The New Authentic SUV
DRIVEN BY YOU

EEN STEVIGE PERFORMER
MET EEN CHARISMATISCHE
UITSTRALING
Alles geven om het segment te leiden
De Rexton is nu veiliger, sterker, ruimer en stijlvoller dan ooit tevoren. Deze
nieuwe authentieke SUV rijdt heerlijk. De technologie aan boord haalt nieuwe
hoogtes op het vlak van verfijning voor uw gemak, plezier en bescherming.

02. 03.

GESPIERDE SUV MET
KONINKLIJKE RONDINGEN
Het SUV-erfgoed behouden en tegelijk een unieke stijl creëren.
HID-koplampen voor een beter zicht 's nachts;
De LED-dagrijlichten, parkeerlichten en
richtingaanwijzers zitten samen bovenin
het lichtblok voor een eenvoudige elegantie

Het specifieke design van het radiatorrooster en de stoere lijnen op het front
stralen de klassieke SUV-look uit, terwijl de dynamische karakterlijn op de
flanken een statige schoonheid toevoegt. Deze gewaagde maar verfijnde
uitstraling wordt benadrukt door de voorbumper die wordt afgelijnd met
chroom, de zwarte hoogglanzende carterbeschermplaat en de in de
buitenspiegels ingewerkte richtingaanwijzers met grondverlichting.

Richtingaanwijzers en grondverlichting zijn
in de buitenspiegels ingewerkt.

LED-bochtverlichting gecombineerd
met mistlichten
04. 05.

DYNAMISCH
EN TOCH EENVOUDIG
Achterkant met onderscheidende look
De spoiler met hoog geplaatste derde remlicht benadrukt de sportieve
uitstraling van de Rexton en vergroot tegelijk de veiligheid. De achterlichten
zijn horizontaal opgesteld om breedte uit te stralen en de auto langs
achteren gezien indrukwekkender te maken. Over de kofferklep loopt een
chroomstrip voor meer verfijning, en de uitlaatpijp is verborgen om de
algehele eenvoud van het design van de achterkant te versterken.
De LED nummerplaatverlichting en de deuren met bedekte instapdrempels
bieden de perfecte 'finishing touch' voor het exterieur.

LED achterlichten

LED nummerplaatverlichting

Deur met bedekte instapdrempel
06. 07.

RIJKELIJK VERFIJND EN TOCH GEZELLIG

Zwarte zetels

Het interieur onderscheidt zich door
kwaliteitsvolle materialen
De zetels zijn ergonomisch ontworpen om te passen bij
elk lichaam en verminderen zo de vermoeidheid bij lange
ritten. Ze zijn bekleed met een onvoorstelbaar zacht en
ontspannend Nappaleder. De interieursfeer wordt verder
versterkt door de verlichte deurdrempels voorin en door
de verlichting in het instrumentenbord en deurbekleding
om 's nachts een subtiel sfeerlicht te creëren.
Het interieurpakket is verkrijgbaar in vier kleurthema's:
- Bruin met zwarte hemelbekleding (Nappa leder)

Zwarte zetels met lichte hemelbekleding

- Zwart met zwarte hemelbekleding (Nappa leder)
- Zwart met lichte hemelbekleding (Stof en TPU Leder)
- Ivoorkleur met lichte hemelbekleding (Nappa Leder)

Bruine zetels

Ivoorkleurige zetels
08. 09.

APPLE CARPLAY EN GOOGLE ANDROID AUTO

EEN PLEZIER
OM TE BESTUREN
OF IN MEE TE RIJDEN
Hij biedt volop zicht op de omgeving
Langs buiten zijn vier camera's geplaatst die een realistisch beeld geven
van alle kanten van de auto, zodat langzaam rijden of parkeren veiliger
en eenvoudiger wordt. Bovendien kantelen de buitenspiegels automatisch
naar omlaag wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld om de
bestuurder te helpen bij het parkeren.

Gebruikers kunnen hun smartphone met het scherm
verbinden om te bellen, hun berichten te lezen en naar
muziek te luisteren terwijl ze onderweg zijn.
*Verkrijgbaar op zowel navigatiesysteem met 9,2 "-scherm als met Smart
audio system met 8"-scherm.

