lane Assist, Traffic Jam Assist, tempomatul adaptiv 
și funcția de schimbare automată a benzii.

Pre-Crash & Rollover Assist. 
Dacă mașina detectează un potențial incident, Pre-
Crash Assist tensionează centurile de siguranță, 
închide geamurile și chiar mai mult. Iar în cazul 
răsturnării, Rollover Assist activează sistemele 
necesare, cum ar fi Apel de urgență.

Traffic Sign Recognition (sistem de 
recunoaștere indicatoare rutiere). 
Ce urmează? Camera frontală integrată îți permite 
să vezi limitele de viteză și restricțiile de depășire 
direct pe cockpit-ul tău digital SEAT.
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Perfect pentru familie 
și alte 
sporturi extreme.

Viața de familie poate aduce cu sine provocări 
mai mari decât cucerirea oricărui munte. De 
aceea, noul SEAT Tarraco e-HYBRID vine cu spațiu 
suficient și cu conectivitate, pentru ca întreaga 
familie să fie fericită în fiecare călătorie. Grupul 
motopropulsor hibrid, capabil să furnizeze 245 cp, 
nu numai că face din acest Tarraco cel mai 
puternic de până acum, ci și versiunea cea mai 
ecologică pe care am produs-o.
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Fiecare vis începe cu o decizie. De la echipări și roți la tapițerie 
și culori, acum este momentul să îți pregătești modelul SEAT 
Tarraco pentru planuri mari. Ești gata să începi?

Ce urmează  
pe lista ta?



Echiparea FR.
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Vrei mai mult?
Obții mai mult.

Un stil sportiv atât la interior, cât și la exterior, detalii unice FR și 
un aspect care emană atitudine. Îmbinând puterea brută cu o 
sofisticare unică, echiparea FR le face pe toate.

Lasă soarele să intre.
Adu zilele minunate și pline de soare în interior,  
cu trapa panoramică vastă.

Cel mai bun este de preferat. 
Jante de aliaj 20" SUPREME Matte Cosmo 
Grey satinat. Mai bine de atât nu se poate.
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Mergi mai departe. Întoarce capete. 
Stilul ca standard. Uși, bare de protecție, oglinzi 
exterioare și cadrul superior al grilei, toate în sofisticata 
nuanță Cosmo Grey.

Creat la comandă. 
Scaunele tip scoică îți oferă controlul necesar pe pistă. 
Odată reglate în poziția ta ideală de condus, funcția 
memorie stochează datele și va aduce scaunele 
automat la această poziție.

Născut pentru a fi observat. 
Evacuări exclusive pentru echiparea FR. 
Pentru că unele lucruri merită să fie unice.

Conectat în permanență. 
Fii cu un pas înaintea traficului cu ajutorul 
actualizărilor periodice și localizează cele mai 
apropiate stații de servicii sau parcări atunci când 
ești pe drum. Totul prin SEAT Connect.
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Standard.

Siguranță: 

• Park Assist

• Front Assist

• Adaptive Cruise Control

• Sistem de detectare a oboselii

• Sistem de protecție pietoni

• Controlul electronic al stabilității

• Amortizare în față și spate

• Airbaguri pentru șofer și pasagerul față

• Airbag lateral în față și cortină

Electronică:

• SEAT Digital Cockpit cu ecran de 10,25″

• Radio standard cu ecran de 8,25″

• Servicii SEAT CONNECT

•  Full Link prin cablu pentru sistemul Media

• 8 difuzoare

• 3 prize USB tip C iluminate 

• Climatronic cu 3 zone cu Climatouch 

•  Bloc optic spate cu leduri, pe toată lățimea 

autovehiculului

•  SEAT Drive Profile cu buton  

Driving Experience

Exterior:

•  Ornamente mai late ale pasajelor 

roților în negru

•  Oglinzi exterioare, cadrul grilei 

frontale și ornamentele decorative 

vopsite în Cosmo Grey

•  Bare de plafon și rame de geamuri 

negre

• Geamuri fumurii 

• Jante de aliaj de 19″ 

•  Ștergător de parbriz cu control 

intermitent, cu senzori de lumină și 

ploaie

•  Denumire cu aspect de scris de mână

Interior:

• Prag de ușă iluminat cu literele FR

•  Lumină ambientală albă  

în panourile ușilor față și spate

• Lumină interioară în spațiul pentru picioare

• 2 lămpi de lectură în față

•  Volan sport multifuncțional  

îmbrăcat în piele cu logoul FR

• Scaune sport tip scoică

•  Scaun șofer electric cu funcție memorie

• Pedale din aluminiu



Jante de 20″ Supreme satinate. Grilă față matrițată la cald. 
Și un design care include sofisticare, la interior și la exterior. 
Echiparea Xcellence este pentru cei care știu că, atunci când 
vrei să obții tot ce are de oferit viața, fiecare detaliu contează.

