Nya
SEAT Tarraco.

För dig som
vill ha mer!
Det är aldrig för sent att påbörja något
extraordinärt. Nya SEAT Tarraco är den stora
SUV:en som ger dig utrymme att röra dig, växa
och expandera. Livet är inte till för att stå still
eller för att nöja sig med det näst bästa.

Utvändig design

Är du beredd
att sticka ut?
Ikonisk, distinkt, beslutsam. Detta är en SUV
konstruerad för de som inte är rädda för att
vara sig själva och leva stort.
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01. 20" lättmetallfälgar.

02. Kromdetaljer.

03. Djärv kylargrill.

04. LED-bakljus.

Lätta maskinbearbetade lättmetallfälgar möter vägen med stil.

Snygga kromdetaljer når nästa
nivå av elegans.

Gör ett bestående första intryck med
sportig design och stark personlighet.

Två kraftfulla LED-bakljus sammanbundna med en slående ny design.

Invändig design

Förändring
klär dig.

Attraktiv instrumentbräda
med dekorlister i trä.
Instrumentbrädan med elegant
Xcellence-utförande är särskilt
lockande.

Likhet är tråkigt. Med nya SEAT Tarraco har
du hittat ett sofistikerat utrymme som vågar
vara lika annorlunda som du själv.
Textil/Alcantara®-klädsel.
Res med stil och komfort med
Textil/Alcantara®-klädsel och
elmanövrerat förarsäte med
minnesfunktion.

Panoramasoltak.

Öka dina vyer med
det lättöppnade soltaket.

Komfort

Det är ditt
utrymme. Vad
kommer du att
göra med det?
Upp till 7 sittplatser ger dig 700 l med tredje
sätesraden nedfälld eller 1 775 l med andra och
tredje raden nedfällda. I den 5-sitsiga versionen
har du 760 l bagageutrymmesvolym eller
1 920 l med baksätena nedfällda.

Teknik

Ingenting kan
stoppa dig nu.
Nya SEAT Tarraco har den mest avancerade tekniken
för att hålla dig ansluten och i kontroll. Såsom Top View
Kamera med kameror fram, bak och i ytterbackspeglarna
som ger 360° sikt och samarbetar med Park Assist för att
hjälpa dig att parkera utan att du behöver styra. När du
har verktygen att ta dig an världen är allt möjligt.
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01. Digital Cockpit.

Med ett ögonkast kan du kolla
på kartor eller körassistenter
som adaptiv farthållare, Lane
och Front Assist och trafikskylts
avläsning. Anpassningsbar
allt-i-ett-display på 10,25 tum.

02. BeatsAudio™.

400 W förstärkare, avancerad
subwoofer och 9 avstämda
högtalare. För en balanserad
och exklusiv ljudupplevelse.

03. 8"-display med Full Link.

Anslut din smartphone till 8"-pekskärmen via Apple CarPlay™ eller
Android Auto™ för att lätt hantera din
musik, dina kartor och favoritappar.

04. 100 % Full-LED-teknik.

Se tydligt med Full LED
strålkastare fram, LED-baklyktor
inklusive dynamiska blinkers.

05. Connectivity box.

Den trådlösa laddaren med
Qi-teknik förser din telefon med
ström när den placeras på laddningsytan. Så du kan fortsätta köra.

06. Körprofil.

Optimera varje körning med körlägena
Normal, Eco, Sport och Individual i versionen
för framhjulsdrift, plus Off-Road och Snö för
den fyrhjulsdrivna versionen.

Säkerhet

Det är inte alla
risker som är
värda att ta.
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När det kommer till säkerhet tar man inte
risker. Detta är anledningen till varför varje
del av SEAT Tarraco är konstruerad med din
säkerhet i främsta rummet. För en framtid
utan rädsla.

01. Front Assist.

02. Bilköassistans och Lane Assist.

03. Pre-Crash och Rollover Assist.

04. Nödsamtal.

Om en cykel plötsligt korsar din väg
eller om bilen framför bromsar oväntat reagerar Front Assist omedelbart
och bromsar automatiskt för att
bibehålla ett säkert avstånd.