Snelheidsgevoelige stuurbekrachting
& verwarmbaar stuurwiel

HD 9,2"-navigatiesysteem

3D AROUND-VIEW MONITORING SYSTEM (360°-CAMERASYSTEEM)

360°-

Een rijk infotainmentaanbod binnenin

ZICHT

Het infotainmentsysteem van de Rexton komt met een breed (9,2")
hogeresolutiescherm met aanraakfunctie dat Apple CarPlay en Google
Android Auto ondersteunt. Het systeem biedt verder een radio en mp3speler, speelt digitale media in hoge resolutie, kan uitzendingen opnemen
en heeft een usb-poort.

SUPER-VISION INSTRUMENTENPANEEL

Elektronische handrem met autoholdfunctie

Voorste
camera
Zijdelingse
camera
Achterste
camera

DIGITALE SNELHEIDSMETER MET DRIE WEERGAVEMODI

Standaardmodus

Geanimeerde modus

Toerentalafhankelijke modus

SCHERM BOORDCOMPUTER

7" TFT-LCD-kleurenscherm

Keuze van het geluid van de
richtingaanwijzers.

Lane Departure Warning System Elektrische kofferklep
(Rijstrookwaarschuwing)

Navigatie-ondersteuning
10. 11.

RUIM EN FLEXIBEL
Hij biedt comfort en ruimte aan
zowel bestuurder als passagiers
Beide zetels op de eerste rij zijn geventileerd, terwijl die van
zowel de eerste als de tweede rij verwarmd zijn. Tot drie
verschillende bestuurders kunnen hun voorkeursinstellingen
opslaan voor de positie van de bestuurderszetel en de
buitenspiegels. Beide voorzetels zijn elektrisch verstelbaar.
De beenruimte op de tweede rij is uitmuntend dankzij een
geoptimaliseerd ruimtelijk ontwerp van het interieur. De zetels
van deze tweede rij kunnen worden dichtgeklapt om het
laadvermogen te maximaliseren.

ZETELCONFIGURATIES VOOR VIJFZITTER
2de rij 40% neergeklapt (1.376 liter)

2de rij 60% neergeklapt (1.652 liter)

2de rij 100% neergeklapt (1.977 liter)

zevenzitter (236 L)

Neerklapbare zetels om extra lange voorwerpen te kunnen vervoeren.
De tweede zetelsrij kan ook naar voren worden geklapt voor een eenvoudige toegang tot de derde zitrij.

ZETELCONFIGURATIES VOOR ZEVENZITTER
3de rij neergeklapt, 2de rij 40%
neergeklapt (1.201 liter)

3de rij neergeklapt, 2de rij 60%
neergeklapt (1.477 liter)

3de rij 50% neergeklapt, 2de rij 40%
neergeklapt (777 liter)

3de rij 50% neergeklapt, 2de rij 60%
neergeklapt (60 liter)

3de rij neergeklapt, 2de rij 100%
neergeklapt (1.806 liter)

vijfzitter (784 L)
12. 13.

GEMAKKELIJK INEN UITLADEN
Meer bagage meenemen zonder passagiersruimte
op te offeren
De Rexton kan in zijn koffer vier golftassen in de breedte vervoeren
en toch de 2de zitrij beschikbaar houden voor de passagiers.
Een bestuurder met zijn armen vol materiaal kan de kofferklep
openen zonder alles op de grond te moeten zetten. Het volstaat
met de Smart Key op zak drie seconden achter de auto te blijven
staan en de kofferklep gaat automatisch open.

2de rij 100% neergeklapt (vijfzitter)

SMART POWER TAILGATE
(ELEKTRISCHE KOFFERKLEP)
- Kofferklep opent en sluit gemakkelijk
- Eenvoudige bediening met een knop
Normale zetelopstelling met verhoogde laadvloer (vijfzitter)
14. 15.

DE JONGSTE
TECHNOLOGISCHE
OPLOSSINGEN

VEILIGER EN
GEMAKKELIJKER
TE BESTUREN

Automatisch Noodremsysteem (AEBS)
Helpt een ongeval te vermijden of de
gevolgen ervan te beperken door
bewegende of stilstaande voertuigen
te detecteren en de bestuurder op
voorhand te waarschuwen.

