
Новият  
SEAT Tarraco.



Защо не сега?

Прекалено трудно? Прекалено късно? Прекалено 
стари? Извиненията са лесна работа. Новият SEAT 
Tarraco е за тези, които чувстват страха и въпреки 
това се изправят пред предизвикателства. SUV-ът 
е за откриватели, които отказват животът просто 
да минава покрай тях. Защото уникалните събития 
в живота никога не се случват два пъти.
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Създаден в 
Барселона.

1953. Първият SEAT слиза от конвейера в Барселона и 
цялата страна e поставена на колела. Над 60 години 
по-късно ние придвижваме хора по целия свят.

Барселона обаче продължава да ни вдъхновява. 
Нейният дух на креативност тече във вените ни. Той е 
вложен във всяка произведена от нас кола (всъщност 
50% от енергията, която използваме, за да правим 
нашите автомобили, идва директно от средиземно-
морското слънце). Това е град, който никога не спира. 
Като нас. Защо? Защото има места, до които трябва 
да стигнете.
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Светът е пълен с възможности. 
SEAT ни позволява да поемем 
контрола над тях. Планирайте 
вашия собствен маршрут. 
Поставете си собствени цели. 
Продължавайте напред във 
вашия постоянно променящ се 
живот. Това правим ние.

Защото ако той не те кара да 
се чувстваш свободен, не те 
тласка напред и нещата не 
стават по-добри, какъв е 
смисълът на всичко? Ако не е 
лесно, не е мобилност.

Лесна 
мобилност.
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Новият SEAT Tarraco е създаден за живот, който 
излизва отвъд границите. Мощен и спортен, точно 
като оформлението на радиаторната си решетка. 
Интелигентен и изтънчен – като фините хромирани 
детайли. И готов за всичко като системата 4Drive, 
която се справя с всякакви пътни условия. Чуствате 
ли се смели?

Динамична. 
Дръзка. 
Различна.
Това е 
вашата 
визия. 

Екстериорен дизайн
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Защо да намалявате темпото? Вие тепърва 
набирате скорост. Новият SEAT Tarraco 
използва най-новото в дизайна на SUV-овете. 
100% LED технология отпред и отзад, включваща 
динамични задни мигачи с атрактивен дизайн, 
както и Welcome Light, която ще ви помогне да 
намерите пътя в тъмното.

Готови ли сте за още? Олекотените 20-цолови 
алуминиеви джанти придават на автомобила 
невероятна стойка на пътя.

Да гледаш 
напред винаги 
изглежда 
прекрасно.

Екстериорен дизайн
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Голям. Смел. И изцяло на ваше разположение. 
С до 7 седалки ви осигурява 700 л при сгънат 
трети ред или 1775 л при сгънати втори и трети 
ред. А при 5-местната модификация ще се 
наслаждавате на 760 л стандартен капацитет 
или на 1920 л, когато задните седалки са 
сгънати. Това е вашето пространство за 
растеж. Как ще го оползотворите?

Повече 
пространство.
За повече 
живот.

Интериорен дизайн
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Време е за промяна на имиджа. Новият SEAT 
Tarraco идва със съвременни, ултрамодерни 
елементи на интериорния дизайн, които 
правят всяко пътуване по-приятно. Изтънчен 
черен покрив. Табло с декорации от дърво, 
оформено в елегантна облицовка Xcellence. 
И вашият избор на удобна тапицерия, от 
текстилна Alcantara® до кожа Vienna. Готови 
ли сте да го направите ваш?

Вашето 
пространство. 
Вашият дизайн.
Какво следва?

Интериорен дизайн
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Пътят е празна страница. С каква история ще 
я запълните? Свържете вашия смартфон към 
8-инчовия тъчскрийн чрез Apple CarPlay™ или 
Android Auto™, за да управлявате любимите 
си приложения и музика. А с аудиосистемата 
BeatsAudio™ можете да се насладите на 
естествен и балансиран звук от 10 премиум 
високоговорителя.

