eXciting Lifestyle Vehicle

Představujeme Vám Ssangyong XLV, který svou všestranností a praktičností
bude oblíbeným společníkem Vaší rodiny. Obrovský zavazadlový prostor
každodenní život. Rodinný SUV, který je výsledkem dlouholeté práce a vývoje.
Zbrusu nové motory a vynikající bezpečnost od nejstaršího výrobce
automobilů a specialisty na vozy SUV a pohon 4x4 v Jižní Koreji.

XLV: DOSTATEK MÍSTA, OBROVSKÝ
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Zavazadlový prostor XLV je dokonale vhodný i pro umístění vysloveně
velkých zavazadel. Už nikoho a nic nemusíte nechat doma kvůli nedostatku
místa.

SÍLU VYZAŘUJÍCÍ,
SEBEVĚDOMÝ VZHLED
Typická, úzká mřížka chladiče s křivkami, vinoucími se pod prvními
světlomety, připomíná siluetu plachtícího dravého ptáka s kořistí.

Světle tónovaný dekor nárazníku
(Grand bílá, Silent stříbrná)

Tmavě tónovaný dekor nárazníku
(u každého lakování, s výjimkou
Grand bílá, Silent stříbrná)

PROTAŽENÝ PROFIL
Výjimečného objemu zavazadlového prostoru XLV (720 litrů), jeho variability
a dostatku prostoru lze dosáhnout díky prodloužené části za sloupkem „C“.
Křivka střechy umocňuje sportovní vzhled, zatímco nakloněné černé sloupky
„A“ a „B“ působí odlehčeným, vyrovnaným dojmem přitahujícím zrak.

Dvoutónová vnější zpětná
zrcátka s integrovanými LED
směrovými světly

Chromovaný ozdobný
proužek, který prochází
spodním okrajem čelního
skla a bočních oken

LED denní zadní světlo a brzdové
světlo

Zadní mlhové světlo umístěné
ve středu nárazníku

CIŤTE SE JAKO DOMA!
Mimořádně prostorné, obložení z vysoce kvalitních materiálů, symetricky a ergonomicky vytvořený interiér.

Volitelné v tradičním tmavém…

…nebo v elegantním béžovém provedení.

…nebo v luxusním provedení hnědá prošívaná kůže (výbava dostupná pouze pro DLX Plus)
Černý interiér

PŘEHLEDNÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA
S INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÝMI
FUNKCEMI
Sportovní volant se zkrácenou spodní stranou, potažený na dotek příjemnou, jemnou kůží, přístrojová deska s LED
podsvícením s nastavitelnými barvami, multimediální navigační jednotka se 7“ obrazovkou, to vše slouží Vašemu pohodlí.

Vyhřívaný volant

Přehledná středová konzola

7“ Navigační jednotka (Evropa)
volitelná

Telefon Bluetooth + audio
reproduktor

LED panel přístrojů s nastavinatelnými barvami

ČERNÁ

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

BLANKYTNĚ MODRÁ

BÍLÁ

Funkce Mirroring (zrcadlení)

XLV, JAKO ČLEN NOVÉ GENERACE VOZŮ SSANGYONG,
OPLÝVÁ REVOLUČNÍMI ŘEŠENÍMI.
Palubní počítač s 3,5“ LCD displejem

Přístrojová deska Super-vision s LED diodami

KRÁLOVSKÝ KOMFORT PRO
VŠECH PĚT CESTUJÍCÍCH
Sportovní, ergonomicky navržené, oceněné sedačky XLV sledují linii lidského těla a v zájmu maximálního
pohodlí se vyrábějí s výplní se dvěma druhy tvrdosti. A tak sezení v nich není únavné ani na delších cestách,
sedačky poskytují tělu vynikající boční oporu.

Beige interiér
Černý interiér

VE SVÉ TŘÍDĚ MÁ JEDEN Z
NEJPROSTORNĚJŠÍCH, VYSOCE
VARIABILNÍCH PROSTORŮ PRO
CESTUJÍCÍ I PRO ZAVAZADLA
Díky nesmírně velkému zavazadlovému prostoru XLV o objemu 720 litrů, zadním sedadlům, které lze sklopit v poměru
60:40, ale třeba i sklopit do roviny, a bezpočetným menším a větším úložným přihrádkám v zavazadlovém prostoru,
nemusíte nic nechávat doma!

