
od 18.290 € STYLE+

Akčný cenník KORANDO STYLE+
platné pre vozidlá objednané od 20.4. do 31.12.2020

2WD (4WD)*

*Iba u vozidiel zo skladových zásob

Automatická alebo
manuálna prevodovka

Záruka 5 rokov
alebo 100 000 km

5 rokov asistenčnej služby1.5 benzínový
motor 163k

1.6 dieselový
motor 136k

HLAVNÉ PRVKY
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Dvojzónová automatická klimatizácia

Smart Audio Multimedia systém
s 8" dotykovým displejom

Chytré systémy a bezpečnostní asistenti

LED svetlá denného svietenia
(predné a zadné)

LED osvetlenie interiéru

Tempomat

Kožený volant

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
a sklopným kľúčom

Bezdrôtové nabíjenie (15 W)

220V elektrická zásuvka umiestnená
na stredovej konzole

Strešné ližiny (strieborná farba)

NADŠTANDARDNÁ
VÝBAVA ZADARMO

+

+

+

+

+

18" ALU disky „Diamond Cutting“

LED predné hmlové svetlá
+ chrómová mriežka chladiča

Signalizácia vzdialenosti
pri parkovaní - vpredu a vzadu

Vyhrievanie predných sedadiel

Vyhrievaný volant

Podrobný cenník doplnkovej výbavy a kompletný zoznam
prvkov štandardnej výbavy pozri ďalšie stránky cenníka

Táto akčná ponuka je platná pre vozidlá objednané do 31.12.2020 a vzťahuje sa na pohon 2x4 (verzia pohonu 4x4 je možná iba u vozidiel zo skladových zásob). 
Akčná ponuka platí pre benzínovú aj pre dieselovú variantu motora a manuálnu aj automatickú prevodovku. Všetky fotografie sú len ilustračné.



Ceny sú uvedené v € vrátane DPH (20 %), ceny sú platné pre vozy vyrobené od 1. 9. 2018 STYLE+

Korando 1.5 Turbo GDI 163 LE / 280 Nm benzín

Korando 1.6 e-XDI 136 LE / 320 Nm diesel

STUPNE VÝBAVY STYLE+

Bezpečnosť
Asistent autonómneho núdzového brzdenia (AEBS) vrátane varovania pred 
nebezpečenstvom čelného nárazu (FCW) S

Systém varovania pri opúšťaní jazdného pruhu (LDWS) S
Systém udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKAS) S
Systém rospoznania dopravných značiek (TSR) S
Asistent automatického prepínania diaľkových svetiel (HBA) S
Upozornenie na rozjazd vozidla pred vami (FVSA) S
Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDA) S
Upozornenie na pozornosť šoféra (DAA) S
ABS a EBD S
Elektronický stabilizačný program (ESP) S
Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP) S
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) S
Hydraulický brzdový asistent (BA) S
Výstraha pri núdzovom zastavení (ESS) S
Asistent zjazdu z kopca (HDC) S
Kontrola trakcie (FTCS) S
Elektronická parkovacia brzda a funkcia ”Auto Hold”  
(štandard pre 4x4, už súčasťou E11) CVP –

Tempomat S
Systém núdzového volania - EMERGENCY CALL S
SAFETY PACK: detekcia mŕtveho uhla (BSD), asistent pre zmenu jazdného 
pruhu (LCA), asistent pre bezpečné vystúpenie z vozidla (EAF),  
upozornenie na premávku za vozidlom (RCTA)

E10 –

ACC PACK: Adaptívny tempomat, elektronická parkovacia brzda a funkcia 
”Auto Hold “/ CVP / (len v kombinácii s automatickou prevodovkou) E11 –

Airbagy vodiča a spolujazdca (dvojstupňové), airbag spolujazdca s 
deaktiváciou S

Bočné airbagy vpredu S
Hlavové airbagy S
Kolenný airbag vodiča CGK –
Imobilizér S
Alarm systém S
Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek s bezpečnostným systémom 
ISOFIX na zadných sedadlách S

Dvojstupňové napínače bezpečnostných pásov predných sedadiel, 
jednostupňové napínače bezpečnostných pásov zadných postranných 
sedadiel, signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá

S

Predné hlavové opierky posuvné S
Zadné hlavové opierky (3x) S

Interiér / Komfort
Manuálna prevodovka, 6-rýchlostná, s indikáciou radenia Gear Shift Indicator S
Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní - vpredu a vzadu CVF Výbava zdarma
Palubný počítač vrátane monochromatického displeja 3.5" S
HD LCD prístrojová doska - 10,25" CET 490
Bezdrôtové nabíjenie (15 W) - (dostupné od výroby 09/2019) II6 S
Nastaviteľný teleskopický stĺpik riadenia (4 směry) S
Elektrický posilňovač riadenia, intenzita asistencie závislá od rýchlosti S
Plastová hlavica radiacej páky S
Kožený volant S
Vyhrievaný volant ILH Výbava zdarma
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, elektricky sklopné  
a vyhrievané S

