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Niektoré prvky uvedené v tejto brožúre sú voliteľné a nemusia byť dostupné pri všetkých 
modeloch alebo na všetkých trhoch. Vo všetkých špecifikáciách môžu nastať zmeny bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie vám poskytne autorizovaný predajca.

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

VÁŠ ZNAČKOVÝ PREDAJCA:
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JEDINEČNÉ SCHOPNOSTI. 

           JEDINEČNÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ.

      JEDINEČNÉ AUTO.
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1   Full LED svetlomety 

2   Vonkajšie spätné zrkadlo s integrovaným podsvietením

3   Predné hmlovky

0504

1

2

PREPRACOVANÝ 

DIZAJN

Ako sa na luxusné a robustné SUV patrí, má Rexton výraznú 

masku, novo s diagonálnym vzorom pevnej reťaze evokujúcim 

jeho silu. 

Hore je lemovaný štýlovo zapustenými krytmi svetlometov a 

dole nárazníkom vo farbe karosérie s ostro rezanými líniami. 

Výsledný dojem z nového Rexton je osobitý a sebavedomý.

Zobrazená voliteľná výbava
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IMPOZANTNÝ A 

PRIAMOČIARY

Nový Rexton vyžaruje dokonalú precíznosť aj pri pohľade 

zozadu. Tá sa prejavuje v harmonicky vypracovaných 

kontúrach, ktoré vytvárajú dizajn v štýle sofistikovanej 

elegancie. Horizontálne predĺžené zadné svetlá opticky 

zväčšujú dojem už aj tak robustného SUV. Rexton je 

praktickým partnerom pre každodenné použitie disponujúci 

vlastnosťami luxusného a skutočného terénneho vozidla 

zárověň. Bez kompromisov.

1  Full LED zadné kombinované svetlá  

2  LED osvetlenie zadnej poznávacej značky

3  Variabilné smerovky

0706



Jednoduché ovládacie prvky a interiér z kvalitných prémiových materiálov vám poskytnú radosť z riadenia a potešenie z cestovania. 

Komfort sa stane súčasťou vášho každodenného života a každá cesta bude jedinečným zážitkom. Pohodlie interiéru podčiarkuje 

mäkká prešívaná Nappa koža. Štýlový, prémiový, pohodlný - taký je nový Rexton.

PRÉMIOVÝ ŠTÝL

0908



Apple CarPlay a Google Android Auto 

Cestujúci môžu k displeju pripojiť svoj chytrý telefón a ľahko tak telefonovať, 

komunikovať s priateľmi či počúvať hudbu zo svojho telefónu.

* Dostupné pre oba typy Smart Audio Multimedia dotykového displeja (9,2" 

systém s navigáciou / 8" smart audio systém)

1110

PREHĽADNÝ A MODERNÝ 

INFOTAINMENT

12,3" PLNE DIGITÁLNA PRÍSTROJOVÁ DOSKA

Zrkadlenie AVN displeja na digitálnej prístrojovej doske.

Veľký 12,3" displej prístrojovej dosky prehľadne zobrazuje všetko, čo práve potrebujete. Vďaka 

užívateľsky prívetivému rozhraniu sa tak môžete lepšie sústrediť na riadenie. Pri zaradení 

spiatočky sa spätné zrkadlá sklopia, čo veľmi oceníte pri parkovaní. V tom vám ďalej pomôže 3D 

monitorovací systém zobrazujúci okolie vozidla v rozsahu 360 ° na 9,2" obrazovke infotainmentu 

s vysokým rozlíšením. Dotykový displej umožňuje ovládať navigáciu aj audio, vrátane rádia, MP3 

a DAB (digitálneho zvukového vysielania). Konektivita s Apple CarPlay a Google Android Auto je 

samozrejmosťou, rovnako ako so zariadením typu USB.

3D MONITOROVACÍ SYSTÉM OKOLIA S ROZSAHOM 360 °

Rozsah 360° 

1   Posilňovač riadenia s premennou intenzitou závislou na cestovnej rýchlosti & vyhrievanie volantu

2   9,2" HD displej s navigáciou   3   Elektronická parkovacia brzda s funkciou "auto-hold"

1 2 3



SKLOPNÉ SEDADLÁ PRE PREPRAVU OBZVLÁŠŤ DLHÝCH PREDMETOV

Sedadlá v druhom rade môžu byť sklopené do druhej polohy, aby bol zabezpečený ľahký prístup do tretieho radu sedadiel.