Какво следва? Персонализираният 10,25″ 
SEAT Digital Cockpit ви позволява да 
превключвате между карти, музика и функции 
за аситенция при шофиране в лесно видим 
централен дисплей. Искате още? Подобрете 
всяко пътуване с избора си на профил на 
шофиране за километрите напред.

Свят, пълен с 
преживявания. 
Само на ръка 
разстояние.

Технология
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Новият SEAT Tarraco разполага с най-
модерните технологии за живот в движение. 
Сред тях е системата Top View Camera, 
включваща камери отпред, отзад, както и в 
страничните огледала, които осигуряват 
видимост на 360˚ и работят в тандем с Park 
Assist, за да ви помогнат да паркирате без да 
въртите волана.

Има и безжично зарядно устройство, което 
захранва телефона ви само чрез контакт с 
повърхността на подложката в таблото. A 
Virtual Pedal гарантира, че можете да 
отворите и затворите багажника с ръце, 
заети от багаж. Така че защо да спрете сега?

Смело напред: 
единственият 
възможен път.

Технология
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Няма причина да не излизате. Благодарение на 
стационарния отоплител климатизираният 
интериор на вашия SEAT Tarraco се адаптира 
към идеалната температура, преди да се качите. 
А благодарение на 3-зоновия автоматичен 
климатик (Climatronic) с отделен реглаж на 
температурата разполагат също пътниците от 
втория и третия ред седалки. Все още не ви е 
достатъчно? Отопляемите седалки отпред и 
отзад превръщат всяко пътуване в удоволствие. 
Кажете „Довиждане“ на извиненията.

Винаги е 
правилният 
сезон да 
вършите това, 
което обичате.

Технология
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Новият SEAT Tarraco е проектиран с oсновната 
идеята да ви осигури безопасност и комфорт. Ето 
защо Tarraco е оборудван с най-новите функции за 
сигурност. Сред тях са адаптивният круиз контрол, 
който автоматично ускорява и забавя автомобила в 
зависимост от трафика. И прави всичко останало, 
което ви трябва, за се движите смело напред.

За да се 
чувствате в 
безопасност. 
При всяка 
ваша стъпка.

Сигурност

Натоварено движение? Асистентът за 
задръствания изчислява вашата дистанция 
спрямо други автомобили и адаптира 
скоростта спрямо тях, докато асистентът за 
лента ви държи в избраната лента.

03. Асистент за задръствания и за 
        следене на лентата

Велосипедисти пред вас? Автомобилът 
отпред набива рязко спирачки? Front Assist 
реагира мигновено и активира спирачките, 
за да запазите безопасна дистанция. Няма 
за какво да се безпокоите.

04. Front Assist.

Ако автомобилът открие потенциалнa 
oпасност от инцидент, Pre-Crash Assist 
автоматично затяга предпазните колани, 
затваря прозорци и предприема други 
защитни действия. И ако автомобилът се 
преобърне, Rollover Assist активира 
необходимите системи като eCall.

05. Pre-Crash & Rollover Assist.

В случай на сериозна катастрофа eCall ще 
уведоми автоматично службите за спешно 
реагиране. Или можете да направите това 
ръчно с натискане на бутона на тавана.

01. Emergency Call.

Какво има напред? Интегрираната предна 
камера ви позволява да виждате знаците за 
ограничение на скоростта и забраните за 
изпреварване директно върху SEAT Digital 
Cockpit.

02. Система за разпознаване на пътни 
         знаци.

01

02

03

04

05
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Какво предстои?
Всяко пътуване е оформено от вашите 
решения. От нива на оборудване и джанти 
до тапицерии и цветове, сега е моментът 
да направите вашия SEAT Tarraco изцяло 
по собствен вкус. Готови ли сте да 
направите избор?

Вашият път.
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Забележителни 20-цолови алуминиеви 
джанти. Радиаторна решетка, изработена 
по метода на горещо щамповане. И дизайн, 
който подчертава изтънчения характер на 
модела отвътре и отвън. Нивото Xcellence е 
за тези, които знаят, че когато става въпрос 
за достигане лимита на възможностите 
всеки детайл е от значение.

Време е да 
откриете нови 
хоризонти.

Ниво Xcellence.

