od

1.109.900 Kč PREMIUM +

Akční ceník REXTON PREMIUM+
platný od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022

PAKET PREMIUM+
(V CENĚ 70 000 Kč) ZDARMA
360 stupňová kamera (AMS)
Elektrické ovládání dveří
zavazadlového prostoru SMART
Detekce slepého úhlu s varováním při
změně jízdního pruhu (BSD+LCW)
Sluneční roletky pro okna druhé řady
sedadel
Paměť nastavení elektrického sedadla
řidiče a vnějších zpětných zrcátek
Výstraha zadního příčného provozu
(RCTW)

HLAVNÍ PRVKY
STANDARDNÍ VÝBAVY
8-mi stupňová automatická převodovka
Zapínatelný pohon všech kol (4x4) – manuálně
nastavitelné režimy
Smart Audio Multimedia systém s 9,2” dotykovým
displejem, EU Navigace + zadní parkovací kamera +
Android Auto & CarPlay + DAB, 6 reproduktorů,
ovládání na volantu, USB konektor přední a zadní
(zadní pouze s funkcí nabíjení), Bluetooth hands free
FULL HD LCD přístrojová deska - 12,3"
Dvouzónová automatická klimatizace
Chytré systémy a bezpečnostní asistenti
LED světlomety s automatickým výškovým
nastavením
LED světla denního svícení (přední a zadní)
Tempomat
Kožený volant a kožená hlavice řadící páky
Interiér v provedení prošívaná kůže (i v prostoru
dveří a na palubní desce), elektricky ovládaná
a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná první a druhá
řada sedadel, elektrická bederní opěrka sedadla řidiče,
sedadlo spolujezdce s možností ovládání ze strany
sedadla řidiče)
Bezklíčové odemykání vozu, včetně bezklíčového
startování (start-stop button) a elektronického zámku
sloupku řízení (ESCL)

4WD

Automatická
převodovka

2.2 dieselový
motor se 202k

let
záruka

5 nebo 7 míst
k sezení

Maximální
tažná síla 3 000 kg

Bezdrátové nabíjení

Podrobný ceník doplňkové výbavy a kompletní seznam
prvků standardní výbavy níže na dalších stranách ceníku

Záruka 5 let
nebo 150 000 km

Nabídka platí do 30. 6. 2022. Všechny fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH (21%)
MOTORIZACE: Rexton G4 2.2 e-XDI 202 k / 441 Nm diesel - 5-ti místná verze

PREMIUM+
vč. DPH

TOVÁRNÍ ZÁRUKA: 5 let / 10 000 km

STUPNĚ VÝBAVY

S
KÓD VÝBAVY

VÝBAVA
ZAVĚŠENÍ KOL, ŘÍZENÍ, BRZDY

7-mi místná verze (vč. výdechů klimatizace a ovládání pro 3. řadu sedadel)

PSD

13 900

7

16 900

S

S

10-ti prvková zadní náprava Multilink s nezávislým zavěšením

S

Výškově a podélně nastavitelný volant

S

Elektrický posilovač řízení

S

Elektronická parkovací brzda a funkce“Auto Hold”

S

Antilock brzdný systém a Systém elektronické distribuce brzdné síly (ABS-EBD)

S

Kontrola trakce (TCS)

S

Elektronický stabilizační program (ESP)

S

Brzdový asistent (BAS)

S

Aktivní ochrana proti převrácení (ARP)

S

Asistent sjezdu z kopce (HDC)

S

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

S

Detekce slepého úhlu s varováním při změně jízdního pruhu (BSD+LCW)
Detekce slepého úhlu s varováním při změně jízdního pruhu (BSD+LCW), Asistent nouzového brzdění (BSA)
Systém varování při opouštění jízdního pruhu (LDWS)
Systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS)
ASISTENČNÍ SYSTÉMY

S

Lichoběžníková přední náprava

Asistent autonomního nouzového brzdění (AEBS)

BEZPEČNOST

PCP

Start-Stop systém
Uzávěrka diferenciálu (zadní náprava)

