NEW

ZOVEEL STIJL.
ZOVEEL UITSTRALING.

De nieuwe Rexton is veiliger, krachtiger en stijlvoller dan ooit.
Deze authentieke SUV rijdt heerlijk en de technologie aan
boord zet een nieuwe standaard van verfijning, comfort en
bescherming. Met zijn nieuwe design heeft de Rexton meer dan
ooit een unieke look met een karaktervolle uitstraling.

DESIGN
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GESPIERD,
GESOFISTICEERD
EN LUXUEUS.
Full LED-koplampen en -dagrijlichten

De Rexton bouwt verder op het typische
SUV-erfgoed, maar creëert een unieke stijl.
Het nieuwe design van het radiatorrooster,
de koplampen en de bumper versterken
de indruk van kracht. Het kenmerkende,
dynamische lijnenspel op de flanken geeft de
Rexton zijn statige, bijna koninklijke elegantie.

Buitenspiegels met richtingaanwijzers en grondverlichting

Mistlichten

DESIGN
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ZICHTBARE
KRACHT.
VOELBARE
VEILIGHEID.
Full LED-achterlichten

Ook de achterkant van de Rexton valt op
met zijn onderscheidende look. De horizontale
achterlichten accentueren de breedte van
de Rexton en maken hem nog indrukwekkender.
Het hoog in de spoiler geplaatste derde
remlicht vergroot de veiligheid, terwijl het
nieuwe design van de bumper de sportieve
uitstraling van de Rexton accentueert.

Zachte LED-verlichting van de nummerplaat

Variabele richtingaanwijzer
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DESIGN

RIJKELIJK VERFIJND.
BEHAAGLIJK COMFORTABEL.
De sfeer aan boord van de Rexton is uitzonderlijk verfijnd. Fraai design en rijkelijke materialen
versterken het gevoel van rust en welbehagen. Overzichtelijke instrumenten, comfortabele
zetels, subtiele nachtverlichting: alles is gericht op comfort en langdurig rijplezier.

INTERIEUR
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ALTIJD GECONNECTEERD.
Het nieuwe digitale instrumentencluster (12,3”) toont u de info die u nodig hebt, wanneer u
ze nodig hebt. Het navigatiesysteem is uitgerust met een HD-aanraakscherm (9,2”) dat
Apple CarPlay en Google Android Auto ondersteunt. Het systeem speelt ook digitale media
in hoge resolutie af. Vier camera’s, een aan elke kant van de Rexton, geven u een onbelemmerde
en volledige kijk in high definition op de onmiddellijke omgeving. Zo worden stapvoets rijden
en parkeren veiliger en makkelijker.
APPLE CARPLAY EN GOOGLE ANDROID AUTO
Verbind uw smartphone met het beeldscherm, voer telefoongesprekken,
bekijk uw berichten en luister naar uw muziek.

12,3-INCH DIGITAAL INSTRUMENTENCLUSTER

3D AROUND VIEW MONITORING MET 360°-CAMERA

360°
Snelheidsafhankelijke
stuurbekrachting en
verwarmd stuurwiel

Navigatiesysteem
met 9,2” HD
aanraakscherm

Elektronische
handrem met autoholdfunctie

COCKPIT
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DE PURE LUXE
VAN RUIMTE.
ZETELCONFIGURATIES MET 5 ZITPLAATSEN

De Rexton is beschikbaar als vijf- of zevenzitter. De zetels
werden ontworpen voor een optimale ergonomie en verminderen
de vermoeidheid bij lange ritten. Vooraan zijn ze niet alleen
verwarmd en geventileerd, maar ook elektrisch verstelbaar.
Op de tweede rij zijn de zetels verwarmd en is de beenruimte
uitmuntend, dankzij het uitgekiende ruimtelijke ontwerp.

