
Новиот  
SEAT Tarraco.



Зошто не сега?
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Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. 
Ве молиме посетете ја локалната веб-страница на SEAT за да дознаете повеќе за понудата за производот достапна за вас.

Премногу тешко? Премногу доцна? Премногу стар? 
Оправдувањата се лесни. 
Но, за промена потребна е храброст. 
Новиот SEAT Tarraco е за смелите. 
За SUV авантуристи кои одбиваат животот да 
помине без возбуда. 



Создаден во 
Барселона.

1953 година. Првиот SEAT беше произведен во фабриката 
во Барселона и со тоа го започна прогресот во целата 
земја. 60 години подоцна и сеуште ги движиме луѓето низ 
целиот свет.

Но Барселона сè уште не инспирира. Нејзиниот креативен 
дух тече низ нашите вени. Го храни секој наш автомобил. 
(Всушност, 50% од енергијата што ја користиме за да ги 
направиме нашите автомобили доаѓа директно од
Медитеранско сонце.) Ова е град кој никогаш не запира.
И ние исто така. Зошто? Затоа што имаме ушто толку многу 
места.
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Our global range of cars and product specifications varies from country to country. Please, visit your local SEAT website to know more about the product offer available for you.



Светот е полн со можности. 
SEAT овозможува нивна 
максимална употреба. Она 
што останува на вас е да 
поставите сопствена рута. 
Поставете ги вашите 
сопствени цели. Продолжете 
да се движите низ 
динамичноста на животот. 
Тоа е она што најдобро го 
правиме.

Лесна 
мобилност.
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Ваш простор.
Ваш дизајн.

Што е следно?



Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. 
Ве молиме посетете ја локалната веб-страница на SEAT за да дознаете повеќе за понудата за 
производот достапна за вас.

Новиот SEAT Tarraco е дизајниран за вашата 
безбедност и благосостојба. Затоа доаѓа со 
најновите напредни безбедносни карактеристики, 
како што е адаптивен темпомат, кој автоматски го 
регулира забрзувањето и забавувањето во 
зависност од сообраќајот. 
Tarraco има се што е потребно за да продолжите да 
се движите без грижи. 

Безбедноста 
е најважна.
Во секој 
поглед.

Безбедност
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Асистентот за сообраќаен метеж го проценува 
растојанието од другите автомобили во 
сообраќајот и ја прилагодува вашата брзина, 
додека асистентот за коловозна лента ве држи во 
планираната лента.

03. Асистент за сообраќаен метеж 
и одржување коловозна лента.

Автомобилот пред вас ненадејно сопира? 
Системот Front Assist реагира веднаш и ги 
активира сопирачките за да одржи 
безбедно растојание. 

04. Front Assist.

Ако автомобилот детектира потенцијален 
инцидент, Pre-Crash асистентот ги затегнува 
безбедносните појаси и ги затвора прозорците. 
А ако се случи превртување, Rollover асистентот 
ги активира потребните системи како eCall.

05. Pre-Crash и асистент за 
помош при превртување.

Во случај на сериозна несреќа, eCall 
автоматски ги известува итните служби. 
Мануелната активација е преку копчето 
позиционирано на кровот на возилото. 

01. Итен повик.

Интегрираната предна камера ви овозможува 
да ги видите ограничувањата на брзината и 
ограничувањата за претекнување, директно во 
SEAT Digital Cockpit.

02. Препознавање на сообраќајни знаци.03
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Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. 
Ве молиме посетете ја локалната веб-страница на SEAT за да дознаете повеќе за понудата за производот достапна за вас.

Xcellence.
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Врвни 20 инчни машински алуминиумски 
тркала. Предна решетка со уникатен 
печат. И софистициран дизајн и одвнатре и 
однадвор.

Xcellence нивото на опременост е за оние, 
на кои секој детал им е важен.

Време е за 
следниот чекор.

Нема лимити.
Само можности.

Xcellence е за тие што 
сакаат повеќе. До 
последниот детал како 
логото на прагот од 
вратите.

Зошто компромис?

Врвните 20 инчни Matte 
машински обработени 
тркала ве предизвикуваат да 
живеете на големо. 
Лесни. Стилски. И најголеми 
во историјата на SEAT. 



Без разлика на дестинацијата, 
Спортските Vienna кожни седишта, 
ќе ве однесат таму во максимален 
комфор. 

Искористете ги во целост 
можностите на погонот на сите 
тркала со изборот на профилите 
Off-Road, Snow, Comfort, Eco, Sport 
или Individual.