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním –

STUPNE VÝBAVY

NOVÉ

VÝBAVA STYLE+

Automatická prevodovka Aisin, 6-rýchlostná
Pohon všetkých štyroch kolies 4x4 (vrátane elektronickej parkovacej brzdy a 
funkcie "Auto Hold")
Start-Stop systém * S

Strešné okno ISP –

Predné zavesenie McPherson, zadné zavesenie multi-link S
*verzia pohonu 4x4 je možná iba u vozidiel zo skladových zásob

31.12.2020.

* Informácia platná pre vozidlá vyrobené od 04/2020.



STUPNE VÝBAVY STYLE+

Interiér / Komfort
Elektrické ovládanie predných a zadných okien, okno vodiča na jeden dotyk (dole) S
Interiérové kľučky dverí v striebornej farbe S
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a sklopným kľúčom S
Osvetlenie zámky S
Dažďový a svetelný senzor S
Zadný stierač s ostrekovačom S
Vyhrievanie zadného okna S
Manuálna klimatizácia -
Dvojzónová automatická klimatizácia CH1 S
Predná lakťová opierka posuvná S
Textilný poťah sedadiel S
Kožený poťah sedadiel a kožené výplne dverí SCL –
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča S
Vyhrievanie predných sedadiel SFA Výbava zdarma
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, zadná lakťová opierka  
(pre verzie s koženým čalúnením) E43 –

Ventilované predné sedadlá, zadná lakťová opierka  
(pre verzie s koženým čalúnením) E41 –

Ventilované predné sedadlá, vyhrievanie zadných sedadiel, zadná lakťová 
opierka (pre verzie s koženým čalúnením) E42 –

Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná E44 –
Zadné operadlo delené, sklopné (v pomere 60 : 40) S
Textilné koberce IIS S
Slnečné clony s kozmetickým zrkadlom a osvetlením S
LED osvetlenie interiéru S
Kryt batožinového priestoru S
Sieť na uchytenie batožiny S
Pevná podlaha batožinového priestoru S
220V elektrická zásuvka umiestnená na stredovej konzole S
12V elektrická zásuvka (2x) S

Audio
Ovládanie Audiosystému na volante S
6 reproduktorov S
Smart Audio Multimedia systém s 8" dotykovým displejom, USB + IPod funkcie 
+ zadná parkovacia kamera +  Android Auto & CarPlay + DAB E04 S

Smart Audio Multimedia systém s 8" dotykovým displejom, USB + IPod funkcie 
+ zadná parkovacia kamera +  Android Auto & CarPlay + DAB + LED ambientné 
osvetlenie prístrojovej dosky a výplní dverí

E08 –

Smart Audio Multimedia systém s 9" dotykovým displejom, USB, EU Navigácia  
+ zadná parkovacia kamera + Android Auto & CarPlay + DAB + LED ambientné 
osvetlenie prístrojovej dosky a výplní dverí

E09 –

BLUETOOTH HANDS FREE S
Exteriér

17" ALU disky, pneumatiky 225/60 R17 S
18" ALU disky "Diamond Cutting", pneumatiky 235/55 R18 TA4 Výbava zdarma
19" ALU disky "Diamond Cutting", pneumatiky 235/50 R19  
(len v kombinácii s automatickou prevodovkou) TAD –

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) S
Sada na opravu pneumatík TSK S
Plnohodnotné rezervné koleso 225/60 R17 TSF 230
Dekoračné chrómové elementy na prednom a zadnom nárazníku E17 –
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie, s LED smerovkami a osvetlením 
nástupného priestoru S

Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru SMART, Bezkľúčové odomykanie 
vozidla, vrátane bezkľúčového štartovania (štart-stop button) a elektronického zámku 
stĺpika riadenia (len v kombinácii s automatickou prevodovkou)

E24 –

Kľučky vo farbe karosérie S
Projektorové svetlomety s manuálnym výškovým nastavením S
LED svetlomety s manuálnym výškovým nastavením E26 –
LED svetlá denného svietenia (predné a zadné) S
LED predné hmlové svetlá + chrómová mriežka chladiča E18 Výbava zdarma
Zadné hmlové svetlo S
Tónované sklá (čelné sklo s hlukovou ochranou) S
Sklá so zvýšeným tónovaním "PRIVACY GLASS", vrátane solárnej a hlukovej 
ochrany (sklá v zadných bočných dverách a vo dverách batožinového priestoru) –

Strešné ližiny (strieborná farba) S
Zadný spoiler so zabudovaným brzdovým svetlom S

STUPNE VÝBAVY

NOVÉ

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH. Cenník je platný pre vozidlá objednané zákazníkmi v období od 22.4.2020 do 31.12.2020. Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu Ssangyong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou WAE Ltd., a nezaväzujú k uzavretiu zmluvy. Fotografie sú iba ilustratívne.



