
TARRACO FR 2.0 TSI 190 KS 4D DSG
Ниво на опременост: FR
Зафатнина на моторот: 1984 ccm
Моќност: 140kW (190KS )
Менувач: DSG 7 степен автоматски
Седишта: 5

Должина x ширина х висинa: 4735 x 1839 x 1658 mm
Волумен на багажник: 760 l
Резервоар за гориво: 60 l
Потрошувачка на гориво: 5,7 - 6,4 l – WLTP Range 
Eмисија на CO2: 148 – 167 g/km - WLTP Range

СЕРИСКА ОПРЕМА
 » ABS + ASR + ESP + XDS
 » Мултифункционален кожен управувач
 »  Внатрешен хром пакет
 » Прилагодување на возачко и совозачко седиште по 
 » висина и лумбарно                                                   
 » Затемнети стакла
 » Можност за деактивација на совозачко воздушно перниче
 » Хромирани рамки на прозорите
 » Наслон за рака напред
 » Индикатор за притисок во пневматици
 » Електрична паркирна кочница
 » Алуминиумски лајсни на праговите на предните врати
 » Light assist - Асистент за светла
 » LEDдневни светла со сензор за автоматскo вклучување 
 » на светлата + Coming  Home & Leaving Home функција             
 » LED задни светла
 » SEAT дигитална инструмент табла
 » Алуминиумски фелни Exclusive 19” пневматици 235/50 R19
 » Top view camera - Систем камери со приказ од 360 степени + 

камера со поглед  назад                                  
 » SEAT Drive Profile: избор на профил на возење
 » Мало резервно тркало со алат и дигалка
 » Handsfree electric - Tailgate Електрично отварање и затварањe 

на багажникот со систем за безконтактно отварање и 
затварање со движење на ногата под браникот + Keyless 
entry+go = отклучувањe, заклучување и стартување на моторот 
без клуч                                      

 » Зимски пакет: греење на предни и задни втор ред 
 » седишта со посебни команди + греење на бризгалки 
 » Безбедносни штрафови на тркалата
 » Систем за детски седишта на задна клупа и на предно 

совозачко седиште
 » Хромирани кровни шини
 » Автоматски 3 зонски клима уред”Climatronic”
 » Електрика на предни и задни стакла
 » 7 воздушни перничиња (2 предни + 2 странични + 2 завеси + 

воздушно перниче за колена на возачот)
 » Деллива задна клупа + движење на задна клупа напред/назад
 » Електрично прилагодување на надворешни ретровизори со 

грејачи и преклопување
 » Детекција на слепа точка + Асистент за задржување на 
 » лента на возење - Lane assist
 » LED предни светла
 » Сензор за светла и дожд
 » Комфорно спортски седишта во текстил-алкантара
 » 12 v приклучок напред
 » Детекција на замор
 » Адаптивен темпомат (Addaptive Cruise Control) + 
 » Асистент при ризик од  фронтален судар (Front assist)
 » Adaptive Chassis Control (DCC)  Адаптивна суспензија
 » Електрично возачко седиште + мемориска функција
 » Parkassist:Помош при паралелно паркирање и сензори за 

паркирање напред и назад
 » Navigation System Plus: навигација со мапи на 
 » Европа, 9,2” екран во боја чувствителен на допир, 8 звучници, 

Bluetooth, говорно давање наредби, Full Link   

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
PNB    BEATS AUDIO sound system (дигитален саунд пакет 10 звучници + сабвуфер)
PTC    Панорамски сончев кров
PUY    Supreme 20” Алуминиумски фелни машински обработени, 235/45 R20 100V
PL1     Кожни црни седишта
P7P     7 седишта
PGR     Кука

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 770
Тел. 02 26 03 771

office@porsche.com.mk
www.seat.mk

www.fb.com/PorscheMacedonia

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 46.900 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки 2.900.765 денари


