
Nový  
SEAT Tarraco.



Proč ne teď?

Je to příliš náročné? Je příliš pozdě? Jste příliš staří? 
Je snadné se vymlouvat. Ale změna vyžaduje 
odvahu. Nový SEAT Tarraco je pro ty, co cítí obavy, 
ale stejně to udělají. Je to SUV pro průzkumníky, kteří 
nechtějí, aby jim život unikl mezi prsty.
Protože jedinečné zážitky se nikdy nestanou dvakrát.
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Stvořeno 
v Barceloně.

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

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

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

Snadná 
mobilita.
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Máte velké ambice? 
Nastal čas proměnit 
je ve skutečnost.

Nikdy není pozdě na realizaci svých snů. V novém modelu 
SEAT Tarraco budete mít prostor pro nepřetržitý růst. 
Techniku pro trvalé spojení s okolním světem. A nástroje 
pro neustálý rozvoj. Můžete si tedy stanovit vysoké cíle. 
A nevzdávat se, dokud jich nedosáhnete.

Vaše Tarraco.
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Nový SEAT Tarraco je koncipován pro život 
a všechno, co přináší. Je silný a sportovní, jako jeho 
velká maska chladiče. Uhlazený a sofistikovaný, 
jako jeho elegantní chromované detaily. A připravený 
na cokoli, jako jeho systém 4Drive, který si poradí 
s jakýmkoli stavem vozovky. Cítíte se neohroženě?

Dynamický. 
Odvážný. 
Odlišný.

To je váš 
vzhled.

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

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

Pohled dopředu 
je vždy skvělý.

Vnější design
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Velký. Odvážný. A celý váš. V sedmimístné 
verzi můžete využít zavazadlový prostor 
o objemu 700 litrů se sklopenou třetí řadou 
nebo 1 775 litrů se sklopenou druhou a třetí 
řadou sedadel. Pětimístná verze vám 
poskytne objem 760 litrů ve standardním 
uspořádání nebo 1 920 litrů se sklopenými 
sedadly vzadu. To je prostor, v němž můžete 
růst. Jak jej využijete?

Více prostoru. 
Pro více života.

Vnitřní design
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Nastal čas změnit image. Nový SEAT Tarraco 
přichází s nejmodernějšími prvky vnitřního 
designu, které vylepší každou jízdu. 
Sofistikované černé čalounění stropu. 
Přístrojová deska s ozdobným obložením 
ze dřeva v elegantním výbavovém stupni 
Xcellence. A na výběr máte komfortní 
čalounění, od materiálu Alcantara® až po 
kůži Vienna. Jste připraveni sestavit si vůz 
podle vlastních představ?

Váš prostor. 
Váš design.
Co dalšího 
je na řadě?

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

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

Svět zážitků. 
V dosahu 
vašich prstů.

Technologie
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Nový SEAT Tarraco přichází s nejvyspělejší 
technikou pro život v pohybu. Například 
s prostorovým kamerovým systémem 
(„Top View Camera“), který zahrnuje kamery 
na přídi, zádi a vnějších zpětných zrcátkách. 
Ty poskytují výhled na okolí vozu v rozsahu 360° 
a spolupracují s parkovacím asistentem, 
s nímž zaparkujete bez ovládání volantu. 

K dispozici je také bezkabelová nabíječka, 
která indukčně nabije váš telefon položený 
na nabíjecí podložku. A díky „virtuálnímu pedálu“ 
otevřete a zavřete zavazadlový prostor 
dokonce i s plnýma rukama. Proč byste měli 
teď zastavovat?

Jediná cesta 
je vpřed.

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

Vždy je správná 
doba pro to, 
co milujete.

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

Pocit bezpečí 
je rozhodující. 
V každém 
okamžiku jízdy.

Jedete v koloně? Traffic Jam Assist měří vaši 
vzdálenost od ostatních vozidel a upravuje vaši 
rychlost jízdy, zatímco Lane Assist udržuje váš vůz 
v jízdním pruhu.

Traffic Jam a Lane Assist.

Co bude následovat? Integrovaná přední kamera 
rozpoznává omezení rychlosti a zákazy předjíždění 
a tyto dopravní značky zobrazuje přímo na digitálním 
panelu přístrojů („Digital Cockpit“).

Rozpoznávání dopravních značek.

