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Why not now?
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Занадто важко? Запізно? Виправдань багато.
Зміни потребують сміливості. Новий SEAT Tarraco –
для тих, хто наважується ризикнути. Позашляховик
для дослідників, які прагнуть жити в задоволення.
Адже навіщо відкладати щось на завтра,
якщо можна насолоджуватися сьогодні.
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Created in
Barcelona.
1953 рік. З конвеєра у Барселоні сходить перший
автобоміль SEAT. І вже більше 60 років ми надихаємо
людей рухатися вперед по всьому світу.
Барселона надихає нас. Творчий дух міста пронизує
усе наше виробництво. Це місто, яке ніколи не зупиняється.
І ми не плануємо зупинятися. Чому? Тому що навколо
ще стільки незвіданого.
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Мобільні
рішення.
Світ повний можливостей.
SEAT дозволяє легко з ними
впоратися. Склади свій
власний маршрут.
Встанови власні цілі.
Продовжуй рухатися.
Це те, що ми робимо.
Адже, якщо ти робиш щось
не в задоволення, або тебе
це не рухає вперед, то який
в цьому сенс? Якщо це не так
легко – це не мобільність.
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Твій Tarraco

SEAT_Tarraco_297х210+5_6str.indd 10

10/17/19 16:12

Великі амбіції? Час
зробити їх реальними.
Ніколи не пізно переходити від мрій до роботи.
Тобі є куди рости. SEAT Tarraco – технології,
що зв’язують тебе зі світом та інструменти
для подальшого розвитку.
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Дизайн екстер’єру

Динамічний.
Сміливий.
Відмінний.
Це твій
вигляд.
Новий SEAT Tarraco призначений для життя
за рамками буденності. Сильний і спортивний,
як і велика передня решітка. Розумний і витончений,
на зразок елегантних хромових деталей.
Та готовий до будь чого, з системою 4drive.
Відчуваєш сміливість?
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Дизайн екстер’єру

Завжди
круто бути
попереду

Навіщо сповільнюватися? Ти тільки починаєш.
Новий SEAT Tarraco має дизайн справжнього SUV.
100% світлодіодна оптика спереду
та позаду з динамічними задніми індикаторами –
дизайн вражає. А світло «Welcome Light»,
здивує навіть найвибагливіших.
Готові до більшого?
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Дизайн інтер’єру

Більше місця
для твого життя.
Великий. Просторний. Багажний простір
700 л – якщо скласти третій ряд чи 1775 л
зі складеними сидіннями другого ряду.
У 5 містній версії багажний простір
складає 760 л або 1920 л зі складеними
сидіннями другого ряду. Уявляєш як
будешь використовувати простір?
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Дизайн інтер’єру

Твій простір.
Твій дизайн.
Що далі?
Настав час змінити імідж. Новий SEAT
Tarraco вражає сучасними елементами
дизайну інтер'єру. Чорний дах. Панель
приладів з декоративним оздобленням
в елегантній комплектації Xcellence. І вибір
зручної оббивки: від текстильної Alcantara®
до шкіряної оббивки Vienna. Що обираєш?
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Технології

Світ досвіду.
На кінчиках
твоїх пальців.
Дорога – це нова сторінка. Так у чому твоя
історія? Підключи смартфон до 8-дюймового
сенсорного екрану за допомогою Apple
CarPlay™ або Android Auto™ для керування
улюбленими програмами та музикою.
Зі звуковою системою BeatsAudio™ ти можеш
насолоджуватися природним і збалансованим
звуком на 10 преміальних динаміках.
Що далі? Цифрова комбінація приладів
Full Digital 10,25’’ дозволяє перемикатися
між картами, музикою та функціями допомоги
у керуванні одним легким доторком
до центрального дисплея. Хочеш більшого?
Оптимізуй привод за допомогою Drive Profile.
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Технології

Вперед –
єдиний шлях.
Новий SEAT Tarraco має найсучасніші технології
для життя та подорожей. Наприклад, Top View
Camera, що забезпечує оглядовість на 360˚
і працює з асистентом Park Assist, що допомогає
тобі припаркувати автомобіль.
Також в SEAT Tarraco доступний бездротовий
зарядний пристрій для мобільного телефону.
А Virtual Pedal допоможе відкрити чи закрити
багажний простір навіть з повними руками.
Так навіщо зупинятися зараз?

