Imaginile şi informaţiile din broşură au caracter informativ, ne rezervăm dreptul la modificări fără
notificare prealabilă. Pentru mai multe detalii vă rugăm verificați lista de prețuri și contactați dealerii
autorizați SsangYong din România.

WAE Kft.
2051 Biatorbagy,
str. Budai nr. 16
www.ssangyong.ro
www.facebook.com/ssangyongromania/
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DEALERUL DVS.:

N O U L R E X TO N G 4.
P E R F O R MA N ȚĂ Ș I C A R I S MĂ .
”Good to Great”.
O adevărată evoluție. Noul Rexton este un hotărât pas înainte făcut de industria
auto coreeană. Noul Rexton este acum mai sigur, mai puternic, mai spațios și mai
desăvârșit decât a fost vreodată. Acest nou SUV autentic se conduce excelent iar
tehnologia încorporată a atins noi culmi ale sofisticării pentru confortul, plăcerea și
protecția dumneavoastră.

03.

U N S U V M U S C U LO S
CU LINII ELEGANTE
Redefinește un stil propriu păstrând moștenirea SUV
Faruri cu descărcare de înaltă intensitate (HID) pentru
vizibilitate mai bună pe timp de noapte; lumini de zi, lumini
de poziție și semnalizatoare cu LED, grupate în partea
superioară a blocului optic pentru simplitate și eleganță.

Impresionant prin simpla prezență, elegant și totuși puternic, noul Rexton
suprinde pe toți, mai puțin pe șoferul său. Linia superioară a grilei radiatorului
în forma unei păsări în zbor, liniile frontale robuste și detaliile fin
integrate și armonizate ale noului Rexton redefinesc aspectul clasic SUV, în
timp ce linia dinamică de pe părțile laterale evidențiază o frumusețe
elegantă.
Aspectul puternic și sofisticat este accentuat de capota alungită a motorului,
de blocurile optice frumos desenate, de scutul de protecție negru lucios
precum și de ținuta și silueta înaltă adoptată de Rexton.

Semnalizator lateral și lumină ambientală de exterior
integrate în carcasa oglinzii retrovizoare exterioare

Proiectoare de ceață cu LED și sistem ”cornering lights”
cu LED
DESIGN EXTERIOR – FAȚĂ

04. 05.

F O R M E M I N I MA L I S T E,
T E H N O LO G I I M O D E R N E
Formele laterale se prelungesc în designul spatelui și se unesc într-un
tot unitar închegat.
Eleronul spate cu stop LED integrat subliniază caracterul sportiv al noului Rexton, îmbunătățind totodată siguranța. Blocurile optice din spate sunt amplasate orizontal,
ceea ce mărește lățimea percepută și îi dă o alură impozantă. O baghetă decorativă
cromată unește blocurile optice cu LED prin mijlocul hayonului pentru un plus de rafinament iar toba de eșapament este mascată pentru a crește simplitatea generală a
designului părții din spate.
Iluminarea cu LED a numărului de înmatriculare și portierele ce acoperă pragurile sunt
elemente de finisaj care completează perfect aspectul exterior.

Blocuri optice spate cu LED

Numere de înmatriculare iluminate cu lumini LED

Portiere cu garnituri de protejare a pragurilor
DESIGN EXTERIOR – SPATE

06. 07.

LU X A CC E S I B I L

Materialele premium utilizate accentuează
rafinamentul și distincția
Scaunele ergonomice multicontur au fost proiectate pentru a
se adapta formei fiecărui corp, reducând astfel senzația de
oboseală la călătoriile lungi. Sunt tapițate cu piele Nappa,
incredibil de moale și relaxantă, matlasate elegant și pot fi
ajustate electric. Iarna pot încălzi perna pentru șezut și spătarul
iar vara pot fi ventilate. Un ecran digital de 7”(17,8 cm) tronează
în mijlocul tabloului de bord iar un alt ecran digital sensibil la
atingere de 9,2”(23,4 cm) domină consola centrală. Iluminarea
ambientală cu LED din zona mânerelor portierelor, a zonelor de
depozitare, a tabloului de bord, a consolei sau a zonei
picioarelor conferă distincție și valoare unui ambient definit
funcțional.

