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Prijs-/specificatielijst 1 september 2020





Style
• 17 inch lichtmetalen velgen, Drive (Brilliant Silver)
• Digitaal instrumentenpaneel (Virtual cockpit)
• Koplampverlichting Full-LED, met LED-dagrijverlichting
• Radio en mediasysteem met 8,25 inch (20,95 cm) 

touchscreen in kleur
• Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming
• Noodoproep-service (eCall)
• Cruise control
• Parkeersensoren achter
• Dakrailing zwart
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Rijstrookbehoudassistent (Lane assist)
• Afstandscontrolesysteem incl. noodremfunctie
• Trekhaakvoorbereiding
• Keyless Go startknop
• Buitenspiegels elektrische verstelbaar, inklapbaar en 

verwarmbaar

Xcellence
Meeruitrusting t.o.v. Style
• 19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined)
• Achteruitrijcamera
• Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening
• Automatische inparkeerhulp (Park assist)
• Adaptive cruise control
• Keyless Entry/Go
• Parkeersensoren voor en achter
• Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl)
• Dakreling & raamomlijsting in chroom uitgevoerd
• Rijprofielkeuze, met draaiknop
• Bekleding Alcantara bruin en stof grijs
• Buitenspiegels met welkom verlichting
• Automatische airconditioning met 3-zone-

temperatuurregeling
• Full Link smartphone integratie: MirrorLink™ en  

Apple CarPlay™ 
• Instaplijst (verlicht) aluminium 'Xcellence' in 

voordeuren

FR
Meeruitrusting t.o.v. Style
• 19 inch lichtmetalen velgen, Cosmo Grey (Machined)
• Sportstoelen vóór, met geintegreerde hoofdsteunen 
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen functie
• Exterieur details in Cosmo Grey, o.a. buitenspiegels en grille 

omlijsting
• Automatische inparkeerhulp (Park Assist)
• Adaptive Cruise Control
• Keyless Entry/Go
• Parkeersensoren voor en achter
• Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl)
• Sportpedalen, uitgevoerd in aluminium
• Rijprofielkeuze, met draaiknop
• Bekleding stof zwart, in diamant design en rode stiksels
• Buitenspiegels met welkom verlichting
• Automatische airconditioning met  

3-zone-temperatuurregeling
• Full Link smartphone integratie: MirrorLink™ en Apple 

CarPlay™ 
• Instaplijst (verlicht) aluminium 'FR' in voordeuren
• Dorpels in carrosseriekleur



Tarraco.



Prijzen.
Benzine uitvoeringen Vermogen Transmissie Bestelcode

Netto 
catalogusprijs 
excl. BPM/
excl. BTW

BPM
(WLTP)

Bruto  
catalogusprijs  
incl. BPM/ 
excl. BTW

Fiscale 
waarde 
incl . BPM/
incl. BTW

Rijklaarmaak-
kosten, 
recycling–
bijdrage, 
beheer–
bijdrage en 
leges*

Consumenten-
adviesprijs
incl . BPM/
incl . BTW

CO2 
Emissie  
(g/km)
(WLTP)

Fiscale  
bijtelling

Netto
Bijtelling
o.b.v. 
37,35%

1.5 TSI Style 110kW/150pk Hand-6 KN22OX/21/STY 24.940 6.402 31.342 36.580 870 37.450 152 22%  250 
1.5 TSI Style 110kW/150pk DSG-7 KN22OR/21/STY 26.478 7.642 34.120 39.680 870 40.550 162 22%  272 

1.5 TSI Xcellence 110kW/150pk Hand-6 KN24OX/21/XCL 26.802 8.050 34.852 40.480 870 41.350 164 22%  277 
1.5 TSI Xcellence 110kW/150pk DSG-7 KN24OR/21/XCL 28.345 9.682 38.027 43.980 870 44.850 172 22%  301 

