SEAT Tarraco
i ri.

Pse jo tani?

2

Shumë vështirë? Shumë vonë? Shumë i moshuar? Justifikimet janë të
lehta. Por ndryshimi kërkon kurajë. Seat Tarraco i ri është për ata që e ndjejnë
frikën por e bëjnë gjithsesi. SUV për eksploruesit që refuzojnë ta lejojnë
jetën të kalojë pa u jetuar plotësisht. Sepse eksperiencat që
ndodhin njëherë në jetë nuk ndodhin kurrë dy herë.
Gama jonë globale e makinave si dhe specifikimeve të tyre varion nga njëri shtet te tjetri. Lutemi, të vizitoni faqen e internetit SEAT të vendit tuaj për të mësuar më shumë rreth
produktit të ofruar për ju.
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Në
shërbimin
tuaj.
62 Informacion mjedisor

Krijuar në
Barcelona.
1953. SEAT i parë krijohet nga linja jonë e prodhimit në
Barcelonë dhe i gjithë vendi fillon të lëvizë. Më shumë se 60
vite më vonë dhe ne jemi duke lëvizur njerëz në mbarë botën.
Por Barcelona ende na frymëzon. Shpirti i saj krijues
qarkullon në venat tona. Ushqen çdo automjet që ne
prodhojmë (në fakt 50 % të energjisë që ne përdorim për të
bërë automjetet tona vjen drejtpërdrejtë nga drita e diellit të
Mesdheut). Ky është një qytet që nuk ndalet kurrë. Po dhe ne
nuk do të ndalemi. Përse? Sepse ka vende ku ti duhet të
shkosh.
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Lëvizshmëri e
lehtë.

Bota është përplot me
mundësi. SEAT e bën të lehtë
t’i rrokësh ato. Krijo itinerarin
tënd. Vendos qëllimet e tua.
Vijo të lëvizësh përgjatë jetës
tënde përherë në ndryshim.
Kjo është çfarë bëjmë ne.
Sepse nëse nuk të çliron, nuk
të shtyn përpara, dhe gjerat
nuk i bën më mirë, çfarë
kuptimi ka? Nëse është e
vështirë, nuk është
lëvizshmëri.
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Tarraco Juaj.
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Ambicie të mëdha? Koha
për t’i realizuar ato.
Nuk është kurrë vonë për të shkuar nga ëndërrimi në realizim. Me SEAT Tarraco të ri, ke hapësirën
për t’u rritur. T e k n o l o g j i n ë p ë r t ë q e n ë i l i d h u r . S i d h e m j e t e t p ë r t ë v i j u a r e v o l u i m i n .
Prandaj vendosi vetes q ëllime të mëdha. Dhe mos ndalo derisa t ë kesh mbërritur
tek ato.
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Dizajni i jashtëm

Dinamik.

I Guximshëm.

Dallues.

Kjo është
pamja
juaj.
SEAT Tarraco i ri është krijuar për një jetë shumë aktive. I
fuqishëm dhe sportiv, si grila e madhe ballore. Elegant
dhe i sofistikuar, si detajet e hijshme të kromuara. Dhe
gati për çdo gjë, si sistemi 4Drive që punon në të gjitha
llojet e rrugëve. Keni guxim?

Dizajni i jashtëm

Dukesh
gjithmonë mirë
kur shikon nga
e ardhmja.
Përse të ngadalësohesh? Sapo ke filluar të nisesh. SEAT
Tarraco i ri prezanton me të fundit në dizajnin e automjeteve
SUV. Teknologji 100 % LED në pjesën e parme dhe të pasme,
duke përfshirë tregues dinamik të pasmë të lidhur me një dizajn
tërheqës. Një Dritë mirëseardhëse ju ndihmon të gjeni rrugën në
errësirë.
Gati për më shumë? Rrotat e aliazhit të
përpunuara 20″, me peshë të lehtë, flasin
shumë në rrugë.
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Dizajni i Brendshëm

Më shumë
hapësirë. Për më
shumë jetë.
I madh. I guximshëm. I gjithi juaj. Deri në 7
ulëse që ju japin 700l me rreshtin 3 të ulur
ose 1775l me rreshtin 2 dhe 3 të ulur. Me
versionin me 5 ulëse, përfitoni kapacitet
standard 760I ose 1920I me ulëset e
pasme të ulura. Kjo është hapësira juaj për
t’u rritur. Si do ta përdorni?
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Dizajni i Brendshëm

Hapësira juaj.
Dizajni juaj.
Po tjetër?
Është koha për ndryshim të imazhit. SEAT
Tarraco i ri vjen me elementë të dizajnit të
brendshëm bashkëkohor dhe të teknologjisë
së fundit të cilët përmirësojnë çdo udhëtim.
Veshje e sofistikuar e zezë për çatinë.
Kroskot me dru të dekorativ në versionin
elegant Xcellence. Dhe zgjedhja juaj e
tapicerisë së rehatshme, nga Tekstili
Alcantara® te Lëkura Vienna. Jeni gati ta bëni
tuajën?

