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Dokąd 
teraz?

Świat nie stoi w miejscu. Ty też nie.
Każde wyzwanie to możliwość spróbowania 
czegoś nowego. Bądź ciekawy. Brnij do przodu.

My właśnie tak robimy. SEAT to marka stworzona 
w Barcelonie. Inspirowana kolorami i światłem. 
Napędzana kreatywnością i optymizmem. 
Jesteśmy po to, aby Twoja droga do celu była 
prostsza. Więc dokąd jedziemy?
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W marce SEAT sądzimy, że jazda powinna być po 
prostu łatwa.  Dla każdego.

SEAT to samochody kuszące wspaniałym 
wyglądem i niezapomnianymi doświadczeniami. 
Duże SUV-y. Napędy e-HYBRID. Elektryczne 
skutery i rowery. Rozwiązania, dzięki którym 
poruszanie się po mieście jest fajniejsze. 
Radośniejsze. Przyjemniejsze. A przede wszystkim 
łatwiejsze.

Wszystko co tworzymy odzwierciedla innowacyjny 
i kreatywny styl myślenia pochodzący z Barcelony. 
Naszą wizją jest stawianie na łatwe rozwiązania, 
które umożliwiają Ci czerpanie z życia jeszcze 
więcej.

Łatwość 
jazdy.
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Możesz mieć 
wszystko.

Kolejny etap w życiu nie oznacza porzucenia tego, co 
kochasz. Oznacza poznanie czegoś nowego. Dzielenie się 
z najbliższymi. Wspólne cieszenie się życiem. SEAT Tarraco 
to duży SUV przeznaczony dla osób, które chcą wciąż iść do 
przodu oraz dla tych, z którymi chcą tam iść. 
Bo każde marzenie, od wycieczki po bezdrożach po latanie 
paralotnią wśród wzgórz, zbliża Was do siebie i niesie do 
przodu.
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Najlepsze listy 
planów nieustannie 
się wydłużają.

Masz ambitne plany? To dobrze. SEAT Tarraco daje Ci 
przestrzeń, dzięki której się rozwijasz. Technologię, dzięki 
której pozostajesz w kontakcie ze światem. I narzędzia, 
dzięki którym realizujesz marzenia. Nieważne, gdzie 
zaprowadziło Cię życie ani jak bardzo powiększyła Ci 
się rodzina – Twoja lista planów wciąż się wydłuża.
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Dynamiczny. 
Śmiały. 
Wyjątkowy.

Po co ograniczać się do jednego stylu życia? SEAT Tarraco 
z napędem 4Drive jest przeznaczony do życia, w którym 
jest wszystko. Większa osłona chłodnicy o sportowym, 
mocnym i śmiałym charakterze oraz zdecydowane 
i wyraziste linie dodające szyku i elegancji. Tylne światło 
biegnące przez całą szerokość samochodu, zapewniające 
stylowy wygląd. A wszystko dopełnione nowym, odręcznie 
pisanym logo Tarraco na klapie bagażnika.
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Przemierzaj świat.  
Oglądaj wschody słońca.  
Bądź odkrywcą.
Chcesz wyznaczać trendy? SEAT Tarraco charakteryzuje się 
nowoczesną stylistyką SUVa – możesz więc przemierzać swoją 
drogę w wyjątkowym stylu charakterystycznym dla Ciebie i Twoich 
najbliższych. Lampy przednie i tylne w technologii 100% LED, w tym 
dynamiczne kierunkowskazy tylne o unikalnej linii. Światło powitalne, 
abyś odnalazł drogę w ciemności. 

Gotowy na więcej? Lekkie 20-calowe felgi aluminiowe Machined 
podkreślające Twoją pozycję na drodze.
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Jak długa jest Twoja lista planów? W wersji z 7 fotelami 
pojemność bagażnika wynosi 700l przy złożonym trzecim 
rzędzie foteli lub 1775l przy złożonym drugim i trzecim rzędzie 
foteli. W wersji z 5 fotelami standardowa pojemność bagażnika 
to 760l lub 1920l ze złożonymi fotelami tylnymi. To przestrzeń, 
dzięki której możesz mieć wszystko. A nawet więcej.

Więcej przestrzeni
na więcej życia.
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Pokaż 
swój styl.
SEAT Tarraco oferuje nowoczesne elementy stylistyczne 
wnętrza, dzięki którym każda podróż będzie wyjątkowa. Dla 
dodatkowego komfortu i klasy wybierz tapicerkę materiałową 
z elementami z Alcantary® lub skórzaną Vienna, a jeśli chcesz 
wyglądać bardziej sportowo, wybierz fotele kubełkowe. Deska 
rozdzielcza może być wykończona w kolorze białym, srebrnym 
lub teksturą drewna. Styl wnętrza dopełnia czarna podsufi tka. 
Pozostaje tylko pytanie: z kim chcesz się tym wszystkim cieszyć?
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Świat wrażeń 
już czeka.

Droga to niezapisana kartka. Jak chcesz ją zapisać? 
Nowy, inteligentny system wspomagający HolaHola 
umożliwia zarządzanie i sterowanie samochodem za 
pomocą głosu. 

Podłącz telefon do 9,2-calowego ekranu dotykowego 
za pomocą systemu Apple CarPlay™ lub Android 
Auto™, aby zarządzać ulubionymi aplikacjami i muzyką. 
Ciesz się naturalnym i zrównoważonym dźwiękiem 
dzięki 10 głośnikom premium z systemem BeatsAudio™. 