Доступність та наявність асистентів дізнавайтеся у офіційних дилерів SEAT в Україні.
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Технології

Нема поганої
погоди, коли
робиш те,
що тобі
подобається.
Немає причин залишатися удома.
З автономним опалювачем у салоні
нового SEAT Tarraco завжди буде
комфортна температура, навіть коли
ти щойно сів у авто.
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Твій шлях.
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Що тебе чекає?
Кожна подорож починається з рішення.
Вирішуй як буде виглядати твій
SEAT Tarraco: оздоблення, колеса,
оббивки та кольори. Що обереш ти?
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Xcellence.
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Настав час
рухатися
вперед.
Проточені 19 дюймові диски. Штампована
передня решітка. І дизайн, який охоплює
вишуканістю всередині і зовні. Комплектація
Xcellence – для тих, хто знає, що важлива
кожна деталь.

Жодних лімітів.
Лише можливості.
Комплектація Xcellence
створена для тих, хто прагне
ліпшого. Навіть у найменших
деталях, наприклад, на
накладці порогу.
Великі можливості.
Проточені 19 дюймові диски
Negro R. Легкі. Стильні.
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Технічне оснащення
Безпека

• Подушки безпеки (2 фронтальні, 2 бокові, 2 шторки)
• Камера заднього виду "Rear Assist"
• Система напівавтоматичного паркування Park Assist
з передніми та задніми датчиками паркування
• Система розпізнавання втоми водія
• Круїз-контроль,
• Індикатор системи контролю тиску в шинах
• Cистема допомоги їзди на автомагістралі
SEAT Highway Assist
• Індикатор непристебнутих пасків безпеки
• Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
• Електронна система стабілізації ESP

Екстер'єр

• Рейлінги на даху хромовані
• Система "Keyless Go"
• Диски легкосплавні Exclusive Negro R19
• Підвіска Comfort
• Трансформовна підлога багажного відсіку
(дворівнева підлога)
• Бампери пофарбовані в колір кузова
• Передні протитуманні фари галогенні з функцією
статичного освітлення поворотів
• Задній протитуманний ліхтар
• Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням, функцією складання та окремим
обігрівом
• Корпуси дзеркал заднього виду кольору кузова
• Повністю світлодіодна оптика фар SEAT Full LED
• Ліхтарі денного світла + автоматичний режим денного
світла + система супроводжувального освітлення
"coming home"
• Задні ліхтарі зі світлодіодними секціями
• Болти-секретки протиугінні
• Дискові гальма
• Колесо запасне малорозмірне з радіальною шиною
• Електронний імобілайзер двигуна

Електроніка

• Мультифункціональний дисплей приборної панелі
Full Digital Kombi
• Мультимедійна система з 8" плаваючим сенсорним
екраном
• 3 x USB порта Type A та додатковий аудіовхід AUX-IN
• Інтерфейс для інтеграції смартфона Full Link
• 8 динаміків
• Bluetooth®
• Система голосового управління
• Розетка 12В спереду та багажному відділенні
• Система SEAT Drive Profile
• Система Start-Stop з рекуперацією енергії
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• Двері багажного відділення з системою
автоматичного відкривання "handsfree"
• Режим ECO для контролю динаміки руху
• Індикатор рівня омивної рідини
• Автоматичний режим склоочисника,
датчик дощу і світла

