
TarracoDe SEAT

Prijs-/specificatielijst 3 maart 2022



Style Business Intense

• 17 inch lichtmetalen velgen
• Navigatiesysteem met 9,2 inch (23,4 cm)  touschcreen
• Draadloze telefoon lader  
• Draadloos Apple CarPlay™ & Android Auto™ 
• Digitaal Instrumentenpaneel (Virtual cockpit)
• Koplampverlichting Full-LED, met LED-dagrijverlichting
• Airconditioning automatisch met 3-zone temperatuurregeling
• Achteruitrijcamera
• Parkeersensoren achter
• 4 jaar garantie

Tarraco.

De volledige standaarduitrusting van alle uitvoeringen staat beschreven op de pagina standaarduitrusting.



FR Business
Extra t.o.v. Style Business Intense
• 19 inch lichtmetalen velgen, Cosmo Grey 
• Sportstoelen vóór, met geintegreerde hoofdsteunen
• Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie
• Keyless Entry
• Parkeersensoren voor
• Dodehoeksensor met uitparkeerassistent
• Automatische inparkeerhulp (Park assist)
• Dorpels in carrosseriekleur
• Exterieur details in Cosmo Grey, o.a. buitenspiegels en grille omlijsting
• Alarm
• Rijprofielkeuze, met draaiknop
• Verkeersbordenherkenning

FR Business Intense
Extra t.o.v. FR Business
• 360 graden camera (Top View Camera)



Tarraco.



Prijzen.

WLTP & BANDENLABEL 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 
bandenlabels, 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. 

Benzine  
uitvoeringen Vermogen Transmissie Uitvoering

Netto 
catalogusprijs 
excl. BPM / 
excl. BTW BPM

Bruto  
catalogus-
prijs  
incl. BPM / 
excl. BTW

Fiscale 
waarde 
incl . BPM 
incl. BTW

Rijklaarmaak- 
kosten,    
recycling- 
bijdrage,   
beheerbijdrage 
en leges*

Consumenten-
adviesprijs incl. 
BPM & incl. 
BTW**

CO2- 
uitstoot  
(g/km)

Fiscale  
bijtelling

Netto
Bijtelling
o.b.v. 
37,1%

1.5 TSI 110 kW / 150 pk Hand-6
Style Business Intense € 24.731 8.125 32.856 38.050 900 38.950 153 22% 259
FR Business € 27.194 9.245 36.439 42.150 900 43.050 158 22% 287
FR Business Intense € 27.649 9.245 36.894 42.700 900 43.600 158 22% 290

1.5 TSI 110 kW / 150 pk DSG-7 
automaat

Style Business Intense € 26.206 10.141 36.347 41.850 900 42.750 162 22% 285
FR Business € 28.669 11.261 39.930 45.950 900 46.850 167 22% 313
FR Business Intense € 29.123 11.261 40.384 46.500 900 47.400 167 22% 316

2.0 TSI 4Drive 180 kW / 245 pk DSG-7 
automaat FR Business Intense € 32.533 22.685 55.218 62.050 900 62.950 193 22% 422

* Rijklaarmaakkosten € 827,87 (incl. btw): o.a. transport en logistieke handling, nulbeurt, reinigen en poetsen van in- en exterieur, twee kentekenplaten | Leges € 47,13 (btw vrij) | Recyclingbijdrage € 25,00 (incl. btw)

** De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges). Aan de consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.



Uitrusting.