5

PLAATSEN
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tweede rij 40% neergeklapt
(1.376 L)

tweede rij 60% neergeklapt
(1.652 L)

tweede rij 100% neergeklapt
(1.977 L)

ZETELCONFIGURATIES MET 7 ZITPLAATSEN

derde rij 100% neergeklapt,
tweede rij 40% neergeklapt
(1.201 L)

derde rij 100% neergeklapt,
tweede rij 60% neergeklapt
(1.477 L)

derde rij 50% neergeklapt,
tweede rij 40% neergeklapt
(777 L)

derde rij 50% neergeklapt,
tweede rij 60% neergeklapt
(1.029 L)

derde rij 100% neergeklapt,
tweede rij 100% neergeklapt
(1.806 L)

7

PLAATSEN

INTERIEUR
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BAGAGE ALTIJD WELKOM.
De Rexton biedt alle ruimte voor bagage. Er passen maar liefst vier golftassen in
de laadruimte, zonder dat de achterbank moet worden neergeklapt. Reiskoffers voor
het hele gezin? De Rexton vervoert ze zonder moeite. Erg handig is de achterklep
die zich automatisch opent als u met volle handen aankomt. Even wachten met de
smart key op zak, en de Rexton verwelkomt u met de glimlach.

Bagageruimte met neergeklapte tweede rij (5 plaatsen, boven)
Verhoogde bagagevloer (5 plaatsen, onder)

BAGAGE
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KRACHTIGE PRESTATIES. SOEPELE TRANSMISSIE.
Met een vermogen van 202 pk en een koppel van maar liefst 441 Nm is de 2.2 liter e-XDi220 dieselmotor
met AdBlue-technologie nog krachtiger geworden. In combinatie met vierwielaandrijving en de nieuwe
automatische transmissie met shift-by-wire technologie kunt u met de Rexton tot 3.000 kg trekken.
De nieuwe E-tronic automaat telt niet minder dan acht versnellingen. Daarmee schakelt de Rexton soepeler
dan ooit. Handmatig schakelen kan ook, voor een snellere respons en een dynamischer rijgedrag.

2.2 L DIESELMOTOR
Max. vermogen (pk/opm)

202 / 3.800
Max. koppel (Nm/opm)

441 / 1.600~2.600

INSCHAKELBARE VIERWIELAANDRIJVING
Dankzij dit systeem kunt u zelf kiezen wanneer de
vierwielaandrijving wordt geactiveerd. Afhankelijk
van de omstandigheden op en naast de weg kunt u
met een draaiknop de 4WD-modus inschakelen.
Voor extra trekkracht tijdens het manoeuvreren
kunt u ook voor de korte 4WD-versnelling kiezen.

Cilinderinhoud (CC)

2.157
Model dieselmotor

e-XDi220

2WD
Hoge snelheden

4WD
Hoge snelheden

4WD
Lage snelheden

Sperdifferentieel
De Rexton is uitgerust met een sperdifferentieel met
beperkte slip. Daarmee behoudt de Rexton ook in de
moeilijkste rijomstandigheden zijn grip.

NIEUWE E-TRONIC AUTOMAAT MET ACHT VERSNELLINGEN

ONAFHANKELIJKE MULTILINK-OPHANGING ACHTERAAN
Dankzij de onafhankelijke ophanging kunnen
de wielen onafhankelijk van elkaar bewegen,
op en neer en naar links of naar rechts. Ideaal
als u ook offroad gaat of op een ruw wegdek
rijdt. Het multilinksysteem zorgt voor een
optimaal rijcomfort.
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VEILIGHEID

VEILIG, STERK EN SOLIDE.
Het nieuwe quad-frame waarop de Rexton is gebouwd, helpt rij- en rolgeluiden uit het interieur
te houden. Het werd ook ontworpen om het risico op verwondingen van de inzittenden bij een
aanrijding te verkleinen. De vorm en het extra sterke staal van het frame helpen de krachten van
een impact te absorberen. Acht bevestigingspunten, meer dan bij om het even welke andere
auto in zijn klasse, verhogen het rijcomfort en de stabiliteit van de besturing.

1 GEAVANCEERD EXTRA STERK STAAL
Maar liefst 81,7% van al het plaatstaal in het koetswerk van de Rexton bestaat
uit speciaal staal met extra hoge dichtheid en treksterkte, voor een grotere
stijfheid en een verhoogde weerstand tegen vervorming bij een aanrijding.
Zo worden alle inzittenden extra goed beschermd.

2 CRASH ZONE BOX
De ‘crash zone’ verwijst naar het onderdeel van het
frame dat het grootste deel van de schok bij een
frontale aanrijding overbrengt naar het interieur.
De crash box van de Rexton is ontworpen om die
kracht te absorberen, voor een betere bescherming
van alle inzittenden.