Інтер'єр

• А люмінієві накладки на пороги передніх дверей
з надписом Xcellence та підсвічуванням
• Електро-механічне стоянкове гальмо
з функцією Autohold
• К лімат-контроль тризоновий Climatronic,
панель управління для задніх пасажирів
• Дзеркало заднього виду в салоні з автоматичним
затемненням
• Передні сидіння з підігрівом
• Багатоколірна система фонового світла
в панелях дверей
• Оббивка сидінь комбінована (текстиль
та Alcantara)
• Пакет "Winter": обігрів сидінь першого ряду
та крайніх сидінь другого ряду з роздільним
керуванням, обігрів форсунок склоомивача
та переднього скла
• Спортивні передні сидіння
• Хромовані елементи дизайну в салоні
• Відділення для окулярів
• Мультифункціональне кермо у шкіряному
виконанні з підкермовими пелюстками
• Передній центральний підлокітник з відділенням
для речей, підставками для напоїв та дефлектором вентиляції для задніх пасажирів
• Кишені на спинках передніх сидінь
• Розкладні столики для задніх пасажирів
за спинками передніх сидінь з висувним
тримачем для напоїв
• Поперекова підтримка сидіння
переднього пасажира
• Повністю відкидна спинка сидіння
переднього пасажира
• Паски безпеки з 3-точковим кріпленням
з переднатягувачем та регулюванням
за висотою для передніх сидінь
• Відділення для речей під сидінням водія
• Підлокітник центральний на задньому сидінні
• Важіль КПП оздоблений шкірою
• Система фіксації дитячих автокрісел
Top Tether, ISOFIX, i-Size
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02

01. Різні дорожні умови?

02. Комфортні. Стильні.

Складна дорога? SEAT Tarraco має
декілька режимів для різних дорожніх
умов: Off-Road, Snow, Comfort, Eco,
Sport та індивідуальний режим
керування для системи 4Drive.

Незалежно від того, який шлях
ти обираєш, спортивні крісла
в стильній чорній шкіряній оббивці
вразять тебе своїм комфортом.
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03. Ніколи не погоджуєшся на
друге місце?
Стильний дизайн ззовні та в салоні.
Багатофункціональне кермо
з логотипом Xcellence і ексклюзивною
ручкою передач виготовлені
у стильному дизайні.
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03

05

04

06

04. Вибір – це елегантність.

05. У тебе все під контролем.

06. Продовжуйте виділятися.

Прагнеш більшого? Декоративна
накладка з дерев’яним оздобленням
Hikory Nisha на передній панелі
додає особливого шарму
комплектації Xcellence.

3-зонний клімат-контроль
Climatronic дозволяє налаштувати
потрібну температуру не лише
для передніх пасажирів, але
й на другому ряду, так, щоб
усім було комфортно.

Хромовані рейлінги на даху, молдінги,
віконні рами та зовнішні деталі
завершують дизайн твого нового
SEAT Tarraco.
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Style.
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Такий як всі,
це ж не твій
стиль?
Твоє майбутнє. Твоя подорож. Твій вигляд.
Завдяки 18 дюймовим легкосплавним дискам
та ключовим деталям всередині та ззовні,
комплектація Style призначена для всіх,
хто точно знає, що їм потрібно.