Konfi gurowany 10,25-calowy kokpit cyfrowy SEAT 
może teraz na dużym i czytelnym ekranie wyświetlać 
trzy różne funkcje. Ekran dotykowy można podzielić na 
trzy oddzielne panele prezentowane jednocześnie. 
Pełna łączność z samochodem.
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Naprzód. 
To jedyna 
droga.
SEAT Tarraco cechuje się najnowocześniejszą technologią przeznaczoną 
do życia, w którym jest wszystko. Dzięki systemowi bezdotykowego 
otwierania i zamykania bagażnika możesz otworzyć i zamknąć bagażnik 
bez użycia rąk. To funkcja, która jest naprawdę pomocna.

Tak samo jak funkcja widoku z góry, wykorzystująca kamery umieszczone 
z przodu, z tyłu i na lusterkach bocznych, zapewniające widoczność 
wokół samochodu, a także współpracujące z asystentem parkowania, 
abyś mógł zaparkować samochód automatycznie. 

Bezprzewodowa ładowarka umożliwia indukcyjne ładowanie telefonu*. 
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* Działa tylko z telefonami posiadającymi funkcję bezprzewodowego ładowania.
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Zawsze jest 
czas, byś robił 
to, co kochasz.
Podróżuj komfortowo i w idealnej temperaturze, 
niezależnie od tego, gdzie siedzisz – trzystrefowa 
klimatyzacja Climatronic z funkcją Climatouch 
zapewnia możliwość regulacji temperatury w trzech 
różnych częściach samochodu, aby wszyscy byli 
zadowoleni. Chcesz mieć zawsze świeże powietrze? 
Czujnik jakości powietrza Climatouch (AQS) oraz 
funkcja AirCare pomagają regulować i fi ltrować 
strumień powietrza, aby było ono czystsze. Nadal nie 
masz dość? Podgrzewana kierownica zwiększa 
komfort i kontrolę, tak potrzebną w trudnych 
warunkach na drodze. No cóż, nie masz już wymówek.
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Dla SEAT-a prywatność ma znaczenie i znajduje się w centrum naszych działań. Nasze samochody i platformy przetwarzają dużą liczbę danych, aby uczynić Twoje życie 
przyjemnym, ale to Ty i tylko Ty decydujesz, co, kiedy i komu udostępniać. W SEAT-cie budujemy i projektujemy produkty, które chronią Twoją prywatność i dają Ci kontrolę 
w każdej chwili nad Twoimi informacjami i danymi. To ciężka praca, a mimo to jest naszą istotą.
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Twój Tarraco. 
Zawsze połączony.
Dzięki systemowi SEAT CONNECT** maksymalnie wykorzystasz każdą podróż. A system inforozrywki pozwoli 
Ci zawsze trzymać rękę na pulsie i łączyć się za pomocą telefonu i aplikacji SEAT CONNECT**.

Wiedza jest siłą. 

Bądź zawsze połączony. Otrzymuj podczas 
jazdy informacje o ruchu drogowym i 
pobliskich punktach serwisowych. Bo 
zawsze lepiej jest wiedzieć, co masz przed 
sobą.

•  Twój Tarraco obliczy najkrótszą trasę 
zależnie od natężenia ruchu.

•  Znajdź najbliższe stacje benzynowe, 
sprawdź ich godziny pracy i ceny.

•  Zarządzaj muzyką i nawigacją za pomocą 
systemu inforozrywki.

Abyś mógł skupić się na tym, 

co ważne. 

Żyć bez zbędnych zmartwień. Nasza 
najnowsza technologia bezpieczeństwa 
pomaga Ci zaoszczędzić cenny czas w 
sytuacjach nagłych.

•  Bądź bezpieczny, bądź w kontakcie. Dzięki 
funkcji Private Emergency Call w razie 
wypadku samochód automatycznie wykona 
połączenie alarmowe.

•  Nadszedł czas przeglądu? Plan serwisu 
przypomni Ci o tym.

•  Potrzebujesz pomocy? Naciśnij przycisk 
Breakdown Call – połączysz się z naszą 
infolinią i uzyskasz wsparcie.

Twój samochód. 

Zawsze w zasięgu ręki. 

Dla tych, którzy są często w podróży. Funkcje 
zdalnego dostępu umożliwiają zarządzanie 
samochodem z dowolnego miejsca na 
świecie.

•  Zostawiłeś otwarte okno? Chcesz 
zatankować? Dzięki aplikacji SEAT 
CONNECT** możesz sprawdzić z telefonu 
bezpieczeństwo samochodu i poziom paliwa.

•   Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Znajdź 
samochód dzięki funkcji Parking Position.

•  Zachowaj spokój i nie przerywaj tego, co 
robisz. SEAT Tarraco za pośrednictwem 
telefonu zawiadomi Cię, gdy wykryje próbę 
kradzieży.

26



Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej 
ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie 
zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.

System rozpoznawania znaków 

drogowych .

Co masz przed sobą? Wbudowana kamera 
przednia rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości i 
zakazu wyprzedzania, prezentując je bezpośrednio 
na pulpicie cyfrowym.

Telefon awaryjny. 

