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A katalógusban látható képek illusztrációként szolgálnak. Az egyes felszereltségi szintek 
sztenderd és opcionális elemei modellenként eltérhetnek. Pontos információkért ellenőrize 
a specifikációs árlistát vagy érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
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Minden eddiginél többet nyújt

Az új Rexton biztonságosabb, tágasabb és lenyűgözőbb, mint valaha. A G4 mo-
dell teljesen új fejezetet nyit a szabadidőautók történetében. Lehengerlő for-
mavilág, jövőbe mutató technológiai megoldások különös összetétele, mely 
nem ismer kompromisszumot. Legyen szó öt- vagy akár hétszemélyes kivitel-
ről, biztos lehet benne, hogy a leghosszabb utazás is biztonságos, kényelmes 
és élvezetes lesz.

ÚJ  R EXTON  G4 .  J ÓVAL 
T Ö B B ,  M I NT  GONDO LNÁ .

    03.



Az új Rexton G4 elegáns megtestesítője a klasszikus SUV értékeknek. Impo-
záns méretei mellett minden részlete a nyugalmat, a biztonságot és a precizi-
tást sugallja. Robosztus és karakteres, ugyanakkor sportosan elegáns. A ma-
gasan elnyújtott motorháztető, a dinamikus vonalvezetésű tetővonal és 
sziluett, valamint a hűtőrácsot átölelő markáns és egyedi fényszórók sziklaszi-
lárd megjelenésűvé teszik a tekintélyes méretekkel bíró szabadidő autót.

TE L J ES EN  MEGÚJU LT , 
MOD E RN  KÜ LSÕ

Nagy teljesítményű fényszórók, integrált 
irányjelzőkkel és LED nappali menetfénnyel  
az egyszerűség és elegancia jegyében.

Külső visszapillató tükrök integrált kilépőfénnyel 
és irányjelzővel

Ködlámpával kombinált LED statikus kanyarfény
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Alacsony küszöbperem 

LED hátsó rendszámtábla megvilágítás

A vadonatúj Rexton hátulról is a tökéletes harmóniát sugározza. 

Ez nyílvánul meg a precízen kidolgozott körvonalakban, melyek az elegancia 
és kifinomultság jegyében alakítják a Rexton formavilágát. A horizontálisan 
nyújtott hátsó lámpatestek optikailag növelik az amúgy is tekintélyes méretű 
szabadidőautó küllemét, szem előtt tartva, hogy az továbbra is a mindennapok 
során használható, praktikus, valós terepjáró tulajdonsággal rendelkező part-
ner legyen. Kompromisszumok nélkül.

TEK I NT È LYT  PA RANCSO LÓ , 
R O B OSZTUS  MEGJ E L EN ÈS

LED hátsó lámpatestek
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Felsőkategóriás minőség és kényelem

A tartós és minőségi, elegéns színvilágú prémium anyagok 
egy új korszak beköszöntéről árulkodnak. A „Premium” 
felszereltségi szinten elérhető érintőképernyős 9,2"-es 
központi kijelző, az elegáns Nappa steppelt bőr kárpít, a 
műszaerfalon és az ajtókon végigfutó hangulatfények, a 
szellőztethető és fűthető ergonómikus kialakítású első 
ülések gondoskodnak arról, hogy a pihentető kényelem 
mindennapjai részévé váljon. Legyen különleges és 
fantasztikus élmény minden utazás.

Választható belső színvilág:
– Bézs szövet vagy bőr, bézs tetőkárpittal

– Fekete szövet vagy bőr, bézs tetőkárpittal 

– Barna bőr, fekete tetőkárpittal

ÚJ RAGONDO LT  L UXUS

Fekete steppelt bőr belső, bézs tetőkárpittal

Bézs steppelt bőr belső, bézs tetőkárpittal

Cognac barna steppelt bőr belső, fekete tetőkárpittal
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VEZETN I  Ö R ÖM .  
U TAZN I  È LV EZ ET .