Teknologjia

Një botë me
eksperienca. Në
dorën tuaj.
Rruga është një faqe bosh. Prandaj cila është
historia juaj? Lidhni telefonin tuaj smart me
ekranin me prekje 8″ përmes Apple CarPlay™ ose
Android Auto™ për të përdorur aplikacionet dhe
muzikën tuaj të preferuar. Dhe me Sistemin Zanor
BeatsAudio™, mund t’i gëzoheni tingujve natyral
dhe të balancuar në 10 altoparlantë të akorduar
me cilësi të lartë.
.
Çfarë po vjen? Komandimi i personalizueshëm
10.25″ SEAT Dixhital ju mundësoj të
përzgjidhni funksionet e hartave, muzikës dhe
drejtimit të asistuar përmes një ekrani qendror
i lehtë për t’u parë. Më shumë? Optimizoni çdo
udhëtim me përzgjedhjen e Profilit të
Udhëtimit për rrugën që ju pret.
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Teknologjia

Përpara është e
vetmja rrugë.
SEAT Tarraco i ri vjen me teknologjinë më të
avancuar për një jetë në lëvizje. Siç është Kamera e
Shikimit Sipër, me kamera në pjesën e pasme dhe
parme dhe pasqyrat e jashtme me shikueshmëri
360˚ të cilat punojnë me Parkimin e Asistuar për
t’ju ndihmuar të parkoni pa duar.
Po ashtu gjendet një Karikues me Valë, që karikon
telefonin tuaj vetëm përmes kontaktit në
sipërfaqe. Madje dhe Pedali Virtual ju mundëson
të hapni bagazhin edhe kur duart i keni të zëna.
Prandaj përse duhet të ndalojmë tani?

Teknologjia

Është gjithmonë stina
për të bërë atë që
doni.

Nuk ka arsye për të qëndruar brenda. Me ngrohësin
e parkimit, interieri i klimatizuar i SEAT Tarraco i ri
përshtatet me temperaturën ideale para se të hyni në
makinë. Dhe falë Klimatronikut 3-zonal, si reshti i parë
dhe i dytë mund të zgjedhin parametrat e tyre. Ende
nuk mjafton? Ulëset me ngrohëse para dhe pas e
bëjnë çdo udhëtim një kënaqësi. Mirupafshim
justifikime.
.
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Siguria

Është ndjenja e
sigurisë.
Në çdo hap të
rrugës.
01

SEAT Tarraco i ri është krijuar duke pasur parësore
në mendje sigurinë dhe mirëqenien tuaj. Prandaj vjen
me elementët me të avancuar të sigurisë. Si për
shembull Kontrolli AdaptiveCruise, i cili automatikisht
përshpejton dhe ngadalëson makinën tuaj sipas
trafikut. Dhe çdo gjë tjetër që keni nevojë për vijuar
përpara pa frikë.
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ju.
02

01. Telefonatë emergjence.
Në rast të një aksidenti serioz, eCall njofton
shërbimet e emergjencës në mënyrë automatike.
Ose mund të bëni një telefonatë vetëm duke
shtypur butonin në tavan.

03

02. Njohje e dritës së semaforit.
Çfarë ka përpara? Kamera ballore e integruar ju
mundëson të shihni kufizimet e shpejtësisë si dhe
kufizimet e parakalimit drejtpërdrejtë në
Komandimin Dixhital SEAT.

03. Asistenti i Bllokimit të Trafikut dhe Korsisë.
Rrugë me trafik? Asistenti i Trafikut të Bllokuar
përllogarit distancën tuaj nga makinat e tjera në trafik
dhe përshtat shpejtësinë tuaj, ndërsa Asistenti i
Korsisë ju mban në korsinë e duhur.
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04. Asistenti Ballor.
Radhë biçikletash përpara? Makina përpara
frenon fortë? A s is t e nt i B a l lo r r e ag o n
m en jë h er ë dh e f re n on au t om at ik is ht p ër
t ë ru ajt u r n j ë dis t anc ë t ë s ig u rt . Nuk ka
nevojë të shqetësoheni.

