
LISTĂ DE PREȚURI



Listă de preţuri (Euro, cu TVA inclus) Style 2WD Clever 4WD Premium 4WD

Rexton G4 2.2 e-XDI – 5 locuri, diesel 2,2 litri
Preț promoțional 23 790 29 990 32 990

Preț de listă 26 169 32 989 36 289

ECHIPARI OPȚIONALE Cod opțiune Style 2WD Clever 4WD Premium 4WD

Transmisie automată Mercedes-Benz 7G-TRONIC cu 7 trepte, cu funcție opțională 
”Winter” (anti-derapare) și computer TCU pentru consum redus de combustibil și 
schimbări line ale treptelor de viteză

D 1 900 1 900 –

Transmisie automată Mercedes-Benz 7G-TRONIC cu 7 trepte, cu funcție opțională 
”Winter”, computer TCU combinată cu suspenie spate multi-link independentă cu 
10 brațe 

D+PSI – – 2 200

Tractiune 4x4 nepermanentă, cu reductor cu amplificare a cuplului motor PCP 1 900 S S

Trapă plafon acționată electric, cu sistem antiprindere ISP – 690 690

Transmisie manuală, 6+1 trepte S S S

Prag acces (static) 09AP008030 1 150 1 150 1 150

*pentru versiunea cu transmisie automată 7G-Tronic

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica lista de prețuri.  
Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong din România. Valabil începând din 1 ocombrie 2017 până la revocare. 

NIVELE DE ECHIPARE Style 2WD Clever 4WD Premium 4WD

Siguranță și sisteme de asistență
AEB Sistem automat de frânare de urgență S S S

BAS Asistență activă la frânare S S S

LDW Asistent schimbare benzi de circulație S S S

TSR Asistent de recunoaștere și afișare a indicatoarelor de circulație S S S

FCW Asistent evitare coliziune iminentă S S S

HBA Asistent activ pentru controlul automat al luminilor de drum S S S

ABS + EBD Sistem de protecție împotriva blocării roților la frânare și distribuție 
electronică a frânării S S S

ESP Controlul electronic al traiectoriei S S S

ARP Protecţie activă împotriva răsturnării S S S

HDC Asistență la coborârea în pantă S S S

HSA Asistență la pornirea în rampă S S S

TCS Sistem de control al tracțiunii S S S

EPB Frână de mână electronică   S S S

Discuri de frână de 320 mm în față și de 315 mm în spate S S S

Pachet Vigilent : Asistent monitorizare unghi mort (BSD), Asistent monitorizare 
trafic în spatele mașinii (RCTA), Asistent inteligent de schimbare a benzilor de 
circulație (LCA)

E47 – 990 990

Pachet 6 airbaguri – airbag pentru șofer, pasager dreapta(dezactivabil opțional), 
 în lateralele scaunelor din față(pentru torace și pelvis) și cortină S S S

Pachet 9 airbaguri – airbag pentru șofer, pasager dreapta(dezactivabil opțional),  
în lateralele scaunelor din față(pentru torace și pelvis), cortină, în lateralele  
rândului al doilea de scaune și pentru genunchii șoferului

E27 – 360 S*

Mânere suplimentare pe stâlpii ”B”, pentru pasagerii din spate S S S

Senzori de parcare, în față și în spate (câte 4-4 senzori) – S S

Sistem automat de închidere centralizată a portierelor după pornirea 
automobilului S S S

Suspensie față cu brațe triunghiulare suprapuse și arcuri elicoidale S S S

Suspensie spate cu punte rigidă și 5 brațe S S S

Sistem de ancorare ISOFIX pentru scaun copil (banchetă spate) S S S

Tetiere cu înălțime reglabilă, în față S S S

Tetiere individuale pentru fiecare loc din rândul 2 și 3 (rândul al 3-lea disponibil in 
versiunea cu 7 locuri) S S S

ECHIPARE



NIVELE DE ECHIPARE Style 2WD Clever 4WD Premium 4WD

 Design interior și confort
Habitaclu cu 5 locuri S S S
Habitaclu cu 7 locuri (al treilea rând de locuri, aer condiționat reglabil, centuri de 
siguranță și tetiere individuale) 7 690 690 690