PREMIUM+
S

8-mi stupňová automatická převodovka
Zapínatelný pohon všech kol (4x4) – manuálně nastavitelné režimy

1 109 900

S
Výbava zdarma
TECH
S
TECH

Systém rozpoznání dopravních značek (TSR)

S

Hydraulický brzdový asistent (BA)

S

Upozornění na rozjezd vozu před Vámi (FVSA)

S

Upozornění na pozornost řidiče (DAA)

S

Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA)

S

Výstraha zadního příčného provozu (RCTW)

Výbava zdarma

Asistent zadního příčného provozu (RCTA)

TECH

Varování pro bezpečné vystoupení z vozidla (SEW)

TECH

Bezklíčové odemykání vozu, včetně bezklíčového startování (start-stop button) a elektronického zámku sloupku řízení (ESCL)

S

Signalizace vzdálenosti při parkování - vpředu a vzadu

S

Airbagy řidiče a spolujezdce (airbag spolujezdce s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

S

Boční airbagy pro druhou řadu sedadel, kolenní airbag řidiče

S

Madla na B-sloupcích

S

Dětský bezpečnostní zámek

S

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem ISOFIX na zadních sedadlech

S

Přední hlavové opěrky posuvné

S

Hlavové opěrky ve druhé a třetí řadě sedadel (ve třetí řadě sedadel pouze v případě 7-mi místného provedení)

S

Přední bezpečnostní pásy s dvojitými předepínači, včetně signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů

S

Předepínače bezpečnostních pásů pro druhou řadu sedadel (krajní sedadla)

S

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
1.6.2022 do 30.6.2022.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY
STUPNĚ VÝBAVY

KÓD VÝBAVY

S

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a sklopným klíčem

S

Imobilizér

S

Alarm systém (signalizace při otevření kapoty, dveří a dvěří zavazadlového prostoru)

S

Automatické zamknutí dveří po rozjezdu

S
S

Nastavitelné sluneční clony
Střešní okno

ISP

INTERIÉR / KOMFORT

13900

Interiérové kliky dveří v chromovém provedení

S

Ambientní osvětlení interiéru

S

LED osvětlení interiéru

S

Osvětlení prostoru pro nohy

S

Dešťový a světelný senzor

S

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

S

FULL HD LCD přístrojová deska - 12,3"

S
S

Tempomat

TECH

Adaptivní tempomat
Kožený volant a kožená hlavice řadící páky

S

Vyhřívaný volant

S

Elektrické ovládání předních a zadních oken

S

Elektrické ovládání předních oken na jeden dotek (směrem dolů) s ochranou proti přiskřípnutí

S

Vyhřívání čelního sklad v místě stěračů

S

Zadní stěrač s ostřikovačem

S

Vyhřívání zadního skla

S

Dvouzónová automatická klimatizace

S

Výdechy klimatizace pro 3. řadu sedadel (pouze v případě 7-mi místné verze)

S

Interiér v provedení prošívaná kůže (i v prostoru dveří a na palubní desce), elektricky ovládaná a ventilovaná přední
sedadla, vyhřívaná první a druhá řada sedadel, elektrická bederní opěrka sedadla řidiče, sedadlo spolujedce s
možností ovládání ze strany sedadla řidiče)

S
Výbava zdarma

Paměť nastavení elektrického sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek
Zadní opěradlo dělené, sklopné v poměru 60 : 40 (druhá řada sedadel), 3. hlavová opěrka

S

Zadní opěradlo dělené, sklopné v poměru 50 : 50 (třetí řada sedadel - v případě 7-mi místného provedení)

S

Přední a zadní loketní opěrka s držáky nápojů

S
S

Textilní koberečky
Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru SMART

MULTIMEDIA

PREMIUM+

5-ti místná verze

CVT

Výbava zdarma

Síť oddělující zavazadlový prostor (pouze v případě 5-ti místného provedení)

S

Kryt zavazadlového prostoru (pouze v případě 5-ti místného provedení)

