Model 2019

NOVÝ REXTON G4. OVEĽA VIAC,
NEŽ BY STE S I BOLI MYSLELI.
Dáva nám omnoho viac než doteraz
Nový Rexton je bezpečnejší, priestrannejší a impozantnejší, než kedykoľvek
predtým. Model G4 otvára úplne novú kapitolu v histórii športovo-úžitkových
vozidiel. Fascinujúci svet foriem, jedinečná kombinácia technologických riešení
s perspektívou do budúcna, ktorá nepozná kompromisy. Nezávisle od toho, či
ide o model pre päť alebo až sedem osôb, môžete si byť istí, že aj najdlhšia
cesta bude pre vás bezpečná, pohodlná a budete z nej mať pôžitok.

03.

ÚPLNE NOVÝ,
MODERNÝ DIZAJN

Výkonné reflektory s integrovanými smerovkami a
dennými LED svetlami v znamení jednoduchosti a
elegancie.

Nový Rexton G4 je elegantným predstaviteľom klasických hodnôt SUV. Aj pri
impozantných rozmeroch, každý detail vyzdvihuje kľud, bezpečnosť a precizitu.
Robustný a charakterný, a zároveň športovo-elegantný. Výrazne predĺžená
kapota motora, dynamická línia a silueta strechy, ako aj markantné a jedinečné
reflektory objímajúce mriežku chladiča dávajú pevný a charakteristický vzhľad
športovo-úžitkovému vozidlu s úctyhodnými rozmermi.

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovaným
osvetlením pre výstup a zabudovanou smerovkou

Statické zákrutové LED svetlo kombinované s
hmlovými svetlometmi
VONKAJŠÍ VZHĽAD

04. 05.

ROBUSTNÝ DIZAJN
VZBUDZUJÚCI REŠPEKT
Čisto nový Rexton vyžaruje aj zozadu dokonalú harmóniu.
Prejavuje sa to v precízne vypracovaných líniach, ktoré pretvárajú svet foriem
Rextonu v znaku elegancie a sofistikovanosti. Horizontálne podlhovasté svetlá
opticky zvyšujú dizajn športovo-úžitkového auta, ktoré má už i tak značné
rozmery, berúc pritom do úvahy, aby bol aj počas každodenného života
používateľným a praktickým partnerom, s vlastnosťami skutočného terénneho
vozidla. Bez kompromisov.

Zadné LED svetlá

LED osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

Nízke okraje prahov

VONKAJŠÍ VZHĽAD

06. 07.

NOVÁ KONCEPCIA LUXUSU

Kvalita a komfort najvyššej kategórie
Trvanlivé a kvalitné materiály s elegantnými farbami
prezrádzajú príchod novej éry. V prípade úrovne vybavenia
„Premium”, centrálny displej s dotykovou 9,2” obrazovkou,
čalúnenie z elegantnej prešívanej Nappa kože, náladové
osvetlenie palubnej dosky a dverí, vetrateľné a vyhrievateľné
ergonomické predné sedadlá zaručujú, aby sa ukľudňujúce
pohodlie stalo súčasťou Vášho každodenného života. Aby
bolo cestovanie jedinečným a fantastickým zážitkom.

Zvnútra čierna prešívaná koža s béžovým čalúnením strechy

Voliteľný svet vnútorných farieb:
– Béžová tkanina alebo koža s béžovým čalúnením strechy
– Čierna tkanina alebo koža s béžovým čalúnením strechy
– Hnedá koža s čiernym čalúnením strechy

Zvnútra béžová prešívaná koža s béžovým čalúnením strechy

Zvnútra koňakovo hnedá prešívaná koža s čiernym čalúnením strechy
VNÚTORNÝ DIZAJN

08. 09.

RIADIŤ JE RADOSŤ.
CESTOVAŤ JE ZÁŽITOK.
S dobrým výhľadom na okolie
V prípade nového Rextonu je dostupný 360 stupňový kamerový systém, ktorý z
hľadiska funkcie zostavuje pohľady 4 rôznych širokouhlých optických jednotiek
(vpredu, vzadu a na oboch stranách) do jediného obrazu vtáčej perspektívy,
uľahčujúc tým parkovanie a riadenie pri malej rýchlosti.