Rijvakdetectie (LDW)
Waarschuwt de bestuurder telkens de
auto van zijn rijstrook begint af te wijken
tenzij de richtingaanwijzers in die
richting zijn ingeschakeld.

Elektronica wordt ingezet om ongelukken
te voorspellen en te vermijden
Autorijden brengt altijd een zeker risico met zich
mee. De Rexton gebruikt echter al de meest recente
veiligheidssystemen om dit risico tot een
minimum te beperken en om potentiële ongevallen
te voorkomen.

Assistentie bij verandering van rijstrook
(LCA)

Waarschuwing tegen frontale
aanrijding (FCW)

Detecteert snel langs achteren
naderende voertuigen en waarschuwt
de bestuurder met een knipperend
lichtje in de buitenspiegel.

Waarschuwt de bestuurder wanneer
zich een ander voertuig of een
voetganger op het traject van de auto
bevindt.

Verkeersbordendetectie (TSR)

Dodehoekdetectie (BSD)

Detecteert een verderop geplaatst
verkeersbord, gebruikt
tekenherkenningssoftware om het te
lezen en kopieert het icoon in het
infotainmentscherm.

Voelt een voertuig naderen in de dode
hoek achter of langszij van de auto en
waarschuwt de bestuurder met een
knipperend lichtje in de buitenspiegel.

Automatische grootlichten (HBA)
De grootlichten schakelen automatisch
uit wanneer een naderend voertuig
wordt gedetecteerd, zodat 's nachts
rijden gemakkelijker wordt.

Detectie kruisend verkeer bij
achteruitrijden (RCTA)
Ondersteunt de bestuurder bij het
achteruitrijden door langszij naderende
voertuigen te detecteren.

16. 17.

DIESEL OF BENZINE, AAN U DE KEUZE
Authentieke SUV dankzij de beschikbaarheid van vierwielaandrijving
De Rexton wordt aangedreven door een 2.2 dieselmotor of een 2.0 benzinemotor. De diesel A/T versie heeft een onafhankelijke
achterwielophanging* voor een superieur rijgedrag en ophangingscomfort. Normaal rijdt de auto met achterwielaandrijving, wat de
stabiliteit verbetert door de gewichtsverdeling te optimaliseren, maar de bestuurder kan indien nodig kiezen tussen twee vormen van
vierwielaandrijving. De Rexton Diesel A/T kan ook ladingen slepen tot 3,5 Ton, het hoogste sleepvermogen in deze SUV-categorie.

INSCHAKELBARE VIERWIELAANDRIJVING
Dankzij dit systeem kan de bestuurder kiezen wanneer
de vierwielaandrijving wordt geactiveerd. Afhankelijk van
de veranderlijke omstandigheden op en naast de weg kan
de 4WD modus ingeschakeld worden met de draaiknop.
Dit systeem komt het brandstofverbruik ten goede. Voor
extra trekkracht tijdens het manoeuvreren kan ook
gekozen worden voor de korte versnelling 4WD.

2WD
Versnellingsbakverhoudingen
voor hoge snelheden

4WD
4WD
Versnellingsbakverhoudingen Versnellingsbakverhoudingen
voor lage snelheden
voor hoge snelheden

E-Tronic 7-trapsautomaat

ONAFHANKELIJKE MULTILINKOPHANGING
ACHTERAAN
De onafhankelijke ophanging
laat elk wiel zelfstandig op en
neer of links en rechts bewegen
voor een veilig weggedrag
wanneer de weg er slecht bij
ligt. Schokken van het
wegoppervlak worden afgeleid
via meerdere stangen; slechts
weinig trillingen worden aan het
koetswerk doorgegeven en het
ophangingscomfort is subliem.

181 /4.000
420 /1.600-2.600
Cilinderinhoud 2.157
Model
Dieselmotor e-XDi220
Max. Vermogen
Max. Koppel

pk

cc

*Met automatische versnellingsbak

* Beschikbaar op Diesel A/T

225 /5.500
350 /1.500-4.500
Cilinderinhoud 1.998
Model
Benzinemotor e-XGDi200T
Max. Vermogen

o/m

Nm

o/m

Max. Koppel

pk

o/m

Nm

o/m

cc

18. 19.

