Novo
SEAT Tarraco.

Why not now?

Muito difícil? Muito tarde? Muito velho? As desculpas
são fáceis. Mas a mudança exige coragem. O Novo
SEAT Tarraco é para quem sente medo mas ainda
assim, avança. É o SUV destinado aos exploradores
que se recusam a ver a vida passar por eles, porque
há oportunidades na vida que só acontecem uma vez.
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Nascido em
Barcelona.
1953. O primeiro SEAT sai da linha de produção de Barcelona
e todo um país começa a circular. Mais de 60 anos depois,
continuamos a movimentar pessoas em todo o mundo.
Mas Barcelona continua a inspirar-nos. O seu espírito criativo
corre-nos nas veias. Está em todos os automóveis que
criamos. Na verdade, 50% da energia que usamos para
fabricar os nossos modelos tem origem no sol espanhol. Esta
é uma cidade que não para. E nós também não. Porquê? Por
sua causa. Porque sabemos que quer ir sempre mais longe.
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Mobilidade
Inteligente.
O mundo está repleto de
possibilidades. E a SEAT
permite-lhe tirar o máximo
partido delas. Trace o seu
próprio caminho. Estabeleça
os seus próprios objetivos.
Nós fazemos questão de ir
consigo ao longo de todas
as mudanças da sua vida.
É o que sabemos fazer.
Na verdade, se não o
libertar, se não o fizer
avançar e sentir-se melhor,
qual é a finalidade? Se não
for fácil e simples, então
não é mobilidade.
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O seu Tarraco.

Grandes ambições? Tempo
para torná-las reais.
Nunca é tarde demais para sonhar. Com
o SEAT Tarraco, você tem espaço para continuar
a crescer. A tecnologia para continuar a conetar-se.
E as ferramentas para continuar a evoluir. Então
pode definir as suas metas altas. E nunca pare
até chegar lá.
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Design Exterior

Dinâmico.
Ousado.
Distintivo.
Este é o
seu visual.
O Novo SEAT Tarraco é projetado para uma vida
mais além. Forte e desportivo, como a grande grelha
dianteira. Inteligente e sofisticado, como os elegantes
detalhes cromados. E pronto para qualquer coisa,
como o sistema 4Drive que assume todas as
condições da estrada. Sente-se ousado?
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Design Exterior

Olhar em frente
é sempre uma
boa atitude.
Porquê diminuir a velocidade? Você está
apenas a começar. O Novo SEAT Tarraco
apresenta o mais recente design SUV. 100%
de tecnologia LED à frente e atrás, incluindo
indicadores traseiros dinâmicos ligados por
um design marcante. E uma luz de boasvindas para ajudá-lo a encontrar o seu
caminho no escuro.
Pronto para mais? Jantes de liga leve 20"
Maquinadas fazem uma grande declaração
na estrada.
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Design Interior

Mais espaço.
Para mais vida.
Grande. Ousado. E todo o seu. Até 7 lugares
dão-lhe 700l sem a 3ª fila ou 1775l com a 2ª e
a 3ª fila para baixo. Com a versão de 5 lugares,
desfrute de 760l de capacidade padrão ou
1920l com os bancos traseiros para baixo. Este
é o seu espaço para crescer. Como vai usá-lo?
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Design Interior

O seu espaço.
O seu design.
O que vem
a seguir?
Está na hora de uma mudança de imagem.
O SEAT Tarraco vem com elementos de
design interiores contemporâneos e de
última geração que aprimora cada viagem.
Forro de teto em preto. Painel de
instrumentos com molduras de madeira
decorativas com o elegante acabamento
Xcellence. E a sua escolha de estofos
confortáveis, em Alcantara® ou pele.
Pronto para fazer da sua maneira?
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Tecnologia

Um mundo de
experiências.
Na ponta dos
dedos.
A estrada é uma página em branco. Então, qual é
a sua história? Conecte o seu smartphone ao ecrã
táctil de 8" polegadas através do Apple CarPlay™
ou Android Auto™ para gerir as suas aplicações e
músicas favoritas. E com o sistema de som
BeatsAudio™, pode desfrutar de um som natural
e equilibrado em 10 colunas premium.
O que está para vir? O personalizável SEAT Digital
Cockpit de 10.25" permite-lhe alternar entre
mapas, música e recursos de assistência à
condução num visor central de fácil leitura. Quer
mais? Otimize cada quilómetro com o Drive Profile
para o tipo de estrada que tem à sua frente.
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Tecnologia

