NOVÝ

JEDINEČNÉ SCHOPNOSTI.
JEDINEČNÁ PŘITAŽLIVOST.
JEDINEČNÉ AUTO.
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PROPRACOVANÝ
DESIGN

Zobrazena volitelná výbava
1

Jak se na luxusní a robustní SUV patří, má Rexton výraznou
masku, nově s diagonálním vzorem pevného řetězu
evokujícím jeho sílu. Nahoře je lemován stylově zapuštěnými
kryty světlometů a dole nárazníkem v barvě karoserie s ostře
řezanými liniemi. Výsledný dojem z nového Rextona je osobitý
a sebevědomý.

2

1 Full LED světlomety
2 Vnější zpětné zrcátko s integrovaným podsvícením
3 Přední mlhovky

3
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1

IMPOZANTNÍ
A PŘÍMOČARÝ
Nový Rexton vyzařuje dokonalou preciznost i při pohledu
zezadu. Ta se projevuje v harmonicky vypracovaných
konturách, které vytváří design ve stylu sofistikované elegance.
Horizontálně prodloužená zadní světla opticky zvětšují dojem
už i tak robustního SUV. Rexton je praktickým partnerem
pro každodenní použití disponující vlastnostmi luxusního
a skutečného terénního vozidla zároveň. Bez kompromisů.

2

1 Full LED zadní kombinovaná světla
2 LED osvětlení zadní poznávací značky
3

3 Variabilní směrovky
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PRÉMIOVÝ STYL
Jednoduché ovládací prvky a interiér z kvalitních prémiových materiálů vám poskytnou radost z řízení a potěšení z cestování.
Komfort se stane součástí vašeho každodenního života a každá cesta bude jediněčným zážitkem. Pohodlí interiéru podtrhuje měkká
prošívaná Nappa kůže. Stylový, prémiový, pohodlný - takový je nový Rexton.
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PŘEHLEDNÝ A MODERNÍ INFOTAINMENT
Veliký 12,3" displej přístrojové desky přehledně zobrazuje vše, co zrovna potřebujete. Díky
uživatelsky přívětivému rozhraní se tak můžete lépe soustředit na řízení. Při zařazení zpátečky
se zpětná zrcátka sklopí, což velmi oceníte při parkování. V tom vám dále pomůže 3D
monitorovací systém zobrazující okolí vozu v rozsahu 360° na 9,2" obrazovce infotainmentu
s vysokým rozlišením. Dotykový displej umožňuje ovládat navigaci i audio, včetně rádia, MP3
a DAB (digitálního zvukového vysílání). Konektivita s Apple CarPlay a Google Android Auto je
samozřejmostí, stejně jako se zařízením typu USB.

12,3" PLNĚ DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Apple CarPlay a Google Android Auto
Cestující mohou k displeji připojit svůj chytrý telefon a snadno tak telefonovat,
komunikovat s přáteli či poslouchat hudbu ze svého telefonu.
*Dostupné pro oba typy Smart Audio Multimedia dotykového displeje
(9,2" systém s navigací / 8" smart audio systém)

3D MONITOROVACÍ SYSTÉM OKOLÍ S ROZSAHEM 360°

Rozsah

360°

1 Posilovač řízení s proměnnou intezitou závislou na cestovní rychlosti & vyhřívání volantu
2 9,2" HD displej s navigací 3 Elektronická parkovací brzda s funkcí "auto-hold"
Zrcadlení AVN displeje na digitální přístrojové desce

1

2

3
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VELIKÝ VARIABILNÍ
INTERIÉR

KONFIGURACE SEDADEL 5MÍSTNÉ VERZE

Rexton nabízí nebývalý cestovní komfort pro všechny pasažéry. Obě
přední sedadla jsou elektricky nastavitelná (sedadlo řidiče s pamětí na 3
různá nastavení a elektrickou bederní opěrkou) a ventilovaná. Sedadla v
první i druhé řadě jsou samořejmě vyhřívaná.
Komfortní sedadla ve druhé řadě jsou sklopná ve dvou polohách, a tak
nabízejí velikou flexibilitu interiéru pro uložení nákladu.