De ce să te mulțumești  
cu mai puțin?

Te definește stilul tău? 
Echiparea Xcellence este gândită pentru cei 
care vor mai mult. Până în cele mai mici detalii, 
cum ar fi logoul distinct din pragul ușii.

Nu trebuie să începi cu puțin. 
Jante de aliaj 20″ Supreme Matte satinate te 
provoacă să trăiești pe picior mare. Greutate 
redusă. Eleganță. Și cel mai mare SEAT din istorie.
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Echiparea Xcellence.



Standard.

Siguranță: 

• Park Assist 

• Cameră video pentru marșarier

• Front Assist

• Adaptive Cruise Control

• Sistem de detectare a oboselii

• Sistem de protecție pietoni 

• Controlul electronic al stabilității

• Amortizare în față

• Airbaguri pentru șofer și pasagerul față

• Airbag lateral în față și cortină

Electronică:

• SEAT Digital Cockpit cu ecran de 10,25″

• Radio standard cu ecran de 8,25″

• Servicii SEAT CONNECT

•  Full Link prin cablu  

pentru sistemul Media

• 8 difuzoare

• 3 prize USB tip C iluminate

• Climatronic cu 3 zone cu Climatouch 

•  Bloc optic spate cu leduri, pe toată 

lățimea autovehiculului

•  SEAT Drive Profile cu buton Driving 

Experience

Easy Access:

• Kessy (Entry and Go) 

• Hayon electric cu pedală virtuală

Exterior:

• Oglinzi exterioare cu Welcome Light

• Ornamente pasaje de roată negre

•  Grilă față cu tehnologie de deformare la 

cald

•  Bare de plafon cromate și ornament 

lateral

•  Ștergător de parbriz cu control intermitent, 

cu senzor de lumină și ploaie

• Jante Aerowheel 19″  

Light & Style: 

•  Geamuri laterale din sticlă termoizolantă, 

lunetă fumurie și geamuri fumurii 

începând cu stâlpul B 

•  Lumină ambientală albă în panourile 

ușilor față și spate 

• Cadre de geam cromate

•  Lămpi cu leduri în mânerele interioare 

ale ușilor

Interior:

•  Prag de ușă iluminat cu inscripție Xcellence

• Lumină interioară în spațiul pentru picioare

• 2 lămpi de lectură în față

•  Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

•  Scaune sport/confort din material textil/

Alcantara® 

•  Suport pentru documente sub scaunul față 

stânga
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Mergi pe cărări nebătătorite? 
Profită la maxim de orice drum cu modurile de 
tracțiune Off-Road, Zăpadă, Confort, Eco, Sport și 
Individual pentru sistemul tău de tracțiune 
integrală 4Drive.

Tu deții controlul. 
Senzori avansați. Mecanism de direcție automat. Și o 
remorcă în spate. Datorită Trailer Assist, tu controlezi 
parcarea mașinii tale SEAT Tarraco, iar acum acest lucru 
este mai simplu ca niciodată*.

Continuă să ieși în evidență. 
Nu te temi să strălucești? Barele de plafon cromate, 
ornamentele, cadrele geamurilor și detaliile exterioare îți 
completează noul aspect.

Relaxare. Eleganță. Oriunde ai merge. 
Indiferent în ce direcție mergi, scaunele sport  
cu tapițerie din piele neagră elegantă Vienna te duc la 
destinație în mod confortabil*.

*A
ce

as
tă

 e
ch

ip
ar

e 
es

te
 o

pț
io

na
lă

.
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Echiparea Style.
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Când știi ce vrei, să îți afișezi adevăratul stil este simplu. Cu jante 
de aliaj de 18″ satinate și elemente cheie la interior și la exterior, 
echiparea Style este pentru toți cei care înțeleg exact ce au nevoie.

