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NOVÝ REXTON G4. JE MNOHEM
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.
Nabízí více než kdykoliv předtím
Nový Rexton je bezpečnější, prostornější a působivější než kdykoliv předtím.
Model G4 otevírá zcela novou kapitolu v historii SUV aut. Působivý design,
speciální složení budoucích technologických řešení, které neznají kompromis.
Ať už jde o pětimístné nebo sedmimístné provedení, můžete si být jisti, že i
nejdelší cesta bude bezpečná, pohodlná a příjemná.

03.

KOMPLETNĚ PŘEPRACOVANÝ,
MODERNÍ ZEVNĚJŠEK

Světlomety s vysokým výkonem, integrovaná
směrová světla a LED denní světla ve znamení
jednoduchosti a elegance.

Nový Rexton G4 je elegantním představitelem klasických SUV hodnot. Díky
svým impozantním rozměrům každý detail vyzařuje klid, bezpečnost a
preciznost. Robustní a markantní, zároveň však sportovně elegantní. Výrazně
prodloužená kapota, dynamická linie střechy a siluety, výrazné a originální
světlomety, rámující clonu chladiče. Díky těmto prvkům působí SUV
impozantně.

Vnější zpětná zrcátka s integrovaným
podsvícením a ukazatelem směru

Kombinovaný LED mlhový světlomet s přisvětlením
do zatáčky
VNĚJŠÍ VZHLED

04. 05.

IMPOZANTNÍ, ROBUSTNÍ
VZHLED
Zbrusu nový Rexton vyzařuje dokonalou harmonii i při pohledu
zezadu.
Ta se projevuje v precizně vypracovaných konturách, které tvarují design
Rextona ve stylu elegance a sofistikovanosti. Horizontálně prodloužená zadní
světla už i tak impozantní SUV na pohled opticky zvětšují, dbajíc však o to, aby
vůz i nadále zůstal praktickým partnerem pro každodenní použití, disponujícím
vlastnostmi skutečného terénního vozidla. Bez kompromisů.

Zadní LED světla

LED osvětlení zadní poznávací značky

Nízký lem prahu
VNĚJŠÍ VZHLED

06. 07.

PROMYŠLENÝ LUXUS

Kvalita vyšší třídy a pohodlí
Trvanlivé, kvalitní prémiové materiály v paletě elegantních
barev odhalují příchod nové éry. Centrální dotykový displej s
uhlopříčkou 9,2“, se stupněm vybavení „Premium“,
elegantní čalounění z Nappa kůže s prošívaným vzorem,
jemné osvětlení na palubní desce a dveřích, ergonomicky
tvarovaná, ventilovaná a vyhřívaná přední sedadla, aby se
komfort stal součástí vašeho každodenního života. Aby
každá cesta byla jediněčným a fantastickým zážitkem.

Černé kožené čalounění s prošívaným vzorem, béžové obložení střechy

Volitelná barva interiéru:
– Béžová tkanina nebo kůže, béžové obložení střechy
– Černá tkanina nebo kůže, béžové obložení střechy
– Hnědá kůže, černé obložení střechy

Béžové kožené čalounění s prošívaným vzorem, béžové obložení střechy

Kožené čalounění hnědé barvy cognac s prošívaným vzorem, vnitřní černé obložení střechy
VZHLED INTERIÉRU

08. 09.

PODPORA APPLE CARPLAY A GOOGLE ANDROID

ŘÍDIT JE RADOST.
CESTOVAT JE POTĚŠENÍ.

Připojení k zařízením smartphone: vyřizování hovorů a
zpráv nebo přehrávání hudby z externího zdroje. Tato
funkce je k dispozici pro multimediální jednotky 8“ a 9,2“.

Dobrý výhled na okolí
Nový Rexton je vybaven 360 stupňovým kamerovým systémem, který sjednocuje
obraz 4 různých širokoúhlých optických jednotek (přední, zadní a po stranách)
do úplného obrazu z ptačí perspektivy, usnadňujíc tak parkování a řízení při
nízké rychlosti.