Interior negru ”ASH”- piele premium Nappa cu cusătură ornamentală, plafon bej

Interiorul este disponibil în următoarele scheme de culori:
– Maro ”COGNAC” - tapițerie din piele premium Nappa, cu cusătură
ornamentală, plafon de culoare neagră
– Negru ”ASH” – disponibil în 3 variante : tapițerie din piele premium
Nappa cu cusătură ornamentală bej, tapițerie din piele și tapițerie
din stofă

Interior bej ”IVORY” - piele premium Nappa cu cusătură ornamentală, plafon bej

– Bej ”Ivory”(fildeș) – disponibil în 3 variante : tapițerie din piele
premium Nappa cu cusătură ornamentală bej, tapițerie din piele și
tapițerie din stofă

Interior maro ”COGNAC” - scaune, panouri portiere și panou de bord cu tapițerie din piele premium
Nappa, cu cusătură ornamentală, plafon de culoare neagră, volan cu inserții negre
DESIGN INTERIOR

08. 09.

CONECTIVITATE APPLE CARPLAY ȘI GOOGLE ANDROID AUTO

O PLĂCERE PENTRU ȘOFER,
O BUCURIE PENTRU PASAGERI.

Utilizatorii își pot conecta smartphone-ul la sistemul
multimedia al mașinii pentru a iniția apeluri telefonice,
pentru a-și citi mesajele și pentru a asculta muzică în timpul
deplasării.
*Disponibil atât cu sistemul multimedia HD Smart Audio cu navigaţie și ecran
digital de 9,2”, cât și cu sistemul audio cu ecran digital de 8”.

Vizibilitate 360o la exterior
Patru camere video au fost montate la exterior pentru a asigura o vedere în timp real
a tuturor laturilor automobilului, mărind siguranța și ușurința în timpul deplasării cu
viteză redusă și a parcării. Mai mult, oglinzile retrovizoare exterioare sunt automat
înclinate în jos atunci când automobilul este în marșarier, pentru a ajuta șoferul la
parcare.

Volan încălzit și direcție asistată variabil în
funcție de viteza de deplasare

Sistem de navigație cu ecran HD de 9,2” și
hărți EU

Frână de parcare electronică cu funcție de
menținere

SISTEM DE MONITORIZARE 3D AVM 360o

Informații complete și divertisment la interior

Cameră
față

La nivelul de echipare ”Premium”, sistemul de informare și divertisment din noul Rexton cuprinde un ecran tactil HD de mari dimensiuni (9,2”) ce suportă conectivitate
cu Apple CarPlay și Google Android Auto. Sistemul conține, de asemenea, un software de navigație cu harta UE, radio DAB&RDS și MP3 mediaplayer, înregistrare
transmisii în timp real, port USB, cameră video pentru marșarier cu linii ajutătoare
dinamice pe ecran, comenzi pe volan, car-kit Bluetooth și funcție Picture-in-Picture.

TABLOU DE BORD COLOR SUPER-VISION

VEDERE

360°

Cameră
laterală
Cameră
spate

VITEZOMETRU DIGITAL CU 3 VARIANTE DE AFIȘARE

Normal

Animație

Simultan turație-viteză

COMPUTER DE BORD MULTI-ECRAN

Ecran digital color LCD-TFT 7”

Selectare sunet semnalizare viraj Avertizare la părăsirea benzii de
circulație

Monitor hayon acționabil
electric

Ghidare sistem navigație

SPAȚIUL ȘOFERULUI

10. 11.