1.5 TSI FR 110kW/150pk Hand-6 KN25OX/21/FR0 27.486 7.022 34.508 40.280 870 41.150 157 22%  276 
1.5 TSI FR 110kW/150pk DSG-7 KN25OR/21/FR0 29.023 8.662 37.685 43.780 870 44.650 167 22%  300 
2.0 TSI 4drive FR 140kW/190pk DSG-7 KN25TS/21/FR0 30.307 18.658 48.965 55.330 870 56.200 198 22%  379 
*  Alle prijzen in euro’s. Rijklaarmaakkosten € 788,11  (incl. btw): o.a. transport en logistieke handling, nulbeurt, reinigen en poetsen van in- en exterieur, twee kentekenplaten | Leges € 46,89 (btw vrij) | Recyclingbijdrage € 35,00 (incl. btw)

** Consumentenadviesprijs is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges.      

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of 
opties. Pakketten, optionele velgen en/of opties hebben invloed op de CO2 uitstoot, het BPM-bedrag en 
daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de prijzen en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto 
inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.



Interieur Style Xcellence FR
12 Volt aansluiting vóór, middenconsole achter en bagageruimte ● ● ●
Achterbank in lengterichting verschuifbaar ● ● ●
Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar ● ● ●
Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic) ● - -
Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic) met 
3-zone-temperatuurregeling, pollenfilter en bedieningselemen-
ten achter

- ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel ● ● ●
Bagageruimte verlichting ● ● ●
Bagageruimte-afdekking ● ● ●
Bekerhouder vóór ● ● ●
Bekleding stof grijs ● - -
Bekleding Alcantara bruin en stof grijs - ● -
Bekleding stof zwart, in diamant design en rode stiksels - - ●
Bestuurders- en bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Bevestigingsoog in bagageruimte 4x ● ● ●
Bijrijdersstoel volledig neerklapbaar ● ● -
Comfortstoelen vóór ● - -
Dakhemel uitgevoerd in zwart ● ● ●
Elektrische ramen voor en achter ● ● ●
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen functie 
(ook voor buitenspiegels) - - ●

Instaplijst (verlicht) aluminium 'Xcellence' in voordeuren - ● -
Instaplijst (verlicht) aluminium 'FR' in voordeuren - - ●
LED-interieurverlichting, in voetenruimte ● ● ●
LED-interieurverlichting, in voordeuren en achterdeuren - ● ●
LED-leeslampjes 2x voor ● ● ●
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel ● ● ●
Lendesteunverstelling bijrijdersstoel ● ● ●
Make-up spiegels in zonneklep, verlicht ● ● ●
Middenarmsteun voor, in hoogte en lengte verstelbaar, met 
opbergvak ● ● ●

Middenarmsteun achter ● ● ●
Opbergvak onder bestuurdersstoel ● ● -
Opklaptafeltje aan achterzijde voorstoelen, met bekerhouder ● ● -
Schakelflippers aan het stuur (bij DSG-versnellingsbak) - ● ●

Uitrusting.

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting

Interieur Style Xcellence FR
Sportpedalen, uitgevoerd in aluminium - - ●
Sportstoelen vóór - ● -
Sportstoelen vóór, met geintegreerde hoofdsteunen 
(kuipstoelen) - - ●

Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed ● ● ●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ● ●
Versnellingspookmantel uitgevoerd in leder ● ● ●

Exterieur
17 inch lichtmetalen velgen, Drive (Brilliant Silver) ● - -
19 inch lichtmetalen velgen, Exclusive (Machined) - ● -
19 inch lichtmetalen velgen, Cosmo Grey (Machined) - - ●
Achterspoiler - - ●
B stijl uitgevoerd in hoogglans zwart ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en 
verwarmbaar ● - -

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarm-
baar, met welkom verlichting - ● ●

Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur ● ● -
Buitenspiegels in Cosmo Grey - - ●
Dakrailing uitgevoerd in zwart ● - ●
Dakrailing uitgevoerd in chroom - ● -
Diffuser en accenten voorbumper uitgevoerd in zwart ● - -
Diffuser en accenten voorbumper uitgevoerd in zilverkleur - ● -
Diffuser en accenten voorbumper uitgevoerd in Cosmo Grey - - ●
Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl) - ● ●
Dorpels in carrosseriekleur - - ●
Grille uitgevoerd in mat zwart, met chromen omlijsting ● - -
Grille uitgevoerd in mat zwart met chromen details, met chromen 
omlijsting - ● -