Няма граници.  
Само възможности.

Нивото Xcellence е създадено 
за тези, които искат повече. 
Изпипано до последния детайл 
– като финото лого на прага на 
вратата.

Защо да започваме 
от малките неща?

Великолепните 20-цолови 
матирани фрезовани алуми-
ниеви джанти ви подтикват да 
живеете с голям размах. Леки. 
Стилни. И най-големите в 
историята на SEAT. 
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Вашето бъдеще. Вашето пътешествие. 
Вашата визия. С 18-цолови фрезовани 
алуминиеви джанти и ключови характе-
ристики отвън и отвътре нивото Style е за 
всеки, който знае от какво точно има нужда. 

Еднаквото не 
отговаря на 
вашия стил?

Ниво Style.

Доброто не е 
достатъчно добро.

Когато стане въпрос за вкус, 
вашата интуиция знае най-
добре. Нивото Style комбинира 
стилен дизайн и качество с 
всичко, което вашето усещане 
при шофиране заслужава.

Живейте с размах.

18-цоловите „пърформанс“ 
фрезовани алуминиеви джанти 
ви водят до финала в 
правилната посока. И с тях 
можете да продължите дори 
още по-напред.
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Style St  
Xcellence XE  

Стандартно   
Опционално   

Алуминиеви джанти.
20″ 19"

18″
17"

StPerformance 
18″ Machined

StDynamic 17″ 

XESupreme 20″ 
Matte Machined XEExclusive 19″ 

Machined

32



Цветове.

Oryx White*** St  XE  Reflex Silver** St  XE   Titanium Beige** St  XE   Atlantic Blue**  St  XE   

Indium Grey** St  XE  Urano Grey* St  XE  Deep Black** St  XEDark Camouflage*** St  XE  

Style St  
Xcellence XE  

Стандартно   
Опционално 

*Soft.
**Metallic.

***Exclusive.

34



Тапицерия.

Кожа Vienna Black

Cloth Baza / Alcantara® / PVC Bison

Textile Olot с черни 
вложки от Alcantara®

Style St  
Xcellence XE  

Стандартно   
Опционално   

XE

XE

St
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Информация за околната среда.

ECO съвети: Проверете препоръките за по-икономично и 
по-екологично шофиране.

ЕКО треньор: Разпознайте всяко ненужно ускорение и 
спиране за по-приятно и по-икономично шофиране.

Всички двигатели с автоматична предавателна кутия имат 
стандартен режим за движение по инерция, което спестява 
гориво и намалява вредните емисии.

86% от каросерията е изградена от 
високоякостна стомана. В комбинация с 
технологията за горещо щамповане, това 
позволява каросерията да стане по-тънка, 
като запазва механичните си свойства.

Екологично шофиране   

Каросерия   

Възобновяеми материали като памук, 
естествен каучук и целулоза / хартия са 
използвани в различни части на 
автомобила.

Възобновяеми материали 

Всички двигатели са оборудвани със 
система Start & Stop и технологии за 
регенериране на енергия.

Модулната конфигурация намалява общия 
брой компоненти и монтажни части, което 
води до по-ниско тегло на автомобила.

Двигатели   

Дизеловите двигатели разполагат със 
системата за селективна каталитична 
редукция (SCR) за минимизиране на 
отделяните азотни оксиди.

Качество на въздуха   

Използването на Full LED фарове и дневни 
LED-светлини намалява консумацията на 
електроенергия и увеличава продължи-
телността на живота на фаровете.

Светлини   

Всички версии на SEAT Tarraco включват 
акустични предни стъкла, което намалява 
нивото на шума в интериора и подобрява 
комфорта.

Акустика   

Подобренията в системата на резервоара 
за гориво подобряват уплътняването и 
увеличават абсорбацията на въгле-
водородните частици във филтъра с 
активен въглен с 85%.

Резервоар    

Използването на новия хладилен 
агент R1234YF намалява отражението 
върху глобалното затопляне с 99,7%.

Климатик 

Целите на SEAT за техническото развитие и екологията

 Опазване на климата.   Запазване на ресурсите.   Защита за здравето.

