
od 39.990 € PREMIUM+

Akčný cenník REXTON PREMIUM+
platný do 30.9.2021

4WD 2.2 dieselový
motor se 202k

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

Táto akčná ponuka sa vzťahuje na vozidlá MY 2021 a platí do 30.9.2021.

PAKET PREMIUM+ 
(V CENE 2 700 €) ZADARMO

360 stupňová kamera (AMS)

Elektrické ovládanie dverí 
batožinového priestoru SMART

Pamäť nastavenia elektrického sedadla 
vodiča a vonkajších spätných zrkadiel

Detekcia slepého uhla s varovaním pri 
zmene jazdného pruhu (BSD + LCW), 
Výstraha zadnej priečnej premávky 
(RCTW)

Systém udržiavania auta v jazdnom 
pruhu (LKAS)

Varovanie pre bezpečné vystúpenie 
z vozidla (SEW)

Slnečné roletky pre okná druhého radu 
sedadiel

5 alebo 7 miest
na sedenie

Maximálna
ťažná sila 3 000 kg

Záruka 5 rokov
alebo 150 000 km

let
záruka

Automatická
prevodovka 

HLAVNÉ PRVKY
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

8-stupňová automatická prevodovka

Zapínateľný pohon všetkých kolies (4x4) - manuálne 
nastaviteľné režimy

Smart Audio Multimedia systém s 9,2" dotykovým 
displejom, EÚ Navigácia + zadná parkovacia kamera + 
Android Auto & CarPlay + DAB, 6 reproduktorov, 
ovládanie na volante, USB konektor predný, zadný 
(zadný iba s funkciou nabíjania), Bluetooth hands free

FULL HD LCD prístrojová doska - 12,3"

Dvojzónová automatická klimatizácia

Chytré systémy a bezpečnostní asistenti

LED svetlomety s automatickým výškovým 
nastavením

LED svetlá denného svietenia (predné a zadné)

Tempomat

Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky

Interiér v prevedení prešívaná koža (aj v priestore 
dverí a na palubnej doske), elektricky ovládané 
a ventilované predné sedadlá, vyhrievaný prvý 
a druhý rad sedadiel, elektrická bedrová opierka 
sedadla vodiča, sedadlo spolujazdca s možnosťou 
ovládania zo zadných sedadiel)

Bezkľúčové odomykanie vozidla, vrátane 
bezkľúčového štartovania (štart-stop button)
a elektronickej zámky stĺpika riadenia (ESCL)

Bezdrôtové nabíjanie



STUPNE VÝBAVY PREMIUM+
Bezpečnosť

Lichobežníková predná náprava S
5-prvková zadná náprava –
10-prvková zadná náprava Multilink s nezávislým zavesením S
Asistent autonómneho núdzového brzdenia (AEBS) S

Detekcia slepého uhla s varovaním pri zmene jazdného pruhu (BSD + LCW), 
Výstraha zadnej priečnej premávky (RCTW) Výbava zdarma

Asistent núdzového brzdenia (BSA) * TECH
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDWS) S
Systém udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKAS) Výbava zdarma
Systém rospoznania dopravných značiek (TSR) S
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA) S
Upozornenie na rozjazd vozidla pred vami (FVSA) S
Upozornenie na pozornosť šoféra (DAA) S
Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDA) S
Asistent zadnej priečnej premávky (RCTA)* TECH
Varovanie pre bezpečné vystúpenie z vozidla (SEW) Výbava zdarma
Brzdový asistent (BAS) S
Antilock brzdný systém a Systém elektronickej distribúcie brzdnej sily (ABS-EBD) S
Elektronický stabilizačný program (ESP) S
Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP) S
Asistent zjazdu z kopca (HDC) S
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) S
Systém kontroly trakcie (TCS) S
Elektronická parkovacia brzda a funkcia ”Auto Hold” S
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant S
Zámka stĺpika riadenia (mechanická) –
Bezkľúčové odomykanie vozidla, vrátane bezkľúčového štartovania (štart-stop 
button) a elektronickej zámky stĺpika riadenia (ESCL) S

Airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou), bočné airbagy 
vpredu, hlavové airbagy S

Bočné airbagy pre druhý rad sedadiel, kolenný airbag vodiča S
Elektrický posilňovač riadenia S
Madlá na B-stĺpiku S
Imobilizér S
Alarm systém (signalizácia pri otvorení kapoty, dverí a dverí batožinového 
priestoru) S

Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní vpredu a vzadu S
Centrálne zamykanie S
Detský bezpečnostný zámok S
Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek s bezpečnostným systémom 
ISOFIX na zadných sedadlách S

Predné hlavové opierky posuvné S
Hlavové opierky v druhej a tretej rade sedadiel (v treťom rade sedadiel iba v 
prípade 7-miestneho prevedenia) S

Predné bezpečnostné pásy s dvojitými predpínačmi, vrátane signalizácie 
nezapnutých bezpečnostných pásov S

Napínače bezpečnostných pásov pre druhý rad sedadiel (krajné sedadlá) S

Ceny sú uvedené v EUR vr. DPH (20%) PREMIUM+

Rexton G4 2.2 e-XDI – 5-miestna verzia 39 990

VOLITEĽNÁ VÝBAVA           KÓD VÝBAVY PREMIUM+

8-stupňová automatická prevodovka S

Zapínateľný pohon všetkých kolies (4x4) - manuálne nastaviteľné režimy PCP S

Štart-Stop systém S

Uzávierka diferenciálu (zadná náprava) PSD 590

7-miestna verzia (vrátane výduchov klimatizácie a ovládania pre 3. rad sedadiel) 7 640

Strešné okno ISP 590

STUPNE VÝBAVY

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2021 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. 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

STUPNE VÝBAVY PREMIUM+
Interiér / Komfort

5-miestna verzia S
Dažďový senzor a senzor zapínania svetiel S
Palubný počítač vrátane monochromatického displeja 3.5" –
FULL HD LCD prístrojová doska - 12,3" S
Bezdrôtové nabíjenie S
Tempomat S
Adaptívny tempomat TECH
Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky S
Vyhrievaný volant S
LED osvetlenie interiéru S
Ambientné osvetlenie interiéru S
Osvetlenie priestoru pre nohy S
Nastaviteľné slnečné clony S
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním S
Elektrické ovládanie predných a zadných okien S

Elektrické ovládanie predných okien na jeden dotyk (smerom nadol) s ochranou 
proti privretiu S

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a sklopným kľúčom S
Vyhrievanie čelného skla v mieste stieračov S
Zadný stierač s ostrekovačom S
Dvojzónová automatická klimatizácia S
Výduchy klimatizácie pre 3. rad sedadiel (len v prípade 7-miestnej verzie) S

Kožený poťah sedadiel, elektrické ovládanie sedadla vodiča, elektrická bedrová 
opierka sedadla vodiča, vyhrievané sedadlá v prvom a druhom rade –

Interiér v prevedení prešívaná koža (aj v priestore dverí a na palubnej doske), 
elektricky ovládané a ventilované predné sedadlá, vyhrievaný prvý a druhý 
rad sedadiel, elektrická bedrová opierka sedadla vodiča, sedadlo spolujazdca s 
možnosťou ovládania zo zadných sedadiel)

S

Pamäť nastavenia elektrického sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel Výbava zdarma

Zadné operadlo delené, sklopné v pomere 60: 40 (druhý rad sedadiel), 3. hlavová 
opierka S

Zadné operadlo delené, sklopné v pomere 50: 50 (tretí rad sedadiel - v prípade 
7-miestneho prevedenia) S

Predné a zadné lakťová opierka s držiakmi nápojov S
Textilné koberčeky S
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru SMART Výbava zdarma
Sieť oddeľujúca batožinový priestor (len v prípade 5-miestneho prevedenia) S
Kryt batožinového priestoru (iba v prípade 5-miestneho prevedenia) S
Sieť na uchytenie predmetov v batožinovom priestore S