Добре – не достатньо.
Коли справа доходить до
смаку, твоя інтуїція підкаже
тобі що краще. Комплектація
Style поєднує в собі стильний
дизайн і якість – все те, на що
ти заслуговуєш.
Отримуй задоволення.
Легкосплавні 18 дюймові
диски Performance 18″
створенні для підкорення
нових шляхів.
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Стандартне оснащення
Безпека
• Подушки безпеки (2 фронтальні, 2 бокові, 2 шторки)
• Круїз-контроль, підтримка заданої швидкості
автомобіля під час руху вперед зі швидкістю
понад 20 км / год
• Індикатор системи контролю тиску в шинах
• Задній парктронік
• Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
• Електронна система стабілізації ESP
• Індикатор непристебнутих пасків безпеки
• Система розпізнавання втоми водія
Екстер'єр
• Повністю світлодіодна оптика фар SEAT Full LED
• Ліхтарі денного світла + автоматичний режим
денного світла + система супроводжувального
освітлення "coming home"
• Задні ліхтарі зі світлодіодними секціями
• Cистема допомоги їзди на автомагістралі SEAT
Highway Assist
• Передні протитуманні фари галогенні з функцією
статичного освітлення поворотів
• Задній протитуманний ліхтар
• Рейлінги на даху чорного кольору
• Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням, функцією складання та окремим
обігрівом
• Корпуси дзеркал заднього виду кольору кузова
• Диски легкосплавні Dynamic Brilliant Silver R17
• Болти-секретки протиугінні
• Дискові гальма
• Колесо запасне малорозмірне з радіальною шиною
• Електронний імобілайзер двигуна
Електроніка
• Мультифункціональний дисплей приборної панелі
Full Digital Kombi
• Мультимедійна система з 8" плаваючим сенсорним
екраном
• 3 x USB порта Type A та додатковий аудіовхід AUX-IN
• Інтерфейс для інтеграції смартфона Full Link
• 8 динаміків
• Bluetooth®
• Система голосового управління
• Розетка 12В спереду та багажному відділенні
• Автоматичний режим склоочисника,
датчик дощу і світла
• Індикатор рівня омивної рідини
• Система SEAT Drive Profile
• Режим ECO для контролю динаміки руху
• Електро-механічне стоянкове гальмо
з функцією Autohold
• Підвіска Comfort
• Система Start-Stop з рекуперацією енергії
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Інтер'єр
• Хромовані елементи дизайну в салоні
• Пластикові накладки на пороги передніх дверей
• Відділення для окулярів
• Мультифункціональне кермо у шкіряному виконанні з
підкермовими пелюстками
• Передній центральний підлокітник з відділенням
для речей, підставками для напоїв та дефлектором
вентиляції для задніх пасажирів
• Кишені на спинках передніх сидінь
• Розкладні столики для задніх пасажирів за спинками
передніх сидінь з висувним тримачем для напоїв
• Поперекова підтримка сидіння переднього
пасажира
• Повністю відкидна спинка сидіння переднього
пасажира
• Паски безпеки з 3-точковим кріпленням
з переднатягувачем та регулюванням за висотою
для передніх сидінь
• Відділеня для речей під сидінням водія
• Підлокітник центральний на задньому сидінні
• Передні сидіння Comfort
• Оббивка сидінь текстильна
• Важіль КПП оздоблений шкірою
• Система фіксації дитячих автокрісел Top Tether,
ISOFIX, i-Size
• Форсунки омивача переднього скла з обігрівом
• Передні сидіння з підігрівом
• К лімат-контроль тризоновий Climatronic,
панель управління для задніх пасажирів

01

02

01. Стиль з усіх сторін.

02. Насолоджуйся своїм шляхом.

Чорні рейлінги на даху
доповнюють новий, стильний,
топовий вид SEAT Tarraco.

Стиль відповідає класу з комфортними
кріслами в оббивці Olot, що мають чорні
вставки Alcantara®.
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03

05

04

06

03. Шукаєте?

04. Деталі мають значення.

05. Будь яскравим.

06. Твій стиль.

LED освітлення салону. 8 дюймовий
сенсорний дисплей з технологією
Full Link. 10 динаміків. Комплектація
Style має все, що тобі потрібно.

Молдінг передньої панелі
Glistenwhite Nisha дає новий
вигляд салону.

Осяйте ніч за допомогою освітлення
Full LED.

Інколи маленькі дрібниці можуть
змінювати все. Чорні молдинги
функціональні та стильні водночас.
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Колісні диски.

19"

Легкосплавні диски
Exclusive 19″

18″

XE

Легкосплавні диски
Performance 18″

17"

St

Легкосплавні диски
Dynamic 17″

St

Style

St

Xcellence

XE

Стандартні
Опція
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Кольори.

Oryx White***

Reflex Silver**

St XE

Dark Camouflage***
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St XE

Indium Grey**

St XE

St XE

Titanium Beige**

Urano Grey*

St XE

St XE

Atlantic Blue**

Deep Black**

St XE

St XE
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Style St
Xcellence XE
Стандартний
Лак
*Soft.
**Металік.
***Ексклюзивний.
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Оббивка.

