eXciting Lifestyle Vehicle

SAMOCHÓD PRAWDZIWE
WIELOFUNKCYJNY
Przedstawiamy miejskiego SUV-a, dzięki któremu twoje życie stanie się
łatwiejsze pod niemal każdym względem. XLV to samochód stylowy
i praktyczny, służący do zabawy i pracy.

ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY
Spakuj rowery lub kije golfowe i w drogę! XLV tylko czeka, by w mgnieniu oka
zabrać cię tam, dokąd tylko chcesz. XLV oferuje bezproblemowy dostęp do
bagażnika, cudowną jazdę i wygodne miejsce dla pięciu osób.

TAK WYGLĄDA EKSCYTACJA
Wyrazista stylizacja wzorowana na rozłożonym ptasim skrzydle
obiecuje przygodę, a jednocześnie zgrabnie integruje osłonę chłodnicy
i reflektory.

Jasnometaliczny srebrny zderzak
(dla kolorów Grand White i Silent
Silver)

Ciemnometaliczny szary zderzak
(dla wszystkich kolorów
elementów zewnętrznych
z wyjątkiem Grand White i Silent
Silver)

WYDŁUŻONY PROFIL
Nadwozie za słupkiem C zostało wydłużone, aby zapewnić zwiększoną
i gotową na bardziej zróżnicowany ładunek przestrzeń bagażową,
a także więcej miejsca dla pasażerów. Niski, wzorowany na modelach
coupé dach podkreśla sportowy charakter samochodu, zaś dzięki
pochylonym słupkom A i C wygląd z boku jest szerszy i bardziej
otwarty.

Lusterko zewnętrzne
z wbudowanym
kierunkowskazem LED

Chromowana listwa
akcentuje maskę i linię
boczną

TO TAKIE PROSTE
Powiększony bagażnik zwiększa praktyczność rodzinnego SUV-a.
W podróż możesz zabrać jeszcze więcej potrzebnych rzeczy, takich jak
wózek czy łóżeczko dla dzieci, dokumenty do pracy w dni robocze, albo
sprzęt sportowy w weekendy.

Tylne lampy zespolone LED

Tylny zderzak z lampą
przeciwmgielną

Black Interior

RADOSNE WNĘTRZE
Wnętrze kabiny jest równocześnie dynamiczne i zachwycające, wyposażone
w najlepsze materiały wykończeniowe zapewniające luksusową atmosferę
i stylowy wygląd. Osoby podróżujące i z przodu, i z tyłu mają jednakowo wygodny
dostęp do pokładowej sieci dla urządzeń elektronicznych.
Podstawowa kolorystyka wnętrza może być albo beżowa, albo czarna,
wzbogacona tapicerką z pikowanego materiału, TPU z wzorem lub naturalną skórą.
Dostępna jest także opcja sportowa, na którą składa się czerwona tapicerka
skórzana, takież wykończenie drzwi i konsoli środkowej, jak również czerwona
kierownicę typu D i wykończenia panelu przedniego w kolorach czerwonym
i tytanowym.

Stylizacja beżowa

Stylizacja czerwona

PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
Wskaźniki i kontrolki zostały rozmieszczone tak, by zapewnić jak najbardziej wygodny
dostęp. Sportowa kierownica typu D ułatwia chwyt, a jej podgrzewane pokrycie ze skóry
jest miłe w dotyku i ciepłe w zimie. Atrakcyjne, cylindryczne zegary są łatwe w odczycie;
kolor ich podświetlenia można dostosować do osobistych preferencji.

6 kolorów podświetlenia wskaźników

Do wyboru jest jeden z sześciu subtelnych kolorów podświetlania: czerwony, niebieski,
błękitny, żółty, biały i czarny.

