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Seat Tarraco 7 pers. FR Business Intense 1.5
TSI 150PK SUV
01/2022 - Benzine

€ 47.900,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Tarraco

Uitvoering: 7 pers. FR Business In...

Kenteken: N-760-VZ

Kilometerstand: 21.758 km

Bouwjaar: 01/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: onbekend

Gewicht: 1.560 kg

Motor: 1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Orix white (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen
Tankinhoud: 58 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 199 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: D
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
-    12 maanden BOVAG garantie
-    130 punten inspectie
-    Minimaal halve volle tank brandstof
-    Reconditionering van het in- en exterieur van de auto
-    Autohistorie bekend
-    Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
-    Minimaal 6 maanden geldige APK
-    14 dagen omruilgarantie
-    Inruilvoorstel op maat
-    Optische inspectie
-    Technische controle
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG garantie, Geldige APK,
RDW-leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

Overige informatie
Garantie: Tot 28 January 2026

Deze Seat Tarraco staat garant voor vele veilige en comfortabele kilometers. Verwarmde stoelen maken
het interieur behaaglijk op winterse dagen. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open.
Bij de rijke uitrusting horen ook 20 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, dakrailing, extra getint glas,
full LED-verlichting, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen voor en achter en elektrisch
inklapbare buitenspiegels.

Geef uw smartphone onderweg weer energie; zonder snoer, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons. Uiteraard voorzien van Qi-technologie. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in
deze auto, en die is er dan ook. Inparkeren met parkeersensoren achter en veilig en comfortabel op weg
dankzij de adaptive cruise control. De automatisch inschakelbare verlichting en de regensensor registreren
feilloos wanneer de lichten of de ruitenwissers nodig zijn en schakelen die automatisch in. Intelligent rijden
op z?n best! Met de keyless start is het lekker makkelijk instappen en starten. De elektrisch inklapbare
trekhaak blijft mooi uit het zicht als u hem niet gebruikt. Deze Seat is voorzien van lederen
versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

De Seat Tarraco is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de weg
in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke situaties
te behoeden. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven de
weg. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid
bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen.
Onbedoeld buiten de rijstrook raken wordt voorkomen door het Lane-keeping systeem. Met voorzieningen
als frontale botsbescherming en dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren. Voor meer informatie kunt u
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contact opnemen met het verkoopteam (0318) 509 961. 

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
SEAT/SKODA Veenendaal heeft een uitgebreid aanbod van de merken Skoda en SEAT op voorraad. In onze
fraaie showroom en op ons terrein treft u een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk
voor stuk auto's die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs
voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam
overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en
aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de
auto van uw keuze!

Aanbieder
Vallei Auto Groep Veenendaal SEAT / SKODA
Galileistraat 32
3902 HR Veenendaal

Tel: 0318 509 960
E-mail: valleisales@leadnet.nl


