
 LISTĂ DE PREŢURI 
STYLE+

NOUL

5ani garanție 5ani/150,000 km
GARANȚIE EXTINSĂ

+



ECHIPARE

ECHIPĂRI OPȚIONALE            Cod Style+
Transmisie automată Aisin (generația a 3-a), cu 6 trepte de viteză  
și regim de operare Normal-Sport-Winter la alegere PT6 1 600

Tracţiune integrală AWD, blocabilă opțional în raport 50-50%  
și frână de mână acționată electric cu funcție Auto Hold** E15 1 600

Sistem de control motor Start-Stop (ISG)  (disponibil cu versiunile cu tracțiune 
față iar pentru versiunile AWD din producția lunii aprilie 2020) S 

Suspensii față tip McPherson, suspensii spate tip multi-link S 

NOUL

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri.
Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii. Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong. Valabil începând din 20 mai 2020 până la revocare.

Listă de preţuri (Euro cu TVA inclus) Style+
Korando, benzină 1.5litri GDI - Turbo 163 CP / 280 Nm (MT6), 260 Nm (AT6), 
10 ani garanție extinsă* Preț promoțional 19 580 

Korando, diesel 1.6 D 136 CP / 324Nm (AT6),  300Nm (MT6),  
10 ani garanție extinsă* Preț promoțional 21 580 

NIVELE DE ECHIPARE Style+
Siguranţă

Pachet ADAS - Sisteme avansate de asistență a șoferului și protecția pasagerilor

S

Sistem automat de frânare de urgență și avertizare de potențial accident 
iminent (AEBS + FCW)
Asistent schimbare benzi de circulație(LDWS)
Asistent schimbare a direcției în caz de părăsire bandă circulație fără 
semnalizare(LKAS)
Recunoașterea și afișarea indicatoarelor de circulație( TSR)
Asistent atenționare pornire automobil din față (FVSA)
Asistent monitorizare atenție și oboseală șofer (DAA)
Asistent păstrare distanță de siguranță (SDA)

Frână de mână acționată electric cu funcție Auto Hold  
(la versiuni cu AWD este echipare standard) CVP –

ESP Controlul electronic al traiectoriei S

ARP Protecţie activă împotriva răsturnării S

HSA Asistență la pornirea în rampă S

HBA Asistență activă la frânare S

ESS Sistem de semnalizare la frânare de urgenţă S

HDC Control al coborârii în pantă S

FTCS Sistem de control al tractiunii S

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

SAS Sistem automat de monitorizare și ajustare a vitezei de rulare S

Sistem de apelare de urgență E-Call (în caz de accident) S

Airbaguri frontale şofer și pasager (deconectabil pentru pasager) S

Airbaguri laterale, în faţă S

Airbaguri cortină S

Imobilizator S

Sistem de alarmă S

Sistem automat de închidere centralizată a portierelor după pornirea 
automobilului S

Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranța copiilor S

Sistem de ancorare ISOFIX pentru scaun copil S

Centuri de siguranță cu două trepte de tensionare, cu semnalizare a cuplării 
centurilor (pentru toate scaunele) S

Tetiere cu înălțime reglabilă, în față S

Tetiere individuale pentru fiecare loc al banchetei din spate (3 buc) S

Confort Interior
Transmisie manuală, 6 trepte (cu indicator al treptei de viteză GSI) S

Pilot automat S

Senzori de parcare în față și în spate CVF S

Tablou de bord cu computer de bord cu ecran digital LCD de 3,5” S

Tablou de bord cu computer de bord cu ecran digital HD LCD de 10,25'' CET 590

Volan reglabil pe 4 direcții S

Servodirecție cu asistență variabilă în funcție de viteza de rulare S

*5 ani / 100.000 km garanție de producător + încă 5 ani / până la 150,000 km garanție extinsă pentru motor, transmisie și sistem turbosuflantă
**Disponibil pe modelele din stoc sau comandabil din producția lunii octombrie



ECHIPARE

NOUL

NIVELE DE ECHIPARE Style+

Confort Interior

Servodirecție cu nivel de asistență reglabilă (Normal-Sport-Comfort) S

Volan sport teșit îmbrăcat în piele S

Volan cu încălzire ILH S

Geamuri acționate electric în faţă și în spate 
(cu funcție coborâre automată pentru geamul șoferului) S

Deschizători interioare de portieră, argintii S

Închidere centralizată cu telecomandă + cheie cu lamă rabatabilă S

Ștergătoare de parbriz cu senzor de ploaie S

Ștergător lunetă cu spălător și funcționare intermitentă S

Lunetă cu încălzire S

Climatizare manuală S

Climatizare automată pe două zone CH1 S

Cotieră centrală faţă culisantă, cu suport pentru 2 pahare S

Scaune cu tapițerie din material textil S

Scaun şofer cu înălţime reglabilă (manual) S

Banchetă spate fracționabilă în raport 60-40 și rabatabilă S

Încălzire scaune faţă SFA S

Set covorașe din mochetă IIS S

Parasolare rabatabile cu oglinzi încorporate și cu iluminare S

Compartiment depozitare ochelari + lămpi de citire cu LED, în plafonieră S

Iluminare habitaclu cu LED S

Rulou acoperire portbagaj S

Podea portbagaj rigidă, compartimentabilă S

Plasă fixare bagaje portbagaj S

Conector 220V pe consola mediană S

Prize 12V, pe consola centrală şi în portbagaj S

Audio

Comenzi audio pe volan S

Sistem cu 6 boxe audio S

Car-kit cu bluetooth pentru telefoane mobile S

Sistem multimedia Smart Audio cu ecran sensibil la atingere de 8",  cameră 
video SD pentru mers în marșarier, funcții Android Auto & Car Play + iPOD 
+DAB + car-kit bluetooth + E-Call și antenă DAB