05. Asistent për para-Aksidentin dhe Përmbysjen
Nëse makina zbulon një aksident potencial, Asistenti ParaPërmbysjes shtrëngon rripat e sigurimit, mbyll dritaret dhe më
shumë. Dhe nëse ndodh ndonjë përmbysje, Asistenti i
Përmbysjes aktivizon sistemet e nevojshme si eCall.

05

Rruga juaj.
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Çfarë ka përpara?
Çdo udhëtim formësohet nga momentet e
marrjes së vendimit. Nga dekoret dhe rrotat te
tapiceria dhe ngjyrat, tani është momenti ta
bëni SEAT Tarraco të gjithën tuajën. Gati për të
vendosur?
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Versioni Xcellence.
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Është koha të
shkojmë përtej.
Rrota aliazhi të përpunuara Supreme 20″.
Grilë ballore e stampuar në të nxehtë.
Dhe një dizajn i sofistikuar jashtë dhe brenda.
Paraqitja Xcellence është për ata që e dinë se
kur duhet të shtyhen kufijtë, ç’do detaj është i
rëndësishëm.

Nuk ka limite.
Vetëm mundësi.
Paraqitja Xcellence është
krijuar për ata që duan më
shumë. Deri në detajin e
fundit, si nj ë logo e
posaçme në pragun e
derës.
Pse t’ia nisësh me nga pak?
Rrotat e aliazhit të përpunuar
Supreme 20″ Mat ju sfidojnë të
jetoni mirë. Me peshë të lehtë. Me
stil. Dhe më të mëdhatë në
historinë e SEAT.

Pajisjet standarde
Siguria
• Asistent Parkimi: funksion i vete parkimit
(përfshin sensorët e parkimit të parmë
dhe të pasmë)
• Sistem i Kontrollit të Automjetit
• Sistem për Identifikimin e Lodhjes
• Airbeg për shoferin dhe pasagjerin
përpara
• Airbeg anësor përpara, me airbeg perde
Pjesa e jashtme

• Pasqyra të jashtme me Dritë
Mirëseardhëse duke përfshirë siluetën
e makinës dhe germat Tarraco

Interieri
• Ndriçim i pragut të
derës me germa
Xcellence
• Timon lëkure shumë-funksional me
shenjën Xcellence
• Ulëse të parme Sportive/Të
Rehatshme me tapiceri prej tekstili
Baza/Alcantara®
• Tavolinë e palosshme në shpinat e
ulëseve të përparme
• Mbajtës dokumentesh nën ulësen e
parë majtas
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• Parapet i harkuar i zezë për gomat
• Grilë e përparme me teknologjinë e stampimit në
të nxehtë

• Binarë çatie të harkuar dhe parapete
anësor të kromuar

• Goma aliazhi të përpunuara
ekskluzive 19″
Ndriçimi dhe Stili:

• Dritare anësore nga Shtylla B me xham me
nuancë të errët dhe që të mbrojnë nga nxehtësia

• Dritare me korniza të kromuara. Ndriçim
ambienti i bardhë ballor dhe panele në
dyert e pasmë, drita LED në dorezat e
dyerve të brendshme.
Elektronika

• Komandim SEAT Dixhital me ekran 10.25″
• Fenerë Krejtësisht LED me ndriçim
LED për ditën

• Drita të përparme LED për
mjegullën me funksione

02

këndore

• Drita të pasme LED
• Sistem Radio Media Plus me ekran 8″

01.

Në drejtim të rrugës më pak të shkelur?

02.

E Rehatshme. Plot stil.

Profil Drejtimi SEAT me Butonin e Eksperiencës së
Drejtimit:

• Katër mënyra të ndryshme (Normale/Sportive/
Eko/Individuale)

• Versionet 4Drive përfshijnë opsionet Jashtë
rruge dhe Dëborë
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Bëni më të mirën për çdo rrugë me opsionet Jashtërruge, Dëborë, Komfort, Eko, Sport dhe Drejtimin
Individual për sistemin tuaj të drejtimit 4Drive me të
gjitha gomat.