STUPNE VÝBAVY STYLE+

Farby exteriéru
Základná farba GRAND biela WAA S
Metalická farba SPACE čierna LAK 390
Metalická farba SILENT strieborná SAI 390
Metalická farba PLATINA šedivá ADA 390
Metalická farba CHERRY červená RAV 390
Metalická farba DANDY modrá BAS 390
Metalická farba REDDISH oranžová RAT 390

Farby interiéru
Béžová EBG voliteľné
Čierna LBH voliteľné
Hnedý kožený paket (OAY) E38 –

Továrenská záruka
5 rokov / 100 000 km 

SILENT strieborná (SAI)

DANDY modrá (BAS)

CHERRY červená (RAV)

GRAND biela (WAA)

PLATINA šedivá (ADA)

SPACE čierna (LAK)

REDDISH oranžová (RAT)

Hnedý kožený paket (OAY)

Čierna interiér (LBH)

Béžová (EBG)

Textilný poťah

Kožený poťah

Textilný poťah

Textilný poťah

Kožený poťah

STUPNE VÝBAVY

1590 mm
1870 mm

1610 mm

1620 mm

VONKAJŠIE ROZMERY

4450 mm
2675 mm

NOVÉ

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH. Cenník je platný pre vozidlá objednané zákazníkmi v období od 22.4.2020 do 31.12.2020. Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu Ssangyong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou WAE Ltd., a nezaväzujú k uzavretiu zmluvy. Fotografie sú iba ilustratívne.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR BENZÍN 1.5 GDI TURBO 163 LE DIESEL 1.6 E-XDI 136 LE

Druh pohonu 2WD AWD 2WD AWD

Prevodovka 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Rozmery

Vonkajšia dĺžka mm 4450

Vonkajšia šírka mm 1870

Vonkajšia výška mm 1620 (so strešnými lyžinami 1629)

Rázvor mm 2675

Rozchod kolies
Predný mm 1596

Zadný mm 1622

Previs
Predný mm 910

Zadný mm 865

Minimálna svetlá výška mm 182 164

Predný/zadný nájazdový 
uhol ° 18/24,5

Prechodový uhol ° 15,9 15,4

Polomer otáčania m 5,35

Objem batožinového 
priestoru (l)

podľa štandardu (VDA 213)
l 551  / 407 (s rezervným kolesom)

Hmotnosti

Celková hmotnosť kg 2 010 2 040 2 100 2 130 2 110 2 160 2 200 2 250 

Prevádzková hmotnosť kg 1 405 1 435 1 495 1 525 1 505 1 535 1 595 1 625 

Celková 
hmotnosť 

prívesu

Brzdeného kg 1500 1500 2000 1500 2000

Nebrzdeného kg 500 500 750 500 750

Motor

Palivo – Benzin Diesel

Zdvihový objem cc 1497 1597

Vŕtanie × zdvih mm 76 x 82,5 76 x 88

Kompresný pomer – 9,5 : 1 15,5 : 1

 Počet a usporiadanie valcov – 4 v rade 4 v rade

Výkon

Maximálny výkon

kW/ot./
min-1 120 / 5000-5500 min-1 100 / 4000 min-1

k/ot./
min-1 163 / 5500 136 / 4000

Maximálny točivý moment Nm/ot./
min-1

AT: 260/1500-4000 min-1 AT: 324/1500-2500 min-1

MT: 280/1500-4000 min-1 MT: 300/1500-3000 min-1

Maximálna rýchlosť km/h 191 193 191 193 180 181 180 181

Objem palivovej nádrže l 50 47

Emisná norma – Euro 6dTemp

Kombinované emisie CO2 g/km 158 * 162 * 176 190 130 - 133 * 144 * 155 170

Kombinovaná spotreba l / 100 km 6,8 * 7,1 * 7,6 8,3 5,0 - 5,1 * 5,5 * 5,90 6,50

* Start-Stop

NOVÉ

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH. Cenník je platný pre vozidlá objednané zákazníkmi v období od 22.4.2020 do 31.12.2020. Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu Ssangyong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou WAE Ltd., a nezaväzujú k uzavretiu zmluvy. Fotografie sú iba ilustratívne.