Avancerade sensorer mäter avståndet mellan din Tarraco och andra
bilar på vägen så att den kan öka
eller sänka farten utifrån dessa. Utan
att lämna sitt körfält.

Pre-Crash Assist drar åt säkerhetsbältena och hissar upp rutorna för
att förbereda bilen inför en förestående olycka. Och om bilen slår runt
aktiverar Rollover Assist nödvändiga
system som eCall.

Vid en olycka kontaktar eCall automatiskt räddningstjänst. Samtal kan
även ringas genom att trycka på en
knapp.

Style-utförande.

Ditt liv.
Ditt val.
Din stil.
Vill du ha en look som är helt din egen?
Med Performance 18" maskinbearbetade
lättmetallfälgar (tillval), svarta takräcken
och detaljer i kupén och på utsidan är
Style-utförandet till för de som vet värdet
av att vara sig själva.

Bra är aldrig
bra nog.
Det är dags för mer. Supreme 20" maskinbearbetade lättmetallfälgar. Kylargrill med
kromdetaljer. En design som ger en ny definition av elegans. Xcellence-utförandet är för
dem som tar steget framåt.

Xcellence-utförande.

Klädsel.

Lättmetallfälgar.
20"

Supreme 20" Machined
Läder Vienna Black - LM + PL1

19"

XE

Exclusive 19" Machined

XE

Tyg Baza/Brun Alcantara® – LM

18"

XE

Textil Olot med inlägg i svart Alcantara® – FG

XE

17"

St

Performance 18" Machined

St

Dynamic 17"

St

Style
Xcellence
Standard
Tillval

St
XE

Färger.

Oryx White Pearl

Reflex Silver Metallic

St XE

Dark Camouflage Green Exklusiv

St XE

Indium Grey Metallic

St XE

St XE

Titanium Beige Metallic

Urano Grey Solid

St XE

St XE

Atlantic Blue Metallic

Deep Black Metallic

St XE

Style
Xcellence
Standard
Tillval
St XE

St
XE

03. Övre hylla i bagageutrymmet.

Tillbehör.
Gillar du att göra stora planer? Nya SEAT Tarraco
kommer med ett utbud av utrustning och tillbehör
för att göra dig redo för vägen framåt.

Inget blir lämnat kvar. Två nivåers
förvaring bak säkerställer att du
kan ta med dig allt.
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01. Cykelhållare för dragkrok.
En fällbar cykelhållare i metall
som monteras på dragkroken
och kan transportera två cyklar.
Ditt äventyr väntar.

04. Bagageutrymmeslösningar.
04

02. Golvmattor i premiumutförande.
Letar du efter en sista touch?
Golvmattor kompletterar din nya
SEAT Tarracos premiumlook.
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Multifunktionella nät och elastiska
band låter dig förvara ditt bagage
säkert. Du är beredd på alla planer.

Utrustning.
Säkerhet

Däckreparationssats

ISOFIX- + Top Tether-förankring på passagerarsätet fram samt
baksätets ytterplatser (1+1)

Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC) och låsningsfria bromsar (ABS)
Antispinnsystem (ASR) och elektronisk differentialspärr (XDS)

Förar- och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar
passagerarkrockkudde

Sidokrockkudde fram, med krockgardin
Knäkrockkudde för förare

Aktiva nackstöd fram

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

eCall - System för nödsamtal

●

Farthållare

●

●

●

●

●

●

●
●
–

○

●

○

●

Parkeringsensorer bak

●

Backkamera

○

●

Förarassistanspaket Style:
Helljusassistent, Dödavinkelvarnare, Urstigningsvarning,
Adaptiv farthållare, Pre Crash assistent, Roll Over assist

○

–

–

○

○

○

Förarassistanspaket Xcellence:
Helljusassistent, Dödavinkelvarnare, Urstigningsassistent,
Pre Crash assistent, Roll Over assist

