
Nowy styl



Stylowy gracz

W twoim własnym stylu
Nowe Korando to nowa i modna elegancja – 
wewnątrz i na zewnątrz. Ten ekscytujący  
i niezawodny samochód kompaktowy SUV zapewni 
każdemu swojemu użytkownikowi pełnię satysfakcji.





Osiągaj więcej każdego dnia dzięki wszechstronnym
możliwościom nowego Korando. Ten kompaktowy SUV 
będzie nieodłączną częścią Twojego życia.







Wyrafinowana asertywność 

Lampy przeciwmgielne 
i kierunkowskazy

Lusterko  
(z kierunkowskazem i lampką)

Reflektory ksenonowe (25W) oraz LED-owe światła 
do jazdy dziennej

Osłona chłodnicy

Odważny i śmiały przód został zaprojektowany od nowa.
Definiuje go nowy grill chłodnicy i zakrzywiony zderzak.
Górna część grilla przechodzi płynnie w lampy przednie,  
a dolny grill łączy się bezpośrednio ze zintegrowanymi 
lampami przeciwmgielnymi i dopasowuje do zderzaka.
LED'owe światła dzienne efektownie otaczają lampy 
przednie dodając mu więcej charakteru.

W lusterkach zewnętrznych umieszczono kierunkowskazy 
dla zapewnienia lepszej widoczności zamiarów kierowcy 
oraz lampki oświetlające podłoże obok pojazdu.

- Nowe lampy przednie wyposażono w indywidualne soczewki 
dla zwiększenia widoczności na drodze oraz wysmuklenia lamp.

- Kierunkowskazy tworzą teraz jedną całość z lampami 
przeciwmgielnymi.





Tylne lampy zespolone

Nowy zderzak tylny i 18" felgi aluminiowe  
"diamond-cut"

Imponujący i praktyczny
Tylny zderzak został wyposażony w dodatkową osłonę 
nadającą mu dynamiczny, off-roadowy charakter. Tylną 
klapę wyposażono w podwójne siłowniki dla wygodnego 
dostępu do bagażnika. Tylny spojler z LED'ową lampą stopu 
dodaje stylu i poprawia widoczność na drodze.

Nowe, 18 calowe felgi dodają mu jeszcze więcej 
sportowego wyglądu.



Black

Blue

White

Red

Sky Blue

Yellow

KOLOROWE 
ZEGARY

Nowozaprojektowany zestaw 
wskaźników z komputerem 
pokładowym pomiędzy zegarami.

Zestaw multimedialny 
z 7-calowym 

wyświetlaczem

Podgrzewana kierownica

Podłączenie telefonu 
poprzez Bluetooth

System nawigacji  
z ekranem 7'' (Europa)

Wejście HDMI

Obsługa telefonu na 
kole kierownicy

Elektroniczny tempomat

Więcej luksusu i użyteczności
Przedni panel otoczony srebrną ramką w kolorze tytanu nadaje sportowego wyglądu. Kierownica 
oferuje ergonomiczną konstrukcję obręczy dla zapewnienia lepszego uchwytu, a srebrne ramki 
dodają jej bardziej dynamicznego wyglądu.

Dla lepszej personalizacji przeprojektowane zegary posiadają podświetlenie w jednym z sześciu 
kolorów do wyboru. Sterowanie systemem audio za pomocą przycisków na kierownicy. 
Obsługa systemu Bluetooth (hands-free) i tempomatu, odpowiednio - lewym bądź prawym 
kciukiem. W chłodne dni jazdę uprzyjemni podgrzewana kierownica.
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Wentylowany fotel kierowcy

Podgrzewane fotele

Płaska podłoga z tyłu

W Nowym Korando – dla wygody pasażerów 
siedzących z tyłu – zaprojektowano 
całkowicie płaską podłogę. Wszystkie fotele 
mogą być podgrzewane, a fotele w drugim 
rzędzie można odchylić do tyłu aż do 17,5 
stopnia, co w samochodach klasy SUV jest 
prawdziwym rekordem.

Większa wygoda dla  
kierowcy i pasażerów

Regulowane pochylenie  
oparcia tylnej kanapy







Beżowa tapicerka drzwi przednich

Maty podłogowe

Bogactwo opcji wnętrza na każdy gust
Oprócz czarnego wnętrza do wyboru dostępne jest wykończenie 
kolorystyce beżowej oraz czerwonej: skórzane obicie foteli, tapicerka 
obicia drzwi, podłokietnik centralny i maty podłogowe.

