
KOMFORT
OPARTY NA RAMIE

SILNIK
ROK MODELOWY 2018

CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

BENZYNA 2.0 225KM (1998 cm3, 6MT, 2WD, 5 MIEJSC) 109 900 zł 129 900 zł 146 900 zł

DIESEL 2.2 181 KM (2157 cm3, 6MT, 2WD, 5 MIEJSC) 129 900 zł 149 900 zł 166 900 zł

PAKIETY, OPCJE I AKCESORIA CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Wersja 7-miejscowa (3-ci rząd składany 50/50) 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Napęd 4x4 z reduktorem (niedostępny dla silnika benzynowego z manualną skrzynią biegów) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Automatyczna skrzynia biegów (6-biegowa do silnika benzynowego) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Automatyczna skrzynia biegów (7-biegowa do silnika diesla) 11 000 zł 11 000 zł 11 000 zł

Felgi aluminiowe 20" (dostępne w wersji 5-miejscowej) - 4 000 zł 4 000 zł

System nawigacji GPS z wyświetlaczem 9,2" 3 000 zł standard standard

Szyberdach (z funkcją bezpieczeństwa) - 2 500 zł 2 500 zł

Pakiet Comfort - 8 000 zł -

Pakiet Nappa - - 7 500 zł

Pakiet Elegance - - 15 500 zł

Lakier metalizowany lub perłowy 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Dywaniki podłogowe 299 zł 299 zł 299 zł
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* Szczegółowy opis pakietów na stronie 3 i 4

MADE IN KOREA

• 5 lat gwarancji producenta (lub 150 tys. km).

• Ochrona przed korozją na okres sześciu lat.

• Prawo do pomocy w ramach programu Assistance.

Warunki są dostępne na życzenie u oficjalnego dealera marki Ssangyong

KUPUJĄC SSANGYONG REXTON, MOŻNA CIESZYĆ SIĘ 
PEŁNYM PAKIETEM BEZPIECZEŃSTWA:



LISTA WYPOSAŻENIA
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BEZPIECZEŃSTWO

• 6 poduszek powietrznych

• 4-kanałowy system ABS

• ESP - System elektronicznej kontroli toru jazdy

• TCS - system kontroli trakcji

• ESS - system sygnalizacji awaryjnego hamowania

• BAS - system wspomagania hamowania awaryjnego

• HDC - system kontroli zjazdu

• HSA - asystent ruszania na wzniesieniu

• ARP - aktywna kontrola przechyłów nadwozia

• AEBS - system ostrzegania przed ryzykiem kolizji oraz autonomicznego hamowania

• LWD - system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

• HBA - system automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania

• TSR - system rozpoznawania znaków drogowych

• Zestaw do naprawy opon

• TPMS - system monitorowania ciśnienia w oponach

• Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX

• Immobilizer

• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

• Światła przeciwmgielne

KOMFORT

• Klimatyzacja manualna

• Dodatkowa nagrzewnica przy zimnym silniku

• Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach

• Skórzana kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów (MT)

• 2-rząd siedzeń składany 60:40

• 2-rząd siedzeń z podłokietnikiem i uchwytem na kubki

• Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

• Kierunkowskazy LED w lusterkach

• Oświetlenie okolic pojazdu w lusterkach

• Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej

• Przyciemniane szyby odbijające promienie słoneczne

• Przesuwne osłony przeciwsłoneczne

• Podświetlony schowek pasażera

• Podłokietnik centralny

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-hold

• 2 składane kluczyki z centralnym zamkiem

• Tempomat

• Elektrycznie sterowane szyby

• Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu

• Uchwyty na słupkach środkowych

• Regulowane zagłówki przednie

• Siatka w bagażniku i haczyk na bagaż

STYL I WYKOŃCZENIE

• Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

• Jasna podsufitka

• 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/70

• Relingi dachowe

• Klamki w kolorze nadwozia

• Tylny spojler dachowy

• Chromowane klamki wewnętrzne

• LED-owe światła dzienne

• LED-owe światełka wewnętrzne

• Antena w stylu płetwy rekina

• Wycieraczki przednie w stylu Aero

TECHNOLOGIA I SPRZĘT AUDIO

• 8" wyświetlacz audio z kamerą cofania

• 3,5" monochromatyczny komputer pokładowy

• Zgodność z systemami Android Auto oraz Apple Car Play

• Sterowanie systemem audio w kierownicy

• 6 głośników

• Bezprzewodowy moduł Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

• Gniazdo 115 / 220 Volt dla 2-rzędu siedzeń

• Port USB

BEZPIECZEŃSTWO

• 9 poduszek powietrznych

• Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy

KOMFORT

• Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja

• Automatyczny system odparowywania szyby przedniej

• System jonizujący powietrze

• System automatycznej kontroli jakości powietrza

• Podgrzewana kierownica

• Szyba przednia z kontrolą przepływu światła i hałasu

• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne

STYL I WYKOŃCZENIE

• 18-calowe felgi aluminiowe "diamentowe" z oponami 255/60

• Przyciemniane szyby tylne

TECHNOLOGIA I SPRZĘT AUDIO

• Nawigacja GPS z 9,2" wyświetlaczem z kamerą cofania (HD)

