
Tarraco

Modeļa kods Dzinējs Jauda
kW/Zs

Transmisija Cena1

EUR ar PVN
Akcijas cena

EUR ar PVN
Ieguvums
EUR ar PVN

 STYLE  

KN22OX 1.5 TSI  ACT 110 / 150 MAN-6 26 910
KN22OR 1.5 TSI  ACT 110 / 150 DSG-7 28 800 26 590 2 210
KN22PX 2.0 TDI 110 / 150 MAN-6 29 510
KN22PS 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 4Drive 33 600 29 590 4 010

 XCELLENCE  

KN24TS 2.0 TSI 140 / 190 DSG-7 4Drive 37 491 32 990 4 501
KN24PS 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 4Drive 37 991 32 990 5 001
KN24RV 2.0 TDI 140 / 190 DSG-7 4Drive 40 001 34 990 5 011

TSI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs MAN – Manuālā pārnesumkārba   4Drive – Pilnpiedziņas sistēma  
TDI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs  DSG – Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba ACT – Aktīvā cilindru atslēgšana

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Cena uzrādīta ar PVN 21%, tajā nav iekļauta reģistrācijas un CO2 nodokļa izmaksas.
• Šī cenu lapa ir izdota 14.01.2020, visas iepriekš izdotās konkrētā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Tagad ar bagātīgu aprīkojumu
bez papildu maksas.

SEAT pilsētas SUV  

Ieguvums līdz 5000€

www.seat.lv 1

1 Akcijas modeļiem norādītā cena ietver modeļa un papildaprīkojuma kopējo vērtību pirms akcijas atlaides piemērošanas
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AKCIJAS APRĪKOJUMS (akci jā ietvertaj iem dzinēj iem)

Braukšanas palīgsistēmu pakotne "Advanced"
∙ Adaptīvā kruīza kontrole
∙ Automātiska tālo gaismu pārslēgšana "Light Assist"
∙ Aklās zonas noteikšana "Blind Spot Detect"
∙ Brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma "Pre-crash Assist"

●

"Emergency Assist" pakotne
∙ Ārkārtas situāciju palīgsistēma "Emergency Assist"
∙ Sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist" 
∙ Ceļazīmju atpazīšana "Traffic Sign Recognition"

●

Autonomā apsilde
∙ Ar degvielu darbināma autonomā apsilde, ar pulti un laika iestatīšanu

●

Elektriski vadāms vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
∙ Atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim
∙ Atmiņas funkcija ārējiem atpakaļskata spoguļiem

●

EKSTERJERS

Vieglmetāla diski "Dynamic 37/1" R17 
∙ Riepas 215/65 R17

●

Vieglmetāla diski "Exclusive 37/1" R19
∙ Riepas 235/50 R19

●

Full LED priekšējie lukturi ● ●

LED priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju ● ●

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem pagriezienu rādītājiem ● ●

Melni jumta reliņi ●

Anodizēti jumta reliņi ●

Xcellence bamperi ar gaiši pelēkiem dizaina elementiem ●

Hromētas sānu logu aplodas un sānu moldingi ●

Karstumaizturoši un tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs ●

INTERJERS

Auduma "Olot" sēdekļu apdare ●

Auduma "Baza" / Alcantara® sēdekļu apdare ●

Priekšējie komforta sēdkļi ar uzlabotu sānu atbalstu ●

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi ● ●

Muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem ● ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ar Xcellence logotipu ●

LED komforta apgaismojums durvīs ●

Izgaismotas sliekšņu uzlikas priekšējām durvīm ●

Priekšējais elkoņbalsts ● ●

Nolokāma atzveltne priekšējā pasažiera sēdeklim ● ●

Paceļami/nolokāmi galdiņi uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm ● ●

5 sēdvietu versija ● ●

2. sēdekļu rinda - bīdāma, ar dalītu un nolokāmu atzveltni ● ●

Nolokāmi aizmugurējie sēdekļi (no salona vai bagāžas nodalījuma) ● ●

SEAT Tarraco
Standarta aprīkojums
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DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ●

Elektriska stāvbremze ar Auto Hold funkciju ● ●

Brīdinājums par vadītāja nogurumu "Rest Assist" ● ●

Brīdinājums par riepu spiediena izmaiņām ● ●

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju ●

Adaptīvā kruīza kontrole (DSG versijai arī pilnīgas apstāšanās funkcija) ●

Braukšanas joslu uzturēšanas sistēma "Lane Assist" ar aktīvo stūrēšanas funkciju ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā ● ●

Proaktīva gājēju un riteņbraucēju uzraudzības sistēma ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams), ceļgalu drošības spilvens vadītāja pusē ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ●

Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas 3 bērnu sēdeklīšiem (2x 2.sēdekļu rindā, 1 x priekšējā pasažiera sēdeklī) ● ●

Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision Braking) ● ●

Ārkārtas zvana funkcija ● ●

Park Assist - aktīvā stūrēšanas palīgsistēma novietošanai stāvvietā, stāvvietā novietošanas sensori priekšā, aizmugurē un sānos ● ●

Atpakaļskata kamera ●

Riepu remontkomplekts (kompresors, putas) ● ●

MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA

Digitāls mērinstrumentu panelis "SEAT Digital Cockpit" ar pielāgojamiem informācijas režīmiem ● ●

Bluetooth brīvroku sistēma ● ●

SEAT Full Link viedtelefona integrācija ● ●

Mediju sistēma "Plus" ar 8.0 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu ●

Navigācijas sistēma ar 8.0 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu ●

3 x USB ligzdas, AUX-IN ligzda ● ●

CD/MP3/WMA atskaņošana ● ●

SD karšu lasītājs ● ●

8 skaļruņi ● ●

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Centrālā atslēga ar tālvadību, dzinēja iedarbināšana/noslāpēšana ar pogu ●