Pokud vůz detekuje riziko nehody, přednárazový 
bezpečnostní systém („Pre-Crash Assist“) přitáhne 
bezpečnostní pásy, uzavře okna a učiní další 
opatření pro vaši ochranu. A dojde-li k převrácení 
vozidla, asistent pro případ převrácení („Rollover 
Assist“) aktivuje potřebné systémy, jako je nouzové 
volání eCall.

Pre-Crash a Rollover Assist.

Bezpečnost

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

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

Nouzové volání.

Front Assist.
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Co vás čeká?
Každou cestu utváří okamžiky, v nichž se musíte rozhodnout. 
Nyní nastal okamžik, v němž si můžete sestavit SEAT Tarraco 
zcela podle vlastních představ, od výbavového stupně přes 
kola až po čalounění a barvy. Jste připraveni vybírat?

Váš styl.
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Broušená 20" kola Supreme z lehké slitiny. 
Ozdobný rámeček masky chladiče 
s chromovanými detaily. A design, který 
dodává sofistikovanost exteriéru i interiéru. 
Stupeň výbavy Xcellence uspokojí řidiče, 
kteří vědí, že při posouvání hranic rozhoduje 
každý detail.

Nastal čas, 
abyste si dopřáli 
ještě víc.

Stupeň výbavy Xcellence.

Žádné limity.  
Pouze příležitosti.

Stupeň výbavy Xcellence je 
určena pro řidiče, kteří chtějí 
víc. Až do nejmenšího detailu. 
Jakým je třeba osobité logo 
na prahové liště.

Proč začínat s málem?

Broušená 20" kola Supreme 
z lehké slitiny s matnou 
povrchovou úpravou vám 
umožní žít ve velkém stylu. 
Jsou lehká. Elegantní. 
A největší v historii 
značky SEAT. 
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Bez ohledu na směr, pro který se 
rozhodnete, ve sportovních 
sedadlech, čalouněných elegantní 
černou kůží Vienna, se tam dostanete 
v maximálním komfortu.

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

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

Interiéru i exteriéru vládne vytříbený 
styl. Tón tu udává multifunkční volant 
s logem Xcellence a exkluzivní hlavice 
řadicí páky.

Nebojíte se vynikat? Váš nový vzhled 
završí chromované podélné střešní 
nosiče, lišty, rámečky oken a vnější 
detaily.

03. S druhým místem se nikdy 
nespokojíte? Hledáte více? Přístrojová deska 

s ozdobným obložením ze dřeva 
Hikory Nisha posouvá interiér verze 
Xcellence na ještě vyšší úroveň.

04. Elegance je volba.

Všichni mohou mít to, co chtějí, díky 
3zónové automatické klimatizaci 
Climatronic s individuálním 
nastavováním teploty pro sedadla 
vpředu a vzadu.

05. Všechno máte pod kontrolou. 06. Vynikejte na každém kroku.

01 03

04

05

0602

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.

32



Vaše budoucnost. Vaše cesta. Váš vzhled. 
Stupeň výbavy. Style s broušenými 18" koly 
z lehké slitiny a všemi důležitými prvky vnější 
i vnitřní výbavy je pro všechny řidiče, kteří 
vědí, co chtějí.

Stejné není 
váš styl?

Stupeň výbavy Style.

Být dobrý nestačí.

Co se týče vkusu, nechte se 
vést svou intuicí. Stupeň 
výbavy Style kombinuje 
elegantní design a kvalitu se 
vším, co vám poskytne zážitky 
z jízdy, které si zasloužíte.

Žijte svůj život ve velkém stylu.

Broušená 18" kola 
Performance z lehké slitin 
vás pohodlně dovezou 
až do vašeho cíle. A ještě 
mnohem dál.
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Style nabízí mimořádnou úroveň 
komfortními sedadly s čalouněním 
Olot a odvážnými černými ozdobnými 
plochami z materiálu Alcantara®.

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

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

LED Osvětlení interiéru. 8" dotykový 
displej se systémem Full Link. 
Prostorový zvuk z 10 reproduktorů. 
Stupeň výbavy Style nabízí vše, 
co potřebujete pro svou příští jízdu.

Někdy se dosáhne zásadní změny 
drobným detailem. Černé ochranné 
lišty na karoserii a rámečky 
oken snoubí funkčnost 
s vytříbeným stylem.

03. Hledáte výjimečné detaily?

Čím se liší skvělé od dobrého? 
Ozdobné obložení Glistenwhite Nisha 
na přístrojové desce posune váš 
interiér na novou úroveň.

04. Všechno závisí na detailech.

Proměňte noc v den předními LED 
světlomety a zadními světly z LED 
diod, včetně dynamických zadních 
směrových světel.