Funkcja Emergency Call błyskawicznie wykrywa 
wypadek i automatycznie wysyła Twoją lokalizację 
do służb ratunkowych. 
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Poczucie bezpieczeństwa. 
Na każdym etapie drogi.
SEAT Tarraco został zaprojektowany 
z myślą o Twoim dobrym samopoczuciu. 
Dlatego oferuje zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa oraz najnowszą technologię 
wspomagania jazdy. Wszystko, co niezbędne, 
by jechać bez obaw.

System ostrzegania o 

nadjeżdżających pojazdach. 

System ten wykrywa pojazdy znajdujące się poza 
Twoim polem widzenia i sygnalizuje ich obecność, 
gdy chcesz wyprzedzić lub zmienić pas.

System unikania zderzenia i system 

wspomagania przy dachowaniu. 

Gdy samochód wykryje ryzyko kolizji, system 
unikania zderzenia zablokuje pasy bezpieczeństwa, 
zamknie okna i wykona inne czynności. A w razie 
dachowania, funkcja wspomagania przy 
dachowaniu uruchomi odpowiednie systemy, np. 
funkcję Emergency Call.

Asystent jazdy w korku i asystent 

pasa ruchu. 

Asystent jazdy w korku mierzy odległość od innych 
samochodów i odpowiednio dostosowuje prędkość 
jazdy. W tym samym czasie asystent pasa ruchu 
kontroluje, czy pozostajesz na swoim pasie.28



Idealny dla rodziny 
oraz innych 
sportów ekstremalnych.

Życie rodzinne może stanowić większe wyzwanie 
niż zdobycie jakiejkolwiek góry. Dlatego nowy 
SEAT Tarraco e-HYBRID oferuje wystarczająco 
dużo miejsca i możliwości, aby cała rodzina 
była zadowolona z każdej podróży. Hybrydowy 
układ napędowy o mocy 245 KM sprawia, że 
ten Tarraco jest nie tylko najmocniejszy z 
dotychczasowych, ale również najbardziej 
ekologiczny z wyprodukowanych przez nas 
wersji.
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Więcej niż tylko samochód rodzinny. 

Aby poruszać się po mieście bez ograniczeń, jazda w 
trybie w pełni elektrycznym pozwala na przejechanie bez 
emisji spalin do 47 km na jednym ładowaniu. Jeśli chcesz 
pokonać więcej kilometrów, przełącz się na benzynę, aby 
uzyskać łączny zasięg do 730 km.

Zadbaj o rozwiązania w zakresie 

ładowania.

Dzięki profesjonalnemu montażowi, ładowarka 
SEAT Home pozwala na pełne naładowanie 
akumulatora w domu w zaledwie 3 godziny i 40 
minut*, a rozwijająca się sieć ulicznych punktów 
ładowania pozwala na doładowanie akumulatora 
również poza miastem. 

32

Elektryfi kacja oznacza swobodę prowadzenia pojazdu bez 
ograniczeń, zarówno w mieście, jak i z pełną wydajnością 
na otwartej drodze.

Miej wszystko.
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Realizacja każdego marzenia rozpoczyna się od decyzji. Od 
kół i elementów wykończenia po tapicerkę i kolory – nadszedł 
moment, by przygotować samochód na Twoje ambitne 
plany. Gotowy?

Co jest następne na 
Twojej liście?

34



Chcesz więcej?
Dostajesz więcej.

Sportowa stylistyka wewnątrz i na zewnątrz, unikalne detale 
FR oraz wygląd emanujący energią. Połączenie czystej mocy 
i wyjątkowej elegancji – wersja FR to pójście na całość.

Wpuść trochę słońca.
Każdy słoneczny dzień może zagościć 
wewnątrz samochodu – zapewni to 
rozsuwany dach panoramiczny.

Najlepiej jest mieć najlepsze. 

Wyjątkowe felgi aluminiowe SUPREME 20” 
Matte Machined w kolorze Cosmo Grey. 
Lepsze nie istnieją.FR.
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Główne elementy wyposażenia ponad wersję Xcellence:

Wyposażenie 
standardowe.

Nadwozie: 

• Dedykowana osłona chłodzicy FR w kolorze 

szarym

• Zewnętrzne listwy boczne w kolorze czarnym

• Zewnętrzny pakiet FR:

Tylny Spoiler FR

Sportowy tylny zderzak w stylistyce FR

Białwe wewnętrzne oświetlenie LED w 

przednich i tylnych drzwiach

Przyciemniane szyby

Listwa okien w kolorze czarnym

• Wyrafi nowane oznaczenie modelu inspirowane 

odręcznym pismem na tylnej pokrywie 

bagażnika

Wnętrze: 

• Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia 

lędźwiowego

• Kubełkowe i podgrzewane materiałowe fotele FR z 

elementami z Alcantary

• Wnętrze FR w kolorze czarnym, tapicerka czarna z 

elementami z Alcantary i czerwonym przeszyciem, 

listwy dekoracyjne imitujące szczotkowane aluminium

• Aluminiowe nakładki na pedały

• Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR i 

elementy dźwigni zmiany biegów obszyte skórą z 

czerwonym przeszyciem

Koła i zawieszenie: 

• 19-calowe felgi aluminiowe 

EXCLUSIVE 37/1 Cosmo Grey w 

kolorze srebrnym i czarnym

Przejeżdżaj blisko. Przykuwaj uwagę. 

Styl w standardzie. Drzwi, zderzaki, lusterka boczne 
i górna osłona chłodnicy – wszystko w wyjątkowym 
kolorze Cosmo Grey.

Skrojone na wymiar. 