Să ai totul  
este ușor.

Bine nu este suficient de bine. 
Când este vorba despre gusturi, intuiția ta știe cel 
mai bine. Echiparea Style combină designul elegant 
și calitatea cu toate elementele de care are nevoie 
experiența ta la volan.

Viața înseamnă să trăiești pe picior mare. 
Jantele de aliaj de 18″ Performance satinate sunt perfecte 
pentru tot ce ți-ai propus. Și apoi ceva mai departe.
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Stil din orice perspectivă. 
Barele de plafon, cadrele geamurilor și elementele 
laterale negre asortate completează aspectul elegant 
din cap până în picioare al modelului SEAT Tarraco.

Vizibilitate mai bună. Atingeri mai simple. 
Un ecran tactil mai mare, de 8,25", îți permite să accesezi cu 
ușurință multiple funcții.

Fii strălucitor. 
Fii gata să luminezi noaptea cu luminile full LED ale 
farurilor și blocului optic spate, inclusiv cu semnalizatoare 
dinamice în spate.

Savurează călătoria. 
Stilul întâlnește clasa, la scaunele confort cu tapițerie 
Olot cu inserții îndrăznețe din piele Alcantara® neagră.
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Standard.

Siguranță: 

• Controlul distanței la parcare

• Tempomat 

• Sistem de detectare a oboselii

• Controlul electronic al stabilității

• Amortizare în față

• Airbaguri pentru șofer și pasagerul față

• Airbag lateral în față și cortină 

• Sistem de monitorizare presiune în anvelope

•  Servodirecția variabilă asistată în funcție de 

viteză (Servotronic)

Electronică:

• SEAT Digital Cockpit cu ecran de 10,25″

• Radio standard cu ecran de 8,25″

• Servicii SEAT CONNECT

• 8 difuzoare

• 3 prize USB tip C iluminate

•  Sistem de climatizare controlat  

electronic

•  Bloc optic spate cu leduri, pe toată 

lățimea autovehiculului

•  Faruri Full LED cu lumini de zi

•  Proiectoare de ceață cu leduri  

și funcție adaptivă în viraje

Exterior:

• Oglinzi exterioare cu Welcome Light 

• Ornamente pasaje de roată negre

•  Șine de acoperiș, cadre geamuri  

și ornamente laterale negre

•  Denumire logo cu aspect scris 

de mână

• Jante de aliaj de 17″ 

•  Geamurile laterale și spate  

din sticlă termoizolantă

•  Ștergător de parbriz cu control 

intermitent, cu senzor de lumină și 

ploaie

Interior:

•  Iluminare interioară cu leduri:  

2 lămpi de lectură și spațiul pentru picioare

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele 

•  Spătare scaune față cu buzunare

• Scaune Cloth Comfort

•  Suport pentru documente sub scaunul față 

stânga



17" 18"

DYNAMIC 17″

JANTE DE ALIAJ UȘOR 
BRILLIANT SILVER
St

JANTE DE ALIAJ UȘOR 

PERFORMANCE 18″ 

37/1 BLACK SATINATE
St

Roțile.

19" 20"

EXCLUSIVE 19″

JANTE AERO NUCLEAR GREY 
SATINATE
XC

SUPREME 20″

JANTE DE ALIAJ 37/2 SPORT 
BLACK MATTE SATINATE
XC

JANTE DE ALIAJ UȘOR 

EXCLUSIVE 19″ 

COSMO GREY SATINATE
FR

JANTE DE ALIAJ UȘOR SUPREME 20″ 

37/3 COSMO GREY SATINATE
FR
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Style St  
Xcellence XC  

FR FR

Standard   
Opțional   



REFLEX SILVER²ORYX WHITE3,4

DARK CAMOUFLAGE³,4

MERLOT RED²,⁴ ATLANTIC BLUE²St  XCSt  XC  FR

St  XC  FR St  XC  FR

St  XC  FR St  XC

Culori.

URANO GREY¹,4 DEEP BLACK²,4St  XC  FRDOLPHIN GREY²,4 St  XC  FR
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Style St  
Xcellence XC  

FR FR

Standard   
Opțional   

¹Soft.
²Metalizat.