BETER BESCHERMD DAN OOIT TEVOREN
Verbeterde veiligheid voor alle passagiers
De Rexton heeft negen airbags, waaronder een knieairbag voor de bestuurder en
zijdelingse airbags op de tweede zitrij. Het stuurwiel en de stuurkolom zijn specifiek
ontworpen om de kracht van een impact te absorberen en zo het effect op de
borststreek van de bestuurder te minimaliseren. Bij een aanrijding bewegen actieve
hoofdsteunen naar voren om de open ruimte tussen de inzittende en de hoofdsteun te
overbruggen en zo een whiplash te voorkomen.

Automatische
waarschuwingslichten (ESS)

Automatische dalingscontrole
(HDC)

9

AIRBAGS

1
Bestuurdersairbag
2
Knieairbag voor bestuurder
3
Passagiersairbag
4 , 5 	Zijdelingse airbags voor bestuurder
en passagier
6, 7 Zijdelingse airbags achterin
8, 9 Gordijnairbags

Wegrijhulp op hellingen (HSA)

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) & Koprolpreventie (ARP) & Remkrachtondersteuning (BAS)
20. 21.

EEN SUV DIE ER MET KOP EN
SCHOUDERS BOVENUIT STEEKT
Hij bouwt een trotse erfenis op
De Rexton is de betere keuze, hoe je het ook bekijkt. Het ladderchassis is
onklopbaar qua sterkte en het interieur is luxueus en ruim. Het
sleepvermogen is enorm en de rijhulpsystemen en ophanging zijn ontwikkeld
om een zo veilig en soepel mogelijke rijervaring mogelijk te maken. Een SUV
waar je echt met trots de eigenaar van bent.

22. 23.
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Ruiten van op afstand te bedienen met
Smart Key

Automatische vergrendeling

Coming-home functie

Verwelkomingsfunctie

Instrumentenpaneel met boordcomputer en
3,5” TFT scherm

Bedieningsknoppen en snelheidsregelaar
op stuurwiel

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Standaard 8" smart audiosysteem

Elektrische ruiten met inklembeveiliging

Verlichte deurklinken

Zonnewerend, geluiddempend glas en
ruitenwisserontdooiing

Modieuze dakrails

Bedieningshendels voor koplampen en
automatische ruitenwissers

Geheugenfunctie voor bestuurder

Easy Access-modus

Volautomatische airconditioning
in twee zones

Elektrisch schuifdak met inklembeveiliging

Parkeerhulp

Bandenherstelkit

Bandendrukcontrolesysteem

Verwarmde zetels voor- en achteraan

Geventileerde, elektrisch verstelbare
voorzetels

Geïntegreerd bedieningspaneel

Smart Key
24. 25.
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BINNENKLEUR

VELGEN
20" Sputtering Velg

Verlichte deurklinken aan de binnenkant

Sfeerverlichting op de deur

Zonnebrilhouder

18" Diamond Cut Lichtmetalen Velg

17" Lichtmetalen Velg

Middenconsole

USB-poort en 12 Volt-stekker op
middenconsole, USB-poort en 220 Voltomvormer op 2de zitrij

Grote bekerhouder

Bagagescherm en -net
(enkel in vijfzitter)

Bergvakje in laadruim

Nappaleder

Sillky White Pearl (WAK)

Fine Silver (SAF)

TPU Leder

Achterdeuren

Kaartvakje

Elemental Grey (ACY)

Handschoenenkastje en centraal bergvak

Bruin

Voorste deuren

Grand White (WAA)

Handgrepen op B-stijl

Nappaleder

Frontale cameramodule met regensensor
en automatische koplampbediening

BUITENKLEUR

2de zitrij

Zwart

Verlichte deurdrempel voorin

Atlantic Blue (BAU)

Sabia Beige (EBE)

Zwart met beige hemelbekleding

Vlakgeweven stof

Ivoorkleur

Nappaleder

Space Black (LAK)