E04 S

Încărcător telefon cu inducție (15 W) II6 S

Exterior

Jante aliaj 18" "Diamond Cutting" cu pneuri 235/55 R18 TA4 S

Sistem de verificare a presiunii în pneuri TPMS S

Kit pentru reparaţie pană pneu TSK S

Roată de rezervă cu jantă aliaj 17" și cu pneu 225/60 R17 TSF 220

Element decor cromat la geamurile laterale S

Ornamente cromate pe bară protecție față și spate –

Oglinzi exterioare retrovizoare de culoarea automobilului, cu lumină de 
curtoazie și semnalizatoare LED încorporate S

Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric,  
cu semnalizator cu LED încorporat  S

Mânere uşi de culoarea automobilului S

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri.
Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii. Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong. Valabil începând din 20 mai 2020 până la revocare.
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NIVELE DE ECHIPARE Style+

Exterior
HBA Sistem de control automat al luminilor S
Faruri cu halogen, lupă, reglare a nivelului și senzori de lumină S
Lumini de poziție cu LED S
Blocuri optice spate cu LED S
Proiectoare ceaţă faţă cu LED și grilă ornamentală față cromată E18 S
Stopuri ceaţă spate S
Geamuri cu protecție termică S
Parbriz şi geamuri faţă cu izolare fonică și protecție solară S
Lunetă și geamuri spate întunecate și cu protecție "Privacy" –
Bare de amarare, argintii S
Eleron spate, cu stop cu LED încorporat S

Culori exterioare
Alb GRAND WAA S
Negru SPACE (metalizat) LAK 490
Argintiu SILENT (metalizat) SAI 490
Gri PLATINUM GREY  (metalizat) ADA 490
Albastru DANDY (metalizat) BAS 490
Portocaliu REDDISH ORANGE (metalizat) RAT 490
Roșu CHERRY RED  (metalizat) RAV 490

Culori interioare
Gri EBG opțional
Negru LBH opțional

Garanție
Garanție extinsă 10 ani (5+5 ani) sau 150.000 km*

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri.
Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii. Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong. Valabil începând din 20 mai 2020 până la revocare.

* 5 ani / 100.000 km garanție de producător + încă 5 ani / până la 150,000 km garanție extinsă pentru motor, transmisie și sistem turbosuflantă

Argintiu Silent (SAI)

Albastru Dandy (BAS)

Roșu Cherry (RAV)

Alb Grand (WAA)

Gri Platinum (ADA)

Negru Space (LAK)

Portocaliu Pop (RAT)

Interior negru (LBH)

Interior gri (EBG)

Stofă

Stofă



1590 mm
1870 mm

1610 mm

1620 mm

DATE TECHNICE

NOUL

DIMENSIUNI EXTERIOARE

MOTOR BENZINĂ 1.5L GDI 163 CP Diesel 1.6L 136 CP

Tracțiune 2WD AWD 2WD AWD

Transmisie 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Dimensiuni

Lungime mm 4450

Lățime mm 1870

Înălțime mm 1620 (1629 cu bare amarare)

Ampatament mm 2675

Ecartament
Față mm 1596

Spate mm 1622

Console
Față mm 910

Spate mm 865

Gardă la sol mm 187 164

Unghi de atac/degajare ° 18/24.5

Unghiul de rampă ° 15,9 15,4

Rază de bracaj m 5,35

Volum portbagaj litri 551 / 407 (cu roată de rezervă)

Mase

Masă totală autorizată kg 2 010 2 040 2 100 2 130 2 110 2 160 2 200 2 250 

Masă proprie kg 1 405 1 435 1 495 1 525 1 505 1 535 1 595 1 625 

Masă 
remorcabilă 

maximă 

Cu frânare kg 1500 1500 2000 1500 2000

Fără frânare kg 500 500 750 500 750

Motor

Combustibil – Benzină Diesel

Capacitate cilindrică cc 1497 1597

Alezaj x Cursă mm 76 x 82,5 76 x 88

Compresie – 9,5 : 1 15,5 : 1

Număr cilindri – 4 în linie 4 în linie

Performanțe 
(WLTP)

Putere maximă
kW/rpm 120 / 5000-5500 100 / 4000

CP/rpm 163 / 5500 136 / 4000

Cuplu motor maxim Nm/rpm
AT: 260 / 1500-4500 AT: 324/1500-2500

MT: 280 / 1500-4500 MT: 300/1500-3000

Viteză maximă km/h 191 193 191 193 180 181 180 181

Capacitate rezervor litri 50 47

Normă emisii – Euro 6dTemp

Emisii CO2 (mixt) (WLTP) g/km 158 * 162 * 176 190 130 - 133 * 144 * 155 170

Consum combustibil (mixt) (WLTP) l / 100 km 6,8 * 7,1 * 7,6 8,3 5,0 - 5,1 * 5,5 * 5,90 6,50
* Valori obținute folosind Sistemul de control motor Start-Stop

WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri.
Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii. Pentru detalii ale promoțiilor vă rugăm să vă adresați partenerilor autorizați Ssangyong. Valabil începând din 20 mai 2020 până la revocare.

4450 mm
2675 mm