Variabilita sedaček

Základní poloha

Díky přípojce 220 V v zavazadlovém prostoru se nemusíte vzdávat ani používání elektrických spotřebičů.

Zadní sedadlo sklopné (40%)

Ventilované sedadlo řidiče

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Zadní sedadlo sklopné (60%)

32.5°

Zadní sedadlo sklopené o 32,5° s téměř rovným prostorem pro nohy

720 litrový zavazadlový prostor (bez náhradního kola)

Zadní sedadla sklopná do roviny

NEVŠEDNÍ, DVOUTÓNOVÉ
PAKETY
V bohaté nabídce každý najde barvu, která je pro něho nejlákavější.
Pomocí dvoutónových paketů můžete změnit svůj XLV SUV na absolutně originální vůz.
K černým nebo bílým paketům patří 18“ disky kol z lehké slitiny (k paketu Black Pack 18“ černé,
k balíku White Pack 18“ stříbrné diamond-cut disky kol z lehké slitiny).

18“ černé disky kol z lehké slitiny

18“ černé disky kol z lehké slitiny

18“ diamond-cut disky kol
z lehké slitiny

18“ diamond-cut disky kol
z lehké slitiny

18“ černé disky kol z lehké slitiny

Black Pack

dvoutónový paket:

Grand bílé lakování
(WAA)

Silent stříbrné lakování
(SAI)

Techno sivé lakování
(ACT)

Přední nárazník
(Světle stříbrný odstín)

Přední nárazník
(Světle stříbrný odstín)

Přední nárazník
(Tmavý stříbrný odstín)

Střecha a vzduchový
deflektor (Černý)

Střecha a vzduchový
deflektor (Černý)

Vnější zpětná zrcátka
(Grand bílá)
18“ disky kol z lehké slitiny
(Černá – pouze k balíku BlackPack)

White Pack

Dandy Modré lakování
(BAS)

Space černé lakování
(LAK)

Metalická barva REDDISH oranžová
(RAT)

Přední nárazník
(Tmavě stříbrný odstín)

Přední nárazník
(Tmavě stříbrný odstín)

Přední nárazník se šedými
designovými elementy

Střecha a vzduchový
deflektor (Černý)

Střecha a vzduchový deflektor
(Bílý)

Střecha a vzduchový deflektor
(Bílý)

Střešní spoiler v bílé barvě

Vnější zpětná zrcátka
(Silent stříbrná)

Vnější zpětná zrcátka
(Techno šedivá)

Vnější zpětná zrcátka
(Dandy modrá)

Vnější zpětná zrcátka
(Space černá)

Vnější zpětná zrcátka v barvě
REDDISH oranžová

18“ disky kol z lehké slitiny
(Černá – pouze k balíku BlackPack)

18“ disky kol z lehké slitiny
(Černá – pouze k balíku BlackPack)

18“ diamond-cut disky kol z lehké slitiny
(stříbrné)

18“ diamond-cut disky kol z lehké slitiny
(stříbrné)

18" Diamond-cut kola z lehké slitiny

dvoutónový paket:

ÚPLNĚ NOVĚ VYVINUTÉ MOTORY A
PŘEVODOVKY
Zbrusu nové 1,6 litrové benzínové motory, vyrobené ze slitiny hliníku, a rovněž hliníkové 1,6 litrové dieselové motory s
přímým vstřikováním paliva a společným tlakovým potrubím, s turbodmychadlem s variabilní geometrií, které Ssangyong
vyvinul v Evropě a které odpovídají poslední emisní normě EURO6 mají úctyhodný točivý moment, a přitom pracují velmi
tiše a úsporně.
1,6 e-XGi benzínový motor 128 HP / 160 Nm

U obou motorů lze volit šestistupňovou manuální nebo šestistupňovou automatickou převodovku Aisin.