Jó belátással környezetünkre

Az új Rexton esetében elérhető a 360 fokos kamerarendszer, mely működését 
tekintve 4 különböző, széles látószögű optikai egység (elöl, hátul és két olda-
lon) képét állítja össze teljes körű madártávlati képpé, megkönnyítve a parko-
lást és az alacsony sebbesség mellett történő vezetést.

Intelligens multimédia rendszer: a kor szellemében 

Clever felszereltségi szinttől opcionálisan elérhető a 9,2"-es érintőkijelzővel 
ellátott multimédia fejegység, mely támogatja az Apple Carplay és Google 
Android alapú technológiákat. A rendszer képes különböző hangfájlok (pl. 
Mp3) vagy a beépített merevlemezen tárolt egyéb, nagyfelbontású kép- és vi-
deófájlok lejátszására, USB csatlakozón keresztül adathordozók kezelésére 
valamint élő-adás rögzítésére is. 

Okostelefon kapcsolódási lehetőség: hívások, üzenetek 
kezelése vagy külső zenei forrás lejátszása. Ezen funkció 
elérhető a 8" és a 9,2"-es multimédia fejegységek esetén. 

Multifunkciós, színes, 7"-es kijelző a műszercsoportban Választható irányjelző  
hangjelzés

Hagyományos Animált Motor fordulatszámhoz kapcsolódó 

Sávelhagyásra figyelmezteteő 
rendszer (LDWS)

Elektromos csomagtérajtó 
státuszjelző

Navigációs információk 
kijelzése

Első  
kamera

Oldal 
kamera 

Hátsó 
kamera

SUPER VISION MÛSZERCSOPORT

360 FOKOS 3D MADÁRTÁVLATI KAMERARENDSZER

APPLE CARPLAY ÉS GOOGLE ANDROID TÁMOGATÁS

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP FUNKCIÓK

TÖBBFÉLEKÉPPEN MEGJELENÍTHETŐ DIGITÁLIS SEBESSÉGKIJELZÉS

360°

Elektromos kézifék automata 
visszagurulás gátló funkcióval

9,2" Érintőképernyős, multimédiás 
navigációs fejegység

Sebességfüggő kormányzás  
& fűthető kormánykerék
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TÁGAS ,  VAR I Á L HATÓ  B E L SÕ  T È R  

A Rexton G4 belső tere akár 7 utas számára is fejedelmi kényel-
met kínál. A fűthető első és második üléssor, a prémium minő-
ségű fekete, bézs vagy barna tónusú steppelt (Premium felsze-
reltség esetén) bőr kárpitozás, a be- és kiszálláskor automatikusan 
hátracsúszó, 8 irányban elektronikusan állítható vezetőülés és  
a 4 irányban állítható utasülés mind a tökéletes komfortot szolgál-
ják. Az ülésmemória három különböző beállítás eltárolására képes, 
mely vonatkozik a külső visszapillantó tükrök pozíciójára is.

Dönthető ülések, ha még nagyobb csomagtérre van szükség

A második üléssor dönthető, így biztosítva könnyebb hozzáférést az utolsó, harmadik üléssorhoz.

2. üléssor 40%-ban döntve (1,376l)

5 személyes kivitel

7 személyes kivitel

2. üléssor 60%-ban döntve (1,652l) 2. üléssor 100%-ban döntve (1,977l)

3. üléssor döntve,  
2. üléssor 60%-ban döntve (1,477l) 

3. üléssor döntve,  
2. üléssor 40%-ban döntve (1,201l)

3. üléssor döntve 60%-ban,  
2. üléssor 60%-ban döntve (1,029l)

3. üléssor döntve,  
2. üléssor 100%-ban döntve (1,806l)

3. üléssor döntve 50%-ban,  
2. üléssor 40%-ban döntve (777l)