BEZPIECZEŃSTWO

• Światła ksenonowe (HID)

• Światła przeciwmgielne LED

• Światła doświetlające zakręty

• Oświetlenie follow-me-home

KOMFORT

• Tapicerka skórzana TPU czarna

• Jasna podsufitka

• Fotele przednie regulowane elektrycznie

• Regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach

• Regulacja fotela pasażera w 6 kierunkach

• Podgrzewane fotele 1 i 2 rzędu

• Wentylowane fotele przednie

• Bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu

• Zdalnie otwierane i zamykane szyby

STYL I WYKOŃCZENIE

• Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza

• Podświetlenie klamek zewnętrznych

TECHNOLOGIA I SPRZĘT AUDIO

• 7" kolorowy (HD) komputer pokładowy

CRYSTAL

sapphire = quartz +

QUARTZ = CRYSTAL +
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PAKIETY

Dostępny opcjonalnie dla wersji Sapphire z automatyczną skrzynią biegów.

• Tapicerka skórzana Nappa (pikowana) 

Kolory tapicerki: 

- Czarny z czarną podsufitką 

- Brązowy z czarną podsufitką 

- Kość słoniowa z jasną podsufitką

Pakiet nappa
Dostępny opcjonalnie dla wersji Quartz.

• Tapicerka skórzana TPU czarna

• Jasna podsufitka

• Fotele przednie regulowane elektrycznie

• Regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach

• Regulacja fotela pasażera w 6 kierunkach

• Podgrzewane fotele 1 i 2 rzędu

• Wentylowane fotele przednie

Pakiet comfort

FELGI

Dostępny opcjonalnie dla wersji Sapphire z automatyczną skrzynią biegów.

• Tapicerka skórzana Nappa (pikowana) 

Kolory tapicerki: 

- Czarny z czarną podsufitką 

- Brązowy z czarną podsufitka 

- Kość słoniowa z jasną podsufitką

• Bezdotykowo otwierana i zamykana klapa tylna

• System kamer 360 stopni (3D)

• BSD - system wykrywania pojazdów w tzw. "martwym polu"

• RCTA - system monitorowania ruchu za pojazdem

• SAC - System inteligentnego automatycznego zamykania pojazdu

• Fotel kierowcy i lusterko zewnętrzne z pamięcią dla 3 kierowców

Pakiet elegance
Srebrny

Felga aluminiowa 20''  
o wysokim połysku 

+ opona 255/50

Srebrny

"Diamentowa"  
felga aluminiowa 18'' 

+ opona 255/60

Srebrny

Felga aluminiowa 17'' 
+ opona 235/70



KOLORY NADWOZIA

01 / Grand White 

02 / Silky White Pearl

03 / Fine Silver

04 / Elemental Grey

05 / Atlantic Blue

06 / Sabbia Beige

07 / Space Black

01 02

06

03

04

KOLORY
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WNĘTRZE

01 / Tapicerka w kolorze czarnym  
z czarną podsufitką

 01A / Skóra Nappa

02 / Tapicerka w kolorze brązowym 
z czarną podsufitką

 02A / Skóra Nappa

03 / Tapicerka w kolorze kości 
słoniowej z jasną podsufitką

 03A / Skóra Nappa

04 / Tapicerka w kolorze czarnym 
z jasną podsufitką

 04A / Skóra Nappa
 04B / Tapicerka skórzana TPU
 04C/ Tapicerka materiałowa

01 02

03 04

01A 02A

04A

04B

04C

03A



1,640mm 1,640mm

1,960mm

2,865mm

4,850mm

1,825mm

DANE TECHNICZNE

WYMIARY 
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*Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom w zależności od warunków panujących na drodze oraz sposobu jazdy kierowcy. *Umieszczone powyżej dane techniczne mogą podlegać drobnym wariacjom regionalnym wynikającym z obowiązujących wymogów certyfikacyjnych lub specyfiki sprzedaży.