– blok motoru z lehkého kovu
– neustále se měnící řízení
ventilů

3 druhy volitelného režimu

– sací potrubí s proměnnou
délkou

Eco

– moderní rozvodový řetěz
s nižší hlučností

160Nm /4600rpm

ISG Start-Stop řídící systém
motoru
Pro snížení spotřeby a emise, u variant s
manuální převodovkou systém ISG
automaticky zastaví motor (např. při čekání na
červené).

Eco pro co možná nejlepší spotřebu.
Power
Power zvýšená dynamika pro snadnější předjíždění.
Winter
Převodovka přepne do 2. rychlostního stupně a tak
napomáhá rozjezdu na kluzké cestě.

1,6 e-XDi dieselový motor 115 HP / 300 Nm

– turbodmychadlo s
variabilní geometrií
– společné tlakové potrubí
– přímé vstřikování
– řetězový pohon
šestistupňová manuální převodovka
(s funkcí GSI)

šestistupňová automatická převodovka Aisin

VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY I
V NÁROČNÝCH JÍZDNÍCH
PODMÍNKÁCH
Ssangyong vyrábí vozidla s pohonem 4x4 již více než 60 let. Znalosti a zkušenosti získané během těchto
desetiletí ztělesňuje i zbrusu nový XLV crossover. Podvozková platforma a hnací ústrojí XLV jsou navržené
tak, aby vozidlo obstálo na silnici i v terénu, odpovídajíc legendární spolehlivosti značky, a aby jeho řízení
za všech okolností bylo příjemné a bezpečné.

Smart Steer řízení

AWD pohon všech kol

Řidič XLV si může vybrat ze 3 různých stupňů servo posilovače:

Aktivní AWD pohon všech kol s plně automatickým ovládáním
elektromagnetickou spojkou za běžných jízdních podmínek
pohání na 100% přední kola pro nižší spotřebu paliva. Když se
jízdní podmínky zhorší a systém zaznamená proklouznutí
některého kola, elektronická řídící jednotka během zlomku
sekundy nasměruje požadovaný točivý moment na zadní kola.

Sport
Přímé reakce volantu, zejména při jízdě
vyšší rychlostí.

2WD pohon
pro každodenní

Normal
Normal pro každodenní použití.

4WD

pro vynikající stabilitu

Comfort
Comfort pro manévry ve městě, prováděné
nízkou rychlostí (např. parkování).

V případě zvlášť těžkého terénu lze
zapnutím funkce AWD Lock pevně
nastavit rozložení točivého
momentu v poměru 50:50 mezi
přední a zadní nápravu.

BEZPEČNOST BEZ KOMPROMISŮ

Karoserie XLV byla projektována tak, aby byla mimořádně
tuhá a masivní. Je vyrobena z oceli, která je o 71% nákladnější,
ale v porovnání s tradiční ocelí má mnohem větší pevnost
v tahu (38,5% je vyrobeno z ultra pevné bórové oceli).

Prvky karoserie XLV, které jsou nejvíc vystaveny síle případného nárazu, jsou vyrobeny speciální technologií,
ztrojnásobující odolnost oceli.
O pasivní bezpečnost se mimo jiné stará i 7 airbagů, což je v této třídě výjimečné.

Brzdná dráha
3
1
2

4

5

Elektronický stabilizační program (ESP)
ESP systém okamžitě zasáhne, pokud zaznamená proklouznutí
jednoho z kol, resp. zjistí nedotáčivost anebo přetáčivost vozidla.
Součástí systému je také protiprokluzový systém FTCS,
automatické rozdělení brzdné síly EBD, protiblokovací systém
ABS, aktivní ochrana při převrácení ARP, asistent pro rozjezd do
kopce HSA a systém napomáhání nouzového brzdění a
signalizace HBA-ESS.