Grille uitgevoerd in mat zwart, met Cosmo Grey omlijsting - - ●
Koplampverlichting Full-LED, met LED-dagrijverlichting ● ● ●
LED-achterlichten ● ● ●
LED-kentekenplaatverlichting ● ● ●
Mistlampen vóór LED, inclusief bochtverlichting ● ● ●
Verkorte antenne (Haaienvin) ● ● ●
Wielkastomlijsting in zwart ● ● ●
Zijruitomlijsting uitgevoerd in chroom - ● -



Uitrusting.

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting

Infotainment & connectivity Style Xcellence FR
Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming ● ● ●
Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) ● ● ●
Digitale radio ontvangst (DAB+) ● ● ●
Full Link draadloze smartphone integratie: MirrorLink™ en Apple 
CarPlay™ (Android Auto™ niet beschikbaar in NL) - ● ●

SEAT CONNECT - Veiligheid & Service 10 jaar 
- Automatische ongevalsmelding 
- Handmatige noodoproep 
- Pechoproep 
- Serviceafspraakplanning

● ● ●

SEAT CONNECT - Toegang op afstand 1 jaar 
Via smartphone SEAT CONNECT App en webportaal My.SEAT 
toegang tot verschillende functies, zoals: 
- Rijgegevens 
- Claxonneren & knipperen 
- Voertuigstatus (incl. deuren en lichten) 
- Vergrendelen & ontgrendelen 
- Voertuig status rapport 
- Gebieds- & snelheidsalert 
- Parkeerpositie 
- Ventilatie op afstand

● ● ●

Radio en mediasysteem met 8,25 inch (20,95 cm) touchscreen in 
kleur ● ● ●

Speakers 8 ● ● ●
USB-aansluiting 2x vóór en 1x in middenconsole achter, type 
USB-C ● ● ●

Comfort & techniek
Achteruitrijcamera – ● -
Adaptive cruise control – ● ●
Automatische inparkeerhulp (Park assist) – ● ●
Buitentemperatuurmeter ● ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ●
Coming & leaving home verlichting ● ● ●
Cruise control ● – -
Elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening – ● -
Elektronische handrem, inclusief automatische in- en uitschake-
ling (Auto Hold) ● ● ●

Helling wegrijassistent (Hill hold control) ● ● ●
Keyless Go startknop ● – ●
Keyless Entry/Go – ● -
Licht- en regensensor ● ● ●

Comfort & techniek Style Xcellence FR
Parkeersensoren vóór – ● ●
Parkeersensoren achter ● ● ●
Progressieve stuurinrichting (Progressive steering) – ● ●
Rijprofielkeuze, met draaiknop – ● ●
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging ● ● ●
Start-/stopsysteem met terugwinning van remenergie ● ● ●
Trekhaakvoorbereiding ● ● ●
Verwarmbare achterruit ● ● ●

Veiligheid
Afstandscontrolesysteem (Front assist), incl. City-
noodremfunctie met voetgangers- en fietsherkenning ● ● ●

Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ● ●
Automatische remfunctie na ongeval (Multi-collision brake) ● ● ●
Bandenspanningscontrolesysteem ● ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel vóór, met gordelspanner en in 
hoogte verstelbaar ● ● ●

Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ● ● ●
Elektronisch Sperdifferentieel (XDS) ● ● ●
Elektronisch Stabiliteit Systeem (ESC) ● ● ●
Gordel reminder, vóór en 2e zitrij ● ● ●
Gordijn airbag, aan beide zijden ● ● ●
Hoofd airbag voor bestuurder en bijrijder, uitschakelbaar voor 
bijrijder ● ● ●

Hoofdsteunen voor, actieve hoofdsteunen die de kans op een 
wiplash verkleinen ● ● -