UN UNIVERS PERSONALIZABIL
7 locuri confortabile, 10 variante de compartimentare,
flexibilitate și spațiu la discreție.
Ambele scaune din primul rând sunt ventilate iar scaunele din primul și
al doilea rând sunt încălzite. Pot fi memorate reglajele preferate pentru
scaunul șoferului și oglinzile retrovizoare pentru trei șoferi diferiți; ambele
scaune din față sunt reglabile electric.
Spațiul pentru picioare în rândul al doilea este excepțional, datorită organizării optimizate a spațiului interior; scaunele din rândul al doilea pot fi
rabatate și înclinate pentru a maximiza volumul portbagajului.

CONFIGURAȚII ALE SCAUNELOR LA VERSIUNEA CU 5 LOCURI
Rândul 2 rabatat 40% (1.376 l)

Rândul 2 rabatat 60% (1.652 l)

Rândul 2 rabatat 100% (1.977 l)

Versiune cu 7 locuri

Scaunele pot fi rabatate pentru a putea transporta obiecte foarte lungi iar scaunele din rândul al
doilea pot fi rabatate de două ori pentru a ușura accesul la rândul al treilea.

CONFIGURAȚII ALE SCAUNELOR LA VERSIUNEA CU 7 LOCURI
Rândul 3 rabatat 100%
Rândul 2 rabatat 40%
(1,201L)

Rândul 3 rabatat 100%
Rândul 2 rabatat 60%
(1,477L)

Rândul 3 rabatat 50%
Rândul 2 rabatat 40%
(777L)

Rândul 3 rabatat 50%
Rândul 2 rabatat 60%
(1,029L)

Rândul 3 rabatat 100%
Rândul 2 rabatat 100%
(1,806L)

Versiune cu 5 locuri
COMPARTIMENTARE

12. 13.

POR TBAGA J URIAȘ.
ÎNCĂRCARE UȘOARĂ.
Șoferul poate să deschidă hayonul chiar dacă are brațele pline de
bagaje. Trebuie pur și simplu să aibă cheia inteligentă în buzunar și
să stea trei secunde în spatele automobilului (1 m) pentru ca hayonul să se deschidă automat.
În portbagajul noului Rexton încap patru sacoșe de golf amplasate transversal sau
alte bagaje de mari dimensiuni în timp ce scaunele din rândul al 2-lea rămân ridicate, fără a se sacrifica din spațiul pasagerilor. Nimeni și nimic nu rămâne acasă!

Rândul 2 rabatat 100% (configurație 5 locuri)

HAYON INTELIGENT ACȚIONAT ELECTRIC
– Hayonul uriaș se deschide și se închide cu ușurință
– Deschidere prin simpla prezență lângă mașină,
închidere prin apăsarea unui buton

Portbagaj impresionant chiar și în versiunea cu podea ridicată (model 5 locuri)
PORTBAGAJ

14. 15.
15.

C E L E MA I N O I
S O LU Ț I I
T E H N O LO G I C E

MA I S I G U R ,
MA I U Ș O R ,
MA I P L Ă C U T

AEBS Sistem automat de frânare de urgență

LDWS Avertizare la părăsirea benzii de
circulație (LDWS)

Ajută la evitarea sau reducerea efectelor unei
coliziuni prin detectarea vehiculelor aflate în
mișcare sau care staționează, avertizând
șoferul în avans.

Avertizează șoferul atunci când automobilul începe să-și părăsească banda de circulație, dacă semnalizatoarele de viraj nu
indică în direcția respectivă.

Implementarea sistemelor electronice pentru
anticiparea și evitarea accidentelor
Șofatul în ziua de azi presupune un anumit risc.
Noul Rexton ne face tuturor viața mai ușoară și mai
sigură implementând cele mai noi sisteme active de
siguranță și asistență existente pe piață, pentru a minimiza acest risc și pentru a preveni eventuale evenimente
neplăcute. Și aproape toate sistemele menționate sunt
echipare de serie de la primul nivel de echipare.

LCA - Asistent inteligent de schimbare a
benzilor de circulație
Detectează vehiculele care se apropie cu
viteză mare din spate și aprinde o lumină
de avertizare pe oglinda retrovizoare exterioară pentru a avertiza șoferul.