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting
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17 inch lichtmetalen velgen (7J x 17, 215/65 R17) ● – –
19 inch lichtmetalen velgen (8,5J x 19, 255/45 R19) – ● ●

Verlichting
Mistlampen vóór ● ● ●
Koplampverlichting Full LED in signature vorm ● ● ●
LED-dagrijverlichting en Coming & Leaving Home verlichting ● ● ●
LED-achterlichten met LED-verlichting op achterklep ● ● ●

Styling
Achterspoiler – ● ●
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur ● – –
Buitenspiegels in Cosmo Grey – ● ●
Diffuser en accenten voorbumper in zwart ● – –
Bumpers en dorpels in carrosseriekleur met FR-design – ● ●
Comfortstoelen vóór ● – –
Dakreling in zwart ● ● ●
Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl) ● ● ●
Instaplijst (verlicht) aluminium – ● ●
Zijruitomlijsting uitgevoerd in chroom ● – –
Zijruitomlijsting uitgevoerd in zwart – ● ●
Sportpedalen, uitgevoerd in aluminium – ● ●
Sportstoelen vóór, met geintegreerde hoofdsteunen (kuipstoelen) – ● ●
Stuurwiel in FR design met Lava Red stiksels en logo – ● ●
Verkorte antenne (Haaienvin) ● ● ●
Versnellingspookmantel in vegan-leder, voor DSG echt leder ● ● ●
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Bekleding stof "Olot" ● – –
Bekleding stof "Nilo & Lava Red stiksels" – ● ●
Dakhemel uitgevoerd in zwart ● ● ●

Infotainment
Antenne versterker voor je smaprthone ● ● ●
Digitale radio ontvangst (DAB+) ● ● ●
Draadloze Apple CarPlay™, Android Auto™ ● ● ●
Bluetooth telefoonkoppeling en draadloze telefoonlader ● ● ●
Navigatiesysteem met 9,2 inch (23,4) touchscreen ● ● ●
SEAT CONNECT (1) voor navigatiesysteem ● ● ●
Speakers 8 ● ● ●

Comfort
Automatisch dimmende binnenspiegel ● ● ●
Bagageruimte-afdekking ● ● ●
Bestuurdersstoel en bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Bijrijdersstoel volledig neerklapbaar ● ● ●
Centrale vergrendeling met afstandsbediening en startknop ● ● ●
Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) ● ● ●
Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie – ● ●
Handrem elektronisch inclusief Hill Hold Control ● ● ●
Centrale vergr. met afstandsbediening en Keyless Entry&Go – ● ●
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel en bijrijdersstoel ● ● ●
Ruitenwissers met intervalstand en licht- & regensensor ● ● ●
Progressieve stuurinrichting (Progressive Steering) – ● ●
Rijprofielkeuze, met draaiknop – ● ●
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging ● ● ●
Multifunctioneel lederen stuurwiel, schakelpaddels voor DSG ● ● ●



Uitrusting.

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting
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Airconditioning automatisch met 3-zone temperatuurregeling ● ● ●

Functioneel
Achterbank in lengterichting verschuifbaar en in ongelijke delen 
neerklapbaar ● ● ●

Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar ● ● ●
Middenarmsteun voor, in hoogte en lengte verstelbaar ● ● ●
Leeslampjes voor ● ● ●
Make-up spiegels in zonneklep, verlicht ● ● ●
Opbergzak achterzijde voorstoelen ● ● ●
USB-aansluiting (2x) vóór & (1x) achter, type USB-C ● ● ●
Trekhaakvoorbereiding ● ● ●
12 Volt aansluiting vóór ● ● ●
12 volt aansluiting, middenconsole achter en bagageruimte ● ● ●

Parkeerhulp
Achteruitrijcamera ● ● ●
Parkeersensoren achter ● ● ●
Parkeersensoren achter & voor en automatische inparkeerhulp – ● ●
360 graden camera – – ●

Assistentiesystemen
Afstandscontrolesysteem (Front Assist) met noodremfunctie ● ● ●
Anti Blokkeer Systeem en Elektronisch Stabiliteit Systeem ● ● ●
Dodehoeksensor met uitparkeerassistent – ● ●
Predictive Adaptive Cruise Control ● ● ●
Grootlichtassistent, schakelt automatisch in en uit – ● ●
Pre-crash assistent & Roll-over assistent – ● ●
Lane Assist (Rijstrookbehoudassistent) ● ● ●
Verkeersbordenherkenning – ● ●
Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) ● ● ●



● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting

Uitrusting.
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Alarm – ● ●
Bandenspanningscontrolesysteem ● ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel vóór, met gordelspanner ● ● ●
Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ● ● ●
E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van hulpdiensten ● ● ●
Gordel reminder, vóór en achter ● ● ●
Hoofd airbags vóór, uitschakelbaar voor bijrijder ● ● ●
Hoofd airbag voor, inclusief knie-airbag voor bestuurder ● ● ●
Hoofdsteunen verstelbaar voor ● – –
Hoofdsteunen 3x achter, verstelbaar ● ● ●
Kinderzitbevestiging vóór en 2e zitrij (ISOFIX) ● ● ●
Gordijn airbag, aan beide zijden ● ● ●
Lifehammers, 2 stuks ● ● ●
4 jaar garantie ● ● ●

SEAT Connect(1)

SEAT CONNECT biedt een breed scala aan online diensten in de auto en via de SEAT CONNECT app.
SEAT CONNECT - Veiligheid & Service, 10 jaar inclusief voor multimedia- en navigatiesysteem 
- Automatische ongevalsmelding 
- Handmatige noodoproep 
- Pechoproep 
- Serviceafspraakplanning
SEAT CONNECT - Toegang op afstand, 1 jaar inclusief voor multimedia- en navigatiesysteem 
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     
SEAT CONNECT - Online Infotainment, 1 jaar inclusief voor navigatiesysteem
Uitbreiding van het navigatie- en infotainmentsysteem met functies, zoals:
- Online kaartupdates
- Online verkeersinformatie
- Parkeerplaatsen
- Tankstations
- Internet radio (Dataverbruik niet inbegrepen)
- Natuurlijke spraakbesturing voor bestemmingen en adressen
- Natuurlijke spraakbesturing voor infotainmentapps, media en radio (niet in het Nederlands)
- Spraak naar tekst
Voor meer informatie en het volledige overzicht van deze diensten zie  
seat.nl/service/connected-car
(1) SEAT CONNECT biedt een breed scala aan online diensten in de auto en via de SEAT CONNECT app.
(2) De SEAT Tarraco krijgt de hoogste NCAP waardering, namelijk 5 sterren. Kijk voor meer informatie op  

www.euroncap.com.





Kleuren en 
bekleding.

Kleuren en bekledingen Style FR FR
Stoelbekleding Leder
Stoelsoort Comfortstoel Kuipstoel Sportstoel
Naam bekleding Stof Olot Stof zwart Leder Zwart
Kleur bekleding Donkergrijs Zwart Zwart
Kleur dashboard Zwart Zwart Zwart
Bekledingscode (FG) (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



● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

Opties.
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excl. BTW
excl. BPM

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Unilak - Urano Grey CL01 ● ● ● 0,00 0
Metallic lak - Reflex Silver CL03 ○ – –

603 730
Metallic lak - Atlantic Blue CL03 ○ – –
Metallic lak - Dolphine Grey CL03 ○ ○ ○
Metallic lak - Deep Black CL03 ○ ○ ○
Metallic lak - Merlot Red CL03 ○ ○ ○
Exclusieve lak - Oryx White CL04 ○ ○ ○ 842 1.020Exclusieve lak - Dark Camouflage CL04 ○ ○ ○

Velgen
Velgen 'Performance',  
18 inch lichtmetaal

Fraaie 18 inch lichtmetalen velgen met zwarte afwerking en 5x2–spaaks design voor een meer 
sportievere uitstraling PUK ○ – – 727 880

Velgen 'Supreme Cosmo Grey',  
20 inch lichtmetaal

Breng de sportieve uitstraling van je Tarraco FR naar een hoger niveau met de 20" inch Supreme 
Cosmo Grey velgen in lichtmetaal met Cosmo Grey binnenafwerking. Voorzien van een fraai en uniek 
design.