Tablou de bord cu afișaj central LCD de 3,5” S S –
Tablou de bord Super Vision 3D cu afișaj LCD de 7”, cu vitezometru digital cu 3 versiuni 
de afișare, cu alegerea sunetului pentru semnalizare, cu afișare indicații pentru 
navigare, proximitate spații parcare, deschidere portbagaj, depășirea benzii de rulare

– – S

Priză 220V (între cele două scaune din față, în partea din spate a consolei centrale) S S S
Pilot automat S S S
Servodirecție cu asistență variabilă în funcție de viteza de rulare – S S
Volan multifuncțional reglabil pe înălțime și adâncime S S S
Volan multifuncțional și schimbător viteze îmbrăcate în piele S S S
Volan multifuncțional cu încălzire – S S
Iluminare ambientală cu LED (mânere și spații depozitare portiere, tablou de bord și consolă) E23 – 300 S
Iluminare ambientală a zonei picioarelor S S S
Control automatizat al iluminării (cu senzor de lumină) și al ștergătoarelor de parbriz S S S
Oglinda interioară heliomată – S S
Geamuri acționate electric în faţă și în spate (cu sistem de antiprindere și funcție 
coborâre + ridicare automată pentru geamul șoferului) S S S

Pachet KEYLESS (încuiere și descuiere portiere fără cheie, iluminare a spațiului 
mânerului portierei, pornire autovehicul cu buton Keyless-Start și ESCL – Sistem 
electronic de blocare a coloanei de direcție) 

E22 360 S S

Închidere centralizată cu telecomandă + cheie elegantă cu lamă rabatabilă S S S
Ștergătoare parbriz cu degivrare, senzori de ploaie și 2 trepte de senzitivitate S S S
Lunetă cu încălzire și ștergător cu jet pentru spălare și temporizare S S S
Climatizare manuală S – –
Climatizare automată pe două zone, reglabile independent, cu dezaburire 
automatizată a parbrizului, cu filtru activ pentru reducerea mirosurilor din exterior 
și unitate de ionizare a aerului din interior

– S S

Aer condiționat reglabil independent și pentru pasagerii din randurile 2 și 3  
(pentru rândul a treilea doar in echipările cu 7 locuri) S S S

Scaune ergonomice multicontur, cu tapițerie din stofă S – –
Scaune ergonomice multicontur cu tapițerie din piele, cu încălzire a pernei pentru 
șezut și a spătarului (pentru scaunele din rândurile 1 și 2) și cu ventilare  
(pentru scaunele din față) 

E45 – S –

Scaun şofer cu înălţime reglabilă şi sprijin lombar S S –
Scaunele din față ajustabile electric, pe 8 direcţii pentru şofer și pe 6 direcții pentru 
pasager, cu auto-culisare ”Easy Acces” pentru scaunul șoferului E42 – 490 –

Pachet interior ”Elegant” – scaune, panouri portiere și panou de bord cu tapițerie 
din piele premium Nappa de culoare neagră sau bej, cu cusătură ornamentală bej, 
cu încălzire a pernei pentru șezut și a spătarului (pentru scaunele din rândurile 1 și 
2), ajustabile electric și cu ventilare (scaunele din față)

E54 – – S

Scaun șofer și oglinzi exterioare cu memorie – pentru interiorul de culoare negră/
bej – doar în versiunile cu transmisie 7G-Tronic E43 – – 490

Pachet interior ”Exclusive” – scaune, panouri portiere și panou de bord  cu tapițerie 
din piele premium Nappa de culoare maro ”Cognac”, cu cusătură ornamentală, 
plafon de culoare neagră, scaun șofer și oglinzi exterioare cu memorie – doar în 
versiunile cu transmisie 7G-Tronic

E44 – – 690

A 2-a banchetă (dublu) rabatabilă în plan orizontal, fracționabilă  
în raport 60-40 și înclinabilă S S S

A 3-a banchetă fracționabilă în raport 50-50, rabatabilă în plan orizontal  
(în versiunea cu 7 locuri) S S S

Cotiere centrale faţă și spate cu suport pahare S S S
Compartiment depozitare ochelari, în plafonieră S S S
Covorașe velur S S S
Rulou acoperire portbagaj (doar pentru versiunea cu 5 locuri) – S S