26. 27.
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C R Y S TA L
VEILIGHEID

COMFORT

TECHNOLOGIE EN AUDIO

Q UA RT Z ( m e e r u i t r u s t i n g o p C R Y S TA L )

SAPPHIRE (meeruitrusting op QUARTZ)

VEILIGHEID

BUITENUITRUSTING

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Audiobediening aan het stuur

Knieairbag bestuurder

Cruise control

8 inch touch screen met radiofunctie (Radio en MP3)

Zijdelinkse airbags tweede zetelrij

Automatische dalingscontrole (HDC)

Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

Bluetooth met handenvrije functie

Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Wegrijhulp op helling (HSA)

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

USB en HDMI poort

Automatisch noodremsysteem (AEBS)

Elektrisch bediende ruiten vooraan en achteraan

Waarschuwing tegen frontale aanrijding (FCW)

In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Car Connectivity met Apple CarPlay
en Google Android Auto

Rijvakdetectie (LDW)

Lederen multifunctioneel stuurwiel

Automatische grootlichten (HBA)

Licht- en regensensor

Verkeersbordendetectie (TSR)

3,5” TFT boordcomputer

Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)

220 Volt stekker

LED dagrijlichten (DRL)

Parkeersensoren voor- en achteraan

Immobilizer

Afdekrol koffer

Mistlichten vooraan

Ruitenwisserontdooiing vooraan

Antiblokkeersysteem (ABS)
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achteraan
Frontale airbags bestuurder en passagier vooraan
Zijdelingse airbags bestuurder en passagier vooraan
Gordijnairbags over de gehele lengte van het voertuig

BUITENUITRUSTING
17” Aluminium velgen met 235/70 R17 banden
Buitenspiegels in koetswerkkleur met LED
richtingaanwijzers en instapverlichting
Dakrails
Deurgrepen in koetswerkkleur

Achteruitrijcamera

COMFORT

9,2 Inch touch screen Tom Tom navigatie met
radiofunctie (Radio en MP3)

5 zitplaatsen
In de hoogte verstelbare bestuurderszetel

Geblindeerde ramen achteraan

Verlichte instaptreden

Verwarmd stuurwiel

HID koplampen
LED mistlichten vooraan

KLIMAATBEHEERSING
Automatische dual zone airconditioning
Automatische voorruitontwaseming

Smart key ( wagen openen en starten zonder gebruik van
sleutel)

ZETELS
9,2 Inch touch screen Tom Tom navigatie met radiofunctie
(radio en MP3)

OPTIES

Centrale armsteun achterbank

Elektrisch schuifdak			

Manuele airconditioning

7” Full color supervision Instrumentenpaneel

Luchtkwaliteitscontrolesysteem (Ionisatie)

Neerklapbare achterbank in 60:40 verdeling met
bekerhouders

KLIMAATBEHEERSING

Sfeerverlichting interieur
Instaptreden in geborsteld aluminium

TECHNOLOGIE EN AUDIO
ZETELS

COMFORT

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel

OPTIES
7 zitplaatsen

18 Inch “Diamond Cut” aluminium velgen met 255/60 R18
banden

7 Zitplaatsen			

TPU lederen zetels
Verwarmde zetels voor- en achteraan
Geventileerde zetels vooraan
Elektrisch bediende zetels vooraan (bestuurder
8 instellingen, passagier 5 instellingen)

OPTIES
7 Zitplaatsen
Elektrisch schuifdak
20 Inch “Chrome Look” aluminium velgen met 255/50
R20 banden (enkel op 5 plaatsen)		
Nappa Pack (enkel op A/T)			
Nappa lederen zetels met ruitmotief (inclusief dashboard),
Chauffeurszetel met geheugenfunctie ( zetel en buitenspiegels),
Zwarte dakhemel

Nappa Pack 20 Inch (enkel op A/T 5 plaatsen)
Nappa Lederen zetels met ruitmotief (inclusief dashboard),
chauffeurszetel met geheugenfunctie ( zetel en buitenspiegels),
zwarte dakhemel, 20 Inch “Chrome Look” aluminium velgen met
255/50 R20 banden

