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Utrustning.

Säkerhet Xcellence
7 krockkuddar (2 fram + 2 på sidan + 2 sidokrockgar-
diner + 1 knäkrockkudde på förarsidan) ●

Däckreparationssats med kompressor ●
Bältespåminnare på förar- och passagerarsidan fram (visuell och ljudsignal) ●
Fempunktsbälten fram med höjdreglering och bältespännare ●
Elektromekanisk servostyrning, hastighetsberoende ●
Elektroniskt antisladdsystem med ABS och bromsassis-
tent, antispinnreglering och elektronisk differentialspärr ●

Multikollisionsbroms ●
Elstyrt barnlås på bakre sidodörr, styrs från förarplatsen ●
ISOFIX- och Top Tether-system i andra sätesraden (för tre barnstolar) ●
Reflexer i framdörren ●
Varningsindikator för däcktryck ●
Front Assist inklusive Adaptiv farthållare ●
Sidokrockkuddar bak ○
Vägmärkesigenkänning + Döda vinkelvarnare 
(kräver Helljusassistent och Navigationssystem) ○

Lane Assist filhållningsassistent ●

Exteriör Xcellence
Lättmetallfälgar 17" Dynamic 48/2 ●
Lättmetallfälgar 17" Dynamic 48/3 Glossy Black ○
Lättmetallfälgar 18" Akira ○
Lättmetallfälgar 18" Performance ○
Sportfjädring ●
Sidospeglar i bilens färg med inbyggda körriktningsvisare i LED ●
Stötfångare och dörrhandtag i bilens färg ●
Halogenstrålkastare med körriktningsvisare och kåpa i klart glas ●
Värmeskyddande sido- och bakrutor ●
Bakre sidoskjutdörrar ●
Strålkastartorkare ●
Bakljus samt registreringsskyltens belysning i LED ●
Kromad kylargrillram ●
Krompaket: Takreling och list runt rutor i krom ●
Mörktonade rutor bak ●
Dimljus med kurvfunktion ●
Bi-Xenonstrålkastare+ AFS ○
Metallic ○
Infällbar dragkrok (inklusive Autohold funktion) ○
Fjädring bak med automatisk nivåreglering ○

  Standard
 Tillval
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Elektronik Xcellence
Media System Plus: 
Radio med 6,5" pekskärm i färg, 8 högtalare, SD-kort, CD-spelare
USB (2 stk i andra sätesraden) + AUX-ingång

●

Navigationssystem:
Navigation med 6,5" pekskärm i färg, Karta över Europa, Mapcare i 5 år,   
8 högtalare, 2 SD-kort, CD-spelare inklusive parkeringskamera bak

○

SEAT Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay ○
DAB Radio ○
Kessy nyckellöst system utan SAFE låsning ●
Kessy nyckellöst system med SAFE låsning ○
Dynamisk chassiekontroll inklusive SEAT Drive Profil ○
Parkeringssensorer fram och bak ●
Climatronic trezons klimatanläggning (med reglage på andra raden) ●
Eluppvärmda elektriskt infällbara sidospeglar med parkeringsläge ●
Yttertemperaturmätare ●
Elstyrda fönsterhissar fram och bak ●
Centrallås ●
Körriktningsvisare med komfortfunktion 1 tryck=3 blinkningar) ●
Färddator med checkkontroll ●
Multifunktionsdisplay med trötthetsvarnare ●
Regnsensor + ljussensor ●
Optisk indikator för öppna dörrar och baklucka ●
Elektronisk handbroms med Auto-Hold funktion ●
12-V-uttag i mittkonsolen fram (2stk) och 1 st i bagaget ●
Eluppvärmda säten fram ●
Två läslampor fram och bak samt ambientebelysning i LED ●

Elektronik Xcellence
Farthållare ●
Komhem-funktion ●
Bluetooth ●
Eluppvärmda strålkastarmunstycken ●
Stöldskyddslarm med kupè övervakning, bogseringslarm och backuphorn ●
Helljusassistent ○
Programmerbar kupévärmare ○
Park Assist Parkeringsassistent inkl parkeringssensorer fram och bak ○
Elektrisk öppning och stängning av sidodörrarna samt baklucka inkl virtuell pedal ○
Teknikpaket: 
Sänkningsfunktion på passagerarspegel och 230-V-uttag i konsollen 
 för andra sätesraden (Kräver Helljusassistent och Park Assist Parke-
ringsassistent) (1 USB uttag utgår vid andra sätesraden)

○



Interiör Xcellence
7säten (2+3+2) inklusive Easy Entry instegssystem till sista stolsraden ●
Plan hylla på framstolarnas ryggstöd ●
Lådor under förar- samt passagerarstolen ●
Växelspaksknopp i läder ●
Fickor på förar- och passagerarstolarnas ryggstöd ●
Två solgardiner för bakdörrarna ●
Invändiga krominlägg (luftventil, varningslampreglage och strålkastarreglage) ●
Invändig LED-belysning i bagageutrymmet ●
Fack för solglasögon ●
Täckt förvaringsfack på golvet i andra stolsraden ●
Justerbart och borttagbart insynsskydd för bagageutrymmet ●
Två integrerade barnstolar placerade på ytterplatserna i andra sätesraden ○
Sportstolar fram ●
Förarstol justerbart i höjdled samt elektriskt justerbart svank- och ryggstöd                                      ●
Passagerarstol med justerbart svankstöd, justerbar i höjdled ●
Passagerarstol fällbar till bord ●
Fem individuella stolar bak med reglerbart nackstöd och Easy-Fold funk-
tion, de tre stolarna på andra sätesraden är reglerbara framåt/bakåt ●