Infotainment, comunicare și navigație
Pachet multimedia Smart Audio cu ecran tactil de 20,3 cm (8"), conectivitate Apple 
CarPlay și Google Android Auto, cu radio DAB&RDS, mediaplayer încorporat, cu 8 
difuzoare, cu cameră video pentru marșarier cu linii ajutătoare dinamice pe ecran, 
senzori de parcare în față și în spate, comenzi pe volan, car-kit Bluetooth

E33 1 090 S –

Pachet multimedia HD Smart Audio cu ecran HD sensibil la atingere de 23,4 cm (9,2"), 
cu software de navigație UE, conectivitate Apple CarPlay și Google Android Auto, cu 
radio DAB&RDS, antenă SHARK și mediaplayer încorporat, cu 8 difuzoare, cu cameră 
video pentru marșarier cu linii ajutătoare dinamice pe ecran, senzori de parcare în 
față și în spate, cu comenzi pe volan, car-kit Bluetooth și funcție Picture-in-Picture

E35 – 1 390 S

Pachet AMS – monitorizare video 3600 (pe ecranul de 23,4cm prin camere video 
amplasate în fața, în spatele și în lateralele autovehiculului) + Pachet Vigilent  
(E47) – doar în versiunile cu transmisie 7G-Tronic

E36 – – 1 390

ECHIPARE

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica lista de prețuri.  
Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong din România. Valabil începând din 1 ocombrie 2017 până la revocare. 



SIGURANŢĂ ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ Style 2WD Clever 4WD Premium 4WD

Infotainment, comunicare și navigație
Pre-echipare pentru comenzi audio pe volan (BT, audio) S – –
Comenzi audio pe volan (telefon, audio, radio) – S S
Pre-echipare pentru unitate multimedia cu 6 difuzoare S – –
Conectori USB în față și în spate (în spate doar cu funcție încărcare) S S S
Car-kit bluetooth – S S

Design exterior și funcționalitate
Jante aliaj 17" cu pneuri 235/70 R17 S – –
Jante aliaj 18" cu design ”Diamond Cutting” cu pneuri 255/60 R18 TAE 450 S S
Jante aliaj 20" cu design ”Sputtering” cu pneuri 255/50 R20 TAZ 890 590 590
Sistem de verificare a presiunii în pneuri (TPMS) S S S
Hayon cu sistem servo și senzor de apropiere KEYLESS pentru o închidere/
deschidere confortabilă – doar în versiunile cu transmisie 7G-Tronic CVT – 890 890

Kit pentru reparaţie pană pneu S S S
Oglinzi exterioare rabatabile electric, cu încălzire și ajustabile electric, cu 
semnalizatoare cu LED și lumini ambientale exterioare integrate S S S

Mânere portiere în culoarea caroseriei S S S
Faruri cu proiectoare cu reglare a nivelului și lumină de însoțire S S –
Pachet iluminare – faruri cu Xenon (HID), proiectoare de ceață cu LED și sistem 
”cornering lights” cu LED E30 – 650 S

Eleron spate, cu stop cu LED încorporat S S S
Lumini de zi și semnalizatoare cu LED, în față și în spate S S S
Blocuri optice spate cu LED S S S
Proiectoare ceaţă faţă S S S
Stopuri ceaţă spate S S S
Parbriz şi geamuri faţă cu izolare fonică și protecție UV Solar Control S S S
Lunetă și geamuri spate cu tentă întunecată Privacy și cu protecție UV Solar Control – S S
Bare de amarare argintii S S S

Culori exterioare
Alb GRAND WAA S S S
Negru SPACE (metalizat) LAK 450 450 450
Argintiu FINE (metalizat) SAF 450 450 450
Gri ELEMENTAL (metalizat) ACY 450 450 450
Albastru ATLANTIC (metalizat) BAU 450 450 450
Bej SABBIA (metalizat) EBE 450 450 450

Culori interioare
Bej IVORY – tapițerii bej, plafon bej, (volan cu inserții argintii) EBD opțional opțional opțional
Negru ASH – tapițerii negre/piele neagră cu cusături ornamentale bej, plafon bej, 
(volan cu inserții argintii) LBR opțional opțional opțional

Maro COGNAC – tapițerii piele maro, plafon negru, (volan cu inserții negre) OAU – – în pachet
Garanție

5 ani / 150.000 km garanție completă de producător

Alb GRAND

Gri ELEMENTAL

Argintiu FINE

Bej SABBIA
Bej IVORY – tapițerii bej, plafon bej

Negru ASH – tapițerii negre/piele neagră cu 
cusături ornamentale bej, plafon bej

Maro COGNAC – tapițerii piele maro, plafon negru

Negru SPACEAlbastru ATLANTIC

ECHIPARE

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica lista de prețuri.  
Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong din România. Valabil începând din 1 ocombrie 2017 până la revocare. 