01. Одите надвор од патот? 02. Релаксиран. Стилски. 
Каде и да одите.
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Стандардна опрема

Безбедност
• Помош при паркирање: Функција за 
автоматско паркирање (вклучува 
предни и задни сензори за 
паркирање)
• Адаптивен темпомат
• Систем за препознавање на замор
• Воздушни перничиња за возачот и 
совозачот
• Странично воздушно перниче 
напред, со завесно воздушно перниче

Надворешност
• Странични ретровизори со Welcome
светло со логото на Tarraco
• Црвени лајсни на лак
• Хромирани шини на кровот и
хромирани странични калапи
• 19" Exlusive машински обработени  
алуминиумски тркала
Светлина и стил:
• Затемнети стакла
• Хромирани рамки на прозорите. 
Бело амбиентно осветлување на 
предните и задните врати, LED светла 
во внатрешноста рачките на вратите

Електроника
•SEAT Digital Cockpit со 10,25 "екран
• Целосни LED фарови со LED
дневни светла
• Предни LED фарови за магла со
аголно осветлување
• LED задни светла
• Радио Медиа Систем Plus со 8 "екран
Профил на SEAT Drive со
Копче за возење со 4 различни режими 
(Normal / Sport / Eco / Individual)
• 4Drive верзиите вклучуваат Off-road
и Snow режими

Внатрешност
• Осветлен праг на вратата
со лого Xcellence
• Мултифункционален кожен управувач 
со лого Xcellence
• Предни Sport/Comfort седишта со 
текстилна Baza/Alcantara® тапацир
• Држач за документи под предното 
лево седиште

14



Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. 
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Мултифункционалниот кожен 
управувач со Xcellence лого, 
хромираните детали и рачката од 
менувач обложени во кожа го 
поставуваат трендот. 

Можете да блескате. Хромираните 
кровни шини, рамките од прозорците 
и надворешните детали, го 
комплетираат вашиот нов изглед. 

03. Не се задоволувајте со малку.

Барате повеќе? Со декоративната 
Hikory Nisha  апликација од дрво, 
Xcellence командната табла ја 
надополнува елеганцијата на 
Tarraco.

04. Елеганцијата е избор.

Напредни сензори. Автоматско 
управување. Благодарение на 
Trailer Assist, паркирањето на 
приколка е уште полесно и 
поедноставно.

05. Вие ја имате контролата. 06. Бидете уникатни.
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Style.
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Ваша иднина. Ваше патување. Ваш поглед. 
Со 18 инчни машински обработени 
алуминиумски тркала и клучни елементи во 
внатрешноста, нивото на опременост Style, 
е за сите оние кои знаат точно што сакаат. 

Ова е вашиот 
стил.

Кога доброто не е доволно.

Кога е во прашање вкусот, 
вашата интуиција знае 
најдобро. Style комбинира 
дизајн и квалитет, затоа што 
вашето возачко доживување 
го заслужува тоа. 

Животот е да се живее на големо.

Performance 18 инчните 
машински обработени 
алуминиумски тркала се за 
сите терени. 



Стилот ја комплетира елеганцијата 
со Comfort седиштата, обложени со 
Olot ткаенина и Alcantara® 
елементи.

Црните кровни шини го 
надополнуваат изгледот на 
Tarraco од глава до пети. 

01. Стил во секој поглед. 02. Уживајте во возењето.
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Стандардна опрема

Безбедност
 • Задни сензори за паркирање 
вклучувајќи оптички систем за 
паркирање
• Адаптивен темпомат
• Систем за препознавање на замор
• Воздушни перничиња за возачот и 
совозачот
• Странично воздушно перниче 
напред, со завесно воздушно перниче
• Сензор за притисок во гумите

Надворешност
• Странични ретровизори со Welcome
светло со Tarraco лого
• Црни корвни шини 
• Црни рамки на прозорите
• 17" Dynamic алуминиумски тркала

Електроника
• SEAT Digital Cockpit со 10,25 "екран
Интеграција на паметни телефони со 
Full Link (MirrorLink™, Apple CarPlay™,
Google Android Auto™)
• Целосни LED светла со LED
дневни светла
• Предни светла за магла со функција 
за аголно осветлување
• Гласовна контрола
• Радио Медиа Систем Plus со 8" екран

Внатрешност
• Внатрешнo LED осветлување со
LED светла за читање и LED 
осветлување во делот на нозете
• Мултифункционален кожен волан
• Потпирачи за грб на предните 
седишта со џебови за багаж и маси на 
преклопување
• Предни Comfort седишта со Olot 
ткаенина и црни Alcantara® елементи
• Држач за документи под предното 
лево седиште
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Внатрешни LED светла. 8 инчен 
екран на допир со Full Link. Аудио 
систем со 10 звучници. Нивото на 
опременост Style е се што ви е 
потребно во возењето.