Audio
Smart Audio Multimedia systém s 8" dotykovým displejom, zadná parkovacia 
kamera + Android Auto & CarPlay + DAB, 6 reproduktorov, ovládanie na volante, 
USB konektor predný a zadný (zadný iba s funkciou nabíjania), Bluetooth hands free

E33 –

Smart Audio Multimedia systém s 9,2" dotykovým displejom, EÚ Navigácia + zadná 
parkovacia kamera + Android Auto & CarPlay + DAB, 6 reproduktorov, ovládanie 
na volante, USB konektor predný, zadný (zadný iba s funkciou nabíjania), Bluetooth 
hands free

E35 S

360 stupňová kamera (AMS) Výbava zdarma
Exteriér

17" ALU disky, pneumatiky 235/70 R17 –
18" Diamond Cutting ALU disky, pneumatiky P255/60 R18 TAE S
20" SPUTTERING ALU disky, pneumatiky P255/50 R20 TAZ 690
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) S
Sada na opravu pneumatík S
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané, s LED 
smerovkami a osvetlením nástupného priestoru S

Kľučky vo farbe karosérie S
LED svetlomety s automatickým výškovým nastavením S
Asistent automatického prepínania diaľkových svetiel (HBA) S
Zadní spoiler se zabudovaným brzdovým světlem S
LED svetlá denného svietenia (predné) S
LED zadné svetlá S

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2021 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. 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

* Položky označené hviezdičkou budú do výbavy zahrnuté, iba ak sú zvolené TECH paket a PREMIUM+ paket zároveň

WAA – GRAND biela

LAK – SPACE čierna

WAK – PEARL biela

ACY – ELEMENTAL sivá

BAS - ATLANTIC modrá

ACM – MARBLE grafitová

STUPNE VÝBAVY PREMIUM+
Exteriér

LED predné hmlové svetlá S
Zadné hmlové svetlo S
Tónované sklá so solárnou a hlukovou ochranou (čelné sklo + sklá predných dverí) S

Sklá so zvýšeným tónovaním "PRIVACY GLASS" (sklá v zadných bočných dverách a 
sklá v batožinovom priestore) S

Slnečné roletky pre okná druhého radu sedadiel Výbava zdarma
Strešné lyžiny S
PAKETY

PREMIUM
TECH paket
– Adaptívny tempomat
– Asistent zadnej priečnej premávky (RCTA)*
– Asistent núdzového brzdenia (BSA)*

TECH 1290

PREMIUM+ paket  (pre interiér v prevedení čierna / béžová / hnedá ESPRESSO koža)
– 3360 stupňová kamera (AMS)
– Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru SMART
– Pamäť nastavenia elektrického sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel
– Detekcia slepého uhla s varovaním pri zmene jazdného pruhu (BSD + LCW), 

Výstraha zadnej priečnej premávky (RCTW)
– Systém udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKAS)
– Varovanie pre bezpečné vystúpenie z vozidla (SEW)
– Slnečné roletky pre okná druhého radu sedadiel

PREMIUM+ Výbava zdarma

Farby exteriéru
Základná farba GRAND biela WAA S
Metalická farba PEARL biela WAK 790
Metalická farba SPACE čierna LAK 690
Metalická farba ELEMENTAL sivá ACY 690
Metalická farba ATLANTIC modrá BAU 690
Metalická farba MARBLE grafitová ACM 690

Farby interiéru
Interiér v prevedení béžová koža, svetlé stropné čalúnenie EBD2 –
Interiér v prevedení čierna koža, svetlé stropné čalúnenie LBR2 –
Interiér v prevedení béžová prešívaná koža, svetlé stropné čalúnenie EBD3 voliteľné
Interiér v prevedení čierna prešívaná koža, svetlé stropné čalúnenie LBR3 voliteľné
Interiér v prevedení hnedá prešívaná koža ESPRESSO, čierne stropné čalúnenie 
(dostupné iba pri zvolení paketu PREMIUM+) OAY voliteľné

Továrenská záruka
5 let / 150 000 km

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2021 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. 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

VONKAJŠIE ROZMERY

1640 mm
1960 mm

1640 mm

1825 mm

4850 mm
2865 mm

17” ALU disky, pneumatiky  
235/70 R17

20” SPUTTERING ALU disky, pneumatiky  
P255/50 R20

18” Diamond Cutting ALU disky, pneumatiky  
P255/60 R18

Interiér v prevedení béžová prešívaná koža,  
svetlé stropné čalúnenie

Interiér v prevedení čierna koža,  
svetlé stropné čalúnenie

Interiér v prevedení hnedá prešívaná koža ESPRESSO, 
čierne stropné čalúnenie

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2021 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. 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

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2021 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. 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.