3 QUAD FRAME
Anders dan bij een monokooistructuur worden
de motor en de ophanging van de Rexton
rechtstreeks aan het frame bevestigd.
Resultaat: geen zware schokken als u over
ruwe wegoppervlakken of verkeersdrempels
rijdt en een uiterst stabiele wegligging.
VEILIGHEID
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ACTIEVE VEILIGHEID DANKZIJ ADAS.
De Rexton is uitgerust met tal van nieuwe ‘Deep Control’-functies die de
actieve en passieve veiligheid naar een ongekend hoog niveau brengen.
Ze maken de risico’s in het verkeer zo klein mogelijk en kunnen ongevallen
voorkomen. Het uitgebreide ADAS-veiligheidspakket van SsangYong
(Advanced Driver Assistance System) maakt gebruik van sensoren, data
en artificiële intelligentie om uw veiligheid te verhogen.

Bekende ADAS-veiligheidssystemen zijn onder meer de detectie van
kruisend verkeer bij het verlaten van een parkeerplaats (EAF), een
waarschuwing voor snel naderend achteropkomend verkeer bij het
veranderen van rijstrook (LCA) en het automatische noodremsysteem bij
detectie van een voetganger of een ander voertuig (AEBS). Daarnaast kan
de Rexton ook met andere, nieuwe ADAS-systemen worden uitgerust.

NIEUWE ADAS-SYSTEMEN

Intelligente adaptieve cruise control (IACC)

Actieve rijstrookassistentie (LKA)

Vermoeidheidsdetectie (DAW)

Assistentie voor rijstrookcentrering (CLKA)

IACC gebruikt radarinfo, camera’s en real-time
navigatiegegevens om een veilige snelheid en
afstand tot het vooroprijdende voertuig aan te
houden en te anticiperen op bochten, kruispunten
en snelheidsbeperkingen.

LKA monitort met een camera de markeringen op
de weg. Als u van rijstrook verandert zonder vooraf
de richtingaanwijzer te gebruiken, wordt de
besturing automatisch gecorrigeerd om de auto
op het juiste rijvak te houden.

DAW monitort de rijpatronen van de bestuurder
en detecteert signalen die erop kunnen wijzen
dat de aandacht verslapt. In dat geval hoort u
een geluidssignaal en krijgt u het advies even
te stoppen.

Via de camera vooraan herkent CLKA wegmarkeringen en andere voertuigen. Het systeem
zorgt het ervoor dat de auto in het midden van
het rijvak blijft rijden.

Waarschuwing voor veilige afstand (SDW)

Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (RCTA)

Dodehoekdetectie (BSA)

Waarschuwen voor veilig uitstappen (SEW)

SDW monitort voortdurend de snelheid en de
afstand tot het vooroprijdende voertuig en
waarschuwt u met een geluidssignaal als de
remafstand niet langer veilig is.

Als er een voertuig komt aanrijden terwijl u
achteruitrijdt om een parkeerplaats te verlaten, laat
RCTA een waarschuwingssignaal horen en worden
de remmen geactiveerd om de auto te stoppen.

BSA detecteert voertuigen in de blinde hoek en
waarschuwt de bestuurder met een visueel signaal
in de buitenspiegel.

SEW detecteert achteropkomend verkeer en
waarschuwt de inzittenden om goed uit te kijken
voor ze uitstappen.
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VEILIGHEID

GERUSTSTELLENDE BESCHERMING. MAXIMALE STABILITEIT.
Negen airbags, waaronder een knie-airbag voor de bestuurder en zijdelingse airbags op de tweede zitrij,
beschermen de inzittenden bij een aanrijding. Actieve hoofdsteunen kantelen bij een impact naar voren
en verkleinen zo de afstand tussen de hoofdsteun en de inzittende, om whiplash te vermijden.
De Rexton is uitgerust met een elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) met TSC, een nieuw systeem
dat de aanhangwagen stabiliseert. Het ESP-systeem met TSC past de kracht van de motor en de remmen
aan als u de controle dreigt te verliezen. Tot de andere veiligheidssystemen behoren onder meer
remkrachtondersteuning (BAS), koprolpreventie (ARP), wegrijhulp op hellingen (HSA), automatische
dalingscontrole (HDC) en automatische waarschuwingslichten (ESS).
1 Automatische waarschuwingslichten (ESS)