Kubełkowe fotele zapewniają niezbędną w podróży 
kontrolę. Po odpowiednim wyregulowaniu fotela jego 
położenie zostanie zapamiętane, a system w razie 
potrzeby je przywróci.

Urodzony, by się wyróżniać. 

Sportowe końcówki układu wydechowego 
charakterystyczne dla wersji FR. Bo niektóre 
rzeczy po prostu muszą być wyjątkowe.

Zawsze połączony ze światem. 

Możesz uniknąć korków dzięki aktualnym 
informacjom o ruchu, a także znaleźć 
najbliższy warsztat lub parking. 
Wszystko dzięki aplikacji SEAT Connect.
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Liczy się styl.

Wersja Xcellence jest dla tych, którzy chcą 
więcej. Nawet w najmniejszych detalach, takich 
jak wyróżniające logo umieszczone na progach 
drzwi.

Nie musisz zaczynać skromnie. 

Felgi aluminiowe Supreme 20” Matte Machined 
spowodują, że będziesz chciał więcej. Lekkie. 
Stylowe. I największe w historii marki SEAT.

Felgi aluminiowe Supreme 20”. Wytłaczana osłona chłodnicy. A ponadto 
stylistyka emanująca elegancją w każdym elemencie. Wykończenie 
Xcellence jest przeznaczone dla tych, którzy czerpią z życia wszystko, co 
najlepsze i doceniają każdy detal.

Po co się 
ograniczać?

Xcellence.
40



Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Wyposażenie standardowe.

Komfort: 

• Pakiet EASY ACCESS:*

System bezkluczykowego dostępu i 

uruchamiania samochodu KESSY

Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika 

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi 

bagażnika

• Pakiet EASY ACCESS (dla samochodów z 

Alarmem):

System bezkluczykowego dostępu i 

uruchamiania samochodu KESSY

Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika 

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi 

bagażnika

• Pakiet zimowy Xcellence i FR: 

Podgrzewane przednie fotele

Podgrzewane zewnętrzne fotele w drugim 

rzędzie siedzeń

Podgrzewanie płynu w spryskiwaczach

SEAT Connect: 

• SEAT CONNECT dla Navi System+

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat)

Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

Usługi multimedialne online (subskrypcja na 1 

rok)

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Pakiet wspomagania jazdy M dla Navi System+

Predykcyjny tempomat (ACC): dostosowanie prędkości 

jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji

System rozpoznawania znaków drogowych

• Pakiet wspomagania jazdy L dla Navi System+

Predykcyjny tempomat (ACC): dostosowanie prędkości 

jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji

System rozpoznawania znaków drogowych

Asystent świateł drogowych

System monitorowania martwego pola z funkcją 

ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu

System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist, 

System ochrony pasażerów podczas dachowania 

Rollover Assist 

• SEAT Drive Profi le: 

4 profi le jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL 

umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania 

kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG

Progresywne wspomaganie układu kierowniczego 

• SEAT Drive Profi le dla aut z napędem 4Drive: 

6 profi li jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL 

umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania 

kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG oraz dwa profi le 

jazdy w utrudnionych warunkach drogowych SNOW i 

OFF-ROAD

Progresywne wspomaganie układu kierowniczego

• Asystent zjazdu ze wzniesienia dla aut z napędem 4Drive

• Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z 

tyłu

• Kamera cofania

Nadwozie: 

• Dedykowana osłona chłodnicy 

Xcellence w kolorze chromu

• Elementy dekoracyjne 

zderzaka przedniego i tylnego 

w kolorze srebrnym

• Zewnętrzne listwy boczne w 

kolorze srebrnym

• Pakiet LIGHT & STYLE:

Listwa okien w kolorze 

srebrnym

Przyciemniane szyby

Oświetlenie wnętrza LED z 

możliwością wyboru koloru

• Relingi dachowe w kolorze 

srebrnym

• Podświetlane nakładki 

progowe Xcellence w 

przednich drzwiach w 

technologii LED

• 19-calowe felgi aluminiowe 

EXLCUSIVE 37/1 Machined 

AEROwheels w kolorze 

srebrnym i szarym

Wnętrze: 

• Pełna elektryczna regulacja fotela kierowcy z 

funkcją pamięci ustawień

• Wnętrze Xcellence w kolorze czarnym, tapicerka 

czarno-szara z brązową Alcantarą i brązowym 

przeszyciem, listwy dekoracyjne imitujące drewno

• Kierownica wielofunkcyjna z logo Xcellence 

obszyta skórą

e-HYBRID: 

• Kabel do ładowania prądem zmiennym AC z 

gniazdka domowego (10A, mode 2)

Multimedia: 

• Navi System+:

Nawigacja satelitarna z mapami Europy z 

możliwością aktualizacji

9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy

Radio FM

2 x USB-C z przodu i 1 x USB-C z tyłu do 

ładowania urządzeń

8 głośników

Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i 

prowadzenie rozmów telefonicznych)

Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania 

głosem

• Mapy dla Navi System z możliwością aktualizacji

Jedziesz poza utartą ścieżkę? 

Dostosuj do niej samochód dzięki trybom jazdy 
Off -Road, Snow, Comfort, Eco, Sport i Individual, 
oferowanym w wersji z napędem na 4 koła.

Elegancja to Twój wybór. 

Dodatkowe światła wewnętrzne podświetlają panele 
drzwi przednich oraz przestrzeń na nogi dla lepszej 
atmosfery i widoczności.