MOTOR DIESEL 2.2 E-XDI (5-MIESTNA VER-
ZIA)

DIESEL 2.2 E-XDI (7-MIESTNA VER-
ZIA)

Druh pohonu 4x4 (4WD) 4x4 (4WD)

Prevodovka 8AT 8AT

Emisná norma Euro 6d STEP2

Rozmery

Vonkajšia dĺžka mm 4 850

Vonkajšia šírka mm 1 960

Vonkajšia výška mm 1 825 (so strešnými lyžinami)

Rázvor mm 2 865

Rozchod kolies
Predný mm 1 640

Zadný mm 1 640

Previs
Predný mm 895

Zadný mm 1 090

Minimálna svetlá výška mm 224 (10-prvková zadná náprava Multilink s nezávislým zavesením) /  
203 (5-prvková zadná náprava)

Polomer otáčania m 11

Objem batožinového priestoru
(podľa štandardu VDA 214) ℓ

Základný objem = 1 051 Základný objem = 240

2. rad sedadiel zložená (40%) = 1 376 3. rad sedadiel zložená (100%) = 872

2. rad sedadiel zložená (60%) = 1 652 3. rad sedadiel zložená (100%), 
2. rad sedadiel zložená (40%) = 1 201

2. rad sedadiel zložená (100%) = 1 977 3. rad sedadiel zložená (100%), 
2. rad sedadiel zložená (60%) = 1 477

– 3. rad sedadiel zložená (50%), 
2. rad sedadiel zložená (40%) = 777

– 3. rad sedadiel zložená (50%), 
2. rad sedadiel zložená (60%) = 1 029

– 3. rad sedadiel zložená (100%), 
2. rad sedadiel zložená (100%) = 1 806

Hmotnosti

Celková hmotnosť kg 2 800 2 950

Prevádzková hmotnosť kg 2 070 – 2 206 2 105 – 2 241

Celková 
hmotnosť

prívesu

Nebrzdeného kg 3 000 3 000

Nebrzdeného kg 750

Motor

Palivo – Diesel

Objem palivovej nádrže ℓ 70

Zdvihový objem cm3 2 157

Vŕtanie X Zdvih mm 86,2 x 92,4

Kompresný pomer – 15,5:1

Počet a usporiadanie valcov – 4 v rade

Výkon

Maximálny výkon
kW/ot./min-1 148,6 / 3 800

k/ot./min-1 202 / 3 800

Maximálny krútiaci moment
Nm/ot./min-1 441 / 1 600 - 2 600 441 / 1 600 - 2 600

kg.m/ot./min-1 45 / 1 600 - 2 600 45 / 1 600 - 2 600

Maximálna rýchlosť km/h 184 184

Spotreba
Kombinovaná* ℓ/100km 7,59-7,86 7,74-7,97

Kombinované emise CO2** g/km 199-206 203-209

Poznámka: Vyššie uvedené technické údaje sa môžu mierne líšiť podľa regionálnych požiadaviek na certifikáciu alebo predajných špecifikácií.
* Spotreba paliva sa môže líšiť podľa stavu vozovky alebo návykov vodiča.
** Deklarovaná spotreba paliva a emisie CO2 boli stanovené podľa novo zavedenej metodiky WLTP (Worldwide Harmonizd Light Vehicles Test Procedure) a dodatočne merané metódou RDE (Real Drive Emission) počas cestných skúšok. Údaje merania metodikou 
WLTP sú uvedené v NEDC (New European Driving Cycle). Motory spĺňajú emisnú normu EURO 6d. Údaje sa netýkajú jedného konkrétneho vozidla a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel.