5

místná
verze

2. řada sedadel sklopená ze 40 %
(1376 l)

2. řada sedadel sklopená z 60 %
(1,652 l)

2. řada sedadel sklopená ze 100 %
(1,977 l)

KONFIGURACE SEDADEL 7MÍSTNÉ VERZE

3. řada sedadel sklopená,
2. řada sedadel sklopená ze 40 % (1,201 l)

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

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

3. řada sedadel sklopená z 50 %,
2. řada sedadel sklopená z 60 % (1029 l)

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

7

místná
verze

SKLOPNÁ SEDADLA PRO PŘEPRAVU ZVLÁŠTĚ DLOUHÝCH PŘEDMĚTŮ
Sedadla ve druhé řadě mohou být sklopena do druhé polohy, aby byl zajištěn snadný přístup do třetí řady sedadel.
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OBROVSKÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Do zavazadlového prostoru nového Rextonu naložíte opravdu cokoliv - dáte za sebe klidně i
čtyři golfové bagy. Máte plné ruce a nevíte kam věci položit při otevírání dveří zavazadlového
prostoru? Jednoduše mějte chytrý klíč v kapse, stůjte poblíž zadní části vozidla tři sekundy a
dveře zavazadlového prostoru se samy automaticky otevřou.

1 Inteligentní elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
- Velké dveře zavazadlového prostoru se snadno otevírají a zavírají
- Jednoduché ovládání
2 2. řada sedadel sklopená ze 100 % (5místná verze)
3 Zavazadlový prostor se zvednutým dnem a zadními sedadly
ve standardní poloze (5místná verze)

2

1

3
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VYNIKAJÍCÍ TERÉNNÍ SCHOPNOSTI A KOMFORT
LUXUSNÍHO VOZU
Rexton je poháněn silným 2,2 l dieslovým motorem, který poskytuje potřebný výkon i točivý moment, když se rozhodnete náhle zrychlit či třeba táhnout
těžký přívěs. Nová 8stupňová automatická převodovka E-Tronic vyniká plynulým řazením rychlostních stupňů a svou úsporností.

2,2 L DIESELOVÝ MOTOR

PŘEPÍNATELNÝ POHON 4WD

Maximální výkon (PS/rpm)

Přepínatelný pohon všech kol umožňuje řidiči kdykoliv
aktivovat systém 4WD v závislosti na měnících se
podmínkách na silnici nebo mimo ni.

202 / 3,800
Maximální kroutící moment (Nm/rpm)

441 / 1,600~2,600
2WD – pohon 4WD High – pohon 4WD Low – pohon
zadních kol
všech kol lze
všech kol s redukcí
pro běžné
zapnout
pro překonání
silniční podmínky
i během jízdy
nejextrémnějších
a nižší spotřebu
terénních
paliva
podmínek

Zdvihový objem motoru (CC)

2,157
Dieselový motor

e-XDi220

Systém uzávěrky diferenciálu

*S automatickou převodovkou

8RYCHLOSTNÍ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
SE SYSTÉMEM SHIFT-BY-WIRE

Dojde-li k protáčení kol na povrchu s rozdílnou adhezí, tento
systém uzamkne diferenciál, tak aby se obě kola otáčela stejnou
rychlostí a pomohla vozu dostat se i z té nejtěžší terénní situace.