Elementy metalowe mogą mieć wykończenie matowe lub błyszczące.

Obicia z czerwonej skóry

Podłokietnik centralny

Pokrowce z beżowej skóry

Czerwona tapicerka drzwi przednich

Podłokietnik centralnyMaty podłogowe



Tylne fotele złożone w 60% (984 l)

Tylne fotele złożone w 40% (814 l)

Tylne fotele złożone 
całkowicie (1312 l)

Nowe Korando doskonale sprawdza się zarówno w codziennym 
dojeździe do pracy, jak i na weekendowych wycieczkach. 
Optymalizacja przestrzeni wewnętrznej zapewnia maksymalnie 
wiele miejsca na nogi oraz wygodę i przestronność dla 
podróżujących z tyłu. Tylne fotele można złożyć częściowo lub 
całkowicie, w zależności od potrzeby, po złożeniu tylnych 
siedzień uzyskujemy płaską powierzchnię bagażową.

Przede wszystkim uniwersalność

Normalne ustawienie 
(486 l)







Zaawansowana elektronika 
Nowy Korando oferuje najnowocześniejsze systemy zwiększające bezpieczeństwo, 
zmniejszające zużycie paliwa, ułatwiające użytkowanie i zwiększające komfort jazdy. 
System ESP jest platformą dla wielu funkcji aktywnego bezpieczeństwa, które 
przeciwdziałają dachowaniu, najechaniu na inny pojazd, ułatwiają awaryjne 
zatrzymanie pojazdu i ruszanie pod górę. Aktywny napęd na cztery koła (AWD) 
ogranicza poślizg kół i zapewnia większą kontrolę kierowcy nad pojazdem. Tylna 
kamera pozwala kierowcy widzieć więcej w trakcie manewrów podczas cofania.

Napęd 2WD Napęd 4WD Rozdział momentu obr. 
50:50 (blokada 4WD)

ESP (Elektroniczny Program Stabilizacji)
Elektroniczny Program Stabilizacji non stop monitoruje warunki 
panujące na drodze oraz status pojazdu i dostosowuje na tej 
podstawie moc silnika i nacisk hamulców w sytuacji, w której 
kierowca mógłby stracić panowanie nad samochodem. Aby 
poprawić reakcję Nowego Korando w sytuacjach zagrożenia,  
z ESP zintegrowano systemy: Aktywnej Ochrony przed 
Dachowaniem, ABS, Antypoślizgowy i Wspomagania 
Hamowania.

Aktywny system AWD

HSA (Wspomaganie Ruszania  
na Wzniesieniu)

ESS (Automatyczne światła awaryjne)

TPMS (System  
Monitorowania Ciśnienia w Oponach)

Kamera cofania z tyłu

Przednie zawieszenie z kolumnami  
MacPhersona, wielowahaczowe  
zawieszenie z tyłu



Wybór mocy zależy od ciebie
Do wyboru zgodne z normą EURO6 silniki diesla i benzynowy. Silnik diesla  
o pojemności 2.2L (e-XDi220) dostarcza maksymalny moment obrotowy 400Nm 
pomiędzy 1.400 a 2.800 obr./min. zapewniając wielką elastyczność w każdej chwili. 
Dwulitrowy silnik benzynowy (e-XGi200) dostarcza maksymalną wydajność przy 
niskich i średnich prędkościach. Niska emisja spalin jest możliwa dzięki przesunięciu 
osi wału korbowego, otwartym osadzeniu cylindrów w bloku silnika oraz zmniejszeniu 
tarcia.

Do przeniesienia napędu można wybrać 6-cio biegową ręczną skrzynię biegów lub 
szybki i płynnie działający 6-cio biegowy automat.

6-biegowa skrzynia biegów

Wskaźnik biegu 6-speed  
(skrzynia ręczna)

6-biegowa skrzynia automatyczna

Przełącznik do półautomatycznej 
zmiany biegów

e-XDi220 
Silnik Diesla

e-XGi200 
Silnik benzynowy 





Dba o bezpieczeństwo 
twoje i twoich bliskich

Zagłówki przednich foteli aktywują się elektronicznie w trakcie 
kolizji by zapobiec urazom kręgów szyjnych. Kierowca i przedni 
pasażer są chronieni przez poduszki boczne i kurtyny 
powietrzne, które sięgają tylnego rzędu siedzeń. Przednia 
poduszka pasażera jest ukryta pod panelem i może być 
wyłączona.