PUZ – ○ ○ 810 980

Styling
Dakreling en zijruitomlijsting uitgevoerd in 
chroom

Chromen dakreling en chromen zijruitomlijsting vervangen de in standaard zwart uitgevoerde lijsten 
voor een meer luxe uitstraling. PIB – – ○ 277 335

Panoramisch kanteldak Laat de frisse lucht binnen met dit panoramisch schuif/kanteldak dat het interieur van je SEAT Tarraco 
oplicht met één druk op de knop. PTA ○ – ○ 996 1.205

Zonder type- en modelaanduiding Bij het aanvinken van deze optie blijft alleen het SEAT-logo aanwezig op de achterzijde van je auto. 
Hiermee vervalt de modelnaam en ook logo's of motoriseringsaanduidingen. PQN ○ – ○ 0 0

Bekleding

Viena leder zwart, verwarmbaar en 
elektrisch verstelbaar

Upgrade het interieur met lederen bekleding en met verwarmbare voorstoelen en achterbank 
(buitenste zitplaatsen van 2e zitrij), heerlijk voor de koude én gewone dagen. Let op: de standaard 
kuipstoelen op de FR Business Intense uitvoering vervallen hiermee voor de Sportstoelen uit de 
Xcellence uitvoering.

PL1 – – ○ 1.240 1.500

Infotainment

Geluidssysteem BeatsAudio™  
incl. 10 speakers

Het BeatsAudio™ geluidssysteem is de ultieme traktatie voor je oren. Met een indrukwekkende versterker 
van 400 Watt, 9 speakers van topkwaliteit en een serieuze subwoofer, speelt dit systeem al je favoriete 
nummers als geen ander. 

PNB ○ – ○ 455 550

WLTP & BANDENLABEL 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 
bandenlabels, 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. 



Opties

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar
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excl. BTW
excl. BPM

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Safe & Driving Pack M Prettiger op reis met extra comfort dankzij Predictive Adaptive Cruise Control en 
verkeersbordenherkenning PDG ○ – – 227 275

Safe & Driving Pack L
Doe goed zaken en ga uitgerust op pad met technische snufjes die de comfort en veiligheid sterk 
verhogen. Het pakket bevat Predictive Adaptive Cruise Control, Verkeersbordenherkenning, 
Dodehoeksensor met uitparkeerassistent, Grootlichtassistent en Pre-Crash Assist & Roll-over Assist

PDI ○ ● ● 715 865

Safe & Driving Pack XL
Geniet van het meeste comfort en veiligheid die de Tarraco te bieden heeft wat je reisdoel ook is. 
Dankzij hoogstaand technische features als Predictive Adaptive Cruise Control, 
Verkeersbordenherkenning, Grootlichtassistent, Pre-Crash Assit & Roll-over Assist, Dodehoeksensor 
met uitparkeerassistent, Rijstrookassistent Plus, Emergency Assist en stuurwielverwarming.

PDL ○ – – 872 1.055

Assistentiesystemen
Adaptieve onderstelregeling  
(Dynamic Chassis Control)

Met één druk op de knop pas je het rijgedrag van je Tarraco aan. Door aanpassing van de schokdem-
pers kan gekozen worden tussen comfortabel, normaal en sportief rijgedrag. PDC – – ○ 831 1.005

Comfort
7 zitplatsen (3e-zitrij) De ruimte om te groeien. Met twee extra stoelen met hoofdsteun en armleuning kan je iedereen 

meenemen die je belangrijk vindt. P7P ○ – ○ 831 1.005

Elekt. achterklep met voetbediening en 
sleutelloze toegang

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 standaarduitrusting.