Sportowa kierownica typu D z podgrzewaniem

Konsola środkowa

System nawigacji z ekranem
7'' (Europa)

Komputer pokładowy

Zestaw głośnomówiący
Bluetooth i funkcje audio

CZARNY

ŻÓŁTY

NIEBIESKI

CZERWONY

BŁĘKITNY

BIAŁY

Terminal HDMI dla urządzeń
przenośnych, podłączenie do
kolorowego wyświetlacza 7''

Wskaźniki o wysokiej klarowności

KOMFORT I ELASTYCZNOŚĆ
Fotele wyglądają i dostosowują się tak, jak w samochodzie sportowym. Oparcia
foteli drugiego rzędu wychylają się 32,5 stopnia do tyłu, a praktycznie płaska
podłoga zapewnia mnóstwo przestrzeni dla nóg nawet trzech pasażerów.
Środkowy podłokietnik można złożyć, by zyskać dodatkową przestrzeń.

Stylizacja beżowa

Stylizacja czerwona

Black interior

MNÓSTWO DODATKOWEJ
ŁADOWNOŚCI
Przestrzeń bagażowa liczy sobie aż 720 litrów. Tylne fotele można złożyć w proporcji 60:40
lub całkowicie, dodatkowo zwiększając pojemność samochodu. W przestrzeni bagażowej
umieszczono haczyk na torby z zakupami, siatkę bagażową i dyskretny schowek pod
podłogą. W całej kabinie ulokowano wiele dodatkowych i dyskretnych schowków. Konsola
środkowa pomieści iPada, a przedni schowek dla pasażera zawiera wygodną tackę.
Wszystkie drzwi wyposażone zostały w kieszenie zdolne do pomieszczenia butelki o
pojemności 1,5 litra oraz wielu drobniejszych przedmiotów.

Ustawienia foteli

Zwykłe

Drugi rząd złożony w 40%

Wentylowany fotel kierowcy

Podgrzewane fotele z przodu

Drugi rząd złożony w 60%

32.5°

Oparcia foteli z tyłu wychylane o 32,5º

720 litrów przestrzeni bagażowej

Drugi rząd złożony całkowicie

Kolor karoserii:
Grand White (WAA)

Kolor karoserii:
Silent Silver (SAI)

Kolor karoserii:
Flaming Red (RAM)

Zderzak
(jasnometaliczny srebrny)

Zderzak
(jasnometaliczny srebrny)

Zderzak
(ciemonmetalowy szary)

Dach i spojler
(czarny)

Dach i spojler
(czarny)

Dach i spojler
(czarny)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Grand White)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Silent Silver)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Flaming Red)

Felga aluminiowa 18''
(czarny)

Felga aluminiowa 18''
(czarny)

Felga aluminiowa 18''
(czarny)

EKSCYTUJĄCE PAKIETY
Do wyboru masz siedem pakietów kolorystycznych, które dodatkowo
możesz wzbogacić dwukolorowymi wariantami dla nadwozia i dachu.
Dla tych pakietów dostępne są opcjonalne felgi „diamentowe”.

Czarne felgi aluminiowe 18''

Czarne felgi aluminiowe 18''

Czarne felgi aluminiowe 18''

Czarne felgi aluminiowe 18''

Czarne felgi aluminiowe 18''

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18''

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18''

Kolor karoserii:
Jazz Brown (OAT)

Kolor karoserii:
Techno Grey (ACT)

Kolor karoserii:
Dandy Blue (BAS)

Kolor karoserii:
Space Black (LAK)

Zderzak
(ciemonmetalowy szary)

Zderzak
(ciemnometaliczny szary)

Zderzak
(ciemnometaliczny szary)

Zderzak
(ciemnometaliczny szary)

Dach i spojler
(czarny)

Dach i spojler
(czarny)

Dach i spojler
(biały)

Dach i spojler
(biały)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Jazz Brown)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Techno Grey)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Dandy Blue)

Lusterko boczne z kierunkowskazem (Space Black)

Felga aluminiowa 18''
(czarny)

Felgi aluminiowe 18''
(czarne)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (srebrny)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (srebrny)

* Wariant dwukolorowy zależy od rynku. Sprawdź jej dostępność u swojego dilera.