Inteligentný multimediálny systém: v duchu doby

Riadenie závislé od rýchlosti &
vyhrievaný

Multimediálna navigačná náhlavná
súprava s 9,2” dotykovým displejom

360 STUPŇOVÝ 3D KAMEROVÝ S YSTÉM PRE VTÁČIU PERSPEK TÍVU
Predná
kamera

Od úrovne vybavenia Clever je voliteľne dostupná multimediálna náhlavná
súprava s 9,2” dotykovým displejom, ktorá podporuje technológie založené na
Apple Carplay a Google Android. Systém dokáže prehrávať rôzne zvukové
súbory (napr. Mp3) alebo obrazové súbory a digitálne videozáznamy s veľkým
rozlíšením, uložené na zabudovanom pevnom disku, ako aj prehrávať súbory
na nosičoch dát prostredníctvom USB, alebo zaznamenať živý prenos.

SKUPINA PALUBNÝCH PRÍSTROJOV SUPER VISION

Elektronická ručná brzda s funkciou
asistent rozjazdu do kopca

360°

Bočná
kamera
Zadná
kamera

DIGITÁLNY UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI S MOŽNOSŤOU RÔZNEHO TYPU

Tradičné

Animované

Spojené s počtom otáčok motora

FUNKCIE PALUBNÉHO POČÍTAČA

Multifunkčný farebný 7” displej v skupine palubných prístrojov

Voliteľný zvukový signál pri
zmene smeru

Systém upozorňovania na
opustenie jazdného pruhu
(LDWS)

Elektronický signalizátor stavu Zobrazovanie informácií
dverí batožinového priestoru
navigácie

PODPORA APPLE CARPLAY A GOOGLE ANDROID
Možnosti pripojenia smartfónu: ovládanie volaní, správ
alebo prehrávanie externého zvukového súboru. Táto
funkcia je dostupná v prípade 8” a 9,2” multimediálnych
náhlavných jednotiek.

PRIESTOR VODIČA

10. 11.

ROZSIAHLY MENITEĽNÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR
Vnútorný priestor Rextonu G4 poskytuje kráľovské pohodlie aj pre
7 cestujúcich. Dokonalý komfort zabezpečuje vyhrievaný prvý a
druhý rad sedadiel, prešívané kožené čalúnenie s čiernym, béžovým,
alebo hnedým tónom prémiovej kvality (v prípade vybavenia
Premium), sedadlo vodiča, ktoré sa pri vstupovaní a vystupovaní z
vozidla automaticky posunie dozadu, a ktoré možno v 8 smeroch
elektronicky nastavovať a sedadlo spolucestujúceho s možnosťou
nastavenia v 4 smeroch. Pamäť sedadla dokáže uchovávať tri rôzne
nastavenia, ktoré sa vzťahujú aj na polohy spätných zrkadiel.

5-miestne prevedenie

MENITEĽNOSŤ SEDADIEL V PRÍPADE 5 MIESTNEHO PREVEDENIA
2. rad sedadiel naklonený na 40%
(1376 l)

2. rad sedadiel naklonený na 60%
(1652 l)

2. rad sedadiel naklonený na 100%
(1977 l)

7-miestne prevedenie

Sklopné sedadlá, ak potrebujete ešte väčší batožinový priestor
Druhý rad sedadiel je sklopný pre zabezpečenie ľahšieho prístupu k poslednému, tretiemu radu sedadiel.

MENITEĽNOSŤ SEDADIEL V PRÍPADE 7-MIESTNEHO PREVEDENIA
3. rad sedadiel naklonený,
2. rad sedadiel naklonený na 40% (1201 l)

3. rad sedadiel naklonený,
2. rad sedadiel naklonený na 60% (1477 l)

3. rad sedadiel naklonený na 50%,
2. rad sedadiel naklonený na 40% (777 l)

3. rad sedadiel naklonený na 60%,
2. rad sedadiel naklonený na 60% (1029 l)

3. rad sedadiel naklonený,
2. rad sedadiel naklonený na 100% (1806 l)

MENITEĽNOSŤ VNÚTORNÉHO PRIESTORU

12. 13.