Новите гуми имат ниско съпротивление 
при търкаляне.

Гуми   
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Спецификации на двигателите.
Двигател

1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop 

Цилиндри/клапани (общо) 4/16
Работен обем (cc) 1.498
Диаметър и ход на буталото (mm) 74.5/85.9
Степен на сгъстяване 10.5
Максимална мощност (kW (HP)/rpm) 110 (150)/5,000-6,000
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 250/1,500-3,500
Система за впръскване на горивото TSI директно впръскване
Запалване Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене С турбокомпресор
Гориво тип ROZ 95
Количество моторно масло (I) 4.8
Клас вредни емисии EU6
Алтернатор (A) 110 - 140 - 180
Акумулатор (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 201 (5)
Ускорение 0-80 km/h (s) 6.5
Ускорение 0-100 km/h (s) 9.7
Ускорение 80-120 km/h (s) 11.9
Ускорение 1000 m (s) 31.3

Разход на гориво
Градски (l/100 km) 7.9 (*) / 8.5 (**)
Извънградски (l/100 km) 5.4 (*) / 5.6 (**)
Комбиниран (l/100 km) 6.3 (*) / 6.6 (**)
Комбиниран по WLTP (l/100km) 7.3 - 8.0

Емисии CO2

CO2  при градско шофиране (g/km) 183 (*) / 191 (**)
CO2 при извънградско шофиране (g/km) 126 (*) / 130 (**)
CO2 комбинирано  (g/km) 147 (*) / 152 (**)
CO2 комбинирано по WLTP (l/100km) 165 - 182

Трансмисия
Модел трансмисия MQ350-6F
Предавателни числа I 3.769

II 2.087
III 1.324
IV 0.977
V 0.975

VI 0.814

2

Трансмисия
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop

VII −
R 4.549

Група пред. отношение 1 4.563
Група пред. отношение 2 3.476
Група пред. отношение 3 −
Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h) −

Шаси
Предно окачване Независимо тип McPherson - пружини - хидравлични амортисьори
Задно окачване Многораменна задна ос - пружини - хидравлични амортисьори
Кормилнa уредба R-EPS (Rack Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 11.9
Спирачна система Двукръгова с диагонално разделение и серво
Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани/задни дискови
Предни спирачки (mm) 314×30
Задни спирачки (mm) 300×12

Колела
Джанти 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43  

/ 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 

Гуми 215/65 R17 99V 
235/55 R18 100V  
235/50 R19 99V  
235/45 R20 100V

Размери
Тип SUV
Дължина /широчина / височина (mm) 4,735/ 1,839/1,658 (до покрива) -1,674 (до рейките на покрива)
Междуосие (mm) 2,790
Следа отпред/отзад (mm) 1,585/1,574
Обем на багажника (l) 5 места: 760 - 7 места: 230/700 (с 3-ти ред седалки сгънати)
Обем на резервоара (l) Предно: 58/4x4: 60

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg) (*) 1,599/(**) 1,634
Макс. допуст. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос (*) 888/711 - (**) 883/751
Максимално допустимо тегло (kg) (*) 2,220/(**) 2,330
Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg) 750
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg) 2,000
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg) 1,800

(*) 5места. (**) 7 места.

40



Двигател
2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW)
ACT DSG-7 4WD Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо) 4/16
Работен обем (cc) 1.984
Диаметър и ход на буталото (mm) 82.5/92.8
Степен на сгъстяване 11.65
Максимална мощност (kW (HP)/rpm) 140 (190)/4,200 - 6,000
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 320/1,500 - 4,100
Система за впръскване на горивото MPI + TSI директно впръскване
Запалване Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене С турбокомпресор
Гориво тип ROZ 95
Количество моторно масло (I) 6.6
Клас вредни емисии EU6
Алтернатор (A) 110 - 140 - 180
Акумулатор (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 211 (6)
Ускорение 0-80 km/h (s) 5.3
Ускорение 0-100 km/h (s) 8.0
Ускорение 80-120 km/h (s) 13.6
Ускорение 1000 m (s) 29.5