Kudo ku shkon.
Pavarësisht drejtimit ku shkon, ulëset sportive me
tapiceri prej Lëkure Vjenezë plot stil në ngjyrë të zezë
do t’ju çojnë atje gjithë rehati.

03.

Kurrë mos prano të dytën më të mirë?

Jashtë dhe brenda, plot stil.
Timoni shumë-funksional me logon Xcellence dhe
doreza e marshit me detaj të kromuar janë shumë të
kohës.

04.

Eleganca është një zgjedhje.

Kërkoni më shumë? Me fasha druri dekorativ Hikory
Nisha, panelet e kroskotit Xcellence prezantojnë një
tjetër klas.

03

05

04

06

05.

Je në kontroll.

Sensorë të avancuar. Drejtim automatik. Dhe një
rimorkio në pjesën e pasme. Falë Asistentit të
Rimorkios, parkimi i SEAT Tarraco është i gjithë në
kontrollin tuaj, dhe tani është më e lehtë se kurrë.

06.

Vazhdoni të bini në sy.

Nuk keni frikë të shkëlqeni? Binarët e kromuar të çatisë,
dekori, kornizat e dritareve dhe detajet e jashtme
plotësojnë pamjen tuaj të re.
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Version Stil.
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E njëjta nuk
është stil
për ty?
E ardhmja juaj. Udhëtimi juaj. Pamja juaj. Me
Goma Aliazhi të Përpunuara 18″ dhe elementët
kryesorë jashtë dhe brenda, Versioni Stil është
për këdo që e di me saktësi çfarë dëshiron.

Mirë nuk është aq mirë sa duhet.
Kur flasim për shijen,
intuita juaj e di më mirë.
Versioni stil kombinon
dizajnin me stil dhe cilësinë
me ç’do gjë që eksperienca
juaj e drejtimit meriton.
Jeta është për t’u jetuar mirë.
Rrotat e Aliazhit të
Përpunuara 18″ me
Performancë janë për të
shkuar deri në fund. Dhe më
pas edhe më larg.

Pajisjet Standarde
Siguria
• Sensorë të pasmë për parkim,
përfshirë sistem parkimi optik
• Sistem Kontrolli të Mjetit
• Sistem për Identifikimin e Lodhjes
• Airbeg për shoferin dhe pasagjerin
përpara
• Airbeg anësor përpara, me airbeg perde
• Monitor për Presionin e Gomave
Pjesa e Jashtme
• Pasqyra të jashtme me Dritë
Mirëseardhëse duke përfshirë
siluetën e makinës dhe germat
Tarraco
• Parapet i harkuar i zezë për gomat
• Binarë çatie të zezë dhe
korniza të zeza anësore
• Korniza dritaresh të zeza
• Rrota Aliazhi Dinamike 17″

Interieri
• Ndriçim i brendshëm LED duke
përfshirë drita leximi LED dhe
ndriçim LED në vendin e
këmbëve
• Timon lëkure shumë-funksionalë
• Ulëse të përparme me xhepa për
bagazhe dhe tavolina palosëse
• Ulëse të Përparme të
Rehatshme me tapiceri tekstili
Olot me qepje të zezë
Alcantara®
• Mbajtës dokumentesh nën ulësen përparme majtas
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Elektronika
• Komandim SEAT Dixhital me ekran
10.25″
• Lidhje e Plotë me Telefonin tuaj
(MirrorLink™, Apple CarPlay™,
Google Android Auto™)
• Fenerë Krejtësisht LED me
ndriçim LED për ditën
• Drita të përparme LED
për mjegullën me
funksione këndore
• Kontroll me zë
• Sistem Radio Media Plus me ekran 8″

01. Stil nga çdo anë.

SEAT
Tarraco të ri
02. Shijoni udhëtimin.
Stili takon klasin me ulëse të Rehatshme
me tapiceri Olot dhe qepje Alcantara® të
zeza të theksuara.
36

03.

04.

Duke kërkuar gjënë shtesë?

N d r i ç i m LED i b r e n d s h ë m . Ekran me prekje 8″
me Lidhje të Plotë. 10 altopar lantë me t in guj
rrethues. Versioni Stil vjen me ç’do gjë që ka nevojë
udhëtimi juaj.

Gjithçka është në detaje.

Nga dallon e mira nga shumë e mira? D ekori
i Kr oskot it Ni sha me ngj yr ë shkël qyese
t ë bar dhë e pasuron i nteri eri n t uaj .

03

05

04

06

05.