Chytrý multimediální systém: v duchu doby

Řízení závislé na rychlosti & vyhřívaný
volant

9,2“ multimediální navigační jednotka
s dotykovým displejem

360 STUPŇOVÝ 3D KAMEROVÝ SYSTÉM POSKYTUJE ŘIDIČI POHLED Z
PTAČÍ PERSPEKTIVY
Přední
kamera

Od výbavy třídy Clever je k dispozici volitelná multimediální jednotka s
dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 9,2“, která podporuje technologie Apple
Carplay a Google Android. Systém dokáže přehrávat různé zvukové soubory
(např. mp3) nebo jiné obrazové a video soubory s vysokým rozlišením uložené
na vestavěném pevném disku. Dokáže také používat datové nosiče a nahrát
živé vysílání pomocí USB zásuvky.

ŘADA PŘÍSTROJŮ SUPER VISION

Elektrická automatická brzda s funkcí
asistent rozjezdu do kopce

360°

Boční
kamera
Zadní
kamera

RŮZNÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍHO ZOBRAZENÍ RYCHLOSTI

Klasický

Animovaný

Související s otáčkami motoru

FUNKCE PALUBNÍHO POČÍTAČE

Multifunkční, barevný 7“ displej v řadě přístrojů

Volitelný zvukový signál při
změně směru

Systém upozornění na opuštění
jízdního pruhu (LDWS)

Signalizace stavu elektrických
dveří zavazadlového prostoru

Zobrazení navigačních
informací
PROSTŘEDÍ PRO ŘÍZENÍ

10. 11.

VELIKÝ, VARIABILNÍ INTERIÉR
Interiér Rextonu G4 nabízí královské pohodlí až pro 7 cestujících.
Vyhřívaná první a druhá řada sedadel, černé, béžové nebo hnědé
(v případě vybavení třídy Premium) kožené čalounění prémiové
kategorie s prošívaným vzorem, sedadlo řidiče, které se při
nastupování a vystupování automaticky posune dozadu, elektronicky
nastavitelné do 8 směrů, a sedadla pro cestující, nastavitelné do
4 směrů, to vše slouží maximálnímu pohodlí. Sedadlo s pamětí
dokáže uložit tři různá nastavení, což platí i pro polohu vnějších
zpětných zrcátek.

VARIANTY NASTAVENÍ SEDADEL V PŘÍPADĚ PĚTIMÍSTNÉHO MODELU
2. řada sedadel sklopená o 40%
(1376 l)

2. řada sedadel sklopená o 60%
(1652 l)

2. řada sedadel sklopená o 100%
(1977 l)

Sedmimístné provedení

Sklopná sedadla pro ještě větší prostor zavazadla
Druhá řada sedadel může být sklopena a tak poskytuje snadnější přístup k poslední třetí řadě sedadel.

VARIANTY NASTAVENÍ SEDADEL V PŘÍPADĚ SEDMIMÍSTNÉHO MODELU
3. řada sedadel sklopená,
2. řada sedadel sklopená o 40% (1201 l)

3. řada sedadel sklopená,
2. řada sedadel sklopená o 60% (1477 l)

3. řada sedadel sklopená o 50%,
2. řada sedadel sklopená o 40% (777 l)

3. řada sedadel sklopená o 60%,
2. řada sedadel sklopená o 60% (1029 l)

3. řada sedadel sklopená,
2. řada sedadel sklopená o 100% (1806 l)

Pětimístné provedení
VARIABILITA INTERIÉRU

12. 13.

REXTON G4. DOSTATEK
MÍSTA, OBROVSKÝ
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Zavazadlový prostor Rextonu je dokonale vhodný i pro umístění
vysloveně velkých zavazadel. Už nikoho a nic nemusíte nechat
doma kvůli nedostatku místa.
Často se může stát, že máte obě ruce plné. V tom případě mohou znamenat
pomoc motorizované chytré dveře zavazadlého prostoru. Když systém
detekuje vysílač bezklíčového otevírání v blízkosti auta (1 m), po třech
vteřinách automaticky otevře dveře zavazadlového prostoru, který pak lze
jediným stisknutím tlačítka zas zavřít.

2. řada sedadel sklopená o 100% (pětimístní model)

Motorizované chytré dveře zavazadlového
prostoru - k dispozici pouze s převodovkou AT
– Masivní dveře zavazadlového prostoru se snadno
otevírají a zavírají
– Jednoduché ovládání pomocí tlačítka

Zavazadlový prostor, který lze získat sklopením sedadel (pětimístný model,
zvednuté dno zvazadlového prostoru)

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

14. 15.