VEĽKÝ VARIABILNÝ INTERIÉR

Rexton ponúka nebývalý cestovný komfort pre všetkých pasažierov. Obe predné 

sedadlá sú elektricky nastaviteľné (sedadlo vodiča s pamäťou na 3 rôzne nastavenia 

a elektrickou bedrovou opierkou) a ventilované. 

Sedadlá v prvej aj druhej rade sú samozrejme vyhrievané. Komfortné sedadlá v 

druhom rade sú sklopné v dvoch polohách, a tak ponúkajú veľkú flexibilitu interiéru 

pre uloženie nákladu.
2. rad sedadiel sklopený na 40% 

(1376 l)

2. rad sedadiel sklopený na 60% 

(1652 l)

2. rad sedadiel sklopený na 100% 

(1977 l)

KONFIGURÁCIA SEDADIEL 5-MIESTNEJ VERZIE

3. rad sedadiel sklopený,  

2. rad sedadiel sklopený na 60% (1477 l)

3. rad sedadiel sklopený,  

2. rad sedadiel sklopený na 40% (1201 l)

3. rad sedadiel sklopený na 50%, 

2. rad sedadiel sklopený na 60% (1029 l)

3. rad sedadiel sklopený, 

2. rad sedadiel sklopený na 100% (1806 l)

3. rad sedadiel sklopený na 50%, 

2. rad sedadiel sklopený na 40% (777 l)

KONFIGURÁCIA SEDADIEL 7-MIESTNEJ VERZIE

1312

5 7miestna 
verzia

miestna 
verzia



OBROVSKÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Do batožinového priestoru nového Rextonu naložíte naozaj čokoľvek - dáte za seba pokojne aj 

štyri golfové bagy. Máte plné ruky a neviete kam veci položiť pri otváraní dverí batožinového 

priestoru? Jednoducho majte šikovný kľúč vo vrecku, stojte v blízkosti zadnej časti vozidla tri 

sekundy a dvere batožinového priestoru sa samy automaticky otvoria.

1

2

3

1  Inteligentné elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

 -  Veľké dvere batožinového priestoru sa ľahko otvárajú a zatvárajú    

 - Jednoduché ovládanie 

2  2. rad sedadiel sklopený zo 100% (5-miestna verzia)

3  Batožinový priestor so zdvihnutým dnom a zadnými 

 sedadlami v štandardnej polohe (5-miestna verzia)

1514



VYNIKAJÚCE TERÉNNE SCHOPNOSTI A KOMFORT  

LUXUSNÉHO VOZIDLA

Rexton je poháňaný silným 2,2 l dieslovým motorom, ktorý poskytuje potrebný výkon aj krútiaci moment, keď sa rozhodnete náhle zrýchliť či trebárs ťahať 

ťažký príves. Nová 8stupňová automatická prevodovka E-Tronic vyniká plynulým radením rýchlostných stupňov a svojou úspornosťou.

NEZÁVISLÁ VIACPRVKOVÁ ZADNÁ NÁPRAVA

Viacprvková zadná náprava umožňuje pohyb zadných 

kolies nezávisle na sebe. Riadenie vozidla je tak 

bezpečnejšie a komfortnejšie aj na nerovnom povrchu 

vozovky. Rázy vznikajúce z nerovností povrchu sú 

úspešne tlmené viacprvkovou nápravou a len 

nepatrné množstvo vibrácií je prenášané na karosériu.

1716

Prepínateľný pohon všetkých kolies umožňuje vodičovi 

kedykoľvek aktivovať systém 4WD v závislosti od meniacich 

sa podmienok na ceste alebo mimo nej.

PREPÍNATEĽNÝ POHON 4WD

Systém uzávierky diferenciálu  

Ak dôjde k pretáčaniu kolies na povrchu s rozdielnou 

adhéziou, tento systém uzamkne diferenciál, tak aby sa obe 

kolesá otáčali rovnakou rýchlosťou a pomohli vozidlu dostať 

sa aj z tej najťažšej terénnej situácie.
*S automatickou prevodovkou

Maximálny výkon (PS/rpm)

202 / 3,800

Maximálny krútiaci moment (Nm/rpm) 

441 / 1,600~2,600

Zdvihový objem motora (CC) 