PHF ○ – ○ 636 770

Interieurvoorrverwarming 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 ○ – ○ 860 1.040

Verwarmbaar stuurwiel Om je handen extra te verwennen bij koude dagen, een heerlijk verwarmbaar stuurwiel. Let op: alleen 
mogelijk i.c.m. de optie Save Driving Pack L (PDI) PW4 ○ – ○ 103 125

Verwarmbare voorstoelen Heerlijk voor de koude winterdagen, stoelverwarming vóór. PW1 ○ – – 347 420
Verwarmbare voorstoelen en buitenste 
zitplaatsen 2e-zitrij

Heerlijk verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen van 2e zitrij. Standaard bij Lederen 
bekleding (PL1). PW1 – – ○ 566 685

Verwarmbare en 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 en warmte in de zomer 
buiten houdt.

PW2 ○ – ○ 215 260

WLTP & BANDENLABEL 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 
bandenlabels, 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. 



Opties.

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar
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excl. BTW
excl. BPM

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

230 Volt aansluiting bagageruimte Een handige 230 Volt (150Watt) aansluiting in de bagageruimte. De 230 Volt aansluiting is voor platte 
stekkers zonder randaarde. PDY ○ – ○ 91 110

Scheidingsnet
Dit net scheidt de bagageruimte van de achterbank en beschermt passagiers tegen verschuivende 
bagage onderweg. Bovendien als scheidingsnet te gebruiken wanneer de rugleuning is neergeklapt. 
Wordt geleverd inclusief mechniesche ontgrendeling van 2e zitrij in bagageruimte. Alleen i.c.m. 
Panoramisch schuif/ kanteldak (PTA).

PCY ○ – ○ 153 185

Trekhaak zwenkbaar (elektrische 
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. PGR ○ – ○ 818 990

Parkeerhulp

Aanhangermanoeuvreerhulp  
(Trailer Assist), incl. Park Assist

Met een aanhanger achteruit manoeuvreren of inparkeren wordt kinderspel dankzij geavanceerde 
sensoren en automatische besturing. Houd de omgeving in de gaten en bedien de rem, de rest neemt 
de Tarraco van je over. Deuken en krassen behoren hiermee tot het verleden. Jouw Tarraco kan 
zelfstandig fileparkeren, voor- en achteruit. Alleen mogelijk i.c.m. PGR.

PK7 ○ – ○ 223 270

Automatische inparkeerhulp (park assist)
Deuken en krassen behoren tot het verleden met de automatische inparkeerhulp. Jouw Tarraco 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 ○ ● ● 347 420

Veiligheid
Alarm (inclusief hellingshoeksensor) Bewaking van interieur, bagageruimte, portieren en motor. Inclusief hellingshoeksensor, welke het 

alarm activeert wanneer je Tarraco opgekrikt wordt. WAS ○ ● ● 231 280

Reservewiel 18 inch staal Een lekke band kan uit het niets komen. Het 18″ reservewiel voor noodgevallen redt de dag. Door het 
kleinere formaat is het gemakkelijker op te bergen. PG6 ○ – ○ 91 110

WLTP & BANDENLABEL 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 
bandenlabels, 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. 



Velgen.



18 inch17 inch

20 inch

Supreme Cosmo Grey FR

19 inch
Cosmo Grey FR

Performance St  Dynamic  St

Style Business Intense St
FR Business (Intense) FR

Standaard 
Optioneel 

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels 
aan van jouw configuratie.



Accessoires.
Zomersets

Netto 
catalogusprijs
excl. BTW BTW

Consumenten prijs 
incl. BTW 

17 inch lichtmetalen zomerset,  
Dynamic

Bandenmaat 215/65 R17  99V, Band: Continental EcoContact 5 5FJCON025  8Z8
 1.236  259 1.495

inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  884  186 1.070
18 inch lichtmetalen zomerset, 
Performance Machined

Bandenmaat 235/55 R18 100H, Band: Uniroyal RainExpert 3 SUV 5FJCON025C KT2
 1.649  346 1.995

inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.298  272 1.570

19 inch lichtmetalen zomerset, 
Sport

Bandenmaat 235/50 R19  99V, Bandenmaat 235/50 R19  99V
5FJCON025A KT2

 1.814  381 2.195
inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.463  307 1.770
inclusief 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.401  294 1.695