Wyróżnij się. 

Nie boisz się lśnić? Chromowane relingi dachowe, listwy 
boczne, ramy szyb i detale zewnętrzne dopełniają Twój 
nowy wizerunek.

Relaks. Styl. Gdziekolwiek jedziesz. 

Nieważne, jaki obierzesz kierunek – na fotelu ze 
stylową skórzaną tapicerką Vienna zawsze 
wygodnie dojedziesz do celu.
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Ale jeszcze łatwiej pokazać swój własny styl, gdy dokładnie wiesz, 
czego potrzebujesz. Felgi aluminiowe Machined 18” oraz 
najważniejsze elementy wewnętrzne i zewnętrzne – wykończenie 
Style jest dla tych, którzy wiedzą, czego chcą.

Łatwo jest mieć 
wszystko.

„Dobrze” nie wystarczy. 

Jeśli chodzi o gust, kierujesz się intuicją. Wykończenie 
Style łączy stylowe wzornictwo i jakość ze wszystkim 
czego potrzebujesz podczas jazdy.

W życiu trzeba chcieć więcej. 

Dzięki 18-calowym felgom aluminiowym 
Performance Machined osiągniesz każdy cel. 
A potem pojedziesz dalej.Style.
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Główne elementy wyposażenia:

Wyposażenie standardowe.

Bezpieczeństwo: 

• ESC z ABS, ASR, HBA, EDL i XDS

• Elektromechaniczny hamulec postojowy

• Asystent podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)

• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny 

powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)

• Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

• System przypominający o obowiązku zapinania pasów 

bezpieczeństwa wszystkich przednich fotelach

• Zaczepy iSOFIX (dla 3 fotelików: 2x w drugim rzędzie siedzeń i 

1x na fotelu pasażera z przodu) i Top Tether (2x w drugim 

rzędzie siedzeń)

• Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki 

kolejnych kolizji (Multi Collision Brake) 

• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach

• System rozpoznawania zmęczenia 

Komfort: 

• Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa Climatronic

• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym 

ekranem TFT 10,25”

• Bezramkowe, automatycznie ściemniające się lusterko 

wsteczne

• Pakiet praktyczny:

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) 

Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł 

Coming and Leaving Home

• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka 

boczne

• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

• System bezkluczykowego uruchamiania 

samochodu KESSY GO

• Kontrolka poziomu płynu w 

spryskiwaczach

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Pakiet wspomagania jazdy S:

Asystent pasa ruchu

System kontroli odstępu Front Assist z 

funkcją awaryjnego hamowania i funkcją 

ochrony pieszych i rowerzystów

System powiadamiania ratunkowego 

eCall

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości

• Czujniki parkowania z tyłu

Multimedia: 

• Media System+:

8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy

Radio FM

2 x USB-C z przodu i 1 x USB-C z tyłu do 

ładowania urządzeń

8 głośników

Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie 

muzyki i prowadzenie rozmów 

telefonicznych)

• Full Link*

• DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja 

odbioru programów radiowych w formie 

cyfrowej

SEAT Connect: 

• SEAT CONNECT dla Media System 

Colour+

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja 

na 10 lat)

Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

Wnętrze: 

• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją 

wysokości

• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją 

podparcia odcinka lędźwiowego

• Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej 

w kolorze lśniącej czerni i 

szczotkowanego aluminium

• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

• Wnętrze Style w kolorze czarnym, 

tapicerka czarno-szara z elementami z 

czarnej Alcantary, listwy dekoracyjne w 

kolorze srebrnym

• Czarna podsufi tka

• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą

• Podłokietnik z przodu

• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń 

• Gniazda 12V w konsoli centralnej i 

bagażniku

• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i 

pasażera z podświetlanymi lusterkami

• Kieszeń w oparciu przednich foteli

• Zamykany schowek pod fotelem 

kierowcy

• Składany przedni fotel pasażera 

• Oparcie drugiego rzędu siedzeń dzielone w 

proporcji 40/20/40 i składane do płaskiej 

podłogi

• Przesuwany drugi rząd siedzeń w proporcji 

60/40

• Roleta bagażnika

• Rozkładane stoliki na oparciach przednich foteli

• Podwójna podłoga bagażnika

SEAT CARE: 

• 5 lat gwarancji SEAT

Oświetlenie: 

• Pakiet Full LED

• Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza

Nadwozie: 

• Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze 

chromu

• Relingi dachowe w kolorze czarnym

• 17 calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 37/1

• Zestaw naprawczy do opon

Styl ze wszystkich stron. 

Charakterystyczną linię modelu SEAT Tarraco 
dopełniają czarne relingi dachowe, ramy okien 
i listwy boczne.

Lepsza widoczność. Prostsza 

obsługa. 

Powiększony 8,25-calowy ekran dotykowy 
zapewnia łatwy dostęp do wielu funkcji.

Oświetlaj sobie drogę. 

Nawet najciemniejszą noc rozświetlą Ci pełne 
lampy LED z przodu i z tyłu wraz z dynamicznymi 
kierunkowskazami tylnymi.

Miłej podróży. 

Wykończenie Style dodaje klasy dzięki fotelom 
Comfort z tapicerką Olot zawierającą czarne 
elementy Alcantara®.
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19" 20"

EXLCUSIVE 37/1

MACHINED AEROWHEELS
XC

SUPREME 37/1

MATT MACHINED 
XC

EXLCUSIVE 37/1

COSMO GREY
FR

COSMO 37/1 

COSMO GREY MACHINED
FR

17" 18"

DYNAMIC 37/1

St

PERFORMANCE 37/1 

St

Style St

Xcellence XC  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

Felgi.