05. Posviťte si. 06. Váš vlastní styl.

01 03

04

05

0602

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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Style St

Xcellence XE

Standardní výbava 
Výbava na přání 

Kola z lehké slitiny.
20″ 19"

18″
17"

StBroušená 18"
kola Performance 

St17" kola Dynamic

XEBroušená, matná 
20" kola Supreme XEBroušená 19"

kola Exclusive
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Barvy. 

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

Šedá Indium** St  XE  Šedá Urano* St  XE  Černá Deep** St  XEZelená Dark Camouflage*** St  XE  

Style St  
Xcellence XE  

Standardní výbava   
Výbava na přání 

*Nemetalický lak.
**Metalický lak.

***Exkluzivní lak.
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Čalounění.

Černá kůže Vienna

Tkanina Baza/Alcantara® / umělá kůže Bison

Tkanina Olot s ozdobnými plochami 
z černého materiálu Alcantara® 

Style St  
Xcellence XE  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

XE

XE

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

Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
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Exteriér.

Není těžké něco zlepšit. Sofistikované 
rámečky pro mlhové světlomety 
a ochranné lišty pro dveře umocní 
vyspělý design nového modelu 
SEAT Tarraco.

Rámečky pro mlhové světlomety 
a ochranné lišty dveří.

Nový SEAT Tarraco se vyznačuje 
velkorysými rozměry. Ochranná lišta 
dveří zavazadlového prostoru posune 
vaši jízdu na vyšší úroveň. 

Ochranná lišta dveří 
zavazadlového prostoru.

Pro změnu image je vždy dobrá doba. 
Vytvořte si originální detaily na svém voze 
SEAT Tarraco pomocí originálního 
příslušenství, které vám budou vyhovovat.
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Interiér.

Život přináší stále víc? Dvě úrovně pro uložení 
zavazadel a menších předmětů vám 
poskytnou prostor navíc, abyste si mohli vzít 
všechno s sebou. 

Odkládací přihrádky v zavazadlovém prostoru. 

Chcete být připraveni na všechno? Pomocí 
úchytů a sítě na jedné straně zavazadlového 
prostoru budete mít vždy ve snadném dosahu 
i drobnější důležité věci.

Multifunkční úchyty a síť.

Proč by vás měla trocha nečistot zbrzdit? 
Polotuhá vana z pěnového materiálu ochrání 
váš zavazadlový prostor před znečištěním, 
rozlitými kapalinami nebo čímkoli jiným, co 
vám může cesta postavit do cesty.

Polotuhá vana do zavazadlového prostoru.

Vy jste v pohybu, ale vaše zavazadla by měla 
zůstat na svém místě. Připoutejte si tašky 
a další věci elastickými popruhy 
v zavazadlovém prostoru. A můžete se 
vydat vpřed s klidnou myslí.

Multifunkční elastické popruhy.

Na malé i velké plány potřebujete vhodné 
vybavení. Nový SEAT Tarraco nabízí 
rozmanitou výbavu a příslušenství do 
zavazadlového prostoru, abyste nemuseli 
nechávat nic doma.
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Výběr je na vás

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

Přeprava 
nákladu.

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

Nosič lyží a snowboardů na tažné zařízení.

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

Rozšiřitelný nosič lyží.
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Přeprava 
nákladu.

Více kol nemusí znamenat více práce. 
Na hliníkové nosiče na tažné zařízení 
lze umístit jakékoli druhy jízdních kol. 
Můžete dokonce přidat nástavec pro 
třetí jízdní kolo.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení.

Nikdy není příliš pozdě začít dělat to, 
co vás baví. Nosič surfových prken 
bezpečně připevníte k střešním 
příčníkům a přizpůsobíte rozměrům 
a dvou dvou prken.

Nosič surfových prken.

Nosič jízdních kol.

Opouštíte vyšlapané cesty? Vezměte 
si s sebou jízdní kolo na nosiči, který 
snadno umístíte a připevníte. Rychlé 
a snadné upínání. S šetrným 
uchycením trubkového rámu vašeho 
jízdního kola. 

Přední a zadní příčníky pro přepravu 
nákladu snadno připevníte ke střeše 
a zajistíte systémem proti odcizení. 
Jsou připraveny na cokoli. A vy?

Střešní příčníky.
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Ochrana.
Vydejte se na cestu 
v naprostém komfortu díky 
kobercovým rohožím s hustým 
vlasem a protiskluzovou 
pryžovou spodní částí.