TSR - Asistent de recunoaștere și afișare a
indicatoarelor de circulație
Detectează indicatorul rutier de care se
apropie vehiculul, utilizează un program de
recunoaștere a caracterelor pentru a-l citi și
afișează pictograma corespunzătoare pe
ecranul sistemului de informare.

FCW - Asistent evitare coliziune iminentă
Alertează șoferul când un alt vehicul sau un
pieton apare în calea automobilului.

BSD - Asistent monitorizare unghi mort
Detectează vehiculele care sunt în unghiul
mort în spatele sau lângă automobil și
avertizează șoferul printr-o lumină intermitentă pe oglinda retrovizoare exterioară.

HBA - Control automat al luminilor de
drum
Comută automat faza lungă atunci când
detectează un vehicul care se apropie,
ușurând șofatul pe timp de noapte.

RCTA - Asistent monitorizare trafic în
spatele mașinii
Alertează șoferul la mersul cu spatele prin
detectarea vehiculelor care se apropie din
lateral în spatele automobilului.

SIGURANȚĂ ACTIVĂ

16. 17.

PUTERNIC ȘI AGIL
Capabilități 4x4 deosebite și caracter premium autentic
Noul Rexton este propulsat de un motor diesel de 2,2 l și este echipat cu suspensie spate independentă
îmbunătățită pentru o mai bună manevrabilitate și calitate a călătoriei. În mod normal, automobilul rulează cu
tracțiune spate, ceea ce asigură o stabilitate mai bună prin optimizarea distribuției greutății, dar șoferul poate
să selecteze una din două variante de tracțiune integrală în funcție de necesități. Rexton poate remorca
încărcături de până la trei tone, maximul din această clasă de SUV-uri.

4X4 CUPLABIL OPȚIONAL
Tracțiunea integrală temporară 4WD permite șoferului
să aleagă momentul activării sistemului, în funcție de
schimbarea condițiilor de deplasare, carosabil sau off-road.
Astfel, siguranța și eficiența sunt superioare celor
oferite de sistemul de tracțiune integrală permanentă.

2WD
Viteze mari, drum normal,
tracțiune spate

4WD-4L
Viteze mici, 4x4 cu reductor
cuplat, off-road dificil

4WD-4H
Viteze mari, drum umed sau
înzăpezit, tracțiune 4x4

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

SUSPENSIE SPATE INDEPENDENTĂ
MULTI-LINK
Suspensia independentă permite
fiecărei roți să se miște în sus, în jos,
spre stânga și spre dreapta
independent, pentru o manevrare
sigură pe drumurile cu adevărat
dificile. Șocurile de pe suprafața
drumului sunt dispersate prin mai
multe brațe reducând la maxim
vibrația ce este transferată caroseriei,
asigurând un confort deosebit
persoanelor din automobil.

Putere maximă

181

CP/

4,000 rpm*

Cuplu max.

420

Nm/

1,600~2,600 rpm*

Capacitate

2,157

cmc

Model motor diesel

e-XDi220

*cu transmisie automată
MOTOR | TRANSMISIE | SUSPENSIE | TRACȚIUNE

18. 19.

SOLID ȘI DE ÎNCREDERE
Domeniul siguranței și al liniștii

CEL MAI AVANSAT
OȚEL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ DIN INDUSTRIA AUTO
Oțelul de înaltă densitate și înaltă rezistenţă la rupere constituie 81,7% din
cantitatea totală de tablă de oțel folosită în caroseria noului Rexton, asigurând
rigiditate și protecție superioară la deformări, în cazul unei coliziuni. Astfel,
spațiul de siguranță din habitaclu a fost maximizat.