SUPREME 37/1 COSMO 37/1
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Style St

Xcellence XC  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

¹Niemetalizowany.
²Metalizowany.

³Metalizowany specjalny.
⁴Lusterka zewnętrzne w kolorze 

Cosmo Grey dla wyposażenia FR.

REFLEX SILVER²ORIX WHITE3,4

DARK CAMOUFLAGE³,4

MERLOT RED2,4 ATLANTIC BLUE²St  XCSt  XC  FR

St  XC  FR St  XC  FR

St  XC  FR St  XC

Kolory.

URANO GREY¹,4 DEEP BLACK²,4St  XC  FRDOLPHIN GREY²,4 St  XC  FR
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Style St

Xcellence XC  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

CZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA  
Z ELEMENTAMI Z CZARNEJ ALCANTARY

CZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA 
Z BRĄZOWĄ ALCANTARĄ I BRĄZOWYM PRZESZYCIEM

St XC TAPICERKA CZARNA SKÓRZANA XC

CZARNA TAPICERKA MATERIAŁOWA 
Z ELEMENTAMI Z CZARNEJ ALCANTARY 
I CZERWONYM PRZESZYCIEM

TAPICERKA CZARNA SKÓRZANA 
I CZERWONYM PRZESZYCIEM

FR FR

Tapicerka.
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Lubisz podróże? Gdziekolwiek zabierze Cię życie, 
SEAT Tarraco oferuje wyposażenie i akcesoria, dzięki 
którym będziesz cieszyć się każdą nową przygodą.

Miło jest robić 
coś więcej.
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Nadwozie.
Twój własny styl. Odkryj detale i elementy wykończenia, 
które wyniosą Twój samochód na wyższy poziom designu.

Lampy przeciwmgłowe i listwy drzwi 

bocznych. 

Wyższy poziom stylu. Eleganckie ramy lamp 
przeciwmgłowych i listwy drzwi bocznych 
podkreślają nowoczesny styl SEAT-a Tarraco.

Listwa drzwi bagażnika 

SEAT Tarraco ma pomagać Ci odkrywać nowe 
możliwości od początku do końca. Listwa drzwi 
bagażnika wprowadza nowy wymiar do Twojej 
podróży.
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Wnętrze.
Ambitny czy skromy – każdy plan zawsze można zrealizować. 
SEAT Tarraco oferuje całą gamę wyposażenia i akcesoriów 
do bagażnika, abyś niczego nie musiał zostawiać w domu.

Pojemnik na bagaż. 

Więcej rzeczy do zabrania? Dwa poziomy 
przestrzeni bagażowej zapewniają dodatkowe 
miejsce, którego wystarczy na każdą podróż.

Półsztywna mata bagażnikowa. 

Po co za każdym razem czyścić bagażnik? 
Półsztywna mata chroni bagażnik przed 
zabrudzeniami, cieczami i wszelkimi innymi 
niespodziankami podczas podróży.
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Wnętrze.

Wielofunkcyjny uchwyt z siatką. 

Chcesz być gotowy na wszystko? Umieszczając po 
jednej stronie bagażnika uchwyt z siatką, będziesz 
mieć wszystkie małe rzeczy w zasięgu ręki.

Wielofunkcyjna taśma elastyczna. 

Samochód jest przede wszystkim dla Ciebie, nie 
dla Twoich bagaży. Zamocuj więc torby i inne 
elementy w bagażniku za pomocą elastycznej 
taśmy. I jedź spokojnie.
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Żaden plan nie jest 
zbyt ambitny. 
Bądź gotowy na 
wszystko.
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Uchwyt na hak. 

Prawdziwe wyzwania przyjdą na stoku. A póki co możesz 
łatwo i bezpiecznie przewieźć 6 par nart lub 2 deski 
snowboardowe.

Uchwyt na dach. 

Im więcej, tym lepiej. Wysówny uchwyt na narty i deskę 
snowboardową pozwala przewieźć maksymalnie 5 par nart 
lub 2 deski. Abyście mogli wspólnie spędzić wspaniałe 
chwile na stoku.

Transport.
Masz wszystko? Więc zabierz to ze sobą. 
Szczególnie zimą.
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Transport.

Uchwyt rowerowy na hak.

Dodatkowe koła nie muszą oznaczać 
dodatkowych trudności. Aluminiowy stojak 
mocowany na haku holowniczym może przewieźć 
dowolny rodzaj roweru. Możesz również 
przymocować dodatkowy element na trzeci 
rower.
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Uchwyt na rower. 

Jedziesz poza utartą ścieżkę? Zabierz ze sobą rower, 
korzystając z regulowanego i łatwego w montażu 
uchwytu na rower. Szybki i łatwy montaż. Ciągła 
ochrona ramy roweru.

Uchwyt na deskę surfi ngową. 

Zawsze w ruchu? Uchwyt na deskę surfi ngową 
mocowany na belkach dachowych, przystosowany do 
przewożenia maksymalnie 2 desek.

Belki dachowe. 

Belki transportowe łatwo mocowane na dachu, 
oferujące bezpieczny system antywłamaniowy. One 
już są gotowe do drogi. A Ty?