Para a frente é
que é caminho.
O Novo SEAT Tarraco vem com a mais avançada
tecnologia para uma vida em movimento. Como
a Câmara de visão 360˚, com câmaras nos
espelhos dianteiros, traseiros e exteriores que
oferecem uma visibilidade 360˚ e trabalham
com o Park Assist para ajudá-lo a estacionar
sem usar as mãos.
Há também o carregador sem fios, dando
energia ao seu telemóvel apenas por indução.
Até o Pedal Virtual garante que pode abrir e
fechar a mala quando tem as mãos ocupadas.
Então, porquê parar agora?
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Tecnologia

É sempre o
período para
fazer o que
mais gosta.
Não tem motivo para ficar em casa. Com o
aquecimento programado, o interior climatizado
do seu Novo SEAT Tarraco ajusta-se à sua
temperatura ideal antes mesmo de entrar.
E, graças ao Climatronic de 3-zonas, tanto
a frente como a segunda fila podem escolher as
suas próprias definições. Ainda não é suficiente?
Bancos aquecidos à frente e atrás fazem de cada
viagem um deleite.
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Segurança

01

É sobre se
sentir seguro.
Cada etapa
do caminho.
O Novo SEAT Tarraco foi concebido com a sua
segurança e bem-estar em mente. É por isso que
vem com as mais recentes tecnologias de segurança.
Como o Cruise Control Adaptativo, que acelera
automaticamente e desacelera o seu carro de acordo
com o tráfego. Tudo o que precisa para continuar a
avançar sem medo.

01. Chamada de emergência.
Em caso de acidente grave, o eCall notifica
automaticamente os serviços de emergência.
Ou você pode fazer uma chamada apenas
ao pressionar o botão no teto.
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02. Reconhecimento de sinal de trânsito.
O que está à frente? A câmara frontal
integrada permite que você veja os limites
de velocidade e restrições de ultrapassagem
diretamente no SEAT Digital Cockpit.

03. Engarrafamento & assistência de faixa.
Estrada congestionada? O Assistente no trânsito
calcula a sua distância dos outros carros no trânsito
e ajusta a sua velocidade, enquanto que o Assistente
de faixa de rodagem o mantém na faixa pretendida.
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04. Assistência dianteira.
Uma bicicleta passou à sua frente? O carro
à frente trava de súbito? O Front Assist reage
instantaneamente e trava automaticamente para
manter uma distância segura. Sem preocupações.

05. Assistência Pré Acidente e Capotamento.
Se o carro detetar um potencial incidente,
o assistente de pré-colisão aperta os cintos
de segurança, fecha as janelas e muito
mais. E, se ocorrer um capotamento, ativa
os sistemas necessários como o eCall.
26
02

05

O seu caminho.

O que vem a seguir?
Cada viagem é moldada por momentos
de decisão. Dos acabamentos às rodas,
dos estofos e cores, agora é o momento
de tornar o SEAT Tarraco todo seu. Pronto
para escolher?
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Xcellence.

Está na hora
de ir mais além.
Jantes de liga leve Supreme 20"
Maquinadas. Grelha frontal ousada. E um
design que abrange sofisticação por dentro
e por fora. O acabamento Xcellence é para
aqueles que sabem que quando se trata de
subir os limites, cada detalhe importa.

Sem limites.
Só oportunidades.
O acabamento Xcellence
é desenhado para aqueles
que querem mais. Até ao mais
pequeno pormenor, como o
logotipo na embaladeira da porta.
Porquê pequeno?
As jantes de liga leve Supreme 20"
Mate Maquinadas desafiam-no a
viver em grande. Leves. Elegantes.
E as maiores da história da SEAT.

30

Equipamento de Série
Design
• Barras de tejadilho cromadas
• Moldura exterior dos vidros cromada
• Vidros traseiros escurecidos
• Para-choques pintado
• Proteção dos estribos das portas iluminados
• Iluminação interior no piso na parte dianteira
• Volante multifunções em pele com logo
Xcellence