19 inch lichtmetalen zomerset, 
Supreme Matt Machined

Bandenmaat 235/45 R20 100W, Band: ContiSportContact-5 SUV FR XL

5FJCON025B 1OV

 2.062  433 2.495
inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.711  359 2.070
inclusief 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.649 346 1.995
inclusief 19 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  1.545 325 1.870

Exterieur
Side steps 5FJ071691  842 177 1.019
Portierlijsten 5FJ071328  338 71 409
Sierlijst mistlamp 5FJ071004 169 35 204
Sierlijst achterklep 5FJ071360A 151 32 183

Interieur

Rubberen mattenset Voor & achter 5FJ061500B 041 70 15 84,95
Derde zitrij 5FJ061500A 041 33 7 39,95

Kofferbakmat 5-zits 5FJ061201C 74 16 89,95
7-zits 5FJ061201E 83 17 99,95

Dubbelzijdige kofferbakmat 5FJ061201B 83 17 99,95
Dashcam geïntegreerd in binnenspiegel ZA 5FJ312SE 371 78 449 

Transport

Elektrisch wegklapbare trekhaak Tarraco PT02 242 1049 220 1.269
Tarraco PHEV PT02 254  1.156 243 1.399

Allesdragers 5FJ071151A  214  45 259
Bagagebox, 340 liter, matzwart 000071200  206  43 249

https://shop.seat.nl/auto-accessoires/?modelgroup=tarraco


Technische gegevens.
Motor

1.5 TSI  
110kW/150pk

1.5 TSI  
110kW/150pk

2.0 TSI  
180kW/245pk

Motortype / kleppen per cilinder 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 1.5/1498 1.5/1498 2.0/1984
Max. vermogen, kW (pk)/ t/min 110 / 150 / 5000 - 6000 110 / 150 / 5000 - 6000 180 / 245 / 5000 - 6500
Max. koppel, Nm bij, t/min 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 370 / 1600 - 4300
Emissienorm (automaat) EURO 6AP EURO 6AP EURO 6AP
Brandstof 4 Benzine Benzine Benzine

Transmissie Handgeschakelde 
6-versnellingsbak 7-traps DSG-automaat 7-traps DSG-automaat

Prestaties
Topsnelheid, km/u 199 199 228
Acceleratie, sec. van 0-100 km/u 9,9 9,5 6,2
Brandstofverbruik gecombineerd, l/100 km3   

Style Business Intense 6,7 7,2 -
FR Business (Intense) 7,0 7,4 8,5

Gewichten (kg)
Ledig gewicht kg 1 1.474 1.509 1.670
Massa rijklaar kg 1 1.574 1.609 1.770
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2.150 2.190 2.360
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2

     Geremd bij 12% helling, kg 1800 1800 2.300
     Ongeremd, kg 750 750 750
Maximale dakbelasting, kg 75 75 75
Kogeldruk, kg 100 100 100

Remmen
Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven
Remmen achter Schijven Schijven Schijven

Velgen- en bandenmaten
Style Business Intense 7J x 17", 215/65 R17 7J x 17", 215/65 R17 -
FR Business (Intense) 8,5J x 19", 255/45 R19 8,5J x 19", 255/45 R19 8,5J x 19", 255/45 R19

WLTP & BANDENLABEL 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 bandenlabels, 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. 

Voetnoten      

(1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de 
auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke 
laadvermogen afneemt.     
  

(2) Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen 
af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en met iedere 1000 
m meer dient daarom tien procent van het treingewicht 
(toelaatbare aanhangbelasting + maximaal toelaatbaar 
gewicht van de auto) te worden afgetrokken. 

     
(3) De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de 

uitkomsten van de op dit moment geldende Europese 
testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, 
verkeers-  en weersomstandigheden, milieu-invloeden, 
conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk 
verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij 
adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.
hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

(4) In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de 
anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt 
bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd 
brandstofverbruik. 