Transport.
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Ochrona.
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Klasyczne szare dywaniki podłogowe. 

Dodatkowa nutka stylu. Przednie i tylne dywaniki podłogowe 
w eleganckim szarym kolorze zapewniają ochronę i dodatkowe 
wyróżnienie.

Materiałowe dywaniki podłogowe. 

Ostatni element wykończenia. Materiałowe dywaniki podłogowe 
przednie i tylne, dzięki którym podłoga samochodu będzie zawsze 
wyglądać jak nowa.

Dywaniki Velpic® 

Jedź komfortowo dzięki dywanikom Velpic® z antypoślizgową 
okładziną gumową z tyłu.

Dywaniki gumowe. 

To Twój styl. Utrzymaj go. Wodoodporne dywaniki gumowe zapewniają 
ochronę i brak poślizgu stóp. Możesz również wybrać dywaniki 
materiałowe, aby dodać elegancji we wnętrzu samochodu.

Chlapacze przednie i tylne. 

Nowa droga to nowe wyzwania. Dzięki przednim i tylnym chlapaczom 
możesz zabezpieczyć swój samochód przed wszelkiego rodzaju 
odłamkami.

Mata bagażnikowa i listwa ochronna na zderzak. 

Ambitne plany? Mata bagażnikowa z wysokimi krawędziami i listwą ze 
stali nierdzewnej chroni Twój samochód podczas załadunku i rozładunku.
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Życie jest zbyt krótkie, by przejmować się drobiazgami. 
Specjaliści z serwisu SEAT stosują wyłącznie 
oryginalne części SEAT, aby Twój samochód był 
zawsze w idealnym stanie i abyś Ty nie musiał się 
niczym martwić.

Lepsze życie zaczyna 
się właśnie tutaj.
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Życie jest po to, by żyć.
Program Gwarancyjny SEAT CARE to połączenie 5-letniej gwarancji, 2-letniego 
SEAT Service Mobility, korzystnych pakietów serwisowych  i atrakcyjnego 
ubezpieczenia. Gwarantuje spokój i bezpieczeństwo na lata. Mniej zmartwień. 
Więcej przyjemności.

Odpręż się.

My wszystkim się zajmiemy. 

Ubezpieczenie SEAT jest dopasowane do Twojego samochodu. 
Wybierz wariant na rok, dwa albo trzy lata. Wszystko po to, abyś mógł 
spokojnie jeździć przez cały czas. Nasza 24-godzinna linia obsługi 
klienta oraz autoryzowane warsztaty stosujące wyłącznie  oryginalne 
części zamienne SEAT wyprowadzą Cię z powrotem na trasę. Kradzież 
lub zniszczenie samochodu? Żaden problem.  Pomożemy Ci.

Nie przejmuj się.

Wszystko jest wliczone. 

Po co się martwić? Wybierz Pakiet Przeglądów Serwisowych dostępny 
na 5 lat z przebiegiem 75 000 albo 100 000km. Korzystaj z najwyższej 
jakości autoryzowanych serwisów SEAT i zadbaj o serwis swojego 
SEAT-a przez cały okres gwarancji. Pakiet obejmuje wszystkie 
obowiązkowe przeglądy serwisowe wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi (oleje, fi ltry, świece, płyny).  

Zostaw to nam.

Ty niczym się nie przejmuj. 

Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 
przebiegu do 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu km), 
3-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą i 12-letnią gwarancją na 
perforację nadwozia. To wszystko otrzymujesz w standardzie, gdyż 
jesteśmy pewni naszych produktów i chcemy abyś mógł cieszyć się 
nimi przez lata. Prostota. Oszczędność. Żadnych obaw. 

Potrzebujesz czegoś?

Zadzwoń do nas. 

Potrzebujesz holowania? Dodatkowego paliwa? Naprawy na 
miejscu? Serwis SEAT Mobility czeka na Twój telefon. 24/7.  W każdym 
miejscu na terenie UE oraz w większości krajów sąsiednich. Nawet 
przez 10 lat. Jest to kompleksowy i niezawodny system pomocy 
drogowej. A co najlepsze, jeśli Twój SEAT jest nowy, korzystasz z niego 
przez 2 lata za darmo, później w ramach każdego przeglądu jest 
przedłużany o rok. 74



Ochrona 
środowiska.

Jakość powietrza.

Silniki Diesla są wyposażone w układ 
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który 
ogranicza do minimum emisję tlenków azotu.

Silniki.

Wszystkie silniki wyposażono w technologię 
Start/Stop i technologię odzysku energii.

Modułowa konfi guracja pozwala ograniczyć 
liczbę podzespołów i części, a w efekcie 
zmniejszyć masę podwozia.

Światła.

Zastosowanie refl ektorów Full LED oraz 
świateł do jazdy dziennej LED pozwoliło 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz 
wydłużyć przewidywany okres eksploatacji 
refl ektorów.

Tryb jazdy SEAT Eco. 

Tryb ECO zapewnia styl jazdy przyjazny dla 
środowiska, zmieniając parametry pracy silnika 
i przekładni w taki sposób, aby zmniejszyć 
spalanie i emisję substancji do atmosfery.

Nadwozie. 

86% nadwozia wykonujemy z wysoko 
wytrzymałej stali. W połączeniu z technologią 
wytłaczania na gorąco, umożliwia to 
zmniejszenie grubości blach przy zachowaniu 
ich właściwości mechanicznych.