ÜLÈSEK VARIÁLHATÓSÁGA 5 SZEMÈLYES KIVITEL ESETÈN

ÜLÈSEK VARIÁLHATÓSÁGA 7 SZEMÈLYES KIVITEL ESETÈN
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2. üléssor 100%-ban döntve (5 személyes kivitel)

Felhajtott ülések mellett rendelkezésre álló csomagtér (5 személyes kivitel, 
emelt csomagtéraljzat)

R EXTON  G4 .  B ÕS ÈG ES 
H E LYK Í NÁ LAT ,  HATALMAS 
CSOMAGT È R

A Rexton csomagtere kifejezetten nagyméretű csomagok elhe-
lyezésére is tökéletesen alkalmas. Többé senkit és semmit 
nem kell helyhiány miatt otthon hagynia.

A mindennapok során gyakran előfordulhat, hogy csomagokkal van tele 
mindkét keze. Segítségére lehet ebben az esetben az intelligens, motoros 
mozgatású csomagtér ajtó. Ha a rendszer az autó közvetlen közelében (1 m) 
érzékeli a kulcs nélküli nyitás jeladóját, három másodperc elteltével automa-
tikusan felnyitja a csomagtér ajtaját, amely ezután egyetlen gombnyomással 
lecsukható.

– A masszív csomagtérajtó könnyen nyílik és záródik 
– Egyszerű, nyomógombos kezelés

Intelligens motoros mozgatású csomagtér  
ajtó – csak AT váltóval rendelhető
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Automata vészfékező rendszer (AEBS)

Az automata vészfékező rendszer szenzorok 
segítségével figyeli a gépkocsi előtt lévő tár-
gyakat. Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy 
fennáll az ütközés veszélye, figyelmezteti a 
sofőrt, cselekvés hiányában, felhasználói in-
terakció nélkül képes lelassítani vagy akár 
meg is állítani a gépkocsit.

Sávváltás asszisztens (LCA)

Az autóba épített érzékelők észlelik, ha 
egy jármű hátulról közeledik. lyenkor a 
külső visszapillantó tükörbe integrált fi-
gyelmeztető fényjelzéssel tájékoztatja 
Önt, biztonságos-e a sávváltás vagy a 
kanyarodás.

Táblafelismerő rendszer (TSR)

A rendszer felismeri a látótérbe kerülő 
közúti jelzőtáblákat, mely információkat 
megjelenít a központi kijelzőn. Növeli  
a vezetési biztonságot, csökkenti a 
stresszt, és még a sebességtúllépés mi-
atti súlyos bírságokat is segít elkerülni. 

Ütközés figyelmeztetés (FCW)

A rendszer veszélyt jelző lámpával figyel-
mezteti a vezetőt a túlságosan kis követési 
távolságra. Felismert ütközésveszély ese-
tén figyelmeztet, mely segítheti a vezető 
által végzett fékezést, és annak elmaradó 
reakciója esetén önállóan csökkentheti a 
sebességet.

Hottérfigyelő rendszer (BSD)

Amennyiben a rendszer egy másik autót 
észlel a holttérben, a külső visszapillantó 
tükörben vizuális jelzéssel figyelmezteti 
a vezetőt.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
(LDWS)

Amennyiben nincsen folyamatban aktív 
irányjelzés és a radar sávelhagyást érzé-
kel úgy hangjelzéssel figyelmeztet.

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
Ha a rendszer szembejövő forgalmat, 
vagy a gépkocsi előtt haladó autókat 
észlel, a vetítési távolságot folyamato-
san azok távolságához igazítja, úgy, hogy 
a fényszóró fénykúpja a gépkocsik előtt 
végződjön. Az országúti fényszóró auto-
matikusan bekapcsol, ha a rendszer 
nem érzékel más közlekedőket.

Hátsó keresztforgalom figyelő (RCTA)

Az RCTA oldalirányba küld radarjelzése-
ket, hogy érzékelje a közeledő járműve-
ket, amelyek nem láthatók kitolatáskor. 
Amennyiben közeledő járművet érzékel, 
figyelmeztető jelzést ad.