NEZÁVISLÁ VÍCEPRVKOVÁ ZADNÍ NÁPRAVA
Víceprvková zadní náprava umožňuje pohyb zadních
kol nezávisle na sobě. Řízení vozidla je tak bezpečnější
a komfortnější i na nerovném povrchu vozovky. Rázy
vznikající z nerovností povrchu jsou úspěšně tlumeny
víceprvkovou nápravou a jen nepatrné množství
vibrací je přenášeno na karoserii.
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1

2

3

VYSOKOPEVNOSTNÍ OCEL = SÍLY POD KONTROLOU
Rexton je postaven na novém konceptu čtyřvrstvého rámu podvozku (tzv. "Quad-frame"), který izoluje kabinu od povrchu vozovky a hluku motoru a
pomáhá chránit cestující před nárazovými silami. Karoserie je k rámu uchycena na osmi místech (což je nejvíce ve své třídě).
To výrazně zlepšuje kvalitu jízdního projevu a stabilitu řízení vozidla.

1 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, a tak vozidlo disponuje mimořádnou
torzní tuhostí. Zesílená konstrukce poskytuje cestujícím dokonalou bezpečnost.

2 DEFORMAČNÍ ZÓNA
Deformační zóna je umístěna v přední části rámu
podvozku v oblasti, která je v případě čelní srážky
vystavena přímému nárazu.
Tato deformační zóna dokáže výrazně pohltit sílu
nárazu a chránit tak cestující uvnitř vozu.

3 ČTYŘVRSTVÝ RÁM
Celý rám podvozku je vyroben ze speciální čtyřvrstvé
oceli s vysokou pevností, která ochrání posádku nejen
při boční srážce.
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BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM
Ještě více inteligentních sytémů pro předvídání a předcházení nehodám
Pokročilé asistenční systémy řízení vozů SsangYong používají umělou inteligenci v mnoha aspektech řízení. Pomohou vám zůstat ve střehu, mimo nebezpečí a mít řízení pod kontrolou. Kromě
stávajících asistenčních systémů jsou v Rextonu nově k dispozici všechny níže uvedené funkce.
NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

Inteligentní adaptivní tempomat (IACC)

Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LKA)

Upozornění na pozornost řidiče (DAW)

Udržování vozu uprostřed jízdního pruhu (CLKA)

Kombinace adaptivního tempomatu a asistentu pro
udržování vozu uprostřed jízdního pruhu.

Díky čelní kameře systém automaticky ovládá volant, aby
zabránil opuštění jízdního pruhu, pokud není
signalizována změna směru jízdy.

Pokud systém DAW zjistí, že pozornost řidiče byla výrazně
snížena, upozorní řidiče zvukovou výstrahou a grafikou
na palubním počítači.

Pomocí čelní kamery systém rozpozná okraje jízdního
pruhu a udržuje vozidlo v jeho středu.

Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDW)

Asistent zadního příčného provozu (RCTA)

Asistent detekce slepého úhlu (BSA)

Varování při vystupování (SEW)

SDW detekuje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a
varuje řidiče, pokud není zajištěna bezpečná vzdálenost
obou vozidel.

Pokud hrozí při couvání srážka s příčně jedoucím
vozidlem, asistent RTCA automaticky zabrzdí,
aby zabránil kolizi.

Pokud hrozí při změně jízdního pruhu kolize s vozidlem
ve slepém úhlu, tento asistent pomůže zabránit srážce
aktivací brzdného systému.

Systém SEW využívá zadní radary vozidla k detekci
automobilů blížících se zezadu a upozorňuje cestující na
nebezpěčí při otevření dveří a vystoupení.
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BEZPEČNOST PROMYŠLENÁ DO DETAILU
Rexton je vybaven devíti airbagy, včetně kolenního airbagu řidiče a bočních airbagů druhé řady sedadel.
Volant a sloupek řízení jsou speciálně navrženy tak, aby absorbovaly sílu nárazu a ochránily oblast hrudníku řidiče. Aktivní opěrky hlavy se v případě
kolize pohybují dopředu, aby zredukovaly na minimum mezeru mezi hlavou cestujícího a opěrkou a zabránily tak poranění krční páteře.