Förarassistanspaket Plus¹:
Kökörningsassistent, Emergency assist, Trafikskyltsigenkänning

–

–

○

●

–

●

●

●

●

Kromad dekorlist runt sidorutor

●

●

Svarta takrails och dekorlister

Svarta hjulhuskanter

●

●

Xcellence

●

●

●

●

Däcktryckskontroll

Topp-view kamera

Krominlägg på kylargrill

Style

Ytterspeglar med välkomstbelysning

Kromade takrails och dekorlister

●

Parkeringsassistent + Parkeringssensorer (fram och bak)

Elektriskt inställbara, infällbara och uppvärmda sidospeglar,
passagerarsidans spegel med nedvinklingsfunktion vid backning

●

Lane Assist (filhållningsassistent)

Adaptiv farthållare

Kåpa på yttre backspeglar samt dörrhandtag i karossfärg

●

●

Hastighetsbegränsare

●

Exteriör

●

Centrallåssystem

Hill hold control

●

●

●

Trötthetsvarnare
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●

Trepunktsbälten på samtliga platser

Front Assist inkl. nödbromsningssystem och fotgängarskydd

¹ E
 ndast tillgängligt i kombination med DSG-växellåda och navigationssystem.
För STYLE inkluderas kromad list runt sidorutor.

●

●

Bältessträckare fram samt på ytterplatser i 2:a sätesraden

2

Xcellence

●

Justerbara nackstöd bak

Bältespåminnare för samtliga platser

Standard
Tillval
− Ej tillgängligt

Style

●

●
–

–

●

Svart dekorlist runt sidorutor

●

Mörktonade sidorutor från B-stolpe och bakåt samt vit
stämningsbelysning på dörrarnas insida 2

○

●

○

●

●

–

○

–

–

●

–

○

Hjulbultar med stöldskydd

●

●

Elektriskt manövrerad dragkrok

○

○

17" lättmetallfälgar Dynamic med däck 215/65 R17 99V
18"lättmetallfälgar Performance Machined
med däck 235/55 R18 100V

19" lättmetallfälgar Exclusive Machined
med däck 235/50 R19 99V

20" lättmetallfälgar Supreme matt Machined
med däck 235/45 R20 100V
Nödreservhjul 18" + verktygssats och domkraft

○

–

○

Tillbehör.
Elektronik

Full LED-strålkastare med LED varselljus, ljussensor och
kom/lämna hem-belysning

LED-dimljus fram med kurvfunktion

LED-bakljus

Vindrutetorkare med regnsensor

Multifunktionsratt i läder 5

Röststyrning

●

●

●

●

○

○

Navigationssystem Plus, inkl mapcare (3 års fria uppdateringar)

○

○

DAB – Digital radio

○

○

Keyless Go - Nyckellös motorstart

Keyless Entry inkl. elektriskt öppningsbar baklucka med virtuell pedal
- Nyckellös låsning/upplåsning/motorstart
Larm med kupéövervakning och Safe-funktion
Servotronic

Progressiv styrning 3

Dynamisk Chassikontroll (DCC)

SEAT körprofil 4
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●

●

●

Vinterpaket Style:
Uppvärmda spolarmunstycken
Sätesvärme i framsäten med separat styrning

Vinterpaket Xcellence:
Uppvärmda spolarmunstycken
Sätesvärme i framsäten samt på yttre säten i 2:a sätesraden,
med separat styrning

○

○

●
○
○

●
–
–

●

○

○
–

●
○

●

●
○

○

●

●

–

–

●

●

Luftkonditionering

●

●

●

●

2xUSB-ingångar i mittkonsol, 1xUSB för laddning i baksätet

●

●

●

Climatronic med 3 zoner

●

●

Solskydd för förare och passagerare med spegel och belysning

●

●

●

Xcellence

●

●

●

Style

●

Radio Media System Plus med 8" pekskärm

Trådlös smartphoneladdare (Qi-teknik) + GSM antennförstärkare

7

Armstöd fram och i 2:a sätesraden

Innerbelysning i LED, inklusive läslampor och fotutrymmesbelysning

Elektrisk parkeringsbroms med Autohold-funktion

BeatsAudio™ med 400 W-förstärkare och 9 högtalare + 1 subwoofer.