ROZVINUTÁ
TECHNOLOGICKÁ
ŘEŠENÍ

SYSTÉMY PODPORY
ŘÍZENÍ:
ULTRAMODERNÍ
INOVACE

Automatický systém nouzového brzdění
(AEBS)

Systém pro upozornění na změnu
jízdního pruhu (LDWS)

Automatický systém nouzového brzdění pomocí senzorů sleduje předměty před vozidlem. Pokud systém posoudí situaci tak, že
nastalo nebezpečí srážky, upozorní řidiče, a
v případě absence aktivity dokáže bez interkace uživatele vozidlo zpomalit nebo dokonce i zastavit.

Pokud neprobíhá signalizování změny
směru a radar zpozoruje změnu jízdního
pruhu, ozve se zvuková signalizace.

Řidič a auto musí každý den čelit celé řadě výzev. Nový
Rexton G4 je na to skvěle připravený. Mnoho bezpečnostních, komfortních a asistenčních systémů dokáže
včas upozornit na případné kritické situace a pomoci
řidiči vyhnout se nebezpečí.
Assistent změny jízdního pruhu (LCA)

Varování před čelní srážkou (FCW)

Asistent dálkových světel (HBA)

Senzory v automobilu detekují, když se
zezadu blíží vozidlo. V takovém případě
výstražné světlo integrované do vnějšího
zpětného zrcátka oznámí, zda je změna
jízdního pruhu nebo zatáčení bezpečné.

Systém upozorňuje řidiče výstražnou světelnou signalizací na příliš malou sledovací
vzdálenost. V případě nebezpečí kolize varuje řidiče, což může pomoci řidiči při brzdění anebo v případě absence aktivity řidiče
může samostatně snížit rychlost.

Pokud systém detekuje protijedoucí vozidla, nebo vozidla před ním ve stejném
jízdním pruhu, průběžně nastavuje
osvětlenou vzdálenost tak, aby světelný
kužel končil před vozidly. Nejsou-li systémem detekována žádná vozidla, aktivuje
systém automaticky opět dálková světla.

Asistenční systém pro rozpoznávání
dopravních značek (TSR)

Asistenční systém pro sledování
slepého úhlu (BSD)

Asistenční systém pro monitorování
provozu za vozidlem (RCTA)

Systém rozpozná dopravní značky, které
se dostanou do jeho zorného pole a zobrazí je na centrálním displeji. Zvyšuje
bezpečnost při řízení, snižuje stres a pomáhá i vyhnout se pokutám za překročení rychlosti.

Pokud systém detektuje jiné vozidlo v
slepém úhlu, upozorní řidiče vizuální
signalizací ve vnějším zpětném zrcátku.

RCTA vysílá radarové signály do stran,
detekuje blížící se vozidla, která nejsou v
době couavání viditelná. Jakmile zaznamená přijíždějící vozidlo, vydá signál.

AKTIVNÍ BEZPEČÍ

16. 17.

VYNIKAJÍCÍ TERÉNNÍ SCHOPNOSTI,
KOMFORT JÍZDY V LUXUSNÍM VOZU
V novém těle nový duch
V nejnovější verzi Rextonu pracuje 2,2 litrový dieselový motor s přímým vstřikováním e-XDI LET (Low-end Torque), který je větší,
silnější, důraznější než dosavadní, navzdory tomu však odpovídá nejpřísnější emisní normě Euro 6d TEMP není nejaktuálnější emisní
zjistit kterou
plní. V závislosti na převodovce při výkonu 181 HP podává úctyhodný točivý moment (MT 400 Nm – AT 420 Nm) v
norma, aktuálně
nejčastěji používaném rozsahu otáček 1400–2800. Výsledkem jsou mimořádně dynamické jízdní vlastnosti a příznivá spotřeba
paliva. Nový Rexton G4 má ve své kategorii vynikající kapacitu vlečení až 3t (AT). Podvozek Rextonu díky technologickým řešením,
používaným především u luxusních sedanů, poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a komfort cestování. Nicméně díky možnosti zapnutí
pohonu všech kol obstojí i v nejtvrdším terénu.

