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Stvořeno 
v Barceloně.

Píše se rok 1953. Z naší montážní linky v Barceloně sjíždí 
první SEAT a uvádí celé Španělsko do pohybu. O více než 
60 let později poskytujeme mobilitu lidem po celém světě.

Barcelona nás nepřestává inspirovat. Její kreativní duch 
nám koluje v žilách. Oživuje každý vůz, který vyrobíme. 
(Ostatně 50 % energie, kterou používáme k výrobě našich 
vozů, pochází přímo ze středozemního slunce). Toto město 
se nikdy nezastaví. A to platí i pro nás. Proč? Protože existují 
místa, kam chcete dojet.
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Svět je plný možností. SEAT 
je tu, abyste je mohli snadno 
využívat. Naplánujte si vlastní 
trasu. Stanovujte si vlastní 
cíle. Svobodně proplouvejte 
svým neustále se měnícím 
životem. To je přesně to, 
v čem vám pomáháme.

Jaký by to mělo smysl, kdyby 
vám naše vozy nedávaly 
svobodu, nezlepšovaly vaše 
životy a neumožňovaly vám 
posouvat věci k lepšímu? 
Pokud to není snadné, pak 
to není mobilita.

Snadná 
mobilita.
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Vaše Tarraco.
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Proč zpomalovat? Vždyť jste teprve začali. 
Nový SEAT Tarraco je SUV s nejmodernějším 
designem. Vpředu i vzadu disponuje výhradně 
vyspělou LED technologií včetně dynamických 
ukazatelů směru vzadu, propojených okouzlujícím 
designem. A funkcí uvítacího osvětlení, která vám 
pomůže najít cestu i ve tmě. 

Jste připraveni na víc? S lehkými 20" broušenými 
koly z lehké slitiny zanecháte na silnici 
mimořádný dojem.

Pohled dopředu 
je vždy skvělý.

Vnější design
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Silnice pro vás bude nepopsaná stránka. Jaký 
příběh na ni napíšete? Připojte si svůj chytrý 
telefon k 8" dotykovému displeji prostřednictvím 
systému Apple CarPlay™ nebo Android Auto™, 
abyste na něm mohli ovládat své nejoblíbenější 
aplikace a přehrávání hudby. A s audiosystémem 
BeatsAudio™ si můžete užívat poslechu 
přirozeného a vyváženého zvuku z 10 prémiových 
reproduktorů. 

Co vás čeká? Nastavitelný 10,25" digitální panel 
přístrojů („Digital Cockpit“) vám umožní přepínat 
mezi mapami, audiosystémem a asistenčními 
funkcemi na snadno čitelném, centrálně 
umístěném zobrazení. Chcete ještě víc? 
Optimalizujte si každou jízdu výběrem vhodného 
jízdního režimu podle cesty, na kterou se 
chystáte vydat.

Svět zážitků. 
V dosahu 
vašich prstů.

Technologie
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Není důvod zůstávat doma. Díky nezávislému topení 
bude mít klimatizovaný interiér vašeho nového vozu 
SEAT Tarraco ideální teplotu už v okamžiku, kdy do 
něj budete nastupovat. A díky třízónové automatické 
klimatizaci Climatronic si mohou cestující vpředu i ve 
druhé řadě zvolit vlastní nastavení. Ještě vám to 
nestačí? Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu promění 
každou jízdu v naprosté potěšení. Sbohem, výmluvy.

Vždy je správná 
doba pro to, 
co milujete.

Technologie
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Pro nový SEAT Tarraco je vaše bezpečnost a pohoda 
nejvyšší prioritou. Proto je vybaven nejmodernějšími 
a nejvyspělejšími bezpečnostními prvky. Například 
adaptivním tempomatem, který automaticky zrychlí 
nebo zpomalí váš vůz v závislosti na dopravní situaci. 
K dispozici máte všechno, co potřebujete pro jízdu 
bez obav.

Pocit bezpečí 
je rozhodující. 
V každém 
okamžiku jízdy.

Bezpečnost

Funkce eCall v případě vážné nehody automaticky 
upozorní záchranné složky. Nebo můžete navázat 
telefonní spojení stisknutím tlačítka na stropě.

Vjel vám do cesty náhle cyklista? Začalo vozidlo 
vpředu nečekaně brzdit? Front Assist reaguje 
okamžitě a automaticky aktivuje brzdy, aby 
zachoval bezpečnou vzdálenost. Žádné obavy.

Nouzové volání.

Front Assist.
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Váš styl.
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Stupeň výbavy Xcellence.
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Bez ohledu na směr, pro který se 
rozhodnete, ve sportovních 
sedadlech, čalouněných elegantní 
černou kůží Vienna, se tam dostanete 
v maximálním komfortu.

Získejte z každé jízdy maximum 
pomocí jízdních režimů Off-Road, 
Snow, Comfort, Eco, Sport 
a Individual pro systém pohonu 
všech kol 4Drive.

01. Opouštíte vyšlapané cesty? 02. Uvolněný styl. Elegantní.  
Kamkoli se vydáte.

01

02

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.
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Stupeň výbavy Style.
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Style nabízí mimořádnou úroveň 
komfortními sedadly s čalouněním 
Olot a odvážnými černými ozdobnými 
plochami z materiálu Alcantara®.