Hoofdsteunen 3x achter, verstelbaar ● ● ●
Kinderzitbevestiging vóór en 2e zitrij (ISOFIX) ● ● ●
Knie-airbag voor bestuurder ● ● ●
Lifehammers, 2 stuks ● ● ●
Rijstrookbehoudassistent (Lane assist) ● ● ●
Noodoproep-service (eCall) ● ● ●
Snelheidsbegrenzer ● ● ●
Vermoeidheidsherkenning ● ● ●
Zij-airbags voor, in bestuurders- en bijrijdersstoel ● ● ●



Garantie & Mobiliteitsservice Style Xcellence FR
Bandenreparatieset, 12-Volt compressor en bandendichtmiddel 
(Tire mobility set) ● ● ●

4 jaar garantie. In de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig 
ongeacht het aantal gereden kilometers. In het 3e en 4e jaar is 
de garantie geldig tot 100.000 kilometer. 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.

● ● ●

Uitrusting.

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting
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Netto 
catalogusprijs 
excl. BTW
excl. BPM BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Unilak Urano Grey CL01 ● ● ● 0 0 0
Metallic lak CL03 ○ ○ ○ 574 121 695
Exclusieve lak CL04 ○ ○ ○ 810 170 980

Upgrades

Upgrade Business Style

Klaar om zaken te doen met een flinke korting. Met dit Upgrade Business 
pakket voor de Style krijg je het navigatiesysteem met 9,2 inch scherm, 
SEAT CONNECT, de draadloze lader en antenneversterker voor je telefoon, 
het Light & Style Pack, sleutelloze toegang (Keyless Entry/Go), een 
elektrische achterklep incl. voetbediening en een achteruitrijcamera. 

P20 ○ – – 1616 339 1955

Upgrade Business Xcellence & FR

Maak je Tarraco in één keer compleet met het Upgrade Business pakket 
voor Xcellence en FR. Dit pakket bevat het navigatiesysteem met 9,2 inch 
scherm, SEAT CONNECT, een draadloze lader en antenneversterker voor je 
telefoon, een alarm, 360°-camera, Adaptive cruise control, verkeersbor-
denherkenning, grootlichtassistent, dodehoeksensor (Side assist) met 
uitparkeerassistent en Pre-crash & Roll-over assist.

Voor Xcellence P21 – ○ – 1339 281 1620

Voor FR P21 – – ○ 1612 338 1950

Infotainment & Connectivity

Navigatie systeem, met 9,2" scherm

Navigatiesysteem met 9,2 inch (23,37cm) touchscreen in kleur, FM-radio, 
DAB+, 3D-navigatie, bluetooth mediastreaming, spraaksturing, draadloze 
Apple CarPlay™ en Android Auto™ voorbereiding. 
Alleen i.c.m. kaartupdates voor navigatiesysteem (PZ4) en SEAT CONNECT 
(R3C & R3D).

ZN2 ○ ○ ○ 640 135 775

Kaartupdates voor Navigatie 
systeem Voor navigatiesysteem. PZ4 ○ ○ ○ 64 13 77

SEAT CONNECT gen3 - Online 
Infotainment

1 jaar uitbreiding van het navigatie- en infotainmentsysteem met functies 
zoals:  
- eenvoudig vinden van parkeerplaatsen en tankstations inclusief tarieven 
- natuurlijke spraakbesturing voor bestemmingen en adressen  
-  natuurlijke spraakbesturing voor infotainmentapps, media en radio (niet 

in het Nederlands)
- spraak naar tekst-functie

R3C ○ ○ ○ 103 22 125

SEAT CONNECT gen3 
– Media&Internet

Krijg toegang tot oneindig veel radiostations via internet radio en luister ook 
in het buitenland naar Nederlandse zenders. (Dataverbruik niet 
inbegrepen)

R3D ○ ○ ○ 0 0 0

Draadloze Apple CarPlay™ en 
Android Auto™ voorbereiding

Handsfree en simpel bellen, Whatsappen of muziek luisteren. Met Apple 
CarPlay™ en Android Auto™ bedien je de populairste apps van je iPhone en 
Android-telefoon op het scherm in de auto of met je stem en houd je oog op 
de weg. De connectie met Apple CarPlay™ is draadloos, dus geen gedoe 
met kabels. Android Auto™ is niet beschikbaar in NL, informeer naar de 
geschiktheid van jouw telefoon. 