Caroseria noului Rexton este montată pe noul cadru „Quad Frame“ care
protejează habitaclul de cea mai mare parte a zgomotului provenit de la
suprafața carosabilului și de la motor. Cadrul a fost dezvoltat special pentru
minimizarea posibilității de rănire a ocupanților automobilului în cazul unei
coliziuni. Caroseria a fost de asemenea ranforsată cu materiale mai
rezistente și cu dimensiuni mărite ale secțiunilor. În plus, Rexton are acum
opt puncte de fixare a caroseriei, cele mai multe din clasa sa, îmbunătățind
confortul în deplasare și stabilitatea direcției.
Mai mult, pasagerii sunt protejați în interior de nu mai puțin de 9 airbaguri,
centuri de siguranță cu pretensionare, tetiere active și o coloană de direcție
deformabilă. Cele mai moderne materiale de izolare fonică implementate
în construcția noului Rexton asigură o atmosferă liniștită și plăcută chiar și
la rularea la viteze mari.

ZONA DE IMPAC T
„Zona de impact“ se referă la partea din șasiu care este expusă la cea mai mare
parte a șocului în cazul unei coliziuni frontale. Această „casetă“ este proiectată
în așa fel încât să absoarbe această energie, protejând persoanele din habitaclu.

ȘASIU CU STRUCTURĂ STRATIFICATĂ
ÎN 4 STRATURI
Elementele cadrului prezintă o structură în patru straturi care depășește
standardul mondial privind siguranța la impact lateral.

SIGURANȚĂ PASIVĂ | ȘASIU

20. 21.

M A I M U LTĂ P R O T E C Ț I E C A N I C I O D ATĂ
Îmbunătățirea siguranței pentru toți ocupanții
Noul Rexton este echipat cu până la nouă airbaguri, inclusiv un airbag pentru genunchii șoferului
și airbaguri laterale pentru protecția zonei toracelui și a pelvisului pasagerilor din rândul al doilea.
Volanul și coloana de direcție sunt proiectate în mod special pentru a absorbi forța unei coliziuni,
minimizând efectul asupra zonei toracelui șoferului iar tetierele active se deplasează în față în cazul
unei coliziuni pentru a reduce distanța dintre ocupant și tetieră și a preveni un traumatism cervical.

9 AIRBAGURI
1
2
3
4, 5
6, 7
8, 9

Semnal de oprire de urgenţă
(ESS)

Asistenţă la coborârea pantelor
(HDC)

Airbag șofer
Airbag de protecție a genunchilor șoferului
Airbag pasager dreapta
Airbaguri laterale șofer și pasager
(protecție torace și pelvis)
Airbaguri laterale la bancheta spate
(protecție torace și pelvis)
Airbaguri cortină

Asistenţă la pornire în rampă
(HSA)

Program electronic de stabilitate (ESP) & Protecţie contra răsturnării (ARP) & Sistem de asistenţă la frânare (BAS)
AIRBAGURI | ALTE ELEMENTE DE SIGURANȚĂ

22. 23.

UN SUV DE EXCEPȚIE,
REMARCABIL
Dezvoltăm cu mândrie moștenirea noastră
SsangYong Rexton este un reper al industriei auto coreene. Încă din 2001 de la
lansarea primei generații, Rexton a devenit nava amiral a producătorului, a definit o
nouă clasă și a impus un nou standard în producția auto coreeană.
Noul Rexton, ajuns acum la a patra generație, este o opțiune mai bună, de oriunde
sau oricum te-ai uita.
Rezistența șasiului și caroseriei nu are rival iar interiorul este luxos și spațios.
Capacitatea de remorcare este excelentă, fiabilitatea și robustețea de mult recunoscute
iar numeroasele sisteme electronice de asistare a condusului precum și sistemul de
suspensie au fost proiectate pentru a asigura cea mai sigură și mai lină călătorie cu
putință. Și lista poate continua.
SUV-ul de care vei fi și tu mândru să îl deții!

S . T. I . L .

E . X . T. E . R . I . O. R .

C . O . N . F. O . R . T.