Разход на гориво
Градски (l/100 km) 9.0
Извънградски (l/100 km) 6.3
Комбиниран (l/100 km) 7.3
Комбиниран по WLTP (l/100km) 8.7 - 9.5

Емисии CO2

CO2  при градско шофиране (g/km) 203
CO2 при извънградско шофиране (g/km) 144
CO2 комбинирано  (g/km) 166
CO2 комбинирано по WLTP (l/100km) 196 - 214

Трансмисия
Модел трансмисия DQ381-7A
Предавателни числа I 3.400

II 2.750
III 1.767
IV 0.925
V 0.705

VI 0.755

Спецификации на двигателите.
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Трансмисия
2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW)
ACT DSG-7 4WD Start/Stop

VII 0.635
R 2.900

Група пред. отношение 1 4.813
Група пред. отношение 2 3.667
Група пред. отношение 3 −
Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h) −

Шаси
Предно окачване Независимо тип McPherson – пружини - хидравлични амортисьори
Задно окачване Многораменна задна ос - пружини - хидравлични амортисьори
Кормилнa уредба R-EPS (Rack Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 11.9
Спирачна система Двукръгова с диагонално разделение и серво
Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани / задни дискови
Предни спирачки (mm) 340×30
Задни спирачки (mm) 300×12

Колела
Джанти 7J ×19 ET43 - 8J×20 ET41

Гуми 235/50 R19 99V  
235/45 R20 100V

Размери
Тип SUV
Дължина /широчина / височина (mm) 4,735/ 1,839/1,658 (до покрива) - 1,674 (до рейките на покрива)
Междуосие (mm) 2,790
Следа отпред/отзад (mm) 1,585/1,574
Обем на багажника (l) 5 места: 760 - 7 места: 230/700 (с 3-ти ред седалки сгънати)
Обем на резервоара (l) Предно задвижване: 58 / 4x4: 60

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg) (*) 1,773/(**) 1,808
Макс. допуст. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос (*) 1006/767 - (**) 1001/807
Максимално допустимо тегло (kg) (*) 2,380/(**) 2,520
Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg) 750
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg) 2,250
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg) 2,250

(*) 5места. (**) 7 места.
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Двигател
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop | CR DSG-7 Start/Stop

2.0 TDI 190 к.с. (140 kW)
CR DSG-7 4Drive Start/Stop

Цилиндри/клапани (общо) 4/16 4/16
Работен обем (cc) 1.968 1.968
Диаметър и ход на буталото (mm) 81/95.5 81/95.5
Степен на сгъстяване 16.2 15.5
Максимална мощност (kW (HP)/rpm) 110 (150)/3,500 - 4,000 140 (190)/3,500 - 4,000
Максимален въртящ момент (Nm/rpm) 340/1,750 - 3,000 400/1,750 - 3,250
Система за впръскване на горивото Common-Rail директно впръскване Common-Rail директно впръскване
Запалване Компресионно Компресионно
Атмосферно/свръхпълнене С турбокомпресор С турбокомпресор
Гориво тип Дизел Дизел 
Количество моторно масло (I) 5.3 5.3
Клас вредни емисии EU6 EU6
Алтернатор (A) 110 - 140 -180 110 - 140 -180
Акумулатор (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h) 202 (6) | 198 (6) 210 (7)
Ускорение 0-80 km/h (s) 6.8 | 6.3 5.2
Ускорение 0-100 km/h (s) 9.8 | 9.8 8.0
Ускорение 80-120 km/h (s) 14.4 | 13.2 15.5
Ускорение 1000 m (s) 31.8 | 31.6 29.4

Разход на гориво
Градски (l/100 km) 5.8 | 6.2 6.4
Извънградски (l/100 km) 4.7 | 5.2 5.1
Комбиниран (l/100 km) 4.9 | 5.6 5.6
Комбиниран по WLTP (l/100km) 5.7 - 6.4 | 6.8 - 7.4 7.0 - 7.6

Емисии CO2

CO2  при градско шофиране (g/km) 154 | 163 168
CO2 при извънградско шофиране (g/km) 115 | 137 135
CO2 комбинирано  (g/km) 129 | 146 147
CO2 комбинирано по WLTP (l/100km) 148 - 167 | 178 - 194 183 - 200

