seat.cz/tarraco

Teď je čas na víc!
Ceník
SEAT Tarraco
MY20.

Style
Xcellence

Ceník SEAT Tarraco MY20.
Výkon
kW/k

Spotřeba paliva
(l / 100 km)

Emise CO2
(g/km)

Základní cena

1.5 TSI

110/150

6,3*/6,6**

147*/152**

776 900 Kč

2.0 TDI

110/150

4,9

129

836 900 Kč

2.0 TDI DSG 4WD

110/150

5,6

146

946 900 Kč

Výkon
kW/k

Spotřeba paliva
(l / 100 km)

Emise CO2
(g/km)

Základní cena

1.5 TSI

110/150

6,3*/6,6**

147*/152**

839 900 Kč

2.0 TSI DSG 4WD

140/190

7,3

166

992 900 Kč

2.0 TDI

110/150

4,9

129

899 900 Kč

2.0 TDI DSG 4WD

110/150

5,6

146

1 009 900 Kč

2.0 TDI DSG 4WD

140/190

5,6

147

1 049 900 Kč

Motory

Style

Motory

Xcellence

* 5místná verze / ** 7místná verze
Poznámka:
•Platnost od 13. 6. 2019
Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen
a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2020, který platí od 28. týdne 2019. Dříve vyrobené vozy se proto
mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Sériová výbava.
Style

Bezpečnost
•  Airbag řidiče a spolujezdce (deaktivovatelný)
• Boční airbagy vpředu
• Hlavové airbagy vpředu a vzadu
• Kolenní airbag řidiče
•  ESC + XDS
•  Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
•  Systém ISOFIX a Top Tether pro uchycení dvou
dětských sedaček vzadu
•  Front Assist s funkcí nouzového brzdění a proaktivní
ochranou chodců a cyklistů
•  Lane Assist
•  Systém kontroly tlaku v pneumatikách
•  Funkce nouzového volání eCall
•  Asistent rozjezdu do kopce
•  Senzor únavy řidiče
•  Přední opěrky hlavy s WOKS systémem
•  Dojezdové rezervní kolo
Interiér
•  Chromový paket interiéru
•  Kožený multifunkční volant a hlavice řadící páky
•  Přední loketní opěrka s odkládacím boxem a držákem
nápojů
•  Zadní loketní opěrka
•  Dělená, sklopná a posuvná sedadla ve 2. řadě
•  Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového
prostoru
•  12V zásuvka vpředu a vzadu
•  Sklopné sedadlo spolujezdce
•  Čtecí lampičky vpředu a vzadu
•  Osvětlení zavazadlového prostoru
•  Osvětlená schránka před spolujezdcem
•  Dvojité dno zavazadlového prostoru
•  Osvětlení nástupního prostoru
•  Komfortní sedadla vpředu vč. nastavitelné bederní
opěrky, výškového nastavení a kapes na zadní straně
opěradel
•  Čalounění sedadel – šedá látka Olot s černými
vložkami z Alcantary
•  Stolek na zadní straně předních sedadel
•  Schránka na brýle
(mimo vozidel s panoramatickým oknem)
•  Samozatmívací bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko
•  Sluneční clony řidiče a spolujezdce vč. make-up zrcátek
•  Přihrádka pod sedadlem řidiče

Xcellence – navíc oproti výbavě Style

• 19" broušená kola z lehkých slitin Exclusive –
pneumatiky 235/50 R19
• Zadní parkovací kamera
• Adaptivní tempomat
• Bezdotykové elektrické ovládání 5. dveří – virtuální
pedál
• Chromované lišty oken
• Chromované podélné střešní nosiče
• Osvětlené hliníkové prahové nástupní lišty
• Parkovací asistent vč. předních a zadních parkovacích
senzorů
*Aplikace Android Auto není na českém trhu oficiálně podporována

Ovládání
•  3zónová automatická klimatizace Climatronic
•  Tempomat s omezovačem rychlosti
•  Indikátor optimálního řazení
•  Pádla řazení pod volantem pro motorizace s DSG
převodovkou
•  Dešťový a světelný senzor
•  Elektricky ovládaná přední a zadní okna
•  Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná
zrcátka s parkovací funkcí
•  10,25" digitální přístrojový štít
•  Media System Plus – 8" barevný dotykový displej,
2× USB vpředu + 1× USB vzadu, 1× slot na SD kartu,
Aux-in, 8 reproduktorů
•  Bluetooth handsfree
•  Elektromechanická parkovací brzda s Autohold
•  Full Link (Android Auto*, Apple CarPlay, MirrorLink)
•  Kessy GO – centrální zamykání s dálkovým ovládáním
a startování vozu tlačítkem
•  Startování vozu tlačítkem
•  Zadní parkovací senzory
Exteriér
•  Full LED přední světlomety
•  LED denní svícení
•  Přední mlhovky s funkcí odbočovacích světel
•  Zadní světla z LED diod s dynamickými směrovými
světly
•  17" kola z lehkých slitin Dynamic – pneumatiky
215/65 R17
•  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
•  Černé lišty bočních oken
• Chromovaný rámeček přední masky
•  Podélné střešní nosiče – černé
•  Tónovaná skla
Podvozek
•  Elektromechanický posilovač řízení
•  Přední a zadní kotoučové brzdy
•  Komfortní odpružení
Ostatní
•  Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně
100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté
zákonné záruky a 3leté prodloužené záruky výrobce.
Prodloužená záruka je poskytována u všech
autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu
záručních podmínek stanovených výrobcem.)