PML ○ ● ● 165 35 200

Opties.

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.



Opties.
Infotainment & Connectivity Be
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Netto 
catalogusprijs 
excl. BTW
excl. BPM BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

BeatsAudio™  incl. 9 premium 
speakers en 1 subwooferbox 

Geluidssysteem BeatsAudio™ incl. 10 speakers, waaronder een subwoofer 
onder de bagageruimte, 400 Watt versterker, BeatsAudio™-logo aan 
binnenzijde van voorportieren. Het opbergvak onder de bestuurdersstoel 
(indien aanwezig) komt te vervallen.  
Alleen i.c.m. navigatiesysteem.

PNB ○ ○ ○ 426 89 515

Draadloze lader en antenne 
versterker voor telefoon

Door je telefoon in het vak te leggen krijg je een verbeterd bereik. Hierdoor 
verstaan jij en je gesprekspartner elkaar beter. Daarnaast wordt je telefoon 
automatisch en zonder kabel opgeladen. Voor het draadloos opladen moet 
je telefoon met QI-technology zijn uitgerust.

PB2 ○ ○ ○ 174 36 210

Veiligheid

Safe & Driving Pack M  
(Media System)

Dit Pack bevat Adaptive cruise control en zorgt dat de auto op een vooraf 
geselecteerde afstand blijft van de voorligger. Zodra je voorligger te dichtbij 
komt remt de auto automatisch af. Is je voorligger weg dan accelereert de 
auto naar de ingestelde snelheid.

PAC ○ ● ● 136 29 165

Safe & Driving Pack M 
(Navigatie System)

Adaptive cruise control en verkeerstekenherkenning. 
Alleen i.c.m. navigatiesysteem.

Voor Style PDG ○ – – 215 45 260
Voor Xcellence 

&  FR PDG – ○ ○ 79 16 95

Safe & Driving Pack L  
(Navigatie System)

Adaptive cruise control, verkeerstekenherkenning, grootlichtassistent, 
dodehoeksensor met uitparkeerassistent, Pre-crash assist & Roll-over 
assist. Alleen i.c.m. navigatiesysteem.

Voor Style PDI ○ – – 678 142 820
Voor Xcellence 

&  FR PDI – ○ ○ 541 114 655

Safe & Driving Pack XL  
(Navigatie System)

Verkeerstekenherkenning, grootlichtassistent, dodehoeksensor met 
uitparkeerassistent, Pre-crash assist, Roll-over assist, fileassistent, 
rijstrookbehoudassistent Plus, Emergency assist en een verwarmbaar 
stuurwiel. Alleen i.c.m. navigatiesysteem en voor Tarraco's met een 
DSG-automaat.

PDL – ○ ○ 756 159 915

Alarmsysteem
Bewaking van interieur, bagageruimte, portieren en motor. Inclusief 
hellingshoeksensor, welke het alarm activeert wanneer je SEAT opgekrikt 
wordt.

WAS ○ ○ ○ 215 45 260

Ruimtebesparend reservewiel
Een lekke band kan uit het niets komen. Het 18 inch reservewiel voor 
noodgevallen redt de dag. Door het kleinere formaat is het gemakkelijker 
op te bergen.       

PG6 ○ ○ ○ 87 18 105

Comfort & techniek

360˚-camera (Top view camera) Vier camera’s geven de situatie om de auto weer op het infotainment-
scherm. Achter, voor, zij en vogelperspectief; niets ontsnapt aan de camera.

Voor Xcellence PCT – ○ – 475 100 575
Voor FR PCT – – ○ 814 171 985

Achteruitrijcamera
Weergave van de situatie achter de auto door middel van videobeelden op 
het infotainmentscherm. Daarnaast worden ook hulplijnen weergegeven 
zodat je nog beter de ruimte in kan schatten.