REXTON G4. DOSTATOK
MIESTA, OBROVSKÝ
BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Batožinový priestor Rextonu je dokonale vhodný aj na umiestnenie veľkých batožín. Nemusíte už nikoho a nič nechať doma z
dôvodu nedostatku miesta.
Počas každodenného života sa často stáva, že máme obe ruky plné batožiny.
V tomto prípade nám pomôžu inteligentné dvere batožinového priestoru s
motorovým otváraním. Ak systém registruje v bezprostrednej blízkosti (1 m)
signál diaľkového ovládača bezkľúčového otvárania, po uplynutí troch sekúnd
automaticky otvorí dvere batožinového priestoru, ktoré potom možno zatvoriť
jediným stlačením tlačidla.

2. rad sedadiel naklonený na 100% (s výnimkou sedadla 5. osoby)

Inteligentné dvere batožinového priestoru s motorovým otváraním
– objednať možno len v prípade automatickej prevodovky
– Masívne dvere batožinového priestoru sa ľahko otvárajú a zatvárajú
– Jednoduchá obsluha pomocou tlačidiel
V prípade odklopenia sedadiel je k dispozícii batožinový priestor (5-miestne
prevedenie, zvýšená podlaha batožinového priestoru)

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

14. 15.

ROZVINUTÉ
TECHNOLOGICKÉ
RIEŠENIA

SYSTÉMY PODPORY
RIADENIA:
ULTRAMODERNÉ
INOVÁCIE
Vodič aj automobil musia zo dňa na deň čeliť celému
radu výziev. Nový Rexton G4 je na to dokonale
pripravený. Systémy pre zvýšenie bezpečnosti,
pohodlia a asistenčné systémy sú schopné upozorniť
na prípadné kritické situácie včas, a pomáhajú
vodičovi vyhýbať sa nebezpečenstvám.

Systém automatického núdzového
brzdenia (AEBS)

Systém upozorňovania na opustenie
jazdného pruhu (LDWS)

Automatický systém núdzového brzdenia
sleduje predmety nachádzajúce sa pred vozidlom pomocou snímačov. Ak systém usúdi, že nastalo nebezpečenstvo nárazu, upozorní vodiča, a v prípade, že nedôjde k
zákroku, je schopný bez pričinenia používateľa spomaliť alebo aj zastaviť vozidlo.

V prípade, že neprebieha aktívna zmena
smeru, a radar zistí opustenie pruhu,
systém Vás upozorní zvukovým signálom.

Asistent zmeny jazdného pruhu (LCA)

Varovanie pred nárazom (FCW)

Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Snímače zabudované vo vozidle spozorujú, ak sa iné vozidlo približuje zozadu. V
takomto prípade Vás pomocou kontrolného svetla integrovaného v spätnom
zrkadle informujú či je bezpečná zmena
jazdného pruhu, alebo odbočenie.

Systém upozorní vodiča kontrolkou na príliš krátku vzdialenosť medzi vozidlami. V
prípade zisteného nebezpečia zrážky, upozorní vodiča, čím môže pomôcť pri brzdení,
a v prípade, že nedôjde k reakcii zo strany
vodiča, samostatne zníži rýchlosť.

Ak systém spozoruje premávku z protismeru, alebo autá premávajúce pred vozidlom, vzdialenosť osvetlenia postupne
prispôsobí ich vzdialenosti tak, aby sa
svetelný tok svetlometom končil pred
inými vozidlami. Diaľkové svetlá sa automaticky zapnú, ak systém nepozoruje iné
približujúce sa vozidlá.

Systém rozpoznávania dopravných
značiek (TSR)

Asistent sledovania mŕtveho uhla (BSD)

Systém sledovania premávky v
priečnom smere za vozidlom (RCTA)

Systém rozpoznáva dopravné značky,
ktoré sú v dohľadnej vzdialenosti, a informáciu o nich zobrazí na displeji. Zvyšuje
bezpečnosť riadenia, znižuje stres, a dokáže vyhýbať sa aj vážnym pokutám za
prekročenie rýchlosti.