³Exclusiv.
⁴Oglinzi exterioare de culoare  

Cosmo Grey pentru echiparea FR.
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Style St  
Xcellence XC  

FR FR

Standard   
Opțional   

MATERIAL TEXTIL OLOT CU INSERȚII ALCANTARA® NEGRE MATERIAL TEXTIL BAZA CU INSERȚII ALCANTARA®St XC PIELE VIENNA BLACK XC

SCOICĂ  PIELE VIENNA BLACKFR FR

Tapițerii.
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Îți place să fii mereu în mișcare? Indiferent unde  
te duce viața, SEAT Tarraco vine cu o gamă  
de echipări și accesorii care te ajută să savurezi 
fiecare experiență nouă.

Este plăcut  
să faci mai mult.



Exterior.
Fă lucrurile în felul tău. Descoperă detaliile și finisajele cu care mașina ta 
SEAT Tarraco atinge următorul nivel al designului.

Proiectoare de ceață & ornamente uși. 
Fă următorul pas cu stil. Ornamentele sofisticate de la proiectoarele 
de ceață și ușile laterale evidențiază designul avansat al modelului 
SEAT Tarraco.

Ornament pentru hayon. 
Din față până în spate, SEAT Tarraco este gândit pentru mai mult. 
Ornamentul pentru hayon aduce o nouă dimensiune călătoriei tale.
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Interior.

Panou & plasă de depozitare 
multifuncțională. 
Îți place să fii mereu pregătit? Adăugând un panou  
și o plasă de depozitare multifuncțională pe o latură a 
portbagajului, toate micile obiecte esențiale pot fi 
păstrate la îndemână.

Bandă elastică multifuncțională. 
Tu ești în mișcare, nu bagajele tale. Fixează-ți bagajele 
și alte obiecte din portbagaj cu ajutorul unei benzi 
elastice. Și pornește la drum liniștit.
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Nicio dorință nu este 
prea mare.  
Fii pregătit pentru orice.
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Suport pentru schiuri. 
Mergi pe pârtie iarna aceasta? Acest suport pentru schiuri 
este proiectat special și perfect pentru folosirea în familie. 
Poate transporta 4-6 perechi de schiuri sau 2-4 snowboarduri.

Extensie pentru suportul de schiuri. 
Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Suportul extensibil pentru 
schiuri & snowboard îți permite să transporți până la  
5 perechi de schiuri sau 2 snowboarduri deodată. Ca să vă 
puteți bucura de aventuri pe pârtie, împreună.

Transport.
Ai totul? Ia totul cu tine. 
În special când se aude chemarea iernii.



Transport.

Suport de biciclete pe cârligul de 
remorcare. 
Roțile în plus nu trebuie să însemne muncă în plus. 
Barele din aluminiu ale suportului pentru cârligul 
de remorcare susțin orice tip de bicicletă. 
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Suport pentru biciclete. 
Mergi pe cărări nebătătorite? Ia cu tine și bicicleta, 
cu suportul pentru biciclete ușor de montat și 
repoziționat. Prindere rapidă și simplă. Cu grijă 
permanentă pentru cadrul bicicletei.

Suport pentru plăci de surfing. 
Mereu în mișcare? Suportul pentru plăci de 
surfing se fixează în siguranță pe barele pentru 
plafon și se adaptează pentru până la 2 plăci.

Bare pentru plafon. 
Barele de transport față și spate se fixează cu 
ușurință pe plafon și includ un sistem antifurt 
sigur. Sunt gata de plecare. Tu ești?

Transport.
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Protecție.

Tavă pentru portbagaj semirigidă. 
De ce să lași puțină murdărie să te întârzie? Un element semirigid din 
spumă îți protejează portbagajul de murdărie, lichide vărsate și orice 
altceva mai poate să apară la drum.

Tavă pentru portbagaj & ornament bară de protecție. 
Ai planuri mari? Tava pentru portbagaj cu pereți înalți și ornament din inox îți 
protejează mașina SEAT Tarraco în timpul încărcării și descărcării.
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Covorașe clasice, gri. 
Un mic detaliu pentru ceva nemaipomenit. Covorașele pentru față și spate 
de un gri sofisticat protejează și scot în evidență.

Apărătoare de noroi față și spate. 
Drumurile noi aduc provocări noi. Cu apărătoarele de noroi din față 
și spate îți poți proteja modelul SEAT Tarraco de mici obiecte 
proiectate în mers.