Velké brzdové kotouče zajišťují krátkou brzdnou
dráhu, ať už jezdíte za jakýchkoliv okolností.
43,.3m

*Výsledky testu provedeného za kontrolovaných podmínek při rychlosti
100 km/h

1. Airbag řidiče
2. Kolenní airbag řidiče
3. Boční airbag spolujezdce
4. Přední boční airbagy
5. Dva boční závěsné airbagy

HSA asistent pro rozjezd do kopce

Přední a zadní parkovací radar a zadní couvací
kamera

Asistent sjezdu z kopce (HDC)

Autonomní systém nouzového brzdění (AEBS)

Vysoce pevné prvky karoserie

TPMS systém kontroly tlaku pneumatik

Solar Control s UV filtr na čelním skle a bočních oknech...

Elektrické ovládání okna (pulzní ovládání na straně řidiče)

LED denní světla

Mlhová světla

Černý sloupek „A“

Černý sloupek „C“

Střešní ližiny

Sada na opravu pneumatiky

LED denní zadní světlo a brzdové světlo

Přední mlhové světlo

Přední a zadní parkovací radar

Automatická klimatizace

Dvouzónová automatická klimatizace s funkcí Memory

Přípojky USB a AUX/HDMI

Tlumené osvětlení na dveřích a na středové konzole

Start bez klíče (tlačítko Start-Stop) & Zasouvací startovací klíček

Spínač světlometů & automatické ostřikovače skla

Automatický světelný a dešťový senzor

Přihrádka v palubní desce

Úložný prostor na palubní desce

Odkládací přihrádka na středové konzole

Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem

Odkládací přihrádka na dveřích

Držáky lahví pro cestující na zadních sedadlech

Variabilní upevňovací síťka na zadní straně předních sedadel
(ladící s barvou prostoru pro cestující)

Držák lahví na středové konzole

Odkládací přihrádka v zadních dveřích

Parkovací kamera

(RDS audio)

(General audio)

Ovládání audiosystému na volantu a tempomat

Palubní počítač s 3,5" LCD displejem

7“ Smart Audio multimediální systém s dotykovou obrazovkou

2 DIN audio systém s ovládáním telefonem pomocí Bluetooth

Volitelná barva interiéru

Disky kol
18“ DIAMOND
CUTTING ČERNÉ S
PNEUMATIKAMI
215/45 R18
(paket BLACK PACK)
Černé
Kožené
čalounění
(černé)

Černý interiér

720 litrový zavazadlový prostor (bez náhradního kola)

Látkové
čalounění
(černé)

Černá síťka

Šedé obložení střechy

18“ DIAMOND
CUTTING STŘÍBRNÉ
S PNEUMATIKAMI
215/45 R18
(paketWHITE PACK)

574 litrový zavazadlový prostor s náhradním kolem

Stříbrné

Kožené
čalounění
(béžové)

Beige interiér

Látkové
čalounění
(béžové)

Černá síťka

145mm

Roleta do zavazadlového prostoru

Síťka do zavazadlového prostoru

18“ DISKY Z
LEHKÉ SLITINY S
PNEUMATIKAMI
215/45 R18

Béžové obložení střechy

Stříbrné

Odkládací přihrádka pod sklopným dnem zavazadlového prostoru

Hnědá prošívaná kůže

Hnědá síť

Interiér v provedení hnědá prošívaná kůže (výbava dostupná pouze pro DLX Plus)

16“ DISKY Z
LEHKÉ SLITINY S
PNEUMATIKAMI

černé stropní čalounění

Stříbrné

Volitelné barvy

16“ OCELOVÉ DISKY
S PNEUMATIKAMI
205/60 R16

Techno šedivá
[ACT]
Úchytky pro zavazadla (na levé straně)

Úchytky pro zavazadla (na pravé straně)

Přípojka 220V

Sklopená 2. řada sedadel (1249 l)

Dandy modrá
[BAS]

Silent stříbrná
[SAI]

Grand bílá
[WAA]

Space černá
[LAK]

REDDISH oranžová
[RAT]

Stříbrné

VAŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:

Fotografie a informace uvedené v prospektu mají pouze informační charakter, vyhrazujeme si právo na změnu.

WAE Kft.
2051 Biatorbágy,
Budai út 16.
www.ssangyong.cz