SILNIK Diesel 2.2 (5-miejscowa konfiguracja) Diesel 2.2 (7-miejscowa konfiguracja) Benzyna 2.0 (5-miejscowa konfiguracja) Benzyna 2.0 (7-miejscowa konfiguracja)

NAPĘD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 7AT 6MT 7AT 6MT 7AT 6MT 7AT 6MT 6AT 6AT 6MT 6AT 6AT

NORMA EMISJI Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

WYMIARY

Długość całkowita mm 4,850 4,850

Szerokość całkowita mm 1,960 1,960

Wysokość całkowita mm 1,825 (z relingami) 1,825 (z relingami)

Rozstaw osi mm 2,865 2,865

Rozstaw kół
Przód mm 1,640 1,640

Tył mm 1,640 1,640

Zwis
Przód mm 895 895

Tył mm 1,090 1,090

Prześwit min. mm 224 (Multilink – wielowahaczowe zawieszenie niezależne) / 203 (5-link – wielowahaczowe zawieszenie ze sztywnym mostem) 203 (5-link – wielowahaczowe zawieszenie ze sztywnym mostem)

Min. promień skrętu m 5.5 5.5

MASA

Masa całkowita  kg 2,750 2,860 2,850 2,960 2,730 2,840 2,830 2,940

Masa własna kg 1,995~2,065 2,005~2,106 2,095~2,165 2,105~2,206 1,995~2,077 2,030~2,143 2,120~2,202 2,130~2,243 1,975~2,045 1,985~2,086 2,085~2,186 2,000~2,082 2,010~2,123 2,110~2,223

Maks. masa 
przyczepy

Z hamulcami kg 2,700 2,700 3,000 2,700 2,700 3,000   2,300

Bez hamulców kg 750 750

SILNIK

Paliwo - Diesel Benzyna

Zbiornik paliwa l 70 70

Pojemność skokowa cm3 2,157 1,998

Średnica cylindra x skok mm 86.2 X 92.4 86 X 86

Stopień sprężania - 15.5:1 9.6 : 1

Liczba cylindrów - 4 w rzędzie 4 w rzędzie

OSIĄGI

Moc maks.
kW/obr. 133.1 / 4,000 165 / 5,500

KM/obr. 181 / 4,000 225 / 5,500

Maks. moment obrotowy
Nm/obr. 400 / 1,400~2,800 420 / 1,600~2,600 400 / 1,400~2,800 420 / 1,600~2,600 400 / 1,400~2,800 420 / 1,600~2,600 400 / 1,400~2,800 420 / 1,600~2,600 350 / 1,500~4,500

kg.m/obr. 40.7 / 1,400~2,800 42.8 / 1,600~2,600 40.7 / 1,400~2,800 42.8 / 1,600~2,600 40.7 / 1,400~2,800 42.8 / 1,600~2,600 40.7 / 1,400~2,800 42.8 / 1,600~2,600 35.7 / 1,500~4,500

Prędkość maks. km/h 185 185 190 185 190 185

ZUŻYCIE PALIWA

Cykl miejski l/100km 9.6 10.1 9.8 10.2 9.6 10.1 10.0 10.4 12.7 13.8 13.9 12.7 13.9 13.9

Cykl pozamiejski l/100km 6.4 6.8 6.6 6.9 6.4 6.8 6.7 7.0 7.9 8.2 8.4 7.9 8.4 8.4 

Cykl mieszany l/100km 7.6 8.0 7.8 8.1 7.6 8.0 7.9 8.3 9.7 10.3 10.4 9.7 10.4 10.4

Emisja CO2 (cykl mieszany) g/km 199 211 204 213 199 211 208 218 225 239 242 225 242 242



MARKA LUDZI AKTYWNYCH

MADE IN KOREA

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. 
Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Ssangyong. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane 
zalecane ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić 
się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Ssangyong Motors Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfi kacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących 
warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Ssangyong.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za 
globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Ssangyong Motors Polska zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 
25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).

SsangYong Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

Platan Park, budynek G

Tel. + 48 (0) 22 4600154 (Centrala)

Fax + 48 (0) 22 4634332

Mail: info@ssangyong-motors.pl

www.ssangyong.pl

SsangYong tworzy dla Ciebie. Choć nie uczestniczysz w produkcji naszych modeli, wszystkie 
powstają z myślą o Tobie: Rexton, Tivoli, XLV, Korando, Rodius, Actyon Sports. To Twoje 
oczekiwania  i wymagania są dla nas punktem wyjścia. Nasze modele niosą w sobie to, co najlepsze 
w naszej technologii i motoryzacyjnej wiedzy, abyś mógł cieszyć się z jakości, na jaką zasługujesz.  
SsangYong – świadomy, optymalny  wybór.

www.facebook.com/SsangYongPolska 

www.twitter.com/SsangYong_PL
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