V prípade, že systém spozoruje iné vozidlo v mŕtvom uhle, v spätnom zrkadle
varuje vodiča vizuálnym signálom.

Systém RCTA vysiela radarové znamenia
v bočnom smere, aby spozoroval približujúce sa vozidlá, ktoré nie je možné vidieť pri cúvaní. V prípade, že spozoruje
približujúce sa vozidlá, vyšle výstražné
znamenie.
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ

16. 17.

VYNIKAJÚCE JAZDNÉ SCHOPNOSTI NA
TERÉNE, KOMFORT JAZDY LUXUSNÝCH ÁUT
V novom tele nový duch
V najnovšej verzii Rextonu funguje samostatne vyvinutý 2,2 litrový dieselový motor e-XDI LET (Low-end torque) s priamym vstrekom
paliva, ktorý je väčší a silnejší ako predtým, napriek tomu spľňa aj najprísnejšie emisné normy Euro 6d TEMP. Motor má nezávisle od
prevodovky pri výkone 181 k významný moment zrýchlenia (MT 400 Nm – AT 420 Nm) v najčastejšie používanom intervale otáčok
1400–2800. Tým zabezpečuje mimoriadne dynamické vlastnosti jazdy a výhodnú spotrebu pohonných hmôt.
Nový Rexton G4 vyniká vo svojej kategórii, disponuje ťažnou kapacitou až do 3t (AT). Náprava Rextonu zabezpečuje vďaka technologickým
riešeniam aplikovaným predovšetkým v luxusných sedanoch prvotriedne jazdné vlastnosti a pohodlie pri jazde. Popritom vďaka
rozvinutému, prepínateľnému pohonu všetkých kolies obstojí aj na najtvrdších terénoch.

PREPÍNATEĽNÝ POHON 4WD

Prepínateľným pohonom všetkých kolies 4WD, vyvinutým Borg Warnerom Rexton G4 obstojí aj pri najťažších terénnych podmienkach. Pomocou otočného prepínača v priehradke v strede si môže vodič
jediným pohybom zvoliť z týchto troch režimov jazdy:

RWD pohon zadných kolies
(2H): pri normálnej vozovke
pre najlepšiu spotrebu
pohonných hmôt

4WD High Gear Mode pohon
všetkých kolies (4H):
s možnosťou prepínania aj
počas jazdy

Funkcia redukčnej
prevodovky 4WD (4L):
na prekonanie
najextrémnejších
terénnych podmienok

REXTON G4: NÁPRAVA JE TAKTIEŽ
ŠPIČKOU. ZAVESENIE NA PREDNEJ
NÁPRAVE POMOCOU PRIEČNE
ZÁVESNÝCH RAMIEN
Optimálnu schopnosť udržiavať
vozidlo na ceste a komfort
cestovania bez otrasov zabezpečuje nezávislé zavesenie na
prednej náprave pomocou
priečne závesných ramien,
stabilizátor, vinuté pružiny a
tlmiče s plynovou náplňou.

7-rýchlostná automatická prevodovka E-tronic
7-rýchlostná prevodovka E-Tronic, vyvinutá spoločnosťou Mercedes-Benz,
stanovuje optimálne body prevodov prispôsobujúc sa k aktuálnemu štýlu
riadenia vodiča (akoby čítala v myšlienkach vodiča), a tým zabezpečuje jedinečný zážitok z riadenia a nízku spotrebu pohonných látok.
Maximálny výkon

181

Max. otáčky

k/

4000 ot.

Maximálny krútiaci moment

420

Nm/pri otáčkach

1600~2600 ot./min

Zdvihový objem valcov

2157

(ccm)

Dieselový motor

e-XDi220
Variácie automatických prevodoviek

MOTOR | PREVODOVKA | ZAVESENIE NÁPRAV | POHON

18. 19.