PŘEPÍNATELNÝ POHON 4WD

Díky přepínatelnému pohonu všech kol 4WD, jehož
projektantem je firma Borg Warner, Rexton G4 obstojí i v nejtěžším terénu. Otočný přepínač na středové konzole umožňuje řidiči vybrat si ze tří režimů:

RWD pohon zadních kol
(2H): za normálních
silničních podmínek pro
lepší spotřebu paliva

4WD High Gear Mode pohon
všech kol (4H):
lze zapnout i během jízdy

4WD Low Gear Mode se
sníženým výkonem (4L):
pro překonání nejextrémnějších terénních
podmínek

REX TON G4: PODVOZEK TAKÉ VYNIKÁ
PŘEDNÍ NÁPRAVA S DVOJITÝMI
PŘÍČNÝMI RAMENY

7 stupňová automatická převodovka E-tronic
Sedmirychlostní převodovka E-Tronic vyvinutá společností Mercedes-Benz
nastavuje optimální převodové stupně (jakoby četla myšlenky řidiče) v souladu s aktuálním stylem jízdy řidiče a díky tomu zajišťuje vynikající zážitek
z jízdy a nízkou spotřebu paliva.
Maximální výkon

181

Max.

HP/

4000 ot/min

Maximální kroutící moment
Přední náprava s dvojitými
příčnými rameny, stabilizátor,
spirálové pružiny a plynové
tlumiče zajišťují optimální
adhezi kol na vozovce a komfort
cestování bez otřesů.

420

Nm/

1600~2600 ot/min

Zdvihový objem motoru

2157

(ccm)

Dieselový motor

e-XDi220
Verze s automatickou převodovkou
MOTOR | PŘEVODOVKA | ZAVĚSENÍ | SOUSTROJÍ

18. 19.

PŘESVĚDČIVÁ SPOLEHLIVOST
Říše nedělitelné bezpečnosti a ticha

NEJMODERNĚJŠÍ AUTOMOBILOVÁ TECHNOLOGIE:
OCEL S VYSOKOU PEVNOSTÍ V TAHU
Karoserie Rextonu byla projektována tak, aby byla mimořádně tuhá a
robustní. Více než 81,7% konstrukce auta je vyrobena z oceli s vysokou
pevnostní v tahu. Tato mimořádně trvanlivá slitina posiluje přední, zadní a
boční části auta, takže vozidlo má mimořádnou torzní tuhost, hodnou pravého
SUV auta. Zesílený prostor poskytuje cestujícím dokonalou bezpečnost.

Karoserie Rextonu G4 a jeho podvozek byly projektovány tak, aby
zachytily a odvedly sílu i těch nejzávažnějších kolizí, a tak chránily
cestující. Příčný nosník předního nárazníku je připevněn přímo k rámu
podvozku a přední i zadní nárazníky jsou opatřeny speciální výztuhou
pro zachycení čelních srážek a nárazů zezadu. Bezpečnost řidiče a
jeho cestujících dále chrání teleskopický sloupek volantu, předpínače
a omezovače síly bezpečnostních pásů, aktivní opěrky hlavy a až 9
airbagů.
Interiér nového Rextonu je říší ticha. Díky moderním zvukově izolačním
materiálům, použitým v prostoru pro cestující a v prostoru motoru, se
můžete cítit pohodlně i při vyšší rychlosti jízdy.

DEFORMAČNÍ ZÓNA
Deformační zóna je umístěna v přední části rámu podvozku v oblasti, která
je v případě čelní srážky nejvíce vystavena vnějším vlivům. Tato deformační
zóna dokáže výrazně pohltit vliv nežádoucí síly, a chránit tak tělesnou
integritu cestujících.

ČTYŘVRSTVÝ RÁM PODVOZK
Celý rám podvozku je vyroben ze speciální čtyřvrstvé oceli s vysokou
pevností, která chrání nejen v případě čelní, ale i boční kolize.

PASIVNÍ BEZPEČNOST

20. 21.

BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM
Pokročilá ochrana cestujících
Nový Rexton je navržen tak, aby chránil Vás a Vaši rodinu v těch nejneočekávanějších
situacích. U nového modelu G4 ke standardnímu vybavení patří 6 airbagů (volitelně
9 airbagů): airbag řidiče a spolujezdce (na straně spolujezdce je možné vypnout), přední
boční airbagy a závěsné airbagy. Bezpečnosti cestujících na předních sedadlech dále
slouží teleskopický sloupek volantu, předpínače a omezovače síly bezpečnostních pásů a
aktivní opěrky hlavy.

Systém signalizace nouzového
brzdění (ESS)

Systém pro jízdu v kopcích
(HDC)

9 AIRBAGŮ
1
2
3
4, 5
6, 7
8, 9

Airbag řidiče
Kolenní airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Boční airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbag zadního sedadla
Závěsné airbagy

Asistent pro rozjezd do kopce
(HSA)

Stabilizační program (ESP) & Aktivní ochrana při převrácení (ARP) & brzdový asistent (BAS)
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY | AIRBAGY

22. 23.