Elegance Pack (enkel op A/T)
Nappa lederen zetels met ruitmotief (inclusief dashboard),
chauffeurszetel met geheugenfunctie ( zetel en buitenspiegels),
zwarte dakhemel, elektrische kofferopening, 360° camera
(Around View Monitoring), dodehoekdetectie (BSD), assistentie
bij verandering van rijstrook (LCA), detectie kruisend verkeer bij
achteruitrijden (RCTA)

Elegance Pack 20 Inch (enkel op A/T 5 plaatsen)
Nappa lederen zetels met ruitmotief (inclusief dashboard),
chauffeurszetel met geheugenfunctie ( zetel en buitenspiegels),
zwarte dakhemel, elektrische kofferopening, 360° camera
(Around View Monitoring), dodehoekdetectie (BSD), assistentie
bij verandering van rijstrook (LCA), detectie kruisend verkeer bij
achteruitrijden (RCTA), 20 Inch “Chrome Look” aluminium velgen
met 255/50 R20 banden

Comfort Pack 18 Inch			
TPU lederen zetels, verwarmde zetels voor- en achteraan,
geventileerde zetels vooraan, elektrisch bediende zetels vooraan
(bestuurder 8 instellingen, passagier 5 instellingen ), 18 Inch
“Diamond Cut” aluminium velgen met 255/60 R18 banden

Comfort Pack 20 Inch (enkel beschikbaar
bij 5 plaatsen)
TPU Lederen zetels, verwarmde zetels voor- en achteraan,
Geventileerde zetels vooraan, elektrisch bediende zetels vooraan
(bestuurder 8 instellingen, passagier 5 instellingen), 20 Inch
“Chrome Look” aluminium velgen met 255/50 R20 banden

28. 29.
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MOTOR

C

OVERBRENGING
UITSTOOT

Euro 6

E

V

E

Diesel 2.2 (zevenzitter)
Inschakelbare
2WD
vierwielaandrijving
6MT
7AT
6MT
7AT

Euro 6

Euro 6

N

S

D

Benzine 2.0 (vijfzitter)
Inschakelbare
2WD
vierwielaandrijving
6MT
6AT
6AT

Euro 6

Euro 6

mm

1.960

1.960

Totale hoogte

mm

1.825 (met dakrails)

1.825 (met dakrails)

Wielbasis

mm

2.865

2.865

Voor

mm

1.640

1.640

Achter

mm

1.640

1.640

Voor

mm

895

895

Achter

1.090

1.090

224 (met onafhankelijke achterwielophanging) / 203 (met vijfarmige achterwielophanging)

203 (met vijfarmige achterwielophanging)

m
Kg

5,5

Leeggewicht

Kg

1.995-2.065

2.005-2.106

2.095-2.165

2.105-2.206

2.020-2.092

2.030-2.133

2.120-2.192

Geremd
Maximaal toelaatbaar
sleepgewicht Gewicht Niet geremd

Kg

2.700

2.700

2.700

3.500

2.700

2.700

2.700

2.750

2.850

2.960

2.730

2.130-2.233 1.975~2.045 1.985~2.086

2.840

2.830

2.940

2.085~2.186

2.000~2.082 2.010~2.123

2.110~2.223

3.500

2.300

Kg

750

750

-

Diesel

Benzine

l

70

70

Cilinderinhoud

cc

2.157

1.998

86,2 X 92,4

86 X 86

15,5 : 1

9.6 : 1

Aantal cilinders

-

4-cilinder in lijn

4-cilinder in lijn

kW / o/m

133,1 / 4.000

165 / 5.500

pk / o/m

181 / 4.000
420 /
400 /
1.600-2.600 1.400-2.800
42.8 /
40.7 /
1.600-2.600 1.400-2.800

225 / 5.500

Max. koppel
Topsnelheid

420 /
400 /
1.600-2.600 1.400-2.800
42.8 /
40.7 /
1.600-2.600 1.400-2.800
185

420 /
1.600-2.600
42.8 /
1.600-2.600

Wilt u uw Ssangyong kopen op afbetaling?
Met Ssangyong Finance geniet u van supervoordelige
FINANCE

voorwaarden. Meer info bij uw dealer !