Bëhu i shndritshëm.

Bëhu gati të ndriçoni natën me ndriçimin e Plotë LED në
dritat e parme dhe të pasme, përfshirë treguesit e pasmë
dinamik.

06. Një stil i gjithi për ju.
Ndonjëherë një paraqitje e hollë sjellë gjithë ndryshimin.
Dekori i zi i jashtëm dhe kornizat e dritareve janë funksion
dhe stil në një.
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Rrota Aliazhi.
20″

Suprem 20″ Të
Përpunuara Mat

19"

XE

Ekskluzive 19″
të Përpunuara

18″

Performancë 18″
Të Përpunuara

XE

17"

St

Dinamik 17″

Stil
St

St

Xcellence

XE

Standarde
Opsionale
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Ngjyrat.

I bardhë Oriks***

E Errët Kamuflazhi***
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Argjend Refleks**

St XE

St XE

Indium Gri**

St XE

St XE

Bezhë Titani**

Gri Urani*

St XE

St XE

Blu Atlantiku**

E Errët e Thellë**

St XE

St XE
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Stil St
Xcellence XE
Standard
Opsionale
•

E Butë.
**Metalike.
***Ekskluzive.
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Tapiceritë.

Lëkurë e Zezë Viena

XE

Copë Baza / Alcantara® / Ngjitës
Bison

XE

Tekstil Olot me qepje të
Zezë Alcantara®

St

Stil

St

Xcellence

XE

Standarde
Opsionale
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Aksesorët
tuaj.
Ndryshimi ndihet mirë.
Duke kërkuar ndryshimin e gjërave? Në cilindo
drejtim jeta ju dërgon, SEAT Tarraco i ri vjen me një
sërë pajisjesh dhe aksesorësh për t’ju ndihmuar të
eksploroni çdo mundësi të re.
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Pjesa e jashtme.
Gjithmonë është kohë e mirë për ndryshimin
e imazhit. Shto detajet dhe prekjet e fundit për
të krijuar SEAT Tarraco që ju përshtatet.

Forma e dritave të mjegullës dhe dyerve anësore.
Të jesh i rëndësishëm nuk është e
vështirë. Format e sofistikuara te
dritat e mjegullës dhe dyert anësore
nxjerrin në pah dizajnin e avancuar
SEAT Tarraco të ri.
Forma e derës së pasme.
Nga pjesa e parme deri te pjesa e
pasme, SEAT Tarraco i ri është
krijuar për t’u zgjeruar. Forma e
derës së pasme sjell një tjetër
dimension në udhëtimin tuaj.
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Interiori.
I madh ose i vogël, ç’do plan ka dhe pajisjet që i përshtaten.
SEAT Tarraco i ri vjen me një sërë
pajisjesh dhe aksesorësh bagazhi kështu
që asgjë nuk ngelet pas.

Shtresë e sipërme bagazhi.
Jeta sjell gjëra të reja? Dy nivele magazinimi
ju japin hapësirën shtesë për të dalë dhe
ikur.

Shtresë bagazhi gjysmë e ngurtë.
Përse duhet që pak pisllëk t’ju ngadalësojë? Pjesë
sfungjeri gjysmë i ngurtë mbron bagazhin tuaj nga
papastërtia, pikat dhe ç’do gjë tjetër që mund të
sjellë rruga.

Bazë dhe rrjetë Shumë-funksionale.
Ju pëlqen të jeni të përgatitur? Duke shtuar
një bazament dhe një rrjet në njërën anë të
bagazhit, gjerat e vogla thelbësore mund të
jenë lehtësisht të arritshme.
Rrip elastik shumë-funksional.
Jeni ju në lëvizje, jo bagazhet tuaja. Lidhni
çantat dhe sendet tuaja me një rrip elastik në
bagazh. Dhe ecni përpara me mendje të qetë.

Përse të presësh?
Zgjidhja është
e juaja.
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Transporti.
Kur mund t’i merrni të gjitha me vete, ju mund t’i
lini mënjanë justifikimet tuaja dhe të bëni çdo gjë
që e doni vërtetë. Veçanërisht kur dimri është
pranë.