SPOĽAHLIVOSŤ PEVNÁ AKO SKALA

NAJROZVINUTEJŠIA TECHNOLÓGIA
AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU:
OCEĽ S VYSOKOU PEVNOSŤOU V ŤAHU
Karoséria Rextonu bola vytvorená tak, aby bola mimoriadne pevná a masívna. Konštrukcia kostry bola vyhotovená na viac než 81,7% vysokopevnostnej
ocele. Tento výnimočne odolný materiál upevňuje prednú a zadnú časť, ako
aj bočné časti auta, preto – ako sa v prípade skutočného automobilu SUV
patrí – torzná tuhosť je mimoriadne veľká, upevnený priestor pre cestujúcich
poskytuje dokonalú bezpečnosť.

Ríša pôvodnej bezpečnosti a ticha
Karoséria a podvozok Rextonu G4 boli vyvinuté tak, aby zachytili a
rozložili silu aj najväčšieho nárazu, a tým chránili cestujúcich vo vnútri
vozidla. Priečne nosníky predného nárazníka boli pripevnené priamo
na konštrukciu podvozku, a navyše boli predné i zadné nárazníky
špeciálne posilnené pre zachytenie čelných nárazov a nárazov zozadu.
Bezpečnosť vodiča a cestujúcich chránia: skladací stĺpik riadenia – v
prípade nehody znižuje riziko nárazu vodiča na volant, predné
bezpečnostné pásy s predpínacím zariadením a obmedzovačom sily,
aktívne opierky hlavy, ako aj 9 airbagov. Vnútorný priestor nového
Rextonu je ríšou ticha. Cestujúci sa môže cítiť v aute pohodlne aj pri
vyššej jazdnej rýchlosti, vďaka modernej zvukovo-izolačnej látke
použitej v priestore pre motor.

DEFORMAČNÁ ZÓNA
Deformačná zóna je umiestnená na prednej časti rámu podvozku, na
mieste, ktoré je v prípade čelného nárazu najviac vystavené vonkajšiemu
vplyvu. Táto deformačná zóna je schopná vo veľkej miere pohltiť nežiadané
silové účinky, poskytujúc tým ochranu cestujúcich vozidla.

ŠTVORVRSTVOVÝ RÁM PODVOZKU
Celý rám podvozku je vyrobený z jedinečnej štvorvrstvovej, vysokopevnostnej ocele, preto poskytuje ochranu nielen v prípade čelného nárazu, ale aj nárazu zozadu.

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

20. 21.

BEZPEČNEJŠÍ NEŽ KEDYKOĽVEK PREDTÝM

Rozvinutá ochrana spolucestujúcich
Nový Rexton bol vyvinutý tak, aby ochránil Vás aj Vašu rodinu aj v neočakávaných
situáciach. V prípade nového modelu G4 je súčasťou základného vybavenia aj 6 airbagov
(voliteľne možno získať 9 airbagov): airbag na strane vodiča a na strane spolujazdca
(airbag na strane spolujazdca je vypínateľný), vpredu bočné a záclonové airbagy.
Bezpečnosť cestujúcich na predných sedadlách chráni okrem toho aj skladací stĺpik
riadenia, predné bezpečnostné pásy s predpínacím zariadením, obmedzovačom sily a
aktívne opierky hlavy.

Systém signalizácie núdzového
zastavenia (ESS)

Systém zjazdu z ostrého
kopca v teréne (HDC)

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

Airbag na strane vodiča
Airbag na ochranu kolien vodiča
Airbag na strane spolujazdca
Bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy pre zadný rad sedadiel
Záclonový airbag

Asistent rozjazdu do kopca
(HSA)

Elektronický stabilizačný systém (ESP) & Aktívny systém bezpečnosti proti prevráteniu (ARP)
& Brzdový asistent (BAS)

INÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY | AIRBAGY

22. 23.

GRANDIÓZNE. FASCINUJÚCE.
Sme hrdí na naše dedičstvo
Prémiové terénne vozidlo Rexton bolo vynovené, spoločnosť Ssangyong odhalila
v lete roku 2017 verziu štvrtej generácie pod názvom Rexton G4. Pri prezentácii
verzie prvej generácie modelu Rexton v roku 2001 značka založila ako svoju
vlajkovú loď novú kategóriu vo výrobe automobilov v Kórei, a od tej doby si drží
vedúcu pozíciu medzi kórejskými prémiovými terénnymi vozidlami. Rexton G4
je skutočné SUV, ktorého byť vlastníkom je bezpochyby výhra.