Equipamento
• Front Assist com assistente de travagem
em cidade
• Perfil de Condução SEAT com botão
"Driving Experience"
• Função ECO
• Câmara monovideo multifunções
• Assistente de faixa de rodagem
• Protecção pro-ativa e extensível a peões
e ciclistas
• Direção Assistida Progressiva
• Assistente automático de estacionamento
• Câmara traseira de ajuda ao estacionamento
• Cruise Control Adaptativo até 210km/h
• Sistema de reconhecimento de cansaço
• Travão de mão elétrico com função
Auto-Hold
• Espelhos retrovisores elétricos, aquecidos
separadamente e com recolhimento elétrico
• Limpa pára-brisas com sensor de luz e chuva
• Espelho interior antiencandeamento
automático
• Indicador do nível do líquido do lava
pára-brisas
• Tomada 12V
• Luzes de leitura dianteiras
• Iluminação ambiente LED nos painéis das
portas (dianteiras e traseiras)
• Apoio de braço dianteiro
• Compartimento para óculos
de sol no teto
• Duplo piso da mala
• Chapeleira deslizante
• Climatronic 3 zonas com painel de controlo
para os bancos traseiros
• Quadro de instrumentos Digital
• Sistema de Som Media Plus 8"
• Conexões Aux-In e USB (3 portas USB)
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• 8 Altifalantes
• Bluetooth®
• Full Link
• Comandos de voz

Pneus/Jantes
• Jantes de liga leve 19" Exclusive 37/1
Maquinadas
• Controlo de pressão dos pneus
• Pneus 235/50 R19 99V

Faróis
• Faróis de nevoeiro com função Cornering
• Faróis dianteiros lente LED
• Farolins traseiros Full LED
• Ativação automática das luzes e função
Coming Home
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Segurança
• Controlo elétronico de Estabilidade (ESC)
• Serviço de chamada de emergência eCall
• Sistema Kessy (Entry + Go)
• Abertura e fecho do portão traseiro elétrica
e controlada por sensor
(Pedal Virtual)
• Duplo Airbag dianteiro com desativação do
Airbag do Passageiro + Airbag de protecção
do Joelho (Condutor)
• Airbags laterais dianteiros e de Cortina

Bancos
• Bancos da 2ª fila rebatíveis assimetricamente
+ ajustáveis longitudinalmente + função piso
plano quando rebatíveis
• Banco do passageiro rebatível
• Pontos de Ancoragem traseiros para bancos
de criança para sistema i-Size, 2x top tether e
ponto de ancoragem no banco do passageiro
para sistema i-Size
• Porta-objetos por baixo do banco do condutor
• Tabuleiro retrátil no encosto dos bancos
traseiros
• Bolsa porta-objetos no encosto dos bancos
dianteiros
• Bancos dianteiros reguláveis em altura
manualmente
• Ajuste lombar dos bancos dianteiros manual
• Mecanismo de libertação dos encostos dos
bancos traseiros a partir da mala
• Bancos em Alcântara
• Bancos dianteiros desportivos

01. A sair de um caminho
de terra batida?

02. Relaxado. Elegante.
Onde quer que vá.

03. Nunca se contenta com
o segundo melhor?

Aproveite ao máximo todas as
estradas com os modos Off-Road,
Snow, Comfort, Eco, Sport e
Individual para o seu sistema de
tração integral 4Drive.

Não importa a direção que tomar, os
bancos desportivos levam-no até lá,
com todo o conforto.

Por dentro e por fora, todo o estilo.
O volante multifuncional com o
logotipo Xcellence e a manete das
mudanças cromada e detalhada,
definem a tendência.

04. Elegância é uma escolha.

05. É você que controla.

06. Continue-se a destacar.

À procura de mais? Com a decoração
em madeira Hikory Nisha, o painel
Xcellence acrescenta um toque extra
de classe.

Sensores avançados. Direção
automática. E um atrelado na parte
traseira. Graças ao Assistente de
Estacionamento com Reboque,
estacionar o seu Tarraco é agora
mais fácil do que nunca.

Não tem medo de brilhar? Barras
cromadas, molduras, caixilhos de
janelas e detalhes externos
completam o seu novo visual.

Style.

É este o
seu estilo?
O seu futuro. A sua viagem. A sua aparência.
Com jantes de liga leve 18" Maquinadas e outros
aspetos essenciais por dentro e por fora, o Style é
para todos que sabem exatamente o que precisam.