Černé podélné střešní nosiče 
završují vzhled nového modelu 
SEAT Tarraco, který je elegantní 
od hlavy až k patě. 

01. Styl z každé strany. 02. Užívejte si jízdu.

01

02

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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Barvy. 

Bílá Oryx*** St  XE  Stříbrná Reflex** St  XE   Béžová Titanium** St  XE   Modrá Atlantic**  St  XE   

Šedá Indium** St  XE  Šedá Urano* St  XE  Černá Deep** St  XEZelená Dark Camouflage*** St  XE  
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Změna přináší dobré pocity.

Chcete měnit věci k lepšímu? Ať se váš život vyvíjí 
jakýmkoli směrem, nový SEAT Tarraco vám nabízí 
široký sortiment výbavy a příslušenství, abyste mohli 
prozkoumat každou novou příležitost.

Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
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Výběr je na vás

Proč čekat?
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Pokud si můžete vzít všechno s sebou, 
nemusíte hledat žádné výmluvy a můžete 
dělat vše, co skutečně milujete. Zejména, 
když zima zavolá.

Přeprava 
nákladu.

Nechte si opravdové výzvy na 
sjezdovky. S nosičem lyží 
a snowboardů na tažné zařízení 
můžete snadno a bezpečně přepravit 
až 6 párů lyží nebo 2 snowboardy. 

Nosič lyží a snowboardů na tažné zařízení.

Čím více, tím lépe. Rozšiřitelný nosič 
lyží a snowboardů vám umožní 
převážet najednou až 5 párů lyží 
nebo 2 snowboardy. Můžete si tak 
užívat vzrušení na zasněžených 
svazích společně.

Rozšiřitelný nosič lyží.

52



54



Ochrana.

Nové cesty přinášejí nové výzvy. S lapači 
nečistot vpředu a vzadu ochráníte váš 
nový vůz SEAT Tarraco před odletujícími 
kameny a nečistotami.

Lapače nečistot vpředu a vzadu.

Dopřejte si něco výjimečného. Podlahové 
rohože vpředu a vzadu v sofi stikované 
šedé barvě chrání a současně 
přitahují pozornost.

01. Klasické šedé podlahové rohože.

Jste připraveni na pomyslnou třešničku na 
dortu? Rohože z tkaniny pro přední a zadní 
část interiéru zajistí, aby podlaha vašeho 
nového vozu SEAT Tarraco vypadala vždy 
jako nová.

02. Podlahové rohože z tkaniny.

56



Svoboda začíná tam, 
kde končí starosti.

Život je příliš krátký na to, abychom stáli na 
místě. Odborníci z našeho týmu SEAT Service 
používají výhradně Originální díly SEAT, aby 
udrželi váš vůz SEAT Tarraco v nejlepším 
stavu – a vás v největší pohodě.

K vašim službám.
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Život se má žít.
SEAT SERVICE nabizi komplexni servisni 
prohlidky od školenych odborniků na zakladě 
staři a počtu ujetych kilometrů vašeho vozu. 
Můžete si byt jisti, že vaše vozidlo bude 
v optimalnim stavu, protože naši odbornici 
realizuji veškere servisni prace, s využitim 
Originalnich dilů SEAT® a dle opravarenskych 
postupů a norem předepsanych vyrobcem. 
Meně starosti. Vice zabavy.
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Ekologické informace.

ECO tips: Sledujte doporučení pro hospodárnější a ekologičtější jízdu.

ECO trainer: Pomáhá řidiči užívat si hospodárnější jízdu upozorňováním 
na zbytečnou akceleraci a brzdění.

Všechny motory s automatickou převodovkou jsou standardně 
vybaveny „režimem setrvačné jízdy“, který šetří palivo a snižuje emise.

Z vysokopevnostní oceli je vyrobeno 86 % 
skeletu karoserie. Ta společně s technologií 
tváření za tepla včetně tvrzení umožňuje 
vyrábět karoserii z tenčích plechů, která si 
však zároveň zachovává všechny 
požadované mechanické vlastnosti. 

Ekologická jízda 

Karoserie 

Všechny motory jsou vybaveny systémem 
Start & Stop a technologií rekuperace 
kinetické energie.

Modulární konstrukce umožňuje snížit 
celkový počet komponentů a dílů pro 
montáž, jakož i hmotnost skeletu karoserie.

Motory 

Vznětové motory jsou vybaveny systémem 
selektivní katalytické redukce SCR (Selective 
Catalytic Reduction), který minimalizuje 
emise oxidů dusíku.

Kvalita ovzduší 

Použití předních LED světlometů a diod LED 
pro denní svícení snižuje spotřebu elektrické 
energie a prodlužuje očekávanou 
životnost světlometů.

Osvětlení 
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Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou 

tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (11. 2. 2019), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného 

prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. 

Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití 

recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého 

životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více 

informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité 

fotografie mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené 

výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 45. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty 

spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro 

porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry 

vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické 

energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. 

Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1). Od 1. září 2019 dojde k podobné 

změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).
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