POTĘŻNY I OSZCZĘDNY
XLV może być wyposażony w silnik benzynowy lub wysokoprężny, oba o pojemności 1,6 litra. Oba też spełniają
normę Euro 6 i mogą być zestawione z manualną lub automatyczną 6-biegową skrzynią zmiany biegów, jak
również z napędem na dwa lub cztery koła.
Nowy silnik benzynowy e-XGi 160, posiadający moc maksymalną 128KM przy 6.000 obr./min. oraz
maksymalny moment obrotowy 160Nm przy 4.600 obr./min., świetnie sprawuje się tak w mieście, jak na
autostradzie. System NVH doskonale redukuje hałas, wibracje i uciążliwość.
Silnik benzynowy e-XGi 160

Drugi dostępny silnik, wysokoprężny e-XDi 160 (moc maks. 115KM przy 3.400-4.000 obr./min.
i 300Nm przy 1.500-2.500 obr./min.) celuje w zapewnieniu zwiększonej oszczędności zużycia paliwa przy
doskonałej wydajności. Piąta generacja turbosprężarek typu E-VGT maksymalizuje wydajność silnika,
szczególnie w zakresie niskich i średnich prędkości.

Moc maksymalna

128KM/6.000obr./min.

Tryby inteligentnej jazdy
W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów można aktywować jeden z trzech trybów
inteligentnej jazdy aby dostosować pracę silnika do konkretnych warunków, uzyskując
płynniejszą i pewniejszą kontrolę nad autem.
Eco

Maksymalny moment obrotowy

Tryb Eco służy przede wszystkim zmniejszeniu zużycia paliwa.

160Nm/4.600 obr./min.

Power
Tryb Power sprawdza się przy wyprzedzaniu, zwiększając moment obrotowy silnika.

Winter
Tryb Winter umożliwia ruszanie na drugim biegu, dzięki czemu koła nie będą ślizgać się na śliskiej
powierzchni.

Silnik Diesla e-XGi 160

Moc maksymalna

115KM/3.400~4.000 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy

300Nm/1.500~2.500 obr./min.
6-biegowa skrzynia ręczna

(ze wskaźnikiem optymalnej zmiany biegów)

6-biegowa automatyczna skrzynia biegów AISIN

JAZDA PO DROGACH
I BEZDROŻACH
Dla większej wytrzymałości i bezpieczeństwa silnik i przednie koła są zamontowane do przedniej
ramy silnika, podczas gdy kolumny MacPhersona i sprężyny zapewniają najwyższy komfort jazdy
oraz stabilność przy wysokich prędkościach. W tym samym celu w zawieszeniu tylnym zastosowano
belkę skrętną z mocowanymi z tyłu sprężynami. W opcji z napędem 4x4 na wyposażeniu znalazło się
zawieszenie wielowahaczowe, dzięki czemu jazda na drodze jest komfortowa, a zwiększony skok kół
maksymalizuje przyczepność w jeździe po bezdrożach.
Elektroniczny system wspomagania kierownicy redukuje wysiłek kierowcy i poprawia kontrolę nad
pojazdem. System Smart Steer oferuje trzy tryby czułości kierownicy: normalny, komfortowy
sportowy, dostosowujące pracę kierownicy do osobistych preferencji kierowcy oraz warunków na
drodze. Specjalne ustawienia dostępne są także dla parkowania, wolnych prędkości i jazdy w cyklu
miejskim oraz szybkiej jazdy autostradą.

Tryby wspomagania kierownicy
(Smart Steering)

Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów czułości
kierownicy, który zapewni odpowiedni stopień jej reakcji,
pasujący do aktualnych warunków.

Sport
Tryb sportowy zwiększa czułość
kierownicy przy wysokich
prędkościach i zapewnia maksymalną
precyzję i panowanie nad pojazdem.