• Progresivní řízení
• SEAT
 
Drive Profile – volič jízdních režimů
• Sportovní
 
přední sedadla
• Tmavá
 
okna od B sloupku
• Bílé
 
ambientní LED osvětlení dveřních panelů vpředu
a vzadu
• Podsvícení
 
vnitřních klik dveří
• Čalounění
 
sedadel Baza – látka/kůže/Alcantara
•  Ambientní osvětlení a osvětlení prostoru pro nohy
vpředu
•  Kessy – bezklíčové odemykání a zamykání

Výbava na přání.
Výbava na přání

Kód

18" kola z lehkých slitin Performance, broušená, pneumatiky 235/55 R18
20“ kola z lehkých slitin Supreme, broušená, pneumatiky 235/45 R20
7místná verze

Style

Xcellence

Cena

PUK

×

–

17 500 Kč

PUY

–

×

20 000 Kč

P7P

×

×

20 500 Kč

Adaptivní regulace podvozku (DCC)

PDC

–

×

20 900 Kč

Alarm (včetně SAFE funkce)

WAS

×

×

6 900 Kč

Beats audio – 10 reproduktorů

PNB

×

×

13 500 Kč

Bezdotykové elektrické ovládání 5. dveří (včetně Kessy bezklíčové odemkání a zamykání ),
pouze ve spojení s Alarmem

PHE

×

–

18 900 Kč

Bezdotykové elektrické ovládání 5. dveří (včetně Kessy – bezklíčové odemkání a zamykání )

PHF

×

–

18 900 Kč

Connectivity box – bezdrátová nabíječka mobilního telefonu, zesilovač GSM signálu

PB2

×

×

5 500 Kč

Dělící síť za zadními sedadly

PCP

×

×

4 200 Kč

Digitální příjem rádia (DAB)

PND

×

×

5 500 Kč

Elektricky ovládané sedadlo řidiče (bez příhrádek pod sedadly)

PFZ

–

×

10 900 Kč

Kožené čalounění Vienna – černý interiér (obsahuje Paket Winter)

PL1

–

×

31 500 Kč

MapCare – aktualizace mapových podkladů (včetně mapových podkladů
Evropy na SD kartě)

PZ2/PZ4

×

×

3 300 Kč

Mapové podklady Evropy na SD kartě

PZ1/PZ3

×

×

0 Kč

Navigační systém Plus 8" – 8" barevný dotykový displej, 2× USB vpředu, 2× USB vzadu,
2 sloty na SD kartu, AUX-in, HDD 10GB, Bluetooth handsfree, hlasové ovládání, ovládání
gesty, Full Link (Android Auto*, Apple CarPlay*, MirrorLink), SEAT Media Control

RN2

×

×

28 900 Kč

Nezávislé vodní topení – funkce topení/větrání, programovatelné s časovačem
a dálkovým ovládáním

PPH

×

×

25 900 Kč

Paket Light & Style – bílé ambientní osvětlení interiéru vpředu i vzadu, LED podsvícení
vnitřních klik dveří, chromované lišty oken, tmavá okna od B sloupku

PZF

×

–

11 900 Kč

Paket Safe Driving – adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu, upozornění na projíždějící
vozidla vzadu při couvání, automatické přepínání dálkových světel, proaktivní přednárazový
systém ochrany cestujících, asistent při převrácení vozu

WDA

×

–

18 000 Kč

Paket Safe Driving – hlídání mrtvého úhlu, upozornění na projíždějící vozidla vzadu při
couvání, automatické přepínání dálkových světel, proaktivní přednárazový systém ochrany
cestujících, asistent při převrácení vozu

WDA

–

×

13 000 Kč

Paket Safe Driving Plus – asistent pro jízdu v koloně, rozpoznávání dopravních značek,
Emergency Assist (systém umožňující bezpečné zastavení vozidla i v případě kolapsu řidiče)

PDD

×

×

6 000 Kč

Paket Schránky – stropní konzole, přihrádky pod předními sedadly a síť v zavazadlovém
prostoru