2,157

Dieselový motor

e-XDi220

2,2 L DIESELOVÝ MOTOR

8RYCHLOSTNÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA  

SO SYSTÉMOM SHIFT-BY-WIRE

2WD - pohon 
zadných kolies pre 

bežné cestné 
podmienky a nižšiu 

spotrebu paliva

4WD Low - pohon 
všetkých kolies s 

redukciou pre 
prekonanie 

najextrémnejších 
terénnych 

podmienok

4WD High - pohon 
všetkých kolies 

možno zapnúť aj 
počas jazdy



VYSOKOPEVNOSTNÁ OCEĽ = SILA POD KONTROLOU

Rexton je postavený na novom koncepte štvorvrstvového rámu podvozku (tzv. "Quad-frame"), ktorý izoluje kabínu od povrchu vozovky a hluku motora a 

pomáha chrániť cestujúcich pred nárazovými silami. Karoséria je k rámu uchytená na ôsmich miestach (čo je najviac vo svojej triede). 

To výrazne zlepšuje kvalitu jazdného prejavu a stabilitu riadenia vozidla.

Celý rám podvozku je vyrobený zo špeciálnej 

štvorvrstvovej ocele s vysokou pevnosťou, ktorá 

ochráni posádku nielen pri bočnej zrážke.

3  ŠTVORVRSTVOVÝ RÁM

Deformačná zóna je umiestnená v prednej časti rámu 

podvozku v oblasti, ktorá je v prípade čelnej zrážky 

vystavená priamemu nárazu. 

Táto deformačná zóna dokáže výrazne pohltiť silu 

nárazu a chrániť tak cestujúcich vo vnútri vozidla.

2  DEFORMAČNÁ ZÓNA

Karoséria Rextonu bola projektovaná tak, aby bola mimoriadne tuhá a robustná. Viac ako 

81,7% konštrukcie auta je vyrobená z ocele s vysokou pevnostnej v ťahu. Táto 

mimoriadne trvanlivá zliatina posilňuje predné, zadné a bočné časti, a tak vozidlo 

disponuje mimoriadnou torznou tuhosťou. Zosilnená konštrukcia poskytuje cestujúcim 

dokonalú bezpečnosť.

1   NAJMODERNEJŠIA AUTOMOBILOVÁ TECHNOLÓGIA:  

 OCEĽ S VYSOKOU PEVNOSŤOU V ŤAHU

1

3

2

1918
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NEJMODERNEJŠIE TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA

BEZPEČNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM

Ešte viac inteligentných sytémov pre predvídanie a predchádzanie nehodám

Pokročilé asistenčné systémy riadenia vozidiel SsangYong používajú umelú inteligenciu v mnohých aspektoch. Pomôžu vám zostať v strehu, mimo nebezpečenstva a mať riadenie pod kontrolou. 

Okrem existujúcich asistenčných systémov sú v Rextone novo k dispozícii všetky nižšie uvedené funkcie.

Upozornenie na pozornosť vodiča (DAW)

Ak systém DAW zistí, že pozornosť vodiča bola výrazne 

znížená, upozorní vodiča zvukovou výstrahou a grafikou 

na palubnom počítači.

Asistent udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKA)

Vďaka čelnej kamere systém automaticky ovláda volant, 

aby zabránil opusteniu jazdného pruhu, pokiaľ nie je 

signalizovaná zmena smeru jazdy.

Asistent detekcie mŕtveho uhla (BSA)

Ak hrozí pri zmene jazdného pruhu kolízia s vozidlom v 

slepom uhle, tento asistent pomôže zabrániť zrážke 

aktiváciou brzdného systému.

Asistent zadnej priečnej premávky (RCTA)

Ak hrozí pri cúvaní zrážka s priečne idúcim vozidlom, 

asistent RTCA automaticky zabrzdí, aby zabránil kolízii.

Varovanie pri vystupovaní (SEW)

Systém SEW využíva zadné radary vozidla na detekciu 

automobilov blížiacich sa zozadu a upozorňuje 

cestujúcich na nebezpečenstvo pri otvorení dverí a 

vystúpenia.

Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDW)

SDW detekuje vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla a 

varuje vodiča, ak nie je zabezpečená bezpečná 

vzdialenosť oboch vozidiel.

Udržiavanie auta uprostred jazdného pruhu (CLKA)

Pomocou čelnej kamery systém rozpozná okraje 

jazdného pruhu a udržuje vozidlo v jeho strede.

Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)

Kombinácia adaptívneho tempomatu a asistenta pre 

udržiavanie auta uprostred jazdného pruhu.