03. Kobercové rohože.

Je to vaše vizitka. Zajistěte, aby 
vám dlouho vydržela. 
Nepropustné pryžové rohože 
nekloužou a chrání. Nebo 
vyzkoušejte rohože z tkaniny. 
Ty jsou ještě elegantnější.

04. Pryžové rohože.

Přírodní dřevo. Složité 
šestiúhelníky. Odvážné logo 
Tarraco. Váš klíček, vaše volba.

05. Kryty klíčků.

Máte velké plány? Vana do 
zavazadlového prostoru 
s vysokými bočními stěnami 
a ochranná lišta na nárazník 
z ušlechtilé oceli ochrání váš vůz 
SEAT Tarraco během nakládání 
a vykládání zavazadel. 

06. Vana do zavazadlového 
prostoru a ochranná lišta na 
nárazník.
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Nové cesty přinášejí nové výzvy. S lapači 
nečistot vpředu a vzadu ochráníte váš 
nový vůz SEAT Tarraco před odletujícími 
kameny a nečistotami.

Lapače nečistot vpředu a vzadu.

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

01. Klasické šedé podlahové rohože.

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

02. Podlahové rohože z tkaniny.
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Svoboda začíná tam, 
kde končí starosti.

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

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

Prodloužená záruka 

Mobilita

SEAT Pojištění 

Servisní balíčky

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec základních dvou let 
záruky také prodlouženou záruku výrobce zdarma a to na další 3 roky 
nebo do celkového nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní 
prostředníci, budete i nadále v odborné péči profesionálů značky SEAT, 
abyste si mohli ještě víc a déle užívat zcela bezproblémové jízdy.

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy 
vašeho vozu. Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se 
můžete těšit ze všech výhod, které SEAT Service Mobility nabízí, 
a využívat široký rozsah nabízených služeb - a to po dobu až 10 let.
První dva roky od zakoupení vašeho nového vozu SEAT jsou 
služby v rámci SEAT Service Mobility poskytovány zdarma. 

SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní 
variantě Service kryje náklady na servisní úkony předepsané 
výrobcem po dobu až 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. 
V případě volby varianty  Service Plus, služba navíc zahrnuje 
i náklady na výměnu dílů z důvodu běžného opotřebení.  Službu lze 
čerpat u kteréhokoliv autorizovaného servisního partnera SEAT 
v České republice.  Službu spravuje SEAT Financial Services. 

SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné cestování 
svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní služby jsou nejlepší 
prevencí dalších problémů na cestách. Proto si při sjednání pojistné smlouvy 
volíte svůj Domovský servis, který Vám zaručuje jak finančně výhodné 
řešení, tak značkovou kvalitu a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 
100% PÉČE, 100% JISTOTA.
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Ekologické informace.

ECO tips: Sledujte doporučení pro hospodárnější a ekologičtější jízdu.

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

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

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

Ekologická jízda 

Karoserie 

V různých dílech vozidla používáme 
materiály z obnovitelných zdrojů, jako je 
bavlna, přírodní kaučuk a celulóza/papír.

Materiály z obnovitelných zdrojů 

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

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

Motory 

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

Kvalita ovzduší 

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

Osvětlení 

Všechny verze modelu SEAT Tarraco jsou 
vybaveny zvukově izolačním sklem 
čelního okna, které snižuje hladinu hluku 
v interiéru a zvyšuje komfort.

Akustické vlastnosti 

Vylepšení systému těsnění palivové nádrže 
a zvýšení účinnosti pohlcování uhlovodíků 
aktivním uhlím snížilo emise o 85 %.

Palivová nádrž 

Nové složení polyuretanové pěny snižuje 
emise některých těkavých organických látek 
v interiéru o 75 %.

Sedadla Používání nového chladiva R1234YF 
snižuje potenciál globálního oteplování 
o 99,7 %.

Klimatizace 

Nové pneumatiky mají nízký valivý odpor.

Pneumatiky

Ekologické cíle technického vývoje značky SEAT.

Ochrana klimatu.   Šetrné využívání surovin a energií.    Ochrana zdraví.
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Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou 
tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (11. 2. 2019), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného 
prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. 

Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití 
recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého 

životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více 
informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité 

fotografie mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené 
výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 45. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty 

spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro 
porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry 

vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické 
energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. 

Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1). Od 1. září 2019 dojde k podobné 
změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).
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