Bom não é bom o suficiente.
Quando se fala de gosto,
a sua intuição sabe melhor.
O Style combina o design
elegante e qualidade com
tudo o que sua experiência
de condução merece.
A vida é para viver em grande.
Jantes de liga leve Performance
18" Maquinadas são para ir até
ao fim… e depois ir mais além.
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Equipamento de Série
Design
•E
 spelhos retrovisores e manípulos
das portas na cor da carroçaria
•B
 arras de tejadilho na cor Preto
•M
 olduras exteriores na cor Preto
•P
 acote Cromado
•V
 olante multifunções em pele
• Iluminação interior no piso
na parte dianteira

Assistência à Condução
•F
 ront Assist com assistente de travagem
em cidade
• Câmara monovideo multifunções
•A
 ssistente de faixa de rodagem
•P
 rotecção pro-ativa e extensível
a peões e ciclistas
•C
 ruise control com limitador
de velocidade
•S
 ensores traseiros de ajuda
ao estacionamento
•S
 istema de reconhecimento
de cansaço
•T
 ravão de mão elétrico
com função Auto-Hold

Equipamento
• Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos
com recolhimento elétrico
•S
 ensor de luz e de chuva
• Indicador do nível do líquido
do lava pára-brisas
•T
 omada 12V
•C
 ompartimento para óculos
de sol no teto
• L uzes de leitura dianteiras
•A
 poio de braço dianteiro
•C
 hapeleira deslizante
•D
 uplo piso da mala
•P
 ára-sol condutor e passageiro
com espelho e iluminado
•A
 r condicionado
•Q
 uadro de instrumentos Digital
•S
 istema de Som Media Plus 8"
•C
 onexões Aux-in e USB (3 portas USB)
•8
 Altifalantes
• Bluetooth®
•F
 ull Link
•C
 omandos de voz
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Pneus/Jantes
• Jantes de liga leve 17" Dynamic 37/1
• Roda suplente minimizada
• Controlo de pressão dos pneus
• Pneus 215/65 R17 99 V

Faróis
• Faróis de nevoeiro dianteiros
com função cornering
• Faróis dianteiros lente LED
• Farolins traseiros Full LED
• Ativação automática das luzes e função
Coming & Leaving Home

Segurança
• Controlo de estabiliade eletrónico (XDS)
• Sistema Kessy (Go) sem função SAFE
• Serviço de chamada de emergência eCall
• Aviso de colocação do cinto de segurança
dianteiro e traseiro
• Espelho interior antiencadeamento
automático
• Duplo Airbag dianteiro com desativação
do Airbag do Passageiro + Airbag de
protecção do Joelho (Condutor)
• Airbags laterais dianteiros e de Cortina
Bancos
• Bancos da 2ª fila rebatíveis
assimetricamente + ajustáveis
longitudinalmente + função piso plano
quando rebatíveis
• Banco do passageiro rebatível
• Pontos de Ancoragem para bancos de
criança para sistema i-Size, 2× top tether
e ponto de ancoragem no bando do
passageiro para sistema i-size
• Bancos dianteiros Comfort
• Porta-objetos por baixo do banco
do condutor
• Tabuleiro retrátil no encosto dos bancos
traseiros
• Bolsa porta-objetos no encosto dos
bancos dianteiros
• Bancos dianteiros reguláveis em altura
• Ajuste lombar nos bancos dianteiros
• Mecanismo de libertação dos encostos
dos bancos traseiros a partir da mala
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01. Estilo de todos os lados.

02. Desfrute da viagem.

03. À procura daquele toque extra?

04. Está tudo nos detalhes.

05. Seja brilhante.

06. Um estilo todo seu.

As barras de tejadilho em preto
completam o visual ousado do
Tarraco, de cima a baixo.

A versão Style conhece a classe
graças aos bancos Comfort com
detalhes em preto Alcantara®.

Iluminação LED interior. 8″ ecrã tátil
com Full Link. 10 colunas de som
surround. O Style vem com tudo que
precisa para o próximo passeio.

O que distingue o magnífico do
bom? Um painel moldado leva
o interior para o próximo nível.

Prepare-se para iluminar a noite
com iluminação Full LED nas luzes
dianteiras e traseiras, incluindo
indicadores dinâmicos na parte
de trás.

Às vezes, uma afirmação subtil pode
fazer toda a diferença. Molduras
exteriores pretas e caixilhos de janelas
são funcionalidade e estilo num só.

Jantes de liga leve.
20″

Supreme 20"
Mate Maquinadas

19"

XE

Exclusive 19"
Maquinadas

18″

Performance 18"
Maquinadas

XE

17"

St

Dynamic 17″

St

Style

Xcellence
De Série

Opcional
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St
XE

Cores.