PST

×

×

3 000 Kč

Paket Winter – vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

PW1

×

–

8 500 Kč

Paket Winter – vyhřívaná přední sedadla a krajní sedadla ve 2. řadě, vyhřívané trysky
ostřikovačů předního skla

PW1

–

×

13 500 Kč

Panoramatické střešní okno – posuvné a výklopné, elektricky ovládaná roletka

PTA

×

×

28 900 Kč

Parkovací asistent – včetně předních a zadních parkovacích senzorů

PK5

×

–

10 000 Kč

Příprava pro tažné zařízení

PRP

×

×

4 500 Kč

SEAT Drive Profile – volba jízdních režimů pomocí otočného voliče na středové konzoli

PFD

×

–

6 900 Kč

Tažné zařízení – elektricky odjistitelné a výklopné

PGR

×

×

21 500 Kč

Top View kamera – zobrazení okolí vozu (360 °) na displeji rádia nebo navigace,
včetně zadní parkovací kamery

PCT

–

×

14 900 Kč

Zadní parkovací kamera

PCR

×

–

6 900 Kč

Metalický lak

×

×

15 500 Kč

Speciální laky – Camouflage zelená, Oryx bílá

×

×

20 500 Kč

×

×

5 900 Kč

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně 150 000 km (Prodloužená záruka se
skládá z dvouleté zákonné záruky a tříleté prodloužené záruky výrobce. Prodloužená záruka
je poskytována u všech autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek
stanovených výrobcem).

YW9

* Aplikace nejsou dosud na českém trhu oficiálně podporovány
•Platnost od 13. 6. 2019
Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen
a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2020, který platí od 28. týdne 2019. Dříve vyrobené vozy se proto
mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Technické údaje.

2.0 TSI
140 kW / 190 k
DSG 4WD

1.5 TSI
110 kW / 150 k
Emisní norma

2.0 TDI
110 kW / 150 k

2.0 TDI
110 kW / 150 k
DSG 4WD

2.0 TDI
140 kW / 190 k
DSG 4WD

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

4 válce – 4 ventily na válec

4 válce – 4 ventily na válec

4 válce – 4 ventily na válec

4 válce – 4 ventily na válec

4 válce – 4 ventily na válec

Zdvihový objem (cm)

1 498

1 984

1 968

1 968

1 968

Kompresní poměr

10,5

11,6

16,2

16,2

15,5

250/1 500 – 3 500

320/1 500 – 4 100

340/1 750 – 3 000

340/1 750 – 3 000

400/1 750 – 3 250

Natural 95

Natural 95

Nafta

Nafta

Nafta

Max. rychlost (km/h)

201

211

202

198

210

Zrychlení 0–100 km/h (s)

9,7

8

9,8

9,8

8

Manuální, 6 stupňů

DSG, 7 stupňů

Manuální, 6 stupňů

DSG, 7 stupňů

DSG, 7 stupňů

Přední brzdy (mm)

Ø 314 × 30

Ø 340 × 30

Ø 314 × 30

Ø 314 × 30

Ø 340 × 30

Zadní brzdy (mm)

Ø 300 × 12

Ø 300 × 12

Ø 300 × 12

Ø 300 × 12

Ø 300 × 12

Typ

Nej. toč. moment (Nm/1 min)
Palivo
Jízdní vlastnosti

Převodovka
Typ, počet převodových stupňů
Podvozek

Rozměry
5místná verze 760
7místná verze 230/700 (se sklopenou 3. řadou)

Objem zavazadlového prostoru (l)
Objem palivové nádrže (l)

58

60

58

60

60

Provozní hmotnost (kg)

5místná verze: 1 599
7místná verze: 1 634

5místná verze: 1 773
7místná verze: 1 808

5místná verze: 1 687
7místná verze: 1 735

5místná verze: 1 803
7místná verze: 1 837

5místná verze: 1 816
7místná verze: 1 845

Nejvyšší pov. hmotnost (kg)

5místná verze: 2 220
7místná verze: 2 330

5místná verze: 2 380
7místná verze: 2 520

5místná verze: 2 290
7místná verze: 2 410

5místná verze: 2 410
7místná verze: 2 540

5místná verze: 2 410
7místná verze: 2 550

Hmotnosti

SEAT Servis®.
5

5
Záruka
5 let

Antikorozní
záruka 12 let

Záruka 5 let
na opravy

SEAT service®
mobility

SEAT express
servis

Clever
repair

Karoserie
a lak

Originální
díly SEAT®

Náhradní
vozidlo

Originální
příslušenství
SEAT®

Mytí vozu

SEAT péče
o zákazníky

Síť servisů
SEAT

5
Vyzvednutí
a přistavení
vozu

Kontrola
a údržba

Aktivní
inspekce

Upozornění k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2: 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).