PCR ○ ● ○ 343 72 415

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.
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Netto 
catalogusprijs 
excl. BTW
excl. BPM BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Adaptieve onderstelregeling 
(Dynamic chassis control)

Met één druk op de knop pas je het rijgedrag van je SEAT aan. Door 
aanpassing van de  
schokdempers kan gekozen worden tussen comfortabel, normaal en 
sportief rijgedrag.

PDC – ○ ○ 785 165 950

Automatische inparkeerhulp (Park 
Assist)

Deuken en krassen behoren tot het verleden met de automatische 
inparkeerhulp. Jouw SEAT kan zelfstandig fileparkeren, voor- en achteruit 
dwars op de weg parkeren en uitparkeren uit een fileparkeerplaats. 
Inclusief parkeersensoren voor en achter, die je door middel van geluid en 
beeld helpen bij het manoeuvreren in en uit lastige plekken. 
Niet ic.m. Aanhangermanoeuvreerhulp (PK7).

PK5 ○ ● ● 331 69 400

Aanhangermanoeuvreerhulp (Trailer 
Assist) incl. automatische inparkeer-
hulp (Park Assist)

Met een aanhanger achteruit manoeuvreren of inparkeren wordt kinder-
spel dankzij geavanceerde sensoren en automatische besturing. Houd de 
omgeving in de gaten en bedien de rem, de rest neemt de Tarraco van je 
over. Daarnaast behoren deuken en krassen tot het verleden met de 
automatische inparkeerhulp. Jouw SEAT kan zelfstandig fileparkeren, 
voor- en achteruit dwars op de weg parkeren en uitparkeren uit een 
fileparkeerplaats. Inclusief parkeersensoren voor en achter, die je door 
middel van geluid en beeld helpen bij het manoeuvreren in en uit lastige 
plekken. 
Alleen i.c.m. Trekhaak zwenkbaar (PGR) en Achteruitrijcamera (PCR) of  
360˚-camera (PCT), niet ic.m. Automatische inparkeerhulp (PK5).

PK7 ○ ○ ○ 207 43 250

Trekhaak zwenkbaar (elektronische 
ontgrendeling)

Een trekhaak, of toch niet? Deze trekhaak berg je eenvoudig op in de 
bumper als je hem niet gebruikt. Weer nodig? Met één druk op de knop 
komt hij weer tevoorschijn. 
Alleen ic.m. Aanhangermanoeuvreerhulp (PK7) en Achteruitrijcamera (PCR) 
of  360˚-camera (PCT).

PGR ○ ○ ○ 785 165 950

Interieurvoorverwarming incl. 
afstandsbediening

Zet met de afstandsbediening de voorverwarming aan en zorg voor een 
warm interieur en vorstvrije ramen zonder dat de motor draait.  
Alleen i.c.m. Winter Pack (PW1) of Lederen bekleding (PL1).

PPH ○ ○ ○ 818 172 990

Verwarmbare & hitte reflecterende 
voorruit

Geen koude handen meer omdat je de voorruit moet krabben. Door middel 
van een folielaag tussen het glas wordt deze ruit verwarmd, waardoor je 
geen ‘draadjes’ ziet en het glas warmte in de zomer buiten houdt.

PW2 ○ ○ ○ 194 41 235

Verwarmbaar stuurwiel Om je handen extra te verwennen bij koude dagen, een heerlijk verwarm-
baar stuurwiel. PW4 ○ ○ ○ 95 20 115

Verwarmbare voorstoelen Heerlijk voor de koude winterdagen, stoelverwarming vóór. PW1 ○ – – 326 69 395
Verwarmde voorstoelen en 
buitenste zitplaatsen 2e zitrij

Heerlijk verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen van 2e zitrij.  
Standaard bij Lederen bekleding (PL1). PW1 – ○ ○ 533 112 645

Sleutelloze toegang (Keyless Entry/
Go) en elektrische achterklep incl. 
voetbediening

Portierontgrendeling zonder de sleutel uit je zak of tas te halen en starten 
met een druk op de knop. Elektrisch openen en sluiten van de achterklep 
door middel van een druk op de knop en met een voetbeweging onder de 
bumper, voor wanneer je je handen vol hebt. 
Voor FR zit de sleutelloze toegang in de standaard uitrusting.