I . N . T. E . R . I . O. R

Geamuri controlabile prin telecomandă
inteligentă

Sistem automat de închidere

Far cu funcție de escortare

Rabatare oglinzi la închidere/deschidere

Tablou de bord cu ecran LCD de 7” / 3,5”

Volan multifuncțional cu comenzi integrate

Volan reglabil pe înălțime și adâncime

Sistem audio inteligent cu ecran de 9,2” / 8”

Geamuri acționate electric cu sistem de
siguranţă

Iluminare exterioară a mânerului portierelor

Geamuri cu protecție solară și fonică și dejivrare a
ștergătoarelor de parbriz

Bare de amarare elegante

Comutatoare ergonomice pentru controlul
farurilor și spălarea geamurilor

Sistem de memorare a profilurilor șoferilor

Scaun șofer cu autoculisare pentru acces ușor

Climatizare automată pe două zone; aer
condiționat pentru rândul al 3-lea

Trapă acționată electric, cu sistem de siguranţă

Sistem de asistenţă la parcare cu 8 senzori

Trusă de reparație a penelor de pneu

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Scaune față și spate încălzite

Scaune față ventilate și reglabile electric

Panou integrat de comutatoare funcționale

Cheie inteligentă cu buton Start/Stop
STIL EXTERIOR | CONFORT INTERIOR

26. 27.

C . O . N . F. O . R . T.

I . N . T. E . R . I . O. R

U.N.I.V.E.R.S. C.U.L.O.R.I.

CULORI INTERIOARE

JANTE ALIA J UȘOR
Jante aliaj 20” cu design ”Sputtering”,
pneuri 255/50 R20

Jante aliaj 18” cu design ”Diamond Cutting”,
pneuri 255/60 R18

Jante aliaj 17”,
pneuri 235/70 R17
Maro ”COGNAC”

Piele Nappa cu cusătură
ornamentală

Piele Nappa cu cusătură
ornamentală

Iluminare ambientală la mânerul portierelor ...

... și în buzunarele portierelor

Spațiu depozitare ochelari

Cameră video frontală cu senzor de ploaie și
control automat al luminii

Stofă

CULORI EX TERIOARE
Consolă centrală

Negru ”ASH”

Portiere față

Gri Elemental (ACY)

Albastru ATLANTIC (BAU)

Piele Nappa cu cusătură
ornamentală

Gri MARBLE (ACM)

Stofă

Cotieră centrală spate

Mânere suplimentare pe stâlpul B (pt. off-road)

Port USB și priză 12V consola centrală, port USB și priză
220 V/115 V în rândul al 2-lea

Suporturi mari pentru pahar (cotiere centrale față
și spate)

Portiere spate

Spații depozitare (în portierele față și spate)

Bej ”Ivory”(fildeș)

Alb Grand (WAA)

Torpedou generos și compartiment consolă
centrală

Copertină și plasă bagaje portbagaj

Buzunar lateral în portbagaj

Alb perlat PEARL WHITE (WAK)

Argintiu Fine (SAF)

NEGRU SPACE (LAK)

Praguri iluminate la ușile din față
CONFORT INTERIOR | UNIVERS CULORI

28. 29.

CONFORT INTERIOR

30. 31.
31.

C . O . M . P. L . E . T . Ă . R . I .

T. E . H . N . I . C . E .

D I N CO LO D E M O D I F I C Ă R I L E T E H N I C E Ș I D E D E S I G N ,
R E X TO N G 4 S - A MA I Î M B O G ĂȚ I T C U U R MATO A R E L E
Cheie Inteligentă -> Mânere deschidere portiere cu senzori de atingere, dotare serie la echiparea
PREMIUM sau opțională pentru echiparea STYLE
Pachetul “Elegant” include pentru scaunul șoferului un reglaj lombar ajustabil electric pe 4 direcții
Pachetul “Elegant” include pentru scaunul pasagerului o opțiune de culisarea față-spate, ajustabilă
electric
Pentru o mai bună protecție a mediului și o mai eficientă neutralizare a emisiilor de NO, Rexton G4 a
fost echipat cu un sistem SCR (Selective Catalytic Reduction) cu aditiv AdBlue®.
Normă de emisii – EURO6 D Temp

COMPLETĂRI TEHNICE

33.

DIMENSIUNI EX TERIOARE

1,825mm

1,640mm
1,960mm

2,865mm

1,640mm

4,850mm
34. 35.