Branco Oryx ***

Verde Camuflage***
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Cinzento Reflex**

St XE

St XE

Cinzento Indium**

St XE

St XE

Bege Titanium¹**

Cinzento Urano*

St XE

St XE

Azul Atlantic**

Preto Deep**

St XE

St XE

Style St
Xcellence XE
De série
Opcional
*Base.
**Metálico.
***Exclusivo.
¹Esta cor será substituída por Vermelho
a partir da W48.2019.

Estofos.

Pele Preta Vienna / PVC Preto Titan

XE

Tecido Baza com inserção
Alcantara® / PVC Bison

XE

Tecido Olot com inserção
Alcantara® Preto

St

Style

Xcellence
De série

Opcional

42

St
XE

Os seus
acessórios.
A mudança sabe bem.
Está à procura de mudar as coisas? Seja qual
for a direção que a sua vida leva, o Novo SEAT
Tarraco vem com uma variedade de equipamentos
e acessórios para ajudá-lo a explorar cada nova
oportunidade.
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Exterior.
É sempre um bom momento para uma
mudança de imagem. Adicione detalhes
e toques finais para criar o Novo SEAT
Tarraco que combina consigo.

Luzes de nevoeiro & molduras
das portas laterais.
Fazer a diferença não é difícil. Molduras
sofisticadas nas luzes de nevoeiro e na
porta lateral destacam o design
avançado do Novo SEAT Tarraco.
Friso do porta-bagagens.
De frente para trás, o SEAT Tarraco
foi projetado para se expandir. O friso
no portão da bagageira traz outra
dimensão à sua jornada.
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Interior.
Grande ou pequeno, cada plano tem
o equipamento para combinar. O SEAT
Tarraco vem com uma variedade de
equipamentos e acessórios na mala
para que nada fique para trás.

Tabuleiro superior da mala.
A vida continua a crescer? Dois níveis de
armazenamento dão-lhe o espaço extra.
Tabuleiro semirrígido da mala.
Porque é que uma pequena sujidade haveria de
o atrapalhar? Um pedaço de espuma semirrígido
protege a sua mala da sujidade, derramamentos
e tudo o que a estrada pode trazer.
Plataforma e rede multifuncional.
Gosta de estar preparado? Ao adicionar uma
plataforma e uma rede a um dos lados da mala,
os pequenos itens essenciais podem ser mantidos
num local de fácil acesso.
Elástico multifuncional.
Você é o único em movimento, não a sua
bagagem. Segure as suas malas e os bens
com um elástico na mala. E siga em frente
em paz de espírito.
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Porquê esperar?
A escolha é sua.
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Transporte.
Quando pode levar tudo consigo, pode
deixar as suas desculpas e fazer o que
realmente gosta. Especialmente quando
o inverno está a chegar.

Suporte de reboque para esqui.
Deixe o verdadeiro desafio para a
pista. Com o suporte de reboque para
esqui, vai poder transportar facilmente
até 6 pares de esquis ou 2 snowboards.
Suporte para esquis Xtender.
Quanto mais melhor. O suporte de
esqui e snowboard extensível permite
transportar até 5 pares de esquis ou
2 snowboards de uma só vez. Assim,
todos podem desfrutar das emoções
das pistas juntos.
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Transporte.
Suporte de reboque para bicicleta.
Rodas extras não precisam de trabalho
extra. As calhas de alumínio na barra
de reboque suportam qualquer tipo de
bicicleta. Até pode adicionar um kit de
extensão para uma terceira bicicleta.
Suporte para bicicleta.
A sair de um caminho de terra batida?
Traga a bicicleta consigo no suporte que
é fácil de montar. Fica fixo de uma forma
rápida e fácil. Com cuidado acrescido para
os tubos da estrutura da sua bicicleta.
Suporte para prancha de surf.
Nunca é tarde demais para fazer o que o
move. O suporte para a prancha de surf
encaixa-se com segurança nas barras de
tejadilho e adapta-se ao tamanho de até
2 pranchas.
Barras de tejadilho.
Barras de transporte dianteiras e
traseiras fixam-se facilmente ao
tejadilho e vêm com um sistema de
segurança antirroubo. Prontos para ir?
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03. Tapetes Velpic®.

Proteção.

Parta para a estrada
confortavelmente, com os tapetes
grossos Velpic® que incluem
borracha antiderrapante.

01

02

04. Tapetes de borracha.
É o seu estilo. Faça com que
dure. Tapetes de borracha à
prova de água acrescentam
aderência e proteção extra.
Ou experimente têxteis para
ainda mais elegância.