*Met bandenmaat 215/65 R17

Exterieur St
yl

e

FR

Lengte, mm 4.735 4.728
Breedte exclusief / inclusief 
buitenspiegels, mm 1.839 1.839

Hoogte, mm 1.665 1.665
Wielbasis, mm 2.790 2.790
Spoorbreedte voor, mm 1.585 1.585
Spoorbreedte achter, mm 1.574 1.574
Bodemvrijheid 201 201

Interieur
Bagageruimte 5-zits, liter 760 760
Bagageruimte 7-zits, liter 700 700
Bagageruimte 5-zits met  
neergeklapte 2e zitrij, liter 1.920 1.920

Bagageruimte 7-zits met  
neergeklapte 2e- en 3e zitrij, liter 1.775 1.775

Diversen
Draaicirkel, m 11,9 11,9
Inhoud brandstoftank 1.5 TSI, liter 58 58
Inhoud brandstoftank 2.0 TSI, liter - 60

Afmetingen.



SEAT Service.
Onderhoud
Een onderhoudsservice voor de Tarraco bestaat uit 2 elementen: een 
inspectieservice en een olieservice. De boordcomputer geeft een melding 
wanneer je welke service kunt verwachten. De inspectieservice voor de 
Tarraco dient voor het eerst na 2 jaar of bij maximaal 30.000 km 
uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of bij maximaal 30.000 km. De 
olieservice is door gebruik van speciale LongLife olie variabel en dient bij 
maximaal 2 jaar of 30.000 km uitgevoerd te worden. Onze technici zijn 
gekwalificeerd door SEAT en kennen jouw SEAT dan ook door en door, wij 
adviseren je daarom te allen tijde bij de erkende SEAT-dealer het 
onderhoud uit te voeren.

4 jaar garantie
De standaard 2 jaar SEAT fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar 
SEAT Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe 
SEAT modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en 
die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum 
van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de 
fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden 
kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 
kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing 
zolang er door de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties 
worden uitgevoerd. Je kunt bij elke SEAT Service partner binnen Nederland 
de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft 
de garantie op de auto behouden.



SEAT Service.
SEAT Service, geniet zonder zorgen
SEAT Economy Service biedt voor alle SEAT’s, vanaf 5 jaar en ouder een 
korting van 15% op alle door de fabrikant voorgeschreven onderhoud. 
Deze korting gaat 5 jaar na datum eerste toelating in. De volgende 
werkzaamheden vallen onder Economy Service: Longlife-, Groot- of Kleine 
onderhoudsservice, alle olie- en inspectie services en vervangingen zoals 
olie,- lucht,- interieur en brandstoffilters (diesel) en bougies (benzine). 
Vervangingen en reparaties zoals bijvoorbeeld riemen, ruitenwissers en 
remdelen vallen niet onder deze service. Airco Service heeft al aparte 
tariefstellingen voor oudere auto’s en valt daarmee ook buiten Economy 
Service. Alle prijzen en tarieven die hier worden genoemd, zijn 
adviesprijzen en geadviseerde tarieven. De dealer of servicepartner kan 
hier naar eigen inzicht van afwijken.

De voordelen:
• Hoogste kwaliteit. Je SEAT-dealer weet alles over jouw auto en is speciaal 

getraind om 'm in topconditie te houden.
• Transparant en betrouwbaar. De dealer bespreekt vóóraf welke 

werkzaamheden er nodig zijn en wat dat kost. Pas na jouw akkoord gaat 
hij de reparatie uitvoeren.

• Hoge restwaarde. Het beste onderhoud betekent een langere levensduur 
en dus een hogere restwaarde.

• Vier jaar reparatiegarantie. Op reparaties met originele SEAT-onderdelen 
en ruildelen krijg je 4 jaar garantie.



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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