Aktywny system AWD
Kiedy włączony zostanie system AWD, 60% mocy
przekazywane jest do tylnych kół, a 40% do
przednich. System ten współdziała z różnymi
skomplikowanymi podsystemami oraz specjalnie
zaprojektowanym nadwoziem, dzięki czemu jazda
po bezdrożach jest gładka, wygodna i pewna.

Napęd 2WD

Normal
Wybierz tryb normalny, aby utrzymać
umiarkowany opór kierownicy dla jazdy
przy średnich i wysokich prędkościach.

Comfort
Tryb komfortowy ułatwia
manewrowanie pojazdem w trakcie
parkowania oraz powolnej jazdy.

Napęd 4WD dla
lepszej stabilności

Rozdział momentu
obrotowego 50:50
(4WD z blokadą)

Zastosowanie w większości konstrukcji (71,4%)
blachy ze stali o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie minimalizuje deformacje ramy
w przypadku kolizji i maksymalizuje ochronę
podróżujących.

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWA

XLV wyposażony jest w różnorodne aktywne systemy bezpieczeństwa, które wspomagają kierowcę i pomagają mu
unikać potencjalnych zagrożeń. Wielofunkcyjny Elektroniczny Program Stabilizacji monitoruje prędkość i równowagę
pojazdu, moc silnika, nacisk na pedały i kąt skrętu, a gdy kierowca zaczyna tracić panowanie nad samochodem,
system przejmuje kontrolę nad pracą silnika i hamulców.
Aktywna Ochrona przed Dachowaniem utrzymuje samochód na trasie podczas nagłych skrętów, a Asystent
Hamowania zwiększa siłę hamowania w sytuacji awaryjnej. System EDB-ABS (elektroniczny podział siły hamowania
i układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania) rozprowadza siłę hamowania pomiędzy
przednią i tylną oś w zależności od liczby pasażerów i ładunku. Pozostałe systemy zapobiegają poślizgowi opon,
pomagają ruszać na podjeździe i uruchamiają światła ostrzegawcze w momencie silnego wciśnięcia hamulca.
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1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy
2. Poduszka chroniąca kolana kierowcy
3. Przednia poduszka powietrzna pasażera
4. Poduszki boczne dla pierwszego rzędu (z obu stron)
5. Kurtyny powietrzne (z obu stron)

Stal o podwyższonej wytrzymałości w dziesięciu kluczowych
miejscach konstrukcji dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo
podróżujących.

Bezpieczeństwo bierne to na początek wykonanie 38,5% konstrukcji nadwozia z zaawansowanej stali o bardzo
wysokiej wytrzymałości. 10 obszarów samochodu zostało wzmocnionych materiałami wytwarzanymi
w ciśnieniowych technikach formowania na gorąco. Łącznie 7 poduszek powietrznych (przód, boki, kurtyny
i ochrona kolan kierowcy) maksymalnie chroni wszystkich podróżujących. Zamontowano też system monitorujący
ciśnienie w oponach, światła LED do jazdy dziennej i reflektory projektorowe.

Elektroniczny System
Stabilizacji Jazdy (ESP)
Elektroniczny system stabilizacji jazdy bez przerwy
monitoruje warunki na drodze oraz status samochodu,
dostosowując pracę silnika i siłę hamowania za każdym
razem, gdy kierowcy grozi utrata kontroli nad
pojazdem. W ESP zintegrowano system zapobiegający
blokowaniu kół, aktywnej ochrony przed dachowaniem
i antypoślizgowy oraz asystenta hamowania, dzięki
czemu wydatnie ulepszono zdolność kierowcy do
szybkiej reakcji na zagrożenie.