05. Chaves.
01. Tapetes clássicos cinzentos.
Um toque extra de algo fantástico.
Tapetes dianteiros e traseiros em cinzento
sofisticado a proteger e a destacar.

02. Tapetes de têxtil.
Pronto para a peça final? Tapetes têxteis
para a frente e para trás mantêm o piso do
seu SEAT Tarraco sempre com aspeto novo.

56

03
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Madeira natural. Hexágonos
intricados. Logotipo ousado
Tarraco. A sua chave, a sua
escolha.

06. Suporte da mala e
moldagem do para-choque.
Grandes planos? O suporte
da mala com paredes altas
e molduras de aço inoxidável
protegem o seu SEAT Tarraco
quando o carrega e descarrega.

Ao seu serviço.
A liberdade começa quando
as preocupações acabam.
A vida é curta demais para ficar parado. Os
especialistas da nossa equipa de Serviços da
SEAT usam apenas peças genuínas da SEAT
para manter o seu SEAT Tarraco no seu melhor
– e você no seu nível mais descontraído.

58

A vida é para
ser vivida.

Na SEAT, beneficie de pacotes
de Serviços pós-venda com a melhor relação
preço-qualidade. São menos preocupações
para mais diversão.

Nós preocupamo-nos.
Para que não tenha
de o fazer.

Extensão de Garantia SEAT. Sempre em movimento? A Garantia
de 2 anos SEAT pode ser prolongada por mais 2 anos ou 80.000 km
com as mesmas condições de origem.

Precisa de alguma
coisa? Ligue.

Precisa de reboque? Reparação no lugar? O SEAT Service Mobilidade
dá-lhe a liberdade para se mover. Assistência completa em estrada
na união Europeia e nos países limítrofes. Tem um novo SEAT? Então
tem 2 anos grátis. Para si, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Não pense nisso.
Está protegido.

Porquê preocupar-se? SEAT Service & Manutenção.
Alta qualidade. Para os anos que se seguem.
A manutenção completa garante que o seu carro se
mantém nas melhores condições. Torne o seu SEAT
num investimento seguro, económico e de longo prazo.

Informação ambiental.
Materiais renováveis
Presença de materiais renováveis com
algodão, borracha natural e celulose/papel
em diferentes partes do veículo.

Qualidade do ar
Motores a diesel equipados
com sistema (SCR) para minimizar
as emissões de óxidos de nitrogénio.

Depósito de combustível
As melhorias feitas no sistema de depósito
de combustível melhoram a vedação e
aumentam a absorção de partículas de
hidrocarbonetos do depósito de carbono
ativo em 85%.

Motores
Todos os motores incluem Start/Stop
e tecnologias de recuperação.

Carroçaria

Uma configuração modular facilita a
redução do número de componentes
e peças, diminuindo o peso do chassi.

86% da carroçaria é composta de aço
de alta resistência. Juntamente com a
tecnologia de estampagem a quente, isso
permite uma carroçaria mais fina que ainda
mantém as suas propriedades mecânicas.

Ar condicionado
A utilização do novo refrigerante
R1234YF reduz o potencial de
aquecimento global 99.7%.

Acústica
Todas as versões do Novo SEAT
Tarraco incluem para-brisas acústicos,
reduzindo o nível de ruído interior
e melhorando o conforto.

Pneus
Condução ecológica
Dicas ECO: recomendações para uma experiência de condução
mais eficiente e ecológica.
Treinador ECO: ajuda o condutor a desfrutar de uma
experiência de condução mais eficiente, avisando quando
há acelerações ou travagens desnecessárias.
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Todos os motores com transmissão automática vêm com
“modo de inércia” como padrão, economizando combustível
e reduzindo as emissões.

Pneus novos com pouca resistência
ao rolamento.

Iluminação
Faróis integrais Full LED e luzes diurnas
de LED reduzem o consumo de eletricidade e
aumentam a esperança de vida dos mesmos.

Objetivos técnicos para o desenvolvimento ambiental SEAT
Proteção ambiental.  

Preservação de recursos.  

Proteção de saúde.

A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar especificações, cores e preços sem aviso prévio. Assim, as informações contidas

nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT envide todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações se encontram corretas à data da publicação deverá
sempre contatar o seu Concessionário autorizado SEAT para obter as informações mais atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores reproduzidas na

presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais da pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram

concebidos de acordo com as normas legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas
para efetuar uma reciclagem adequada à conservação e melhoria da qualidade ambiental.
08/2019. Impresso em Espanha.