8

●

●

Bluetooth-uppkoppling för handsfree och ljudströmning

5

●

●

Navigationssystem Standard inkl SD-kort med mapcare
(3 års fria uppdateringar)

6

●

●

Elektronisk startspärr

SEAT Full link: MirrorLinkTM och Apple CarPlayTM

4

●

3 st 12V-uttag (mittkonsol fram, för 2:a sätesraden
samt i bagageutrymmet)

Instegslist med belyst text "XCELLENCE"

8 högtalare


För
Style: Standard vid 4Drive.
Förinställda profiler: Normal, Eco, Sport och individuell.
För 4Drive även Off-road och Snö.
V id DSG med växlingspaddlar.
V id panoramasoltak utgår förvaringsfacket.
Ej tillgängligt med förvaringspaket.
Ej tillgängligt med panoramasoltak. Ej tillgängligt med
elektrisk förarstol med minne. Kräver skiljenät för bagagerum.

●

Interiör

●

SEAT Digital Cockpit, digital instrumentering med 10,25" skärm

3

Xcellence

●

Automatiskt avbländbar innerbackspegel, ramlös

Standard
Tillval
− Ej tillgängligt

Style

–

●

●
●
–

○

●

●

●

●

●

Ryggstöd för baksäte fällbart från bagageutrymmet

●

●

Framsäten med manuell justering av höjd och svankstöd

●

●

Parkeringsvärmare med fjärrkontroll

2:a sätesraden: Delat och nedfällbart ryggstöd 60/40, säte skjutbart
i längsled
Förvaringsfickor och bord på framsätenas ryggstöd
Passagerarsäte fram med fällbart ryggstöd

Komfortsäten fram med tyg Olot och svarta inlägg i Alcantara
Sport/komfortsäten fram med klädsel textil Baza/Alcantara

○

○

●

●

○

●

●
–

–

●

Dokumenthållare under förarsäte

●

●

Förvaringsfack i taket för solglasögon 6

●

●

Utdragbart insynsskydd i bagageutrymme

●

●

Svart läderklädsel
Svart innertak

Dubbelt lastgolv i bagageutrymme
Skiljenät för bagagerum
7-sätesversion

Panoramasoltak (utan förvaringsutrymme för solglasögon)

Elektriskt manövrerad förarstol med minnesfunktion (minnesfunktion
även för ytterbackspeglar) 7

Förvaringspaket 8:
Stort förvaringsutrymme i taket inkl förvaringsfack för solglasögon
Förvaringsutrymme under båda framsäten
Lastnät i bagageutrymme

–

●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

–

○

○

○

Tillbehör

Cykelhållare för dragkrok
Premium golvmattor

000071128G - 000071128J
5FJ863011D LOE

Elastisk lastband
Grundhållare och nät

000017238B
000061162

Förvaringslåda för bagageutrymme

5FJ061201F

Tekniska data
Motor

Cylindrar/ventiler (totalt)
Slagvolym (cm3)

1.5 TSI 150 hk (110 KW)

2.0 TSI 190 hk (140 KW) DSG7 4Drive

2.0 TDI 150 hk (110 KW)

2.0 TDI 150 hk (110 KW) DSG7 4Drive

2.0 TDI 190 hk (140 KW) DSG7 4Drive

1 498

1 984

1 968

1 968

1 968

4/16

Cylinderdiameter och slaglängd (mm)

74,5 × 89,5

Maximal effekt (kW (hk)/r/min)