W pojeździe zainstalowano przednie czujniki parkowania, a tylne 
uzyskały dodatkowe czujniki dla zwiększenia pokrycia obszaru  
z tyłu pojazdu. Parkowanie nigdy nie było tak łatwe i bezpieczne 
jak teraz!

6 poduszek powietrznych
Aktywne zagłówki

ISOFIX dla fotelika dziecięcego

Ukryta poduszka powietrzna pasażera

Włącznik blokady 
poduszki powietrznej 

pasażera

3-punktowy 
środkowy pas 

bezpieczeństwa

Tylne czujniki parkowania

Przednie czujniki parkowania





Nieodłączny towarzysz podróży
Weź od życia więcej dzięki doskonałej wydajności  
i użyteczności jaką oferuje Ci Nowy Korando.





Wyróżniająca sią 
stylistyka

Nakładki na progi ze stali 
nierdzewnej

Chromowane klamki
wewnętrzne

Kratki głośników deluxe

WYGLĄD
ZEWNĘTRZNY

Sterowane lusterka  
boczne

Podgrzewane lusterka 
boczne

Podwójna końcówka wydechuDetale klapy bagażowej

Eleganckie relingi dachowe

Opływowe wycieraczki przednie

Przyciemniane szyby z przodu  
i z tyłu

Wyraźnie zaznaczona  
linia pokrywy silnika

Zespolone lampy tylne

Nowe dzienne światła 
LEDowe



Użyteczne detale

Schowek na okulary 
przeciwsłoneczne

Wejścia USB, HDMI, iPod, 
iPhone

Wejście Aux i USB 

Schowek na 
drobiazgi z przodu

Nowa kierownica  
wielofunkcyjna

Elektrochromatyczne 
lusterko wsteczne

System audio z CD/MP3, iPod/
iPhone, wyświetlacz 2-din 

Wielofunkcyjne przełączniki

Standardowa tablica  
rozdzielcza

Elegancki kluczyk

WNĘTRZE



Rozgość się w nowym Korando

Kurtyna bagażnika

Roleta i siatka na bagaż

Klimatyzacja 

Uchwyty na kubki / butelki 
z tyłu

Wydajna i równomierna klimatyzacja

Schowek naprzeciwko 
pasażera

Uchwyty na kubki / butelki 
z przodu

WYGODA

Automatyczna

Ręczna

Konsola środkowa



KOLORY I KOŁA

Wersja czarna

Wersja czerwona

Wersja beżowa

16" felgi aluminiowe

17" felgi aluminiowe

18" felgi aluminiowe
(szlifowane)

Błyszcząca metalowa tekstura

Metalowa tekstura

Błyszcząca metalowa tekstura

Skóra

Tkanina

Skóra

Skóra

Tkanina

Space Black (LAK)

Grand White (WAA)

Silent Silver (SAI)

Techno Gray (ACT)

Dandy Blue (BAS)

Galaxy Green (GAL)

Flaming Red (RAM)



MECHANIKA
Silnik Diesla 2.2L e-XDi 178 KM z CDPF  

Silnik benzynowy 2.0L e-XGi 149 KM 

Aktywny system AWD z blokadą

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów ze wskaźnikiem optymalnej zmiany 
biegów

6-automatyczna skrzynia biegów z wyborem ręcznej zmiany biegów

Zawieszenie przednie z kolumnami MacPhersona

Tylne zawieszenie «Multi-Link»

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)

Stabilizator napięcia

Nowy wygląd przodu 

Nowy tylny zderzak

Przyciemniane szyby

Przeciwodblaskowa szyba przednia i boczne szyby przednie

Przyciemniane szyby w tylnych drzwiach i w klapie bagażnika zapobiegające 
nagrzewaniu wnętrza i poprawiające wygląd 

Relingi dachowe

Sportowy spojler z tyłu z wysoko umieszczonymi światłami stopu LED

Wytłumiona pokrywa silnika dla zmniejszenia hałasu

Nowe 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/R45 -"Diamond Cut"