Стилот секогаш прави разлика. 
Црните надворешни детали и рамки 
околу прозорците се комбинација на 
стил и функција во едно. 

03. Сакате повеќе?

Што е разликата меѓу одличното и 
просечното? Обложувањето на 
комадната табла во Glistenwhite 
Nisha ја носи внатрешноста на 
повисоко ниво. 

04. Се е во деталите.

Подгответе се да ја осветлите ноќта 
со целосните предни и задни LED 
светла, со динамички индикатори на 
задниот дел. 

05. Нека биде светло. 06. Сопствен стил.
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Style St  
Xcellence XE  

Стандардно   
Опција   

Фелни.
20″ 19"

18″
17"

StPerformance 
18″ Machined

StDynamic 17″ 

XESupreme 20″ 
Matte Machined XEExclusive 19″ 

Machined
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Бои.

Oryx White*** St  XE  Reflex Silver** St  XE   Titanium Beige** St  XE   Atlantic Blue**  St  XE   

Indium Grey** St  XE  Urano Grey* St  XE  Deep Black** St  XEDark Camouflage*** St  XE  
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Style St  
Xcellence XE  
Стандард   

Опција 
*Акрилна.

**Металик.
***Exclusive.
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Внатрешност.

Vienna Black кожен ентериер

Baza ткаенина / Alcantara® / PVC Bison

Olot ткаенина со Black Alcantara® 
странични елементи

Style St  
Xcellence XE  
Стандард   

Опција   

XE

XE

St
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Информации за животната средина.

ЕКО совети: Проверете ги советите за поефикасно и 
поекономично возење.

EKO тренер: ги препознава непотребните додавања на гас и 
кочење, за порелаксирано и ефикасно возење. 

Сите мотори со автоматски менувач, доаѓаат со таканаречен 
“inertia mode” за заштеда на гориво и намалување на емисии.

86% од каросеријата е составена од челик 
со висока цврстина. Благодарение на 
најновата технологија, каросеријата е 
потенка, но ги задржува механичките и 
структурни квалитети.

ЕКО возење   

Каросерија   

Сите мотори стандардно се опремени со 
Start/Stop технологија.
Модуларната конфигурација го намалува 
вкупниот број на компоненти и делови, што 
резултира со полесна каросерија.

Мотори   

Дизел моторите имаат интегриран Selective 
Catalytic Reduction (SCR) систем за 
минимизирање на штетите емисии.

Квалитет на воздух   

Интегрираните целосни LED светла ја 
намалуваат потрошувачката на 
електрична енергија и го зголемуваат векот 
на траење на светлата. 

Осветлување   
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Обновливите материјали како памук, 
природна гума и целулоза се присутни во 
различни делови од возилото.

Обновливи материјали 

Сите верзии на SEAT Tarraco вклучуваат 
акустични ветробрански стакла, 
намалувајќи го нивото на бучава во 
внатрешноста, со што се зголемува 
комфорот. 

Акустика   

Подобрувањата на резервоарот за гориво 
во делот на херметичкиот спој, ја 
зголемуваат абсопцијата нa 
јаглеводородни честички од активен јаглен 
за  85%.

Резервоар   

Со употребата на новата R1234YF 
течност за ладење, се намалува 
потенцијалот за глобално 
затоплување за 99.7%.

Климатизација 

Целта на SEAT за заштита на природата.

 Заштита на природата.   Заштита на природните ресурси.   Заштита на здравјето.

Новите пневматици се карактеризираат 
со низок отпор при вртење. 

Пневматици   



SEAT е посветен на политиката на постојан развој на производите и го задржува правото да прави промени на спецификациите, боите и цените без претходна н ајава. Информациите во оваа 
брошура се дадени само како насоки. Иако SEAT прави напори за да се осигура дека спецификациите се точни во времето на објавување, претходно секогаш треба да се консултирате со 

вашиот овластен SEAT партнер за најновите информации. Поради ограничувањата при процесот на печатење, боите во оваа брошура може да се разликуваат во нијанси со вистинските бои на 
каросеријата и боите на материјалите. Ова возило, негови делови, како и оригиналните резервни делови, се дизајнирани во согласност со законските прописи за минимизирање на влијанието 

врз животната средина, преку употреба на рециклирани материјали, како и со мерките кои се преземаат за подобрување на квалитетот на животната средина. 