Шкіра Vienna Black

XE

Тканина Alcantara® / PVC Bison

XE

Тканина Olot з чорними
вставками Alcantara®

St

Style

St

Xcellence

XE

Стандартний
Oпція
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Твої
аксесуари.
На твій смак.
Бажаєш щось змінити? Незалежно від того,
що ти бажаєш, новий SEAT Tarraco пропонує
широкий спектр обладнання та аксесуарів,
які допоможуть тобі вивчити кожну
нову можливість.
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Екстер’єр.
Завжди гарний час для змін. Додай деталі
та фінішні штрихи, щоб створити SEAT Tarraco,
який підходить тобі.

Протитуманні фари
та накладки на двері.
Відрізнятися не важко. Витончені
протитуманні фари та накладки
на двері підкреслюють новий
просунутий дизайн SEAT Tarraco.
Накладка на двері
багажного простору.
Новий SEAT Tarraco спроектований
щоб завойовувати.
Накладки допоможуть додати
фінальну деталь.
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Інтер’єр.
Новий SEAT Tarraco пропонує широкий
вибір різноманітного обладнання
та аксесуарів на всі випадки життя.

Багажний відсік.
Потрібно більше місця для зберігання речей?
Органайзер допоможе тобі зробити два рівня
у багажному просторі для зберігання твоїх речей.
Лоток для завантаження.
Хвилюєшся за чистоту салону? Сховавши
речі у напівжорсткий лоток ти можеш не
хвилюватися, що речі будуть забруднені.
Органайзер з сіткою.
Хочеш мати все під рукою? Додай органайзер
з сіткою до багажного простору, і необхідні речі
будуть у межах легкої досяжності.
Мультифункціональна стрічка.
Мультифункціональна еластична стрічка зафіксує
ваш багаж. Легко та зручно. Рухайся вперед
з душевним спокоєм.
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Навіщо чекати?
Вибір
за тобою.
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Траспортування.
Коли ти можеш взяти все це з собою,
тобі не потрібні виправдання і ти робиш те,
що дійсно любиш. Особливо взимку.

Стійка для транспортування лиж.
Залиш справжній виклик для трас.
За допомогою кріплення для транспортування
ти можеш легко і надійно перевезти до 6 пар
лиж або 2 сноубордів.
Кріплення для лиж Xtender.
Чим більше, тим краще.
Розширювана стійка для лиж
та сноуборду дозволяє перевозити
відразу до 5 пар лиж або
2 сноубордів. Таким чином,
ви можете насолоджуватися
захопленнями схилів разом.
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Траспортування.
Стійка для велосипедів.
Візми свій велосипед у подорож.
Зручна стійка для траспортування
велосипеда дозволяє легко та
швидко прикріпити твій велосипед.
Кріплення для велосипедів
на багажнику та на даху.
Візьми свій велосипед у подорож.
Зручне кріплення для
траспортування велосипеда
дозволяє легко та швидко
прикріпити твій велосипед.
Кріплення для серфінгу.
Ніколи не пізно робити те, що надихає
тебе. Кріплення для серфінгу надійно
прилягає і адаптується до розміру
2 дошок.
Перекладини на рейлінги.
Передня та задня перекладини
легко прикріплюються до рейлінгів
на даху та забезпечуються
протиугінною системою.
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Захист.

Бризковики.
Кожна дорога це новий виклик.
З бризковиками спереду та сзаду,
ти захистиш свій SEAT Tarraco
від бруду.

01. Класичні сірі килимки.
Додатковий штрих до чогось великого.
Передні та задні матові килимки
у витонченому сірому варіанті.

02. Текстильні килимки.
Готові до фінальної деталі? Текстильні
килимки для переднього та заднього
ряду додадуть витонченності.
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03. Килимки Velpic®
Також для SEAT Tarraco
доступні товсті килимки Velpic,
які мають нековзку гумову
підкладку.