Mbartni raftin e skive.
Sfidën e vërtetë lëreni për në pistë. Me
anë të mbartjes së raftit të skive, mund të
transportoni lehtësisht dhe në mënyrë të
sigurt deri në 6 palë skish ose 2
rrëshqitëse dëbore.
Raft për ski Xtender.
Sa më shumë, më mirë. Rafti zmadhues
për ski dhe rrëshqitëse ju lejon të mbartni
deri në dy rrëshqitëse në të njëjtën kohë.
Kështu që mund të shijoni drithërimat e
shpateve së bashku.
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Transporti.
Mbartja e raftit të biçikletave.
Goma të tjera nuk kanë përse të
jene punë shtese. Binarët prej
alumini në pjesën e sipërme
mbartëse mbajnë çdo lloj
biçiklete. Madje mund të shtoni
një pajisje për një biçikletë shtesë.
Raft biçikletash
Po shkoni drejt rrugës më pak të
shkelur? Sillni biçikletën tuaj në raftin e
biçikletave i cili është i lehtë për t’u
vendosur dhe ripozicionuar. Instalim i
shpejtë dhe i lehtë. Me kujdes afatgjatë për tubat e strukturës së
biçikletës.

Raft për sërf.
Nuk është kurrë vonë që të bëhet ajo
që ju vë në lëvizje. Rafti për
rrëshqitësen e sërfit vendoset në
mënyrë të sigurt në shufrat e çatisë
dhe përshtatet deri në madhësinë e
dy rrëshqitëse sërfi.
Shufra çatie.
Shufrat e transportit të parmë dhe të
pasmë vendosen lehtësisht në çati
dhe kanë një sistem të sigurt kundër
vjedhjes. Ato janë gati për t’u nisur.
Po ti?

Mbrojtje.

Parapete të parme dhe të pasme

Rrugë të reja sjellin sfida të reja. Me
parapetet e parmë dhe të pasme, ju
mund të mbroni SEAT Tarraco nga
çdo spërkatë fluturuese.

01. Rrugica klasike gri.
Një tjetër prani e diçkaje shumë të mirë.
Rrugica të parme dhe pasme me ngjyrë të
sofistikuar gri mbrojnë dhe theksojnë.

02. Rrugica tekstili.
Gati për pjesën përmbyllëse? Rrugicat prej
tekstili për pjesën e parme dhe pasme e
mbajnë Seat Tarraco të duket gjithmonë i ri.
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03. Rrugica Velpic®.
Rroke rrugën në rehati me
rrugicat e trasha Velpic® që kanë
një mbështetëse gome jorrëshqitëse.

01

02

04. Rrugica gome.
Është pamja juaj. Ruheni atë.
Rrugicat prej gome kundër ujit
shtojnë mbrojtjen dhe fuqinë
mbajtëse. Ose provoni tekstil për
më shumë elegancë.

05. Mbulesat e çelësit.

03

04

05

06

Dru natyral.
Gjashtëkëndësha të
ndërlikuar. Logo e theksuar
Tarraco. Çelësat tuaj,
zgjedhja juaj.

06. Shtresë bagazhi
dhe parafango.
Plane të mëdha? Shtresa e bagazhit
me murre të lartë dhe prej çeliku
inoks mbrojnë SEAT Tarraco gjatë
ngarkimit dhe shkarkimit.

Në shërbimin tuaj.

Liria fillon aty ku
mbaron shqetësimi
juaj.
Jeta është shumë e shkurtër për të qëndruar pa
lëvizur. Ekspertët në skuadrën tonë të Shërbimit
SEAT përdorin vetëm Pjesë Origjinale SEAT për
t’a mbajtur SEAT Tarraco në formën më të mirë –
dhe juve sa më të rehatuar.
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Jeta është për
t’u jetuar.
Me SEAT CARE, përfitoni nga paketa SEAT
Pas Shitjes me një vlerë mujore fikse dhe
konkurruese. Vlerë për lekët që paguani, dhe
shërbimi që prisni. Duke filluar nga XX€/ në
muaj, mund të kurseni deri në 50% krahasuar
me kostot standarde. Më pak shqetësim. Për
më shumë argëtim.
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Ne kujdesemi.
Ti nuk ke pse.
Zgjatja e Garancisë SEAT ju lejon të zgjasni garancinë tuaj 2 vjeçare prodhimit për 1, 2
ose 3 vjet, ose deri në 100,000 km – c i l a d o q ë v j e n m ë p a r ë . E lehtë. Me kosto
efikase. Pa shqetësime

Rehatohu.
E kemi ne.
Siguracioni SEAT është i personalizuar për makinën tuaj. Për t’ju mbajtur në lëvizje gjatë gjithë vitit.
Shërbimi jonë i klientit t24 orë dhe punëtoritë zyrtare që përdorin vetëm Pjesë SEAT origjinale ju sjellin përsëri
në rrugë. Vandalizëm ose vjedhje? Nuk ka problem. Ne jemi udhëtimi juaj.