F E J L ETT 

T ECHNO LÓG I A I 

MEGO LDÁSOK

V EZ ET ÈSTÁMOGATÓ 
R ENDSZE R EK :  
U LT RAMODE RN  
I N NOVÁC I Ó
A sofőr és az automobil napról napra kihívások egész 
sorának kell megfeleljenek. Az új Rexton G4 tökélete-
sen felkészült erre. A számtalan biztonsági-, kényel-
mi- és asszisztens-rendszer képes idejekorán figyel-
meztetni az esetlegesen kritikus helyzetekre, és 
segíti a vezetőt a veszélyek elkerülésében.

    17.    16.AKTÍV BIZTONSÁG



K I VÁ LÓ  T E R E PK È P ESS ÈG EK ,  
L UXUSAUTÓS  MENETKOMFORT

Új testben új lélek

A Rexton legújabb változatában a korábbinál nagyobb, erősebb és nyomatékosabb, mégis a legszigorúbb Euro 6 károsanyag-kibocsá-
tási normákat is teljesítő saját fejlesztésű 2.2 literes e-XDI LET (Low-end torque) közvetlen befecskendezéses dízel motor dolgozik, 
mely váltótól függően 181 LE teljesítmény mellett kiemelkedő nyomatékot (MT 400 Nm – AT 420 Nm) ad le a leggyakrabban használt 
1400–2800-as fordulatszám-tartományban. Ezáltal rendkívül dinamikus menettulajdonságokat és kedvező üzemanyag fogyasztást
biztosít. Az új Rexton G4 kategóriájában kiemelkedő, akár 3t (AT) vontatási kapacitással rendelkezik. A Rexton futóműve a főként luxus 
szedánokban alkalmazott technológiai megoldásainak révén elsőrangú menettulajdonságokat és utazási kényelmet biztosít. Minde-
mellett fejlett, kapcsolható összkerékhajtásának köszönhetően a legkeményebb terepen is megállja a helyét.

RWD hátsókerék hajtás 
(2H): normál útviszonyok 

esetén a legjobb 
üzemanyag fogyasztás 

érdekében

4WD High Gear Mode 
összkerékhajtás (4H):  

menet közben i 
s kapcsolható 

4WD Low Gear Mode 
felező funkció (4L):  

a legextrémebb 
terepviszonyok 

leküzdésére
7 sebességes E-tronic automata váltó 

REXTON G4: FUTÓMÛBEN IS ÈLEN JÁR
KETTÕS KERESZTLENGÕKAROS ELSÕ 
FELFÜGGESZTÈS 

A Borg Warner tervezte kapcsolható 4WD összke-
rékhajtás révén a Rexton G4 a legnehezebb terep-
viszonyok között is helytáll. A középkonzolon talál-
ható forgókapcsoló segítségével a vezető egy 
mozdulattal 3-féle üzemmód közül választhat:

Az optimális úttartásról,
tapadásról és a rázkódásmentes
menetkomfortról a független,
kettős keresztlengőkaros
első felfüggesztés, stabilizátor,
tekercsrugók és gáztöltésű
lengéscsillapítók
gondoskodnak.

Automata váltós verziók

Maximális teljesítmény

Max.181LE/4000fordulatszám

Maximális forgatónyomaték  

420Nm/1600~2600fordulatszám

Hengerűrtartalom  

2157(cc)

Dízel motor

e-XDi220

KAPCSOLHATÓ 4WD HAJTÁS 

A Mercedes-Benz által kifejlesztett 7 sebességes E-Tronic váltó a sofőr 
mindenkori vezetési stílusához igazodva határozza meg az optimális vál-
tási pontokat (mintegy kitalálva a vezető gondolatait), ezáltal kiemelkedő 
vezetési élményt és alacsony üzemanyag fogyasztást biztosít.