17-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/R60

16-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/R65

Zestaw do naprawy opon

Koło dojazdowe 125/80R16

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Podświetlenie stacyjki

Nowa konsola środkowa

Nowe wykończenie konsoli

Nowy wygląd konsoli klimatyzacji

Nowe luksusowe skórzane wykończenie kierownicy

Nowe wykończenie kierownicy 

Nowy połyskliwy panel instrumentów dla czarnej i beżowej tapicerki

Nowe karbonowe progi

Dywaniki podłogowe

Przyjemne oświetlenie podłogi

Nowa lampa kierunkowskazu zintegrowana z przednimi światłami 
przeciwmgielnymi

Reflektory ksenonowe (25 W) z automatycznym poziomowaniem

Nowe światła do jazdy dziennej LED

Zespolone lampy tylne z LED

Dwukolorowe dolne listwy drzwi

Dwie chromowane rury wydechowe

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Luksusowa konsola środkowa

Hybrydowe wycieraczki

Wewnętrzne klamki chromowane

Klamki drzwi ze stali szczotkowanej

Luksusowe maskownice głośników

System zarządzania energią (EEM) dostępny w dieslu 2WD z manualną 
skrzynią biegów

FOTELE
6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Tylne fotele dzielone 60:40 ze składanym podłokietnikiem oraz uchwytem 
na kubek

Luksusowe skórzane tapicerki

Czerwona tapicerka skórzana

Tapicerka z tkaniny

Wentylowany fotel kierowcy

Podgrzewane fotele przednie i tylne

KLIMATYZACJA
W pełni zautomatyzowana klimatyzacja dwustrefowa z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej i wyświetlaczem cyfrowym

Ręcznie sterowana klimatyzacja (wersja standardowa)

BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącznik poduszki powietrznej dla pasażera z przodu

Przednie czujniki parkowania  z 2-stopniową sygnalizacją

Tylne czujniki parkowania z 4-ro stopniową sygnalizacją

4-kanałowy system ABS

Elektroniczny program stabilizacji ze wspomaganiem hamowania, 
wspomaganiem ruszania na podjeździe i aktywną ochroną przed 
dachowaniem

Automatyczne światła stopu

Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu

Tarcze hamulcowe z tyłu

Lampki wewnętrzne na drzwiach 

Tylna wycieraczka i spryskiwacz

Hamulec ręczny

Blokada zamków drzwi dla dzieci

Automatyczna blokada zamków drzwi w czasie jazdy

Sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zapięcia pasów z przodu 

3-punktowy środkowy pas bezpieczeństwa z tyłu ISOFIX oraz uprząż do 
mocowania fotelika dla dzieci

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

System monitorowania ciśnienia w oponach

Nadwozie samonośne ze zintegrowaną ramą pomocniczą

Belki poprzeczne w drzwiach dla optymalnej ochrony przy zderzeniach 
bocznych

Poduszka powietrzna kierowcy i ukryta poduszka pasażera z napinaczami 
pasów bezpieczeństwa.

Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu

Boczne poduszki powietrzne dla foteli pierwszego rzędu

Aktywne zagłówki foteli przednich

WYGODA

Wycieraczki z sensorem deszczu i automatyczne włączanie świateł

Autostradowy tryb pracy kierunkowskazów

Podgrzewana szyba tylna

Elektrycznie sterowany szyberdach z przysłoną przeciwsłoneczną

Elektryczne szyby z blokadą przycięcia

Bezkluczykowe otwieranie drzwi z systemem antynapadowym.