V O N K A J Š Í

V Z H Ľ A D

Diaľkové ovládanie sťahovania okien

Automatické zatváranie dverí

Funkcia Follow me home

Privítacia funkcia Welcome light

Elektrické ovládanie okien s ochranou proti
privretiu

Osvetlenie kľučiek

Čelné sklo Solar Control s protihlukovou
ochranou a ochranou proti UV žiareniu, s
funkciou odmrazovania stieračov

Strešné lišty

Strešné okno

Parkovací radar

Súprava na opravu pneumatík

Kontrola tlaku v pneumatikách

K O M F O R T

3,5” monochromatický displej na
prístrojovom paneli (výbava Clever, Style)

Multifunkčný volant

Stĺpik riadenia s možnosťou nastavenia v 4
smeroch

Multimediálny audiosystém s 8” displejom
(výbava Clever)

Spínače stieračov na sklá a svetlomety

Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
(voliteľne)

Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou a
systémom „Easy Access”

Dvojzónová digitálna klimatizácia
3. rad sedadiel s prívodom vzduchu

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Elektronicky nastaviteľné, vetrané prvé
sedadlá

Integrovaný panel s prepínačom medzi
funkciami

Inteligentné kľúče
VONKAJŠÍ VZHĽAD | KOMFORT

26. 27.

K O M F O R T

Osvetlenie vnútorných kľučiek

Náladové osvetlenie interiéru integrované v
obklade dverí

Strešná konzola s držiakom na okuliare

V strednej konzole

Pre 2. rad sedadiel

Modul prednej kamery s detektorom dažďa
a svetla

V prvých dverách

V zadných dverách

Strešné madlá na stĺpe „B“

USB zásuvka a nabíjačka na strednej konzole,
Zásuvky USB a 220V/115V pre 2. rad sedadiel

Veľké držiaky na poháre

Vrecká na mapy

Odkladacia schránka pred spolujazdcom a v
strednej konzole

Roleta a sieťka batožinového priestoru
(v prípade 5-miestneho prevedenia)

Odkladacie vrecká v batožinovom priestore

Obklad prahu z nehrdzavejúcej ocele s
nápisom Rexton (s osvetlením)

S V E T V O N K A J Š Í C H –
V N Ú T O R N Ý C H FA R I E B

VOLITEĽNÉ VNÚTORNÉ FARBY

DISKY Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
20” disky z ľahkých zliatin Sputtering
s pneumatikami 255/50 R20

18” disky z ľahkých zliatin Diamond
Cutting s pneumatikami 255/60 R18

17” disky z ľahkých zliatin
s pneumatikami 235/70 R17

Koňakovo hnedá prešívaná koža s čiernym čalúnením strechy
(čierne lesklé vložky do volantu)

Hnedé nappa kožené
čalúnenie

Čierne čalúnenie z nappa
kože alebo

tkaniny

Čierna tkanina alebo koža s béžovým čalúnením strechy
(strieborné vložky do volantu)

VOLITEĽNÉ VONKAJŠIE FARBY
ELEMENTAL sivá metalíza (ACY)

ATLANTIC modrá metalíza (BAU)

Béžové čalúnenie z nappa
kože alebo

SABBIA béžová metalíza (EBE)

tkaniny

Béžová tkanina alebo koža s béžovým čalúnením strechy
(strieborné vložky do volantu)

GRAND biela (základná farba – WAA)

Metalická farba PEARL biela (WAK)

FINE strieborná metalíza (SAF)

SPACE čierna metalíza (LAK)

KOMFORT | SVET VONKAJŠÍCH – VNÚTORNÝCH FARIEB

28. 29.

ROZMERY

1825 mm

1640 mm
1960 mm

2865 mm
4850 mm

1640 mm

Fotografie uvedené v katalógu slúžia len pre ilustráciu. Štandardné a voliteľné prvky
jednotlivých úrovní výbavy sa môžu líšit v závislosti od daného modelu. Pre presné
informácie si skontrolujte špecifikovaný cenník, alebo požiadajte o informáciu v našich
autorizovaných predajniach.
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