Covorașe Velpic®. 
Pornește la drum confortabil cu covorașele groase Velpic® ce au o parte 
inferioară antiderapantă din cauciuc.

Covorașe din cauciuc. 
Tu alegi aspectul. Așa că, alege unul durabil. Covorașele impermeabile 
din cauciuc adaugă un plus de aderență și protecție. Sau, pentru mai 
multă eleganță, optează pentru cele textile.



Viața este prea scurtă ca să te supere nimicurile.  
Experții din echipa noastră de service SEAT folosesc 
numai piese originale SEAT pentru a îți păstra modelul 
SEAT Tarraco în cea mai bună stare – și pentru ca tu să 
rămâi mereu la fel de îndrăzneț.

O viață mai plină 
de pasiune  
începe de aici.
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Treci la ZERO, misiunea ecologică SEAT

 Schimbările climaterice.  Resursele.  Calitatea aerului.  Respectul față de mediu.
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Informații legate  
de mediu.

Aerodinamica 
Cu o aerodinamică îmbunătățită a 
autovehiculului datorită designului optimizat al 
caroseriei, roților și sistemului de răcire.

Luminile
Farurile și lămpile spate sunt 100% leduri, reducând 
semnificativ consumul de curent și crescând durata 
de viață și eficiența luminilor.

Calitatea aerului
Motoarele diesel includ un tratament optimizat 
al gazelor de eșapament, sistemul de reducere 
catalitică selectivă (SCR) cu dozare dublă de 
AdBlue®, pentru a reduce și mai mult emisiile 
de oxizi de azot.

Profilul de conducere SEAT Eco 
Modul ECO permite un stil de conducere care 
modifică parametrii motorului și transmisiei 
pentru a reduce consumul de combustibil și 
emisiile.

Caroseria 
Utilizarea oțelului cu rezistență foarte mare, 
aspect care, împreună cu tehnologia de 
deformare la cald, permite reducerea grosimii 
și greutății, fără scăderea performanțelor.

Motorizările
• e-HYBRID: Zero emisii în regim electric.

Materialele regenerabile și reciclate
Utilizarea unor materiale regenerabile (bumbac, 
cauciuc natural și celuloză) și a unor materiale 
reciclate (plastic) în diverse zone ale autovehiculului.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară. Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre  

Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.



Informații legate  
de mediu.

Anvelopele
Anvelopele cu rezistență scăzută la rulare 
asigură reducerea coeficientului de rezistență 
la rulare.

Scaunele
Utilizarea noilor formule de spumă PUR reduce 
emisia de compuși organici volatili (COV) în 
interiorul habitaclului cu până la 50%.

Acustica
Toate versiunile includ un sistem cu etanșare 
dublă a ușilor, care reduce nivelul de zgomot și 
sporește confortul.

Intelligent Hybrid  
(Hibridul inteligent)
O funcție care ajută șoferul să conserve și să 
optimizeze puterea electrică, în funcție de 
traseul planificat.

e-Range monitor (monitorizare 
autonomie electrică)
Informează șoferul cu privire la creșterea  
autonomiei motorului exclusiv electric, la oprire. 

Zero emisii
Un indicator care arată distanța parcursă cu 
zero emisii, folosind exclusiv regimul electric.
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SEAT este o companie dedicată unei politici de dezvoltare continuă a produselor și de aceea își rezervă dreptul de a 

modifica specificațiile, culorile și prețurile fără notificare prealabilă. Astfel, informațiile din această broșură au numai 

un caracter informativ. Deși SEAT depune toate eforturile ca specificațiile să fie exacte în momentul publicării, trebuie 

să verificați întotdeauna împreună cu partenerul autorizat SEAT dacă datele sunt actualizate. Din cauza limitelor 

procesului de tipărire, culorile din această broșură este posibil să fie ușor diferite de cele reale. Acest autovehicul și 

toate piesele sale, precum și piesele de schimb originale, au fost proiectate conform reglementărilor legale de 

prevenire și minimizare a impactului asupra mediului înconjurător, prin utilizarea materialelor reciclate/reciclabile și 

luarea măsurilor necesare pentru reciclarea corespunzătoare, în vederea conservării și îmbunătățirii calității mediului.

05/2021. Tipărit în România.