S

Síť pro uchycení předmětů v zavazadlovém prostoru

S

Smart Audio Multimedia systém s 9,2” dotykovým displejem, EU Navigace + zadní parkovací kamera + Android Auto
& CarPlay + DAB, 6 reproduktorů, ovládání na volantu, USB konektor přední a zadní (zadní pouze s funkcí nabíjení),
Bluetooth hands free
360 stupňová kamera (AMS)
Bezdrátové nabíjení

E35

S
Výbava zdarma
S

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
1.6.2022 do 30.6.2022.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY

EXTERIÉR

STUPNĚ VÝBAVY

PREMIUM+

18" Diamond Cutting ALU kola, pneumatiky P255/60 R18

TAE

S

20" SPUTTERING ALU kola, pneumatiky P255/50 R20

TAZ

16900

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

S

Sada na opravu pneumatik
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná, s LED směrovkami a osvětlením nástupního
prostoru
Kliky v barvě karoserie

S

LED světlomety s automatickým výškovým nastavením

S

Asistent automatického přepínání dálkových světel (HBA)

S

Zadní spoiler se zabudovaným brzdovým světlem

S

LED světla denního svícení (přední)

S

LED zadní světla

S

LED přední mlhová světla

S

Zadní mlhové světlo

S

Tónovaná skla se solární a hlukovou ochranou (čelní sklo + skla předních dveří)

S

S
S

S

Skla se zvýšeným tónováním "PRIVACY GLASS" (skla v zadních bočních dveřích a skla v zavazadlovém prostoru)

Výbava zdarma

Sluneční roletky pro okna druhé řady sedadel

S

Střešní ližiny

BARVY EXTERIÉRU

17” ALU kola, pneumatiky
235/70 R17

18” Diamond Cutting ALU kola,
pneumatiky P255/60 R18

20” SPUTTERING ALU kola,
pneumatiky P255/50 R20

Základní barva GRAND bílá

WAA

S

Metalická barva PEARL bílá

WAK

21,900

Metalická barva SPACE černá

LAK

19,900

Metalická barva ELEMENTAL šedá

ACY

19,900

Metalická barva ATLANTIC modrá

BAU

19,900

Metalická barva MARBLE grafitová

ACM

19,900

WAA – GRAND bílá

WAK – PEARL bílá

BAS - ATLANTIC modrá

LAK – SPACE černá

ACY – ELEMENTAL šedá

ACM – MARBLE grafitová

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
1.6.2022 do 30.6.2022.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY

BARVY
INTERIÉRU

STUPNĚ VÝBAVY

PREMIUM+

Interiér v provedení béžová prošívaná kůže, světlé stropní čalounění

EBD3

volitelné

Interiér v provedení černá prošívaná kůže, světlé stropní čalounění

LBR3

volitelné

Interiér v provedení hnědá prošívaná kůže ESPRESSO, černé stropní čalounění (dostupné pouze při zvolení paketu
PREMIUM+)

OAY

volitelné

Interiér v provedení černá kůže,
světlé stropní čalounění

Interiér v provedení hnědá prošívaná kůže
ESPRESSO, černé stropní čalounění

Interiér v provedení béžová prošívaná kůže,
světlé stropní čalounění

PAKETY

PREMIUM+

TECH paket:
Q Adaptivní

tempomat
Systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS)*

Q 

Detekce slepého úhlu s varováním při změně jízdního pruhu (BSD+LCW), Asistent nouzového brzdění (BSA)*

Q 

TECH

29 900

PREMIUM+

Výbava
zdarma

Asistent zadního příčného provozu (RCTA)*

Q 

Varování pro bezpečné vystoupení z vozidla (SEW)*

Q 

PREMIUM+ paket (pro interiér v provedení černá/béžová/hnědá ESPRESSO kůže):
Q

360 stupňová kamera (AMS)

Q

Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru SMART

Q

Detekce slepého úhlu s varováním při změně jízdního pruhu (BSD+LCW)**

Q

Sluneční roletky pro okna druhé řady sedadel

Q

Paměť nastavení elektrického sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek

Q

Výstraha zadního příčného provozu (RCTW)**

* Položky označené hvězdičkou budou do výbavy zahrnuty, pouze pokud jsou zvoleny TECH paket a PREMIUM+ paket zároveň
** Položky označené dvěma hvězdičkami budou zahrnuty do výbavy v případě, že bude zvolen pouze PREMIUM+ paket a ne TECH paket

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
1.6.2022 do 30.6.2022.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor

DIESEL 2.2 E-XDI
(5-TI MÍSTNÁ VERZE)

DIESEL 2.2 E-XDI
(7-MI MÍSTNÁ VERZE)

Druh pohonu

4x4 (4WD)

4x4 (4WD)

Převodovka

8AT

8AT

Emisní norma
Vnější délka
Vnější šířka
Vnější výška
Rozvor
Přední
Rozchod kol
Zadní
Přední
Převis
Zadní

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Minimální světlá výška

mm

Poloměr otáčení

m

Objem zavazadlového prostoru
(dle standardu VDA 214)

ℓ

Rozměry

Hmotnosti

MOTOR

Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Celková
Brzděný
hmotnost
Nebrzděný
přívěsu
Palivo
Objem palivové nádrže
Zdvihový objem
Vrtání x Zdvih
Kompresní poměr
Počet a uspořádání válců
Maximální výkon

Výkon

Spotřeba

Maximální točivý moment
Maximální rychlost
Kombinovaná*
Kombinované emise CO2**

kg
kg
kg

Euro 6d STEP2
4 850
1 960
 WâÝLBTFTUǲFÝOÓNJMJäJOBNJ CF[BOUÏOZ
2 865
1 640
1 640
895
1 090
224 (10-ti prvková zadní náprava Multilink s nezávislým zavěšením) /
203 (5-ti prvková zadní náprava)
5,5
Základní objem = 1051
Základní objem = 240
2. řada sedadel složená (40%) = 1 376
3. řada sedadel složená (100%) = 872
3. řada sedadel složená (100%), 2. řada
2. řada sedadel složená (60%)= 1 652
sedadel složená (40%) = 1 201
3. řada sedadel složená (100%), 2. řada
2. řada sedadel složená (100%) = 1 977
sedadel složená (60%) = 1 477
3. řada sedadel složená (50%), 2. řada
–
sedadel složená (40%) = 777
3. řada sedadel složená (50%), 2. řada
–
sedadel složená (60%) = 1 029
3. řada sedadel složená (100%), 2. řada
–
sedadel složená (100%) = 1 806
2 800
2 950
2 070 – 2 206
2 105 – 2 241
3 000
3 000

kg

750

–
ℓ
cm3
mm
–
–
kW/ot./min-1
k/ot./min-1
Nm/ot./min-1
kg.m/ot./min-1
km/h
ℓ/100km
g/km

Diesel
70
2 157
86,2 x 92,4
15,5:1
4 v řadě
148,6 / 3 800
202 / 3 800
441 / 1 600 – 2 600
45 / 1 600 – 2 600
184
7,59 – 7,86
199 – 206

441 / 1 600 – 2 600
45 / 1 600 – 2 600
184
7,74 – 7,97
203 – 209

Poznámka: Výše uvedené technické údaje se mohou mírně lišit podle regionálních požadavků na certifikaci nebo prodejních specifikací.
* Spotřeba paliva se může lišit podle stavu vozovky nebo návyků řidiče.
** Deklarovaná spotřeba paliva a emise CO2 byly stanoveny podle nově zavedené metodiky WLTP (Worldwide Harmonizd Light Vehicles Test Procedure) a dodatečně měřeny metodou RDE (Real Drive Emission) během silničních zkoušek. Údaje měření metodikou
WLTP jsou uvedeny v NEDC (New European Driving Cycle). Motory splňují emisní normu EURO 6d. Údaje se netýkají jednoho konkrétního vozidla a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými typy vozidel.

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

1825 mm

1640 mm
1960 mm

2865 mm
4850 mm

1640 mm

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
1.6.2022 do 30.6.2022.
Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