MOTOR DIESEL 2.2 E-XDI

Tracțiune 2WD
(tracțiune spate)

4WD 
(tracțiune integrală opțională)

Transmisie 6MT 7AT 6MT 7AT

Dimensiuni

Lungime mm 4850

Lățime mm 1960

Înălțime mm 1825 (cu bare amarare)

Ampatament 2865

Ecartament
Față mm 1640

Spate mm 1640

Console
Față mm 895

Spate mm 1090

Gardă la sol Față-Spate mm 203 (224 cu suspensie 10 brațe independente)

Unghi de atac/degajare ° 20,5°/22°

Unghiul de rampă ° 20°

Diametru de bracaj m 11

Volum portbagaj (litri)

versiunea  
cu 5 locuri

al doilea rând de scaune rabatat 40% (1,376l)

al doilea rând de scaune rabatat 60% (1,652l)

al doilea rând de scaune rabatat 100% (1,977l)

versiunea  
cu 7 locuri

al treilea rand de scaune rabatat 100%, al doilea rând de scaune rabatat 40% (1,201l)

al treilea rand de scaune rabatat 100%, al doilea rând de scaune rabatat 60% (1,477l)

al treilea rand de scaune rabatat 50%, al doilea rând de scaune rabatat 40% (777l)

al treilea rand de scaune rabatat 50%n, al doilea rând de scaune rabatat 60% (1,029l)

al treilea rand de scaune rabatat 100%, al doilea rând de scaune rabatat  100% (1,806l)

Mase

Totală autorizată (versiunea cu 5 locuri) kg 2750 2860

Totală autorizată (versiunea cu 7 locuri) kg 2850 2960

Proprie  (versiunea cu 5 locuri) kg 1995-2065 2005-2106 2095-2165 2105-2206

Proprie  (versiunea cu 7 locuri) kg 2020-2092 2030-2133 2120-2192 2130-2233

Remorcabilă maxima 
autorizata

Cu frânare kg 2700 2700 2700 3000

Fără frânare kg 750

Motor

Combustibil – Diesel

Capacitate cilindrică cc 2157

Alezaj x Cursă mm 86,2 x 92,4

Compresie – 15,5 : 1

Număr cilindri – 4 în linie

Putere maximă

Putere maximă
kW/rpm 133,1/4000 133,1/4000 133,1/4000 133,1/4000

CP/rpm 181/4000 181/4000 181/4000 181/4000

Cuplu motor maxim Nm/rpm 400 / 1400-2800 420 / 1600-2600 400 / 1400-2800 420 / 1600-2600

Cuplu disponibil la turații joase Nm/rpm 218 / 1000

Viteză maximă km/h 184 181 184 181

Accelerare 0-100 km/h sec. 11,3 11,97 11,3 11,97

Volum rezervor combustibil litri 70

Emisii 
CO2 (mixt)

Normă de poluare Euro 6

versiunea cu 5 locuri g/km 199 211 204 213

versiunea cu 7 locuri 203 211 208 218

Consum  
combustibil

versiunea cu 5 
locuri

mixt l / 100 km 7,6 8 7,8 8,1

urban l / 100 km 9,6 10,1 9,8 10,2

extraurban l / 100 km 6,4 6,8 6,6 6,9

versiunea cu 7 
locuri

mixt l / 100 km 7,7 8 7,9 8,3

urban l / 100 km 9,8 10,1 10 10,4

extraurban l / 100 km 6,5 6,8 6,7 7

DATE TEHNICE

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica lista de prețuri.  
Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong din România. Valabil începând din 1 ocombrie 2017 până la revocare. 