    19.    18.MOTOR  |  SEBESSÉGVÁLTÓ  |  FELFÜGGESZTÉS  |  HAJTÁS  



Az eredendő biztonság és csönd birodalma

A Rexton G4 karosszériáját és alvázát úgy fejlesztették, hogy a legko-
molyabb ütközések erejét is felfogja és elvezesse, ezáltal védve a bent 
ülőket. Az első lökhárító kereszttartóját közvetlenül az alvázkerethez 
rögzítik, és mind az első és hátsó lökhárítók különleges megerősítést 
is kapnak a frontális és hátulról jövő ütközések felfogásához. A vezető 
és utasai épségét ezeken túl összecsukló kor mányoszlop, előfeszítő-
vel és erőhatárolóval ellátott első biztonsági övek, aktív fejtámlák, il-
letve akár 9 légzsák is védi. 
Az új Rexton beltere a csönd birodalma. Az utas és motortérben fel-
használt modern hanszigetelő anyagoknak köszönhetően magasabb 
utazási sebesség esetén is otthonosan érezheti magát.

SZ I K LASZ I L Á R D  MEG B Í ZHATÓSÁG  

A Rexton karosszériáját rendkívül erősnek és masszívnak tervezték.  
A vázszerkezet több, mint 81,7%-a fejlett, nagy szakítószilárdságú acélból 
készült. Ez a kivételesen ellenálló ötvözet erősíti az autó orrát, farát és ol-
dalait, így igazi SUV-hoz méltóan a gépkocsi tórziós merevsége rendkívüli, 
a megerősített utascella tökéletes biztonságot nyújt az itt utazóknak.

Az alvázkeret egésze különleges, négyrétegű, nagy szakítószilárdságú 
acélból készül mely nem csupán a frontális, de az oldalirányú ütközé-
sek esetén is védelmet nyújt.

A gyűrődési zóna az alvázkeret első részén található, azon a területen, 
mely egy frontális ütközés esetén a leginkább külső behatásnak van kité-
ve. Ez a gyűrődési zóna képes nagy mértékben elnyelni a nemkívánatos 
erőhatást így védelmezve az autóban utazók épségét. 

A LEGFEJLETTEBB AUTÓIPARI TECHNOLÓGIA: 
NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ ACÈL

GYÛRÕDÈSI ZÓNA

NÈGYRÈTEGÛ ALVÁZKERET

    21.    20.PASSZÍV BIZTONSÁG



B I ZTONSÁGOSAB B ,  M I NT  VALAHA

Továbbfejlszetett utasvédelem

Az új Rextont úgy terveztük, hogy a legváratlanabb helyzetekben is megvédje Önt és csa-
ládtagjait. Az új G4-es modell esetén az alapfelszereltség részét képezi a 6 légzsák (op-
cionális elérhető 9 légzsák): vezető és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható), 
első oldal- és függöny légzsákok. Az első üléseken utazók épségét ezeken túl  
az összecsukló kormányoszlop, az előfeszítővel és erőhatárolóval ellátott első biztonsági 
övek és aktív fejtámlák is védik.

Menetstabilizáló rendszer (ESP) & Aktív borulás gátló (ARP) & Fékasszisztens (BAS)

Vészfékezésre figyelmeztető 
rendszer (ESS)

Lejtmenet vezérlő (HDC) Visszagurulás gátló (HSA)

9  L È GZSÁK

1 Vezető oldali légzsák
2 Vezető oldali térdlégzsák
3 Utasoldali légzsák
4, 5 Vezető- és utasoldali oldallágzsák
6, 7 Hátsó üléssor oldallégzsák 
8, 9 Függönylégzsák

    23.    22.EGYÉB BIZTONSÁGI ELEMEK  |  LÉGZSÁKOK 



Büszkék vagyunk örökségünkre

A Rexton prémium terepjáró teljesen megújult, immár negyedik generációs 
változatát Rexton G4 néven 2017 nyarán leplezte le a Ssangyong. A Rexton mo-
dell első generációs változata 2001-es bemutatásakor a márka zászlóshajója-
ként új kategóriát teremtett a koreai autógyártásban, mely azóta is őrzi  
vezető pozícióját a koreai prémium terepjárók között. A Rexton G4 vérbeli SUV, 
melyet bírtokolni kétség kívül érdem.