Të duhet diçka?Vetëm
telefono.
Ke nevojë për rimorkim? Më shumë karburant? Riparim në vend? Shërbimi i Lëvizshmërisë SEAT është
këtu për ju. 24/7. Kudo në BE, dhe në shumicën e vendeve fqinje. Deri n ë 10 vjet. Kjo është
një asistencë e plotë dhe e besueshme në rrugë. Dhe më e mira nga të gjitha? Nëse
SEAT juaj është i ri, e keni 2 vjet falas.

Harroje. Është e
mbuluar.
Përse shqetësohesh? Kontratat SEAT për Shërbim dhe Riparim mbulojnë shumicën e
shërbimeve në Programin e Shërbimit SEAT për 3, 4, 5 vitet e para të pronësisë. E
disponueshme si paketë Bazë ose Premium, me opsione për financim. Dhe kështu
mund të fokusoheni te gjerat më të rëndësishme në jetë.
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Informacion mjedisor.
Cilësia e ajrit

.

Motorët
Të gjithë motorët kanë
teknologjitë Start/Stop dhe të
rikuperimit.

Karroceria

Një konfigurim modular zvogëlon numrin total
të komponentëve dhe pjesëve montuese, duke
sjellë një peshë më të ulët të shasisë.

Ndriçimi
Këshilla EKO: Shiko rekomandimet për një përvojë drejtimi më
efikase dhe miqësore me mjedisin.

Fenerët Krejtësisht LED dhe dritat LED për përdorim
ditën reduktojnë konsumin e energjisë elektrike dhe
rrisin jetëgjatësinë e fenerëve.

Trajnues EKO: Kuptoni çdo përshpejtim dhe frenim të panevojshëm
për një përvojë më të këndshme dhe efikase të drejtimit.
Të gjithë motorët me transmision automatik vijnë me standardin e
"parametrit të pasivitetit", duke kursyer karburant dhe duke reduktuar
emetimet.
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Materiale të rinovueshme
Materialet e rinovueshme si pambuku,
goma natyrale dhe celuloza/letra janë të
pranishme në pjesë të ndryshme të
automjetit.

Rezervuar Karburanti
Përmirësimet e bëra në sistemin e rezervuarit
të karburantit përmirësojnë izolimin dhe rrisin
me 85% thithjen e grimcave hidrokarbure nga
depozita e karbonit aktiv.

Kondicionimi i ajrit
Duke përdorur ftohësin e ri R1234YF
reduktohet potenciali i ngrohjes globale me
99.7%.

Akustika
Të gjitha versionet e SEAT Tarraco kanë
xham akustik, duke reduktuar nivelin e
zhurmës së brendshme dhe duke
përmirësuar rehatinë.

Gomat
Gomat e reja kanë një rezistencë të ulët rrotullimi

Objektivat mjedisore të SEAT gjatë zhvillimit teknik
Mbrojtje e Klimës.

Ruajtje e Burimeve.

Mbrojtje e shëndetit.

SEAT është i përkushtuar ndaj një politike të zhvillimit të vazhdueshëm të produktit dhe rezervon të drejtën për të bërë ndry shime në specifikime, ngjyra dhe çmime pa paralajmërim. Prandaj,
informacioni në këtë broshurë mund të jepet vetëm si udhëzim. Ndërsa SEAT bën çdo përpjekje për të siguruar që specifikimet t ë jenë të sakta në momentin e publikimit, duhet të pyesni
gjithmonë partnerin tuaj të autorizuar SEAT për informacionet më të fundit. Për shkak të kufizimeve të procesit të printimit, ngjyrat e riprodhuara në këtë broshurë mund të ndryshojnë pak ng a
ngjyra dhe materiali aktual i bojës. Ky automjet dhe të gjitha pjesët e tij, si dhe rezervat origjinale, janë projektuar në p ërputhje me Rregulloret Ligjore që rregullojnë parandalimin dhe minimizimin
e ndikimit mjedisor, nëpërmjet përdorimit të materialeve të riciklueshme/ricikluara, me masat e marra për të arritur riciklimin e duhur për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit.
04/2019. Printuar në Spanjë.