Sześć głośników w tym 2 głośniki wysokotonowe

Sterowanie audio na kierownicy

Podwójne końcówki spryskiwaczy

Komputer samochodowy z pomiarem temperatury zewnętrznej

Gniazdka elektryczne 12V pod tablicą rozdzielczą  oraz w przestrzeni ładunkowej

Podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie lusterka zewnętrzne

Przenośna popielniczka

Zegar cyfrowy

Podwójne siłowniki klapy bagażnika

Konsola środkowa ze schowkiem

Uchwyt wewnątrz klapy bagażnika ułatwiający zamknięcie

Uchwyty na kubki w konsoli przedniej i tylnej 

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami

Osłona na bagaż z siatką zabezpieczającą

Skrzynka z narzędziami w przestrzeni bagażowej

Przełącznik elektrycznego zwalniania klapy bagażnika

Manualna regulacja pochylenia kierownicy

Podgrzewana kierownica

Mata w bagażniku

Podświetlane wskaźniki w sześciu wariantach kolorystycznych

Kierunkowskazy LED w lusterkach zewnętrznych

Funkcja oszczędzania energii dla zwiększenia rezerwy akumulatora

Sterowanie tempomatem w kierownicy

System audio 2-DIN z odtwarzaczem MP3/CD i złączem iPod/iPhone oraz RDS

Ekran dotykowy 7” o wysokiej rozdzielczości z funkcją strumieniowego przesyłania muzyki i 
podłączeniem do kamery cofania

System nawigacji TomTom z wyświetlaczem 7”, podłączeniem do kamery z tyłu i 
strumieniowym przesyłaniem muzyki

Wejścia USB, Aux i HDMI

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Antena montowana na dachu

Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby 

STYLIZACJA

* Umieszczone powyżej wyposażenie uzależnione jest od wersji pojazdu, może także być tymczasowo niedostepne na rynku Polskim.

Wyposażenie



Dane techniczne

* Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom  
w zależności od warunków panujących na drodze oraz sposobu 
jazdy kierowcy.
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Wymiary (mm)
SILNIK DIESEL 2.2L (178 KM) BENZYNA 2.0 (149 KM)

NAPĘD 2WD AWD 2WD AWD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

W
YM

IA
RY

Długość całkowita mm 4,410 4,410

Szerokość całkowita mm 1,830 1,830

Wysokość całkowita mm 1,675 (1,710:z relingami) 1,675 (1,710:z relingami)

Rozstaw osi mm 2,650 2,650

Rozstaw kół
Przód mm 1,573 1,573

Tył mm 1,558 1,558

Zwis
Przód mm 920 920

Tył mm 840 840

Prześwit min. mm 180 180

Min. promień skrętu m 5.4 5.4

M
AS

A

Masa całkowita kg 2,210 2,300 2,100 2,170

Masa własna kg
1,635

˜
1,701

1,655
˜

1,721

1,720
˜
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˜
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˜
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˜
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Maks. masa 
przyczepy

Z hamulcami kg 2,000 1,500

Bez hamulców kg 750 750

SI
LN

IK

Paliwo - Diesel Benzyna

Zbiornik paliwa l 57 57

Pojemność skokowa cm3 2,157 1,998

Średnica cylindra x skok mm 86.2 X 92.4 86 X 86

Stopień sprężania - 15.5:1 10.5:1

Liczba cylindrów - 4 w rzędzie 4 w rzędzie

O
SI

ĄG
I Moc maks.

Kw/obr 130.9/4,000 109.6/6,000

KM/obr 178/4,000 149/6,000

Maks. moment obrotowy Nm/obr 400/1,400~2,800 197/4,000

Prędkość maks. km/h 185 185 163 165 163 165

ZU
ŻY

C
IE

 P
AL

IW
A Emisja CO2 (cykl mieszany) g/km 139 169 152 179 175 185 192 198

Cykl miejski l/100km 6.5 8.4 7.2 8.7 9.7 10.3 10.6 10.9

Cykl pozamiejski l/100km 4.6 5.4 5.0 5.8 6.2 6.6 6.9 7.2

Cykl mieszany l/100km 5.3 6.5 5.8 6.9 7.5 8.0 8.2 8.5

Norma emisji - Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6



SsangYong tworzy dla Ciebie. Choć nie uczestniczysz w produkcji naszych modeli, wszystkie powstają  
z myślą o Tobie: XLV, Tivoli, Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports. To Twoje oczekiwania  
i wymagania są dla nas punktem wyjścia. Nasze modele niosą w sobie to, co najlepsze w naszej technologii  
i motoryzacyjnej wiedzy, abyś mógł cieszyć się z jakości, na jaką zasługujesz. SsangYong – świadomy, 
optymalny  wybór.

Marka Ludzi Aktywnych

www.facebook.com/SsangYongPolska 
www.twitter.com/SsangYong_PL

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów 
Ssangyong. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery 
metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego 
dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Ssangyong Motors Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich 
budowy, specyfi kacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli  
i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Ssangyong.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy 
jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie 
europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Ssangyong Motors Polska zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).
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