1 Signály nouzového zastavení (ESS)

2 Asistent sjezdu z kopce (HDC)

4 Elektronický stabilizační program (ESP)

5 Aktivní ochrana proti převrácení (ARP) 6 Brzdový asistenční systém (BAS)

3 Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

7 Systém omezující rozhoupání přívěsu

1

2

9 AIRBAGŮ

1 Airbag řidiče

4 5 Postranní airbagy řidiče a spolujezdce

2 Kolenní airbag řidiče

6 7 Postranní airbagy zadních sedadel

3 Airbag spolujezdce

8 9 Hlavové airbagy

3
5

8

6

3

6
4

1
2
S
ESP

Bez
ESP

7

5

4

9

7
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HŘEJIVÝ POCIT DOMOVA
KDEKOLIV NA CESTÁCH
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VNĚJŠÍ VZHLED
Buďte připraveni na cokoliv a vždy stylově.

17" disky z lehké slitiny

18“ disky z lehké slitiny, Diamond Cutting

20“ disky z lehké slitiny, Sputtering

Dálkové ovládání oken skrze smart klíč

Funkce doprovod (pozdržené vypínání světlometů)

Funkce "Welcome" (uvítací světlo)

Automatické sklopení zrcátek při couvání

Bezklíčové odemykání, osvětlené kliky dveří

Elektrické ovládání oken s ochranou proti přivření

Čelní sklo Solar Control s UV filtrem a filtrem hluku,
rozmrazování v prostoru stěračů

Střešní ližiny

Elektrické střešní okno s ochranou proti přivření

Sada na opravu pneumatiky

Systém kontroly tlaku pneumatik

Parkovací asistenční systém

INTERIÉR
Smart technologie a propracovaný interiér zaměřený na funkčnost a jednoduché ovládání vás budou provázet na každé cestě.

3,5" palubní počítač

8" smart audio

Automatické spínače dálkových světel a stěračů

Multifunkční volant

Dvouzónová plně automatická klimatizace,
3. řada sedadel s přívody vzduchu

Volba jízdních režimů a ovladač funkce start-stop

Sedadlo řidiče s pamětí

Elektrické ovládání sedadla spolujezdce na boku
opěradla dostupné ostatním pasažérům

Vyhřívání předních a zadních sedadel

Ventilovaná přední sedadla

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce

Dvě polohy sklopení 2. řady sedadel
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INTERIÉR

Bezdrátové nabíjení telefonů

Sluneční clony oken zadních bočních dveří

Držák na 2 nápoje, 2 USB zdířky

Vývody vzduchu v zadní části středového tunelu

Ovládací panel nad hlavou řidiče a spolujezdce,
dotykové ovládání osvětlení interiéru, signalizace
nezapnutí bezpečnostních pásů

Osvětlené prahové lišty z nerezové oceli

12V zásuvka a 2zdířková USB nabíječka

Smart klíč

Roletka zavazadlového prostoru (pouze pro 5místnou

Dno zavazadlového prostoru nastavitelné do 2 úrovní

Kosmetické zrcátko s osvětlením ve sluneční cloně

Těsnící ochrana kolem motorového prostoru

verzi)

BAREVNÉ PROVEDENÍ
BARVY EXTERIÉRU

Základní barva GRAND bílá
(WAA)

Metalická barva PEARL bílá
(WAK)

Metalická barva ELEMENTAL
šedá (ACY)

Metalická barva ATLANTIC
modrá (BAU)

Metalická barva MARBLE
grafitová (ACM)

Metalická barva SPACE černá
(LAK)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

Černý interiér ASH BLACK (LBR)

Umělá kůže

Hnědý interiér ESPRESSO BROWN (OAY)

Světlý interiér SNOW BIEGE (EBD)

Prošívaná kůže

*Kožená sedadla obsahují částečně i umělou kůži
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Některé prvky výbavy uvedené v této brožuře jsou volitelné a nemusí být dostupné u všech
modelů na všech trzích. Ve všech specifikacích mohou nastat změny bez předchozího
upozornění. Aktuální informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

WAE Kft.
2040 Budaörs,
Szabadság ucta 117.
www.ssangyong.cz
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