Voor Style PHF ○ ● – 599 126 725

Voor FR PHF – ● ○ 599 126 725

Opties.

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.
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230 Volt aansluiting bagageruimte Een handige 230 Volt (150Watt) aansluiting in de bagageruimte. De 230 Volt 
aansluiting is voor platte stekkers zonder randaarde. PDY ○ ○ ○ 83 17 100

Airconditioning 3-zone
Iedereen in de Tarraco zijn eigen temperatuurinstelling. Met de 3-zone 
airconditioning creëer je 3 klimaatzones: voor de bestuurder, de bijrijder en 
voor de 2e zitrij.

PH3 ○ ● ● 355 75 430

Scheidingsnet

"Dit net scheidt de bagageruimte van de achterbank en beschermt 
passagiers tegen verschuivende bagage onderweg. Eenvoudig te bevesti-
gen tussen de rugleuning van de achterbank en dakhemel. Bovendien als 
scheidingsnet te gebruiken wanneer de rugleuning is neergeklapt. 
Alleen i.c.m. Panoramisch schuif/ kanteldak (PTA)."

PCP ○ ○ ○ 145 30 175

7 zitplaatsen (3e zitrij) De ruimte om te groeien. Met twee extra stoelen met hoofdsteun en 
armleuning kan je iedereen meenemen die je belangrijk vindt. P7P ○ ○ ○ 785 165 950

Elektrisch verstelbare best.stoel met 
geheugen functie

Welke richting je ook opgaat, de in hoogte verstelbare elektrische bestuur-
dersstoel stel je comfortabel in. De geheugenfunctie zorgt dat jouw eigen 
stoelinstellingen en buitenspiegels met één druk op de knop goedgezet 
worden. Alleen i.c.m. Lederen bekleding (PL1).

PFZ – ○ ● 401 84 485

Lederen bekleding incl. verwarm-
bare voorstoelen en buitenste 
zitplaatsen 2e zitrij

Comfortstoelen voor, lederen bekleding en  
verwarmbare voorstoelen en buitenste  
zitplaatsen van 2e zitrij (PW1).

Voor Xcellence PL1 – ○ – 1178 247 1425
Voor FR, let op!*. PL1 – – ○ 1178 247 1425
*de standaard kuipstoelen komen met deze optie te vervallen

Exterieur
Dakrails en zijruitomlijsting 
uitgevoerd in chroom

Chromen dakrailing en chromen zijruitomlijsting vervangen de standaard in 
zwart uitgevoerde lijsten. PIB – ● ○ 260 55 315

Light & Style Pack

Voeg extra comfort en design elementen toe aan je Tarraco. De chromen 
raamomlijsting en donkere ruiten achter zien er niet alleen stijlvol uit, ze 
verminderen ook de hoeveelheid zonlicht die je SEAT binnenkomt, wel zo 
comfortabel. In het interieur zorgen de Ambient lighting (in wit) in alle 
portieren en de extra LED-verlichting in de deurgrepen voor extra stijl en 
gemak voor in het donker.

PZF ○ ● – 446 94 540

Panoramisch schuif/ kanteldak Laat de frisse lucht binnen met dit panoramisch schuif/kanteldak dat het 
interieur van je SEAT oplicht met één druk op de knop. PTA ○ ○ ○ 946 199 1145

Velgen
18 inch lichtmetalen velgen, 
Performance (Machined) PUK ○ – – 686 144 830

20 inch lichtmetalen velgen,  
Supreme  (Machined) PUY – ○ – 769 161 930

20 inch lichtmetalen velgen,  
Cosmo Grey  (Machined) PUZ – – ○ 769 161 930

Opties.