Förarstol med massage- och minnesfunktion ○
Läderpaket i Svart och Cognac/Svart, framstolar elektriskt justerbara,  
förarstolen med 12 läges minnesfunktion (lådor under framstolarna utgår) ○

Interiör Xcellence
Alcantara® klädsel svart interiör ○
Instegslister i Xcellence logga på dörrtrösklarna fram ●
Ratt justerbar i höjd- och djupled ●
Låsbart handskfack med belysning i LED och kylfunktion ●
Backspegel med automatisk avbländning ●
Förvaringsfack med lucka på instrumentbrädan ●
Förvaringsfack i takkonsolen (Utgår vid panoramatak) ●
Förvaringsfack i dörrarna (för 1,5 l-flaska och karta framtill) ●
Bagage med extra förvaringsfack ●
Två mugghållare på varje sätesrad (2+3+3) ●
Reglerbart främre armstöd (framåt/bakåt/höjdled) med förvaringsfack ●
Multifunktionsratt i läder med tre ekrar med Xcellence logga ●
Fyra krokar i bagageutrymmet ●
Solskydd med belysning i LED och sminkspegel ●

  Standard
 Tillval
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Paket Xcellence
FR-LINE: 
18” Lättmetallfälg och sidospeglar i Atom Grey, Svart interiör, Alcantara kläd-
sel, Ratt och växelspaksknopp med FR logga med inslag av rött, Instegs-
list med FR-logga, Golvmattor med röd sömnad samt Nyckelkåpa FR design

○

Businesspaket:
Infällbar dragkrok + Programmerbar Parkeringsvärmare + Park Assist 
Parkeringsassistent inkl parkeringssensorer fram och bak

○

Swedish Edition:
Bixenonstrålkastare + Kessy nyckellöst med SAFE system + Elektrisk 
öppning och stängning av sidodörrar samt baklucka inkl virtuell pedal 
+ FR-LINE: 18”  Lättmetallfälg och sidospeglar i Atom Grey, Svart interi-
ör, Alcantara klädsel, Ratt och växelspaksknopp med FR logga med inslag 
av rött, Instegslist med FR-logga, Golvmattor med röd sömnad, Nyckel-
kåpa FR design + Navigationssystem inkl Mapcare i 5 år + Parkeringska-
mera bak + Programmerbar Parkeringsvärmare + Infällbar dragkrok + 
Park Assist Parkeringsassistent inkl parkeringssensorer fram och bak

○



Tekniska data
Motor 2.0 TDI 177 hk (130 kW) DSG7 4DRIVE
Cylinder/ventil (total) 4/4
Slagvolym (cm3) 1968
Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 81,0 / 95,5
Kompressionsförhållande 15,8
Maximal effekt (kW (hk) / r/min) (130) 177/3 500–4 000
Maximalt vridmoment (Nm/r/min) 380 / 1 750–2 500
Bränslesystem TDI CR
Överladdning Turboladdad
Bränsletyp Diesel
Oljevolym vid första påfyllning (I)
Miljöklass

Prestanda
Maxhastighet (km/h) 208
Acceleration 0–80 km/h (s) 5,8
Acceleration 0–100 km/h (s) 9,1
Acceleration 80–120 km/h (s) vid V –
Acceleration 1 000 m (s) –

Bränsleförbrukning
Blandad körning WLTP* (l/100km) 6,9–7,9

Koldioxidutsläpp, CO2

Blandad körning WLTP* (g/km) 181–208
Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) 163–166

Växellåda
Växellådatyp DQ 500-7A
Utväxling | 3,563
 II 2,526
 III 1,586
 IV 0,938
 V 0,722
 VI 0,688
 VII 0,574
 R 2,526
Grupp 1 utväxling 4,733
Grupp 2 utväxling 3,944
Grupp 3 utväxling –
Hastighet 1 000 v/min i V (km/h) –
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Chassi 2.0 TDI 177 hk (130 kW) DSG7 4DRIVE
Hjulupphängning fram Oberoende typ McPherson - spiralfjädrar - hydraulisk stötdämpare
Hjulupphängning bak Oberoende 4 drivsaxel - spiralfjädrar - hydraulisk stötdämpare
Styrsystem C-EPS (Elektronisk servostyrning)
Vänddiameter (m) 11,9
Bromssystem Hydraliskt tvåkrets och diagonalt delat bromssystem med bromskraftsförstärkare
Främre/bakre bromsar Ventilerade skivbromsar fram/ solida skivbromsar bak
Bromsar fram (mm) 314 x 30
Bromsar bak (mm) 282 x 12

Hjul
Fälgar 7Jx17 H2 ET 39 

7,5Jx18 H2 ET 35
Däck 225/50 R17 98H XL

225/50 R17 98V XL
225/45 R18 95W XL

Mått
Typ MPV
Längd/bredd/höjd (mm) 4 854 / 1 904 / 1 720
Hjulbas (mm) 2919
Spårvidd fram/bak (mm) 1 557–1 569 / 1 605–1 617
Bagageutrymmets kapacitet  (l) Upp till insynsskyddet 300/tredje raden nedfälld och upp till insynsskyddet 658/upp till taket och tredje raden nedfälld 1 167 (andra och tredje raden nedfälld 2 297)
Bränsletankens volym (l) 70

Vikt
Tjänstevikt med förare (kg)** 1 965
Maximal totalvikt (kg)*** 2 590
Maximal släpvagnsvikt utan bromsar (kg) 750
Maximal släpvagnsvikt med bromsar 12% (kg) 2 400

 *   Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den  
1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings-  
och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya 
WLTP-värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

 ** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.
 *** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.



Diesel Xcellence
2.0 TDI 177 hk (130kw)DSG7 4DRIVE ×

Motor.
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Mått.



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 
SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. 
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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