110 (150)/5 000–6 000

Kompressionsförhållande

Maximalt vridmoment (Nm/v/min)
Bränslesystem
Överladdning
Bränsletyp

Oljevolym vid första påfyllning (I)

Prestanda

10,5

250/1 500–3 500

TSI-direktinsprutning
Turboladdad
95 oktan
4,8

4/16

82,5 × 92,8
11,7

140 (190)/1 500–4 100
250/1 500–3 500

MPI + TSI-direktinsprutning
Turboladdad
95 oktan
6,6

4/16

81 × 95,5
16,2

110 (150)/3 500–4 000
340/1 750–3 000
TDI Common rail
Turboladdad
Diesel
5,3

4/16

81 × 95,5
16,2

110 (150)/3 500–4 000
340/1 750–3 000
TDI Common rail
Turboladdad
Diesel
5,3

15,5

140 (190)/3 500–4 000
400/1 750–3 250
TDI Common rail
Turboladdad
Diesel

Acceleration 0–100 km/h (s)

9,7

8,0

9,8

9,8

8,0

Acceleration 1 000 m (s)

Bränsleförbrukning

Blandad körning WLTP* (l/100km)

Koldioxidutsläpp, CO2

Blandad körning WLTP* (g/km)

11,9

31,3

7,5

Växellådstyp

169

MQ350-6F

II 2,087
III 1,324

IV 0,977

V 0,975
VI 0,814
VII -

R 4,549
Grupp 1 förhållande

4,563

Grupp 3 förhållande

-

Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h)
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9,0

31,8

5,8

13,2

31,6

7,0

Bromsar bak (mm)

Fälgar

5,2

15,5

29,4

7,3

Mått

204
166

152

129

184

146

191

147

Vikt

3,476
-

DQ381-7A

MQ350-6F

DQ381-7A

DQ500-7A

2,750

1,958

2,750

2,562

3,400
1,767

0,925
0,755

0,705
0,635

2,900
4,813

3,667
-

3,769
1,257

0,870
0,857
0,717
-

4,549
4,235
3,273
-

3,579
1,677

0,889
0,722

0,677
0,561

2,900
4,812

3,667
-

3,562
1,586

0,938
0,722

0,688
0,574

2,789
4,733

3,944
-

2.0 TDI 190 hk (140 KW) DSG7 4Drive

Hydrauliskt tvåkrets och diagonalt delat bromssystem med bromskraftsförstärkare
Ventilerade skivor fram / solida skivor bak
Ø 314×30

Ø 340×30

Ø 314×30

Ø 314×30

Ø 340×30

7Jx17 ET40
7Jx18 ET43

7Jx19 ET43
8Jx20 ET41

7Jx17 ET40
7Jx18 ET43

7Jx17 ET40
7Jx18 ET43

7Jx19 ET43
8Jx20 ET41

1 858 / 1 895

Ø 300×12

215/65 R17 99V
235/55 R18 100V

2 790

Bagageutrymmets kapacitet (l)

2.0 TDI 150 hk (110 KW) DSG7 4Drive

11,9

Hjulbas (mm)

Hjulbredd fram/bak (mm)

2.0 TDI 150 hk (110 KW)

R-EPS (Rack Electric Power System). För Xcellence inkl. Progressiv styrning

SUV

Längd/bredd/höjd (mm)

2.0 TSI 190 hk (140 KW) DSG7 4Drive

Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare

Karosstyp

Ø 300×12

235/50 R19 99V
235/45 R20 100V

Ø 300×12

215/65 R17 99V
235/55 R18 100V

Ø 300×12

215/65 R17 99V
235/55 R18 100V

Ø 300×12

235/50 R19 99V
235/45 R20 100V

4 735/1 839/1 658 (tak) 1674 (med takreling)
1 585/1 574

5-sits: 760 / 7-sits: 230/700 (med 3:e sätesraden nerfälld)
Framhjulsdrift: 58 / 4Drive: 60

Tjänstevikt med förare (kg)** 5-sits/7-sits

1 606 / 1 643

1 850 / 1 883

1 707 / 1 743

1 817 / 1 853

Maximal släpvagnsvikt utan bromsar (kg)