Cele marki SEAT w zakresie rozwoju technologicznego dla ochrony środowiska

 Ochrona klimatu.  Ochrona zasobów naturalnych.  Ochrona zdrowia.
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Ochrona 
środowiska.

Materiały odnawialne

Zastosowanie materiałów odnawialnych 
(bawełny, kauczuku naturalnego i celulozy) 
w różnych częściach samochodu.

Opony

Nowe opony o niskim oporze toczenia.

Zbiornik paliwa

Dzięki udoskonaleniom zbiornika paliwa 
poprawiono jego szczelność oraz o 85% 
zwiększono poziom absorpcji cząstek 
węglowodoru pochodzących 
z nagromadzonego węgla aktywnego.

Akustyka

SEAT Tarraco we wszystkich wersjach 
wyposażony jest w dźwiękochłonną szybę 
przednią, która zmniejsza poziom hałasu 
wewnątrz samochodu, poprawiając komfort 
jazdy.

Klimatyzacja

Zastosowanie nowego czynnika chłodzącego 
R1234YF pozwoliło ograniczyć potencjał 
globalnego ocieplenia o 99,7%.

Fotele

Wykorzystanie pianki poliuretanowej o nowym 
składzie pozwoliło zmniejszyć emisję lotnych 
związków organicznych (VOC) we wnętrzu 
samochodu.
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SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfi  kacji, kolorów i cen bez wcześniejszego 
powiadomienia. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. 
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej 
broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z 
Autoryzowanym Dealerem marki SEAT.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfi  kacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, 
wyposażenia i specyfi  kacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Z uwagi na ograniczenia technik 
drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są 
wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po 
wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących 
ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż 
akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. W zależności 
od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO2 od 141 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i 
emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT lub sprawdź na stronie www.seat.pl

*Wybrane funkcje dostępne w ramach pakietów usług. Pakiet Bezpieczeństwo i Serwis jest bezpłatny na 10 lat dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 
2020. Pakiet Zdalny Dostęp oraz Informacja i Rozrywka Online są bezpłatne przez 1 rok dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 2020.
**SEAT Connect - mobilne usługi online, to cyfrowy produkt SEAT SA, Autovía A-2, km 585, 08760 Martorell, składa się z co najmniej jednego lub kilku pakietów usług zgodnie przedstawionym 
wykazem. Te pakiety usług są dostępne tylko dla aut marki SEAT. Aby korzystać z SEAT CONNECT, wymagana jest rejestracja online w portalu MySEAT lub w aplikacji SEAT CONNECT za pomocą 
identyfi katora SEAT ID. Ponadto należy zawrzeć osobną umowę z SEAT SA dotyczącą usług Online w ramach SEAT CONNECT. Korzystanie z mobilnych usług online SEAT Connect jest możliwe 
dzięki zintegrowanemu połączeniu internetowemu. Związane z tym koszty transmisji danych na terenie Europy za wyjątkiem usług pakietu Rozrywka Online oraz mobilnego Wi-Fi będzie ponosić 
fi rma SEAT SA w ramach obszaru działania sieci. W celu korzystania z wyżej wykluczonych usług i poszczególnych aplikacji SEAT Connect można nabywać płatne pakiety danych od partnerskiego 
operatora telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać z nich w obszarze działania sieci wielu krajów na terenie Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na 
stronie https://seat.cubictelecom.com.. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i strumieniowania mediów za pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona) 
z funkcją mobilnego punktu dostępu WLAN. W tym przypadku odpowiednie usługi są dostępne tylko na podstawie istniejącej lub zawartej odrębnej umowy z operatorem telefonii komórkowej 
i tylko w obszarze działania określonej sieci komórkowej. Pobieranie danych z Internetu w ramach pakietów danych w zależności od taryfy telefonii komórkowej, a szczególnie w przypadku 
korzystania z usługi za granicą, może powodować naliczanie dodatkowych opłat, takich jak np. opłaty roamingowe. Obowiązują również ogólne warunki i postanowienia dotyczące mobilnych 
usług online SEAT CONNECT fi rmy SEAT SA. (https://my.seat/portal/#/legal/terms-and-conditions)
W celu korzystania z bezpłatnej aplikacji SEAT Connect jest potrzebny smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych z istniejącą lub 
odrębną umową zawartą z operatorem telefonii komórkowej między użytkownikiem a operatorem telefonii komórkowej. Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług SEAT Connect 
zależnie od kraju może przedstawiać się różnie i zależy zarówno od pojazdu, jak i wyposażenia. Usługi są dostępne przez ustalony okres obowiązywania umowy, a w okresie obowiązywania 
umowy ich treść może podlegać zmianom lub usługi te mogą zostać odpowiednio dostosowane. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://my.seat/portal/#/welcome i u 
Partnera SEAT. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u operatorów sieci komórkowych. Podane ceny obejmują podatek VAT.

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili 
gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą.
Nie wszystkie obręcze/opony są dostępne w momencie konfi guracji. Niektóre obręcze/opony są oferowane w limitowanej ilości lub mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Prosimy zapytać 
Dealera o dostępność obręczy/opon i sprawdzić, czy skonfi gurowany przez Państwa samochód posiada wybrane wyposażenie dodatkowe. Ze względów logistycznych i technologicznych 
zamówienie opon ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o etykiecie UE opon dostępne u Autoryzowanego Dealera Marki SEAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SEAT.
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