5 Koprolpreventie (ARP)

2 Automatische dalingscontrole (HDC)

6 Remkrachtondersteuning (BAS)

3 Wegrijhulp op hellingen (HSA)

7 Aanhangwagenstabilisatie (TSC)

9 AIRBAGS

4 Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

1

2

1 Airbag voor de chauffeur

4 5 Zijdelingse airbags voor chauffeur en passagier

2 Knie-airbag voor de chauffeur

6 7 Zijdelingse airbags achterin

3 Airbag voor de passagier

8 9 Gordijnairbags

3
5

8

6

3

6
4

1
2
Met
ESP

Zonder
ESP

4

9

7

7

5

VEILIGHEID
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Ruiten vanop afstand te bedienen met Smart Key

Coming home-functie

Verwelkomingsfunctie

Automatisch neerwaarts gerichte buitenspiegels
bij achteruitrijden

Verlichte deurgrepen

Elektrische ruiten met inklembeveiliging

Zonnewerend, geluiddempend glas en
ruitenwisserontdooiing

Modieuze dakrails

Elektrisch schuifdak met inklembeveiliging

Bandenherstelkit

Bandendrukcontrolesysteem

Parkeerhulp

EXTERIEUR

INTERIEUR

12,3” digitaal instrumentencluster

Instrumentenpaneel met boordcomputer en
3,5” TFT-scherm

Versnellingspook

Bedieningshendels voor koplampen en automatische
ruitenwissers

Bedieningsknoppen en snelheidsregelaar op het
stuurwiel

Rijmodus-functieknoppen op middenconsole

Bestuurderszetel met geheugenfunctie

Passagierszetel met instapfunctie

Verwarmde zetels voor- en achteraan

Geventileerde voorzetels

Elektrische zetelverstelling vooraan

Volautomatische airconditioning in twee zones

INTERIEUR

26

INTERIEUR

27

Inductieve smartphone-oplader

Zonnewering achteraan

Dubbele bekerhouder en twee USB-poorten

Ventilatie-openingen in middenconsole

Dakconsole met inschakelbare verlichting en
veiligheidsgordelwaarschuwing

Verlichte make-upspiegel in zonneklep

12V-stekker en 2 USB-oplaadpoorten

Smart key

Bagagescherm (enkel in vijfzitter)

Verstelbare bagagevloer

Dubbel neerklapbare tweede zetelrij

Verlichte deurdrempel

INTERIEUR

DIENSTEN
SSANGYONG WAARBORG EN BIJSTAND

5

JAAR

WAARBORG
BIJSTAND

SSANGYONG FINANCE

Bij aankoop van een SsangYong
Rexton geniet u het onderstaande
volledige waarborgpakket:

• 5 jaar fabriekswaarborg (of 150.000 km, afhankelijk van wat het eerst
bereikt wordt).
• Een waarborg tegen corrosie van 6 jaar.
• Een waarborg op lakfouten van 2 jaar.
• Gedurende de garantieperiode hebt u ook recht op bijstand bij pech,
zowel in België als in de rest van Europa, op wagens aangekocht in het
officiële SsangYong Benelux-dealernet en ingeschreven in de Benelux.

Wilt u een SsangYong kopen op afbetaling?
Met SsangYong Finance geniet u supervoordelige voorwaarden. Meer info bij uw dealer!
F I N AN C E

SSANGYONG INSURANCE

Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij uw officiële SsangYong-dealer.
Kijk ook op www.ssangyong.be of www.ssangyong.nl.
I N S U R AN C E

Een autoverzekering met voordelige vrijstelling,
kilometerkorting én waardevastheid gedurende
24 maanden? De exclusieve verzekering voor
SsangYong-eigenaars biedt het allemaal.
Vraag meer info aan uw dealer over de extra
voordelen en de eenvoudige procedures.

SSANGYONG FLEET & LEASE

F L E E T & L EAS E

SsangYong heeft altijd een wagen die past
bij uw bedrijf. Wilt u meer informatie over
onze fleettarieven of over de aantrekkelijke
leasingvoorwaarden van SsangYong Lease?
Uw dealer informeert u graag!

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be en www.ssangyong.nl. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze
brochure wordt getoond, wordt als optie geleverd en is niet altijd verkrijgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling.
Contacteer uw concessiehouder voor de meest recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle
Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355

DIENSTEN
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