750

750

750

750

Maximal totalvikt (kg)*** 5-sits/7-sits

UtväxlingsförhållandeI 3,769

Grupp 2 förhållande

29,5

14,4

Bromsar fram (mm)

Bränsletankens volym (l)

Fordonsskattegrundande NEDC korr* (g/km) 147–152

Växellåda

13,6

Bromstyp fram/bak

Däck

210 (7)

Acceleration 80–120 km/h (s)

Bromssystem

Fälgar

198 (6)
6,3

Vänddiameter (m)

5,3

202 (6)
6,8

Multilänkaxel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare

Styrningssystem

211 (6)
5,3

Bakfjädring

81 × 89,5

201 (5)
6,5

1.5 TSI 150 hk (110 KW)

Framfjädring

Maxhastighet (km/h)

Acceleration 0–80 km/h (s)

Chassi

4/16

2 220 / 2 330

Maximal släpvagnsvikt med bromsar 12% (kg) 1 800

2 380 / 2 520
2 250

2 290 / 2 410
2 000

2 410 / 2 540
2 300 (2 400 kg 7-sits)

*B
 ränsledeklaration 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 förbrukningsoch 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 registrerinsbeviset framgår exakt vikt.

2 410 / 2 550
750

2 300 (2 400 med fabriksmonterad dragkrok)

Mått.

Motorer.
Bensin

Style

Xcellence

–

○

2.0 TDI 150 hk (110 kW)

○

–

2.0 TDI 150 hk (110 kW) DSG7 4Drive

○

–

2.0 TDI 190 hk (140 kW) DSG7 4Drive

–

○

1.5 TSI 150 hk (110 kW) ACT
2.0 TSI 190 hk (140 kW) DSG7 4Drive

Diesel

36

○

–

Ett tryggt köp.

Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn och trygg med ditt bilköp.
Därför har vi tagit fram SEAT Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial Services. I paketet ingår
fri service i 3 år/4 500 mil**, och assistans i 3 år som komplement till den 3-åriga
nybilsgarantin (3år/9 000 mil**). Enklare än så blir det knappast att njuta av ett
bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT.

Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•B
 elastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer
bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta
till ny bil oftare.
•B
 ilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.
PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i deklarationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform för företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.
SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.
SEAT FÖRETAGSLEASING
•D
 itt företag kan på leasingavgiften oftast dra av hälften av momsen för
personbilar.
• L easing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar.
Det finns inget krav på kontantinsats.
•B
 elastar inte företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få
krediter och det frigör likviditet.
• Välj mellan finansiell eller operationell leasing.
ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. Kombinera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

  * Ett paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Finansiering.
I paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil** och assistans i 3 år som komplement till den 3-åriga
nybilsgarantin (3år/9 000 mil**). Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och du kan njuta
av ett bekymmersfritt bilägande.
** Det som infaller först.

SEAT SERVICEAVTAL
• L åg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över servicekostnaderna för din SEAT.
•D
 in bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar
och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.
SEAT FÖRSÄKRING
•E
 n helt ny SEAT om din gamla blir obrukbar på grund av skada eller
120% av marknadsvärdet.
•3
 .000 kr rabatt på självrisken vid skada som ersätts av vagnskade
garanti.
•2
 5% rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med SEAT Financial
Services.

SEAT PERSONALBIL
• En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett
löneavdrag.
• Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller
fundera över bilens framtida restvärde.
SEAT BUSINESS LEASE
• Finansiering. Ingen insats.
• Garanterat restvärde.
• Med SEAT Business Lease samlas ditt företags bilutgifter för finansiering,
serviceavtal och försäkring på en faktura.
Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil.
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringslösningar och
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
SEAT Financial Services
151 88 Södertälje
Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se
SEAT Försäkring
106 80 Stockholm
Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se
Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljöklass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara
extrautrustade.

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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