185

SSANGYONG INSURANCE

zowel in België als in de rest van Europa op wagens aangekocht in het officiële

Een autoverzekering met voordelige vrijstelling,

SsangYong Benelux verdelernet en ingeschreven in de Benelux.

kilometerkorting én waardevastheid gedurende 24 maanden ?
INSURANCE

190

De exclusieve verzekering voor Ssangyong eigenaars biedt het
allemaal. Vraag meer info aan uw verdeler over de extra
voordelen en eenvoudige procedures.

en op www.ssangyong.be - www.ssangyong.nl.

35.7 / 1.500~4.500
190

• 5 jaar fabriekswaarborg (of 150.000 km, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt).

Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij uw officiële SsangYong verdeler

350 / 1.500~4.500

185

Stadsverkeer

l/100 km

9,6

10,1

9,8

10,2

9,8

10,1

10,0

10,4

12,7

13,8

13,9

12,7

13,9

Buiten de stad

l/100 km

6,4

6,8

6,6

6,9

6,5

6,8

6,7

7,0

7,9

8,2

8,4

7,9

8,4

8,4

Gecombineerd

l/100 km

7,6

8,0

7,8

8,1

7,7

8,0

7,9

8,3

9,7

10,3

10,4

9,7

10,4

10,4

g/km

199

211

204

213

199

211

208

218

225

239

242

225

242

242

CO2 (gecombineerd)

SSANGYONG FINANCE

• Gedurende de garantieperiode hebt u ook recht op bijstand bij pech,

-

420 /
400 /
1.600-2.600 1.400-2.800
42.8 /
40.7 /
1.600-2.600 1.400-2.800
185

N

• Een waarborg op lakfouten van 2 jaar.

mm

400 /
1.400-2.800
40.7 /
kg.m / o/m
1.400-2.800
Km/h

E

• Een waarborg tegen corrosie van 6 jaar.

Compressieverhouding

Nm / o/m

T

5.5

2.860

Brandstoftank
Boring x slag

S

B I J A A N KO O P VA N E E N S S A N G Y O N G
R E X TO N G E N I E T U VA N O N D E R S TA A N D
V O L L E D I G W A A R B O R G PA K K E T :

mm

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht

N

S S A N G Y O N G WA A R B O R G E N B I J S TA N D

mm

Minimale draaistraal

E

Euro 6

Totale breedte

Spoorbreedte

I

Benzine 2.0 (zevenzitter)
Inschakelbare
2WD
vierwielaandrijving
6MT
6AT
6AT

4.850

Max. vermogen

BRANDSTOF
VERBRUIK

G

4.850

Brandstof

PRESTATIES

E

mm

Minimale bodemvrijheid

MOTOR

G

Totale lengte

Overhang

GEWICHT

E

Diesel 2.2 (vijfzitter)
Inschakelbare
2WD
vierwielaandrijving
6MT
7AT
6MT
7AT

AANGEDREVEN WIELEN

BUITEN
AFMETINGEN

H

13,9

SSANGYONG FLEET & LEASE

De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden gemeten volgens de NEDC-cyclus; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. De technische gegevens kunnen licht verschillen als gevolg van
plaatselijke wettelijke vereisten of specificaties.

A

F

M

E

T

I

N

G

E

N

Ssangyong heeft altijd een wagen die past bij uw bedrijf!
Wenst u meer informatie over onze fleettarieven of over de
1.825 mm

1.640 mm
1.960 mm

2.865 mm

FLEET & LEASE

aantrekkelijke leasingvoorwaarden van Ssangyong Lease?
Uw dealer informeert u graag !

1.640 mm

4.850 mm
30. 31.

CATREXB1710NL

DRIVEN BY YOU

SSANGYONG MOTORS
MIDDLE EUROPE S.A.
Pierstraat 231 - BE-2550 Kontich
info@ssangyong.be - info@ssangyong.nl
Ondernemingsnummer: 0829.189.355

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be en www.ssangyong.nl
SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze brochure wordt getoond wordt als optie geleverd en is niet altijd verkrijgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle
specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. Contacteer uw concessiehouder voor de meest recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
drukfouten. V.A.:SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: 0829.189.355