BEZPEČNOST PREMYSLENÁ DO DETAILU

Rexton je vybavený deviatimi airbagmi vrátane kolenného airbagu vodiča a bočných airbagov druhého radu sedadiel. Volant a stĺpik riadenia 

sú špeciálne navrhnuté tak, aby absorbovali silu nárazu a ochránili oblasť hrudníka vodiča. Aktívne opierky hlavy sa v prípade kolízie pohybujú 

dopredu, aby zredukovali na minimum medzeru medzi hlavou cestujúceho a opierkou a zabránili tak poraneniu krčnej chrbtice.

1 2 3

4

5

6

S

ESP

Bez

ESP

9 AIRBAGOV

2

1

3

4

5 6

7

8

9

1   Airbag vodiča

2   Kolenný airbag vodiča

3   Airbag spolujazdca

4  5   Postranné airbagy vodiča a spolujazdca

6  7   Postranné airbagy zadných sedadiel 

8  9   Hlavové airbagy

2322

1  Signály núdzového zastavenia (ESS) 2  Asistent zjazdu z kopca (HDC) 3  Asistent rozjazdu do kopca (HSA) 

4  Elektronický stabilizačný program (ESP) 5  Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)  6  Brzdový asistenčný systém (BAS)



HREJIVÝ POCIT DOMOVA 

KDEKOĽVEK NA CESTÁCH

2524



Sada na opravu pneumatiky Systém kontroly tlaku pneumatík

Diaľkové ovládanie okien cez smart kľúč 3,5" palubný počítačAutomatické sklopenie zrkadiel pri cúvaní Multifunkčný volant

Bezkľúčové odomykanie, osvetlené kľučky dverí

Funkcia sprievod (pozdržané vypínanie svetlometov)

Elektrické ovládanie sedadla spolujazdca na boku 

operadla dostupné ostatným pasažierom

Elektrické ovládanie okien s ochranou proti privretiu

Automatické spínače diaľkových svetiel a stieračov

Sedadlo vodiča s pamäťouČelné sklo Solar Control s UV filtrom a filtrom hluku, 

rozmrazovanie v priestore stieračov

Funkcia "Welcome" (uvítacie svetlo)

Strešné lyžiny

Vyhrievanie predných a zadných sedadielParkovací asistenčný systém Ventilované predné sedadlá Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča aj spolujazdca Dve polohy sklopenia 2. radu sedadiel

VONKAJŠÍ VZHĽAD INTERIÉR

20 "disky z ľahkej  

zliatiny, Sputtering

18 "disky z ľahkej  

zliatiny, Diamond Cutting
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Elektrické strešné okno s ochranou proti privretiu

Dvojzónová plne automatická klimatizácia,  

3. rad sedadiel s prívodmi vzduchu

Voľba jazdných režimov a ovládač funkcie štart-stop

8" smart audio

Buďte pripravení na čokoľvek a vždy štýlovo. Smart technológie a prepracovaný interiér zameraný na funkčnosť a jednoduché ovládanie vás budú sprevádzať na každej ceste.



Základná farba GRAND biela 

(WAA)

Metalická farba PEARL biela 

(WAK)

Metalická farba FINE 

strieborná (SAF)

Metalická farba ELEMENTAL 

šedá (ACY)

Metalická farba ATLANTIC 

modrá (BAU)

Metalická farba MARBLE 

grafitová (ACM)

Metalická farba SPACE čierna 

(LAK)

Ovládací panel nad hlavou vodiča a spolujazdca, 

dotykové ovládanie osvetlenia interiéru, signalizácia 

nezapnutých bezpečnostných pásov

Tesniaca ochrana okolo motorového priestoru

Bezdrôtové nabíjanie telefónov Vývody vzduchu v zadnej časti stredového tunelaDržiak na 2 nápoje, 2 USB prípojky

12V zásuvka a 2zdierková USB nabíjačka

Kozmetické zrkadlo s osvetlením v slnečnej clone

Smart kľúč

INTERIÉR FAREBNÉ PREVEDENIE

FARBY EXTERIÉRU

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU

2928

Roletka batožinového priestoru (len v 5-miestnej verzii) Dno batožinového priestoru nastaviteľné do 2 úrovní

Slnečné clony okien zadných bočných dverí

Osvetlené prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele

Hnedý interiér ESPRESSO BROWN (OAY)Čierny interiér ASH BLACK (LBN) Svetlý interiér SNOW BIEGE (EBD)

*Kožené sedadlá obsahujú čiastočne aj umelú kožu

Prešívaná kožaUmelá koža
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