01

02

04. Гумові килимки.
Водонепроникні гумові килимки
забезпечують додаткове
зчеплення та захист.
Або спробуй текстильні
килимки для ще більшої
елегантності.

05. Накладки на ключ.

03

04

05

06

Натуральне дерево. Складні
шестикутники. Великий логотип
Tarraco. Твій ключ, твій вибір.

06. Захисна накладка для
багажного простору.
Великі плани? Захисна накладка
для багажного простору
з нержавіючої сталі захищає
твій SEAT Tarraco під час
завантаження та розвантаження.
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Сервіс.
Свобода починається там,
де закінчуються
хвилювання.
Життя занадто коротке, щоб стояти на місці.
Експерти нашої служби SEAT Service
використовують тільки оригінальні запчастини
SEAT, щоб зберегти твій SEAT Tarraco
у найкращому стані, а ти залишишся –
в самому розслабленому стані.
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Інформація щодо захисту
навколишнього середовища.
Якість повітря
Дизельні двигуни інтегрують систему
селективної каталітичної редукції (SCR),
щоб мінімізувати викиди оксидів азоту.

Двигуни
Кузов
86% кузова складається з високоміцної
сталі. Разом з технологією гарячого
тиснення, це дозволяє створити більш
тонкий корпус, який зберігає свої
механічні властивості.

Всі двигуни включають технології
Start & Stop.
Модульна конфігурація зменшує загальну
кількість компонентів і деталей складання,
що призводить до зниження ваги шасі.

Еко-водіння
Еко поради: перевір рекомендації для більш
ефективного та екологічного досвіду водіння.
ЕКО-тренер: дізнайся про будь-яке
непотрібне прискорення та гальмування для
більш приємного та ефективного водіння.
Всі двигуни з автоматичною коробкою
передач мають стандартний «інерційний
режим», що дозволяє заощаджувати
паливо і зменшувати викиди.
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Освітлення
Інтеграція повного світлодіодного
освітлення фар та світлодіодних денних
ходових вогнів зменшує споживання
електроенергії та збільшує тривалість
життя фар.

10/17/19 16:22

Поновлювані матеріали
Поновлювані матеріали, такі як бавовна,
натуральний каучук і целюлоза / папір,
присутні в різних частинах
транспортного засобу.

Паливний бак
Удосконалення системи паливного
бака поліпшують ущільнення і збільшують
поглинання вуглеводневих частинок
від активного вуглецевого осаду на 85%.

Клімат контроль
Використання нового холодоагенту
R1234YF знижує потенціал глобального
потепління на 99,7%.

Акустика
Всі версії SEAT Tarraco включають
акустичні вітрові скла, що зменшують
рівень шуму в салоні та покращуюють
комфорт.

Шини
Нові шини мають низький опір кочення.

Цілі екологічного розвитку SEAT
Захист клімату.  
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Збереження ресурсів.  

Охорона здоров'я.
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Компанія SEAT підтримує політику постійного вдосконалення власного продукту й залишає за собою право вносити будь-які зміни до специфікацій, колірної гами та прайс-листів
без повідомлення. Інформація в цій брошурі є виключно довідковою. SEAT гарантує, що наведені дані були актуальними на момент публікації матеріалів. Зображення можуть відрізнятися.
За докладною інформацією звертайтеся будь ласка, до офіційних дилерів SEAT в Україні. З огляду на обмежені технології друку, кольори в брошурі можуть дещо відрізнятися від реальних. Дана інформація
про автомобіль не є публічною пропозицією щодо придбання товару (офертою). Данна інформація про автомобіль також не є рекламою та не зобов’язує жодну з сторін до продажу чи придбання
автомобіля. Дана інформація надає можливість сформувати необхідну комплектацію автомобіля. Доступність та наявність асистентів дізнавайтеся у офіційних дилерів SEAT в Україні.

ТОВ «Порше Україна». Надруковано в Україні. Жовтень 2019 року.
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