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.
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Kleuren en 
bekleding.

Kleuren en bekledingen Style Xcellence Xcellence FR FR
Stoelbekleding Leder Leder
Stoelsoort Comfortstoel Sportstoel Sportstoel Kuipstoel Sportstoel

Naam bekleding Stof Olot Stof Baza met 
Alcantara® Leder Zwart Stof zwart Leder Zwart

Kleur bekleding Donkergrijs Bruin/grijs Zwart Zwart Zwart
Kleur dashboard Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart
Bekledingscode (FG) (LM) (LM+PL1) (VA) (LM+PL1)

Non-metallic (unilak) Lakcode Bestelcode
Urano Grey I7F 5K5K ● ● ● ● ●

Metallic
Reflex Silver A7W 8E8E ● ● ● – –
Atlantic Blue C5B H7H7 ● ● ● – –
Dolphine Grey C7Q B0B0 ● ● ● ● ●
Deep Black C9X 2T2T ● ● ● ● ●
Merlot Red C3J P8P8 ● ● ● ● ●

Exclusieve lak
Oryx White 0K1 0R0R ● ● ● ● ●
Dark Camouflage X6T 9S9S ● ● ● ● ●

● Leverbaar
– Niet leverbaar



Technische gegevens.
Motor

1.5 TSI  
110kW/150pk

1.5 TSI  
110kW/150pk DSG

2.0 TSI  
140kW/190pk 4Drive

Motortype 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn
Cilinderinhoud (cc) 1498 1498 1984
Boring x slag (mm) 74,5 / 85,9 74,5 / 85,9 82,5 / 92,8
Max. vermogen (kW / pk / tpm) 110 / 150 / 5000 - 6000 110 / 150 / 5000 - 6000 140 / 190 / 4200 - 6000
Max. koppel (Nm / tpm) 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 320 / 1500 - 4100
Emissienorm EURO 6AP EURO 6AP EURO 6DG
Transmissie 6-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG) 7-traps automaat (DSG)

Prestaties
Topsnelheid (km/h) 199 199 210
0-100 km/h (sec.) 9,9 9,5 8,0

Brandstofverbruik (L/100 km, 99/100 EG-norm) 1

Combinatierit (WLTP) 6,7 7,1 8,8
Brandstof Benzine Benzine Bezine

Gewichten (kg)

Ledig gewicht 1476 1511 1644
Massa rijklaar 1576 1611 1744
Max. toelaatbaar gewicht 2150 2180 2360
Max. aanhangergewicht geremd 1800 1800 2400
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 -
FR 8,5J x 19", 255/45 R19 8,5J x 19", 255/45 R19 8,5J x 19", 255/45 R19
1  De verbruiksmetingen volgens de norm 99/100/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van rijstijl, weg- en 

verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.

WLTP INFO TECHNISCHE GEGEVENS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot, 
theoretische verbruikscijfers en het gewicht van de auto. Voor de technische gegevens van de 
door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de 
Car Configurator of jouw dealer.



*Met bandenmaat 215/65 R17

Exterieur (mm)
Style
Xcellence
FR

Lengte 4735
Breedte 1839
Hoogte 1674
Wielbasis 2790
Spoorbreedte voor 1585
Spoorbreedte achter 1574
Bodemvrijheid 201

Interieur (mm)
Bagageruimte 5-zits (L) 760
Bagageruimte 7-zits /  
met 3de zitrij neergeklapt (L) 230 / 700

Met neergeklaptebanken 5-zits (L) 1920
Met neergeklaptebanken 7-zits (L) 1775

Diversen
Draaicirkel (m) 11,9
Kogeldruk (kg) 100

Inhoud brandstoftank (L)
58  
(60 voor 
4Drive)

Adblue* (L) 11
*Alleen van toepassing op dieselmotoren. AdBlue is een milieuvriendelijke 
synthetische vloeistof die wordt toegepast om de uitlaatgassen van 
dieselmotoren te reinigen.

Afmetingen.



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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