Трансмисия
Модел трансмисия MQ350-6F | DQ381-7A DQ500-7A
Предавателни числа I 3.769 | 3.579 3.562

II 1.958 | 2.750 2.526
III 1.257 | 1.677 1.586
IV 0.870 | 0.889 0.938
V 0.857 | 0.677 0.722

VI 0.717 | 0.722 0.688

Спецификации на двигателите.
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Трансмисия
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW)
MQ-6 Start/Stop | CR DSG-7 Start/Stop

2.0 TDI 190 к.с. (140 kW)
CR DSG-7 4Drive Start/Stop

VII − | 0.561 0.574
R 4.549 | 2.900 2.789

Група пред. отношение 1 4.235 | 4.812 4.733
Група пред. отношение 2 3.273 | 3.667 3.944
Група пред. отношение 3 − −
Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h) − −

Шаси
Предно окачване Независимо тип McPherson – пружини - хидравлични амортисьори
Задно окачване Многораменна задна ос - пружини - хидравлични амортисьори
Кормилнa уредба R-EPS (Rack Electric Power System)
Диаметър на завой (m) 11.9
Спирачна система Двукръгова с диагонално разделение и серво
Тип предни и задни спирачки Предни дискови вентилирани / задни дискови
Предни спирачки (mm) 314×30 340×30
Задни спирачки (mm) 300×12 300×12

Колела

Джанти 7J ×17 ET40 - 7J×18 ET43  
/ 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

7J× 19 ET43 - 8J× 20 ET41

Гуми
215/65 R17 99V  
235/55 R18 100V  
235/50 R19 99V 
235/45 R20 100V

235/50 R19 99V 
235/45 R20 100V

Размери
Тип SUV
Дължина /широчина / височина (mm) 4735/ 1839/1658 (до покрива)  - 1674 (до рейките на покрива)
Междуосие (mm) 2,790
Следа отпред/отзад (mm) 1,585/1,574
Обем на багажника (l) 5 места: 760 / 7 места: 230/700 (с 3-ти ред седалки сгънати)
Обем на резервоара (l) Предно задвижване: 58 / 4х4: 60 

Маса
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg) 1,687 (*)/1,735 (**) | 1,803 (*)/1,837 (**) 1,816 (*)/1,845 (**)
Макс. допуст. тегло с шофьор (kg) 
предна/задна ос

(*) 968/719 - (**) 964/771  
| (*) 1,026/777 - (**) 1,020/817

(*) 1,033/783 - (**) 1,029/816

Максимално допустимо тегло (kg) 2,290 (*)/2,410 (**) | 2,410 (*)/2,540 (**) 2,410 (*)/2,550 (**)
Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg) 750 | 750 750 | 750
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg) 2,200 | 2,300 2,300
Макс. тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg) 2,000 | 2,300 2,300

(*) 5места. (**) 7 места.
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Бензин Style Xcellence
1.5 EcoTSI 150 к.с. (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop 
2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop -

Дизел
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR DSG-7 Start/Stop 
2.0 TDI 190 к.с. (140 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop -

 Опция
− Не е налично

Спецификации на двигателите.
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Размери.

46



SEAT се ангажира с политика за непрекъснато развитие на продуктите си и си запазва правото да прави промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. 
Следователно информацията в тази брошура може да бъде използвана само като насока. SEAT прави всичко възможно да гарантира, че спецификациите са точни към момента на 

публикуване, но винаги трябва да се консултирате с вашия оторизиран дилър на SEAT за най-актуалната информация. Поради ограниченията в процеса на отпечатване цветовете, 
възпроизведени в тази брошура, могат леко да се различават от действителния цвят на боята и материала. Този автомобили и всички негови части, както и оригиналните резервни 

части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи предотвратяването и намаляването на въздействието върху околната среда, чрез използването на 
рециклирани / рециклируеми материали, с мерки, предприети за постигане на подходящо рециклиране за опазване и подобряване качеството на околната среда. 
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