GRANDIÓZNÍ. PŮSOBIVÝ.
Jsme hrdí na naše dědictví
Prémiové terénní vozidlo Rexton bylo zcela obnovené a jeho už čtvrtou generaci,
verzi pod názvem Rexton G4 představila společnost Ssangyong v létě roku
2017. První generace modelu Rexton v roku 2001, jako vlajková loď značky,
vytvořila novou kategorii v korejské automobilové výrobě, která si od té doby
udržuje vedoucí pozici mezi korejskými prémiovými terénními vozidly. Rexton
G4 je pravý SUV, vlastnit ho je nepochybně výhra.

V N Ě J Š Í

V Z H L E D

P O H O D L Í

Dálkové ovládání okna

Automatické zamykání dveří

Funkce Follow me home (pozdržené
vypínání světlometů)

Funkce Welcome light (uvítací světlo)

3,5“ monochromatický displej v jednotce
přístrojů (vybavení třídy Clever, Style)

Multifunkční volant

Sloupek volantu nastavitelný ve 4 směrech

Multimediální audio systém s dotykovým
displejem 8“ (vybavení třídy Clever)

Pulzní ovládání okna

Osvětlené kliky dveří

Čelní sklo Solar Control s UV filtrem a filtrem
hluku, ramena stěračů s funkci rozmrazovaní

Střešní lišty

Spínače dálkových světel a stěračů

Sedadlo řidiče s pamětí (volitelné)

Sedadlo řidiče s pamětí s funkcí
„Easy Access“

Dvouzónová digitální klimatizace 3. řada
sedadel s přívody vzduchu

Střešní okno

Parkovací radar

Souprava na opravu defektu

Systém kontroly tlaku pneumatik

Vytápění předních a zadních sedadel

Elektricky nastavitelná, ventilovaná přední
sedadla

Integrovaný panel přepínání funkcí

Chytrý klíč
VNĚJŠÍ VZHLED | POHODLÍ

26. 27.

P O H O D L Í

E X T E R I É R – I N T E R I É R
B A R V Y

VOLITELNÁ BARVA INTERIÉRU

DISKY KOL Z LEHKÉ SLITINY
20“ disky Sputtering
18“ disky Diamond Cutting
17“ disky z lehké slitiny
disky kol s pneumatikami 255/50 R20
disky kol s pneumatikami 255/60 R18
pneumatiky 235/70 R17

Kožené čalounění hnědé barvy cognac s prošívaným vzorem,
černé obložení střechy (černé šelakové vložky na volantu)

Kožené čalounění z
hnědé kůže nappa

Čalounění z černé kůže
nappa nebo

Osvětlení vnitřní kliky dveří

Tlumené osvětlení integrované ve dveřích

Střešní konzola s držákem brýlí

Přední modul kamery s dešťovým a
světelným senzorem

z tkaniny

Černá tkanina nebo kůže, béžové obložení střechy
(volant se stříbrnými vložkami)

VOLITELNÉ VNĚJŠÍ BARVY
Na centrální konzole

V předních dveřích

ELEMENTAL šedá metalíza (ACY)

ATLANTIC modrá metalíza (BAU)

Čalounění z béžové kůže
nappa nebo

SABBIA béžová metalíza (EBE)

z tkaniny

Pro 2. řadu sedadel

Držák na sloupku „B“

USB přípojka a nabíječka na středové konzole, USB
přípjka 220V/115V pro 2. řadu sedadel

Velké držáky nápojů

V zadních dveřích

Kapsy na mapy
Béžová tkanina nebo kůže, béžové obložení střechy
(volant se stříbrnými vložkami)

GRAND bílá (základní lak – WAA)

Schránka před spolujezdcem a úložný
prostor na střední konzole

Roleta a síťka do zavazadlového prostoru
(v případě pětimístného modelu)

Kapsa zavazadlového prostoru

Metalická barva PEARL bílá (WAK)

FINE stříbrná metalíza (SAF)

SPACE černá metalíza (LAK)

Kryt předního prahu z nerezové oceli s
nápisem Rexton (s osvětelním)
POHODLÍ | VNĚJŠÍ – VNITŘNÍ BARVY
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ROZMĚRY

1,825mm

1,640mm
1,960mm

2,865mm
4,850mm

1,640mm