GRAND I ÓZUS .  L E H ENG E R L Õ . 



K Ü L S Õ  M E G J E L E N È S K È N Y E L E M

Távvezérlésű ablakemelők 3,5" monokróm kijelző a műszeregységben 
(Clever, Style felszereltség)

Becsípődésgátlóval ellátott ablakemelők Fényszóró- és ablaktörlő kapcsolók 

Napfénytető Első-hátső ülésfűtés

Automata ajtózárás Mutifunkciós kormánykerék

Ajtókilincs megvilágítás Memóriás vezetőülés (opcionális)

Parkolóradar Elektromosan állítható, szellőztetett első 
ülések

Hazakísérő fény 4 irányban állítható kormányoszlop

Solar Control UV- és zajszűrő szélvédő, 
ablaktörlő lapát leolvasztó funkcióval

Memóriás vezetőülés „Easy Access” 
funkcióval

Defektjavító készlet Integrált funkciókapcsoló panel

Üdvözlő funkció 8" érintőképernyős multimédiás audio 
rendszer (Clever felszereltség)

Tetősín Kétzónás digitális klímaberendezés  
3. üléssor légbeömlőkkel

Keréknyomás ellenőrző rendszer Intelligens kulcs
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K È N Y E L E M

Belső ajtónyitó kilincs megvilágítás

Kesztyű- és középkonzól tárolók

Ajtóboritásba integrált hangulatvilágítás

Csomagtér roló és háló  
(5 személyes kivitel esetén)

Szemüvegtartóval ellátott tetőkonzol

Nagyméretű pohártartók 

Csomagtér zseb

Eső- és fényérzékelővel ellátott frontkamera 
modul

Első ajtókban

Cognac barna steppelt bőr, fekete tetőkárpittal 
(zongoralakk fekete kormánykerék betétek)  

Bézs szövet vagy bőr, bézs tetőkárpittal (ezüst színű kormánykerék 

Fekete szövet vagy bőr, bézs tetőkárpittal  
(ezüst színű kormánykerék betétek)

Középkonzolon

Hátsó ajtókban2. üléssor részére

Térképtartó zsebek

Rozsdamentes acél első küszöbborítás 
Rexton felirattal (világítással)

VÁLASZTHATÓ BELSÕ SZÍNVILÁGK Ü L S Õ  -  B E L S Õ  

S Z Í N V I L Á G

VÁLASZTHATÓ KÜLSÕ SZÍNEK

KÖNNYÛFÈM KERÈKTÁRCSÁK

ELEMENTAL szürke metál (ACY)

GRAND fehér (alap fényezés – WAA)

20" Sputtering könnyűfém               
     keréktárcsák 255/50 R20 gumikkal

18" Diamond Cutting könnyűfém
     keréktárcsák 255/60 R18 gumikkal

17" könnyűfém keréktárcsák  
     235/70 R17 gumikkal

ATLANTIC kék metál (BAU)

FINE ezüst metál (SAF)

SABBIA bézs metál (EBE)

Barna nappa bőr kárpit

Fekete nappa bőr- vagy 

szövet kárpit

Bézs nappa bőr- vagy 

szövet kárpit

SPACE fekete metál (LAK)

USB csatlakozó és töltő a középkonzolon,  
USB csatlakozó és 220V/115V a 2. üléssor részére

Kapaszkodók a „B” oszlopon
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MÈRETEK

1,640mm 1,640mm
1,960mm

2,865mm
4,850mm

1,825mm