Sistēma "Keyless Entry & Go" - bezatslēgas durvju atslēgšana/aizslēgšana, dzinēja iedarbināšana/noslāpēšana ar pogu ●

Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana, Virtual Pedal funkcija atvēršanai ar kājas kustību ●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē ● ●

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ●

Automātiska 3-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic ● ●

Priekšējo sēdekļu apsilde ●

Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsilde ●

Automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji ● ●

Lietus sensors ● ●

Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis ● ●

SEAT Tarraco
Standarta aprīkojums
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KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE (turpinājums)

Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, Coming & Leaving Home funkcija ● ●

Braukšanas režīmu izvēle SEAT Drive Profile selection ●

Progresīvā stūres iekārta ●

GARANTIJA

Ražotāja garantija - 5 gadi / 100 000 km ● ●

SEAT Tarraco
Standarta aprīkojums
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VIRSBŪVES KRĀSA

Standarta krāsa (Urano Grey) O ● ● 0

Metāliska krāsa M 505

Speciālā krāsa (Oryx White, Dark Camouflage) C 811

RITEŅU DISKI /  RIEPAS

Vieglmetāla diski "Performance 37/1" R18
∙ Vieglmetāla diski 7J x 18
∙ Riepas 235/55 R18

PUK 668

Vieglmetāla diski "Supreme 37/1" R20
∙ Vieglmetāla diski 8J x 20
∙ Riepas 235/45 R20

PUY 759

Mazizmēra rezerves ritenis, uzgriežņu atslēga un domkrats PG6 102

DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Atpakaļskata kamera PCR ● 255

360° apkārtskata kamera PCT 560

Braukšanas palīgsistēmu pakotne "Advanced"
∙ Adaptīvā kruīza kontrole (DSG versijai arī pilnīgas apstāšanās funkcija)
∙ Automātiska tālo gaismu pārslēgšana "Light Assist"
∙ Aklās zonas noteikšana "Blind Spot Detect"
∙ Brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma "Pre-crash Assist"

WDA 694

Braukšanas palīgsistēmu pakotne "Advanced"
∙ Automātiska tālo gaismu pārslēgšana "Light Assist"
∙ Aklās zonas noteikšana "Blind Spot Detect"
∙ Brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma "Pre-crash Assist"

WDA 510

"Emergency Assist" pakotne (modeļiem ar DSG pārnesumkārbu)
∙ Ārkārtas situāciju palīgsistēma "Emergency Assist"
∙ Sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist" 
∙ Ceļazīmju atpazīšana "Traffic Sign Recognition"
(tikai ar WDA, Style aprīkojuma versijai arī RN1 vai RN2)

PDD 205

Sakabes palīgsistēma "Trailer Assist"
∙ Sakabes manevrēšanas palīgsistēma ar aktīvo stūrēšanu
(tikai ar PGR un PCR vai PCT)

PK7 249

MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA

Navigācijas sistēma
∙ 8.0 collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ USB ligzdas priekšā un aizmigurē sēdošajiem
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ CD/MP3/WMA atskaņošana
∙ 8 skaļruņi

RN1 ● 407

Navigācijas sistēma "Plus"
∙ 8.0 collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ 3D karšu attēlošana 
∙ USB ligzdas priekšā un aizmigurē sēdošajiem
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ 10 GB atmiņa lietotāja informācijai
∙ CD/DVD/MP3/WMA atskaņošana
∙ 8 skaļruņi

RN2 1126

SEAT Tarraco
Papildaprīkojums
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MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA (turpinājums)

Mapcare navigācijas kartes datu atjaunināšana
∙ 3 gadu periodam

PZ2/
PZ4

123

Beats Audio skaņas sistēma
∙ 340W skaņas pastiprinātājs
∙ 9 skaļruņi
∙ Zemo frekvenču skaļrunis

PNB 510

Connectivity Box
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim (Qi standarts) centrālajā konsolē
∙ Mobilo sakaru signāla pastiprinātājs

PB2 205

KLIMATS

Autonomā apsilde
∙ Ar degvielu darbināma autonomā apsilde, ar pulti un laika iestatīšanu

PPH 969

Panorāmas jumts
∙ Elektriski vadāma stikla jumta lūka
∙ Elektriski vadāms saulessargs

PTA 1121

INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI

7 sēdvietu versija (3. sēdekļu rinda) P7P 816

Ādas sēdekļu apdare (melna)
∙ Ādas apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare uz durvju paneļiem

PL1 724

Elektriski vadāms vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
∙ Atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim
∙ Atmiņas funkcija ārējiem atpakaļskata spoguļiem

PFZ 407

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Ražotāja signalizācija WAS 255

Pakotne "Easy Access"
∙ Sistēma "Keyless Entry & Go" - bezatslēgas durvju atslēgšana/aizslēgšana, dzinēja iedarbināšana/
noslāpēšana ar pogu
∙ Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana, Virtual Pedal funkcija atvēršanai ar kājas kustību
(nepieciešams pievienot WAS)

PHE/
PHF

● 713

Sakabes āķis
∙ Izbīdāms sakabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu
∙ Elektrisks savienotājs (13 pin)

PGR 805

230 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā PDY 102

DIZAINA UN SPORTA PAKOTNES

Pakotne "Light & Style"
∙ Karstumaizturoši un tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs
∙ Hromētas sānu logu aplodas
∙ LED komforta apgaismojums durvīs

PZF 459

Dinamiska balstiekārtas vadība
∙ Regulējama amortizatoru stingrība
∙ Braukšanas režīmu iestatīšana "Drive Profile Selection"

PDC 816

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Pagarinātā garantija - 5 gadi / 150 000 km YW9 719

SEAT Tarraco
Papildaprīkojums