Asystent ruszania na podjeździe (HSA)

Czujniki parkowania i kamera z tyłu

Droga hamowania
Duże tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu
doskonale sprawdzają się w każdej
sytuacji.
43.3m

*Testy laboratoryjne (dla prędkości 100 km/h)

Tarcze hamulcowe (przód: tarcza
wentylowana / tył: tarcza)

System monitorujący ciśnienie w oponach
(TPMS)

WIĘCEJ NIŻ MARZENIA
XLV to nie tylko bardzo praktyczny samochód. To przede wszystkim niezwykle
wygodny, godny zaufania oraz pożądania wybór dla ciebie i całej rodziny.

Redukcja blasku w przedniej szybie

Zabezpieczenie zamykania szyby po stronie kierowcy

Reflektor HID ze światłami LED do jazdy dziennej

Przednia lampa przeciwmgielna

Błyszczące wykończenie na słupku A

Błyszczące wykończenie na słupku C

Stylowe relingi dachowe

Zestaw do naprawy opon

Tylne lampy zespolone LED

Tylna lampa przeciwmgielna

Tylny dodatkowy reflektor

Tylna kamera oraz ekran

WYGLĄD I FUNKCJE NA ZEWNĄTRZ
(RDS audio)

(General audio)

Sterowanie audio na kierownicy

Wskaźniki z komputerem pokładowym 3,5''

System multimedialny z wyświetlaczem 7''

System audio 2-DIN z MP3 i złączami iPod/iPhone (z RDS)

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Klimatyzacja automatyczna z wyświetlaczem cyfrowym

Wejścia USB i HDMI / wejścia USB i Aux

Podświetlenie wewnętrzne

FUNKCJONALNOŚĆ I ATMOSFERA WEWNĄTRZ

System inteligentnego kluczyka i kluczyk składany

Sterowanie reflektorami i kontrolki spryskiwaczy

Czujnik deszczu i automatyczna aktywacja reflektorów

Schowek dla pasażera z przodu

Otwarta przegródka w panelu przednim

Półka w konsoli środkowej

Schowek w konsoli środkowej

Kieszenie na mapy w drzwiach pierwszego rzędu

Duże uchwyty na kubki z tyłu

Taśma elastyczna

Duże uchwyty na kubki w konsoli środkowej

Kieszenie na mapy w drzwiach drugiego rzędu

Tylne fotele postawione, wyjęta przegroda bagażnika

Tylne fotele postawione, przegroda bagażnika położona (574 l)

145mm

Osłona bagażnika

Siatka bagażowa

Przegroda bagażnika postawiona (574 l + 146 l)

WIELE ZASTOSOWAŃ BAGAŻNIKA

Zaczep wielofunkcyjny (po lewej)

Zaczep wielofunkcyjny (po prawej)

720 litrów przestrzeni bagażowej

Tylne fotele złożone całkowicie (1.294 l)

Kolorystyka wnętrza

Koła
Felga aluminiowa
18'' + opona
215/45R
Taśma z tyłu oparcia

Czarny / Skóra

Stylizacja czarna

Eco-skóra

Tkanina gładka

Czarny

„Diamentowa”
felga aluminiowa
18'' + opona
215/45R

Szara podsufitka

Srebrny

Felga aluminiowa
16'' + opona
205/60R

Taśma z tyłu oparcia

Srebrny

Stylizacja beżowa

Beżowy /Skóra

Tkanina gładka

Kolorystyka zewnętrzna

Techno Grey
[ACT]

Felga stalowa 16''
(z kołpakiem) +
opona 205/60R

Beżowa podsufitka

Srebrny

Jazz Brown
[OAT]

Dandy Blue
[BAS]

Flaming Red
[RAM]

Silent Silver
[SAI]

Grand White
[WAA]

Space Black
[LAK]

Spis wyposażenia
MECHANIKA
Silnik benzynowy 128KM 1.6 l e-XGi160
Silnik Diesla 115KM 1.6 l e-XDi160
Aktywny system AWD z blokadą
6-biegowa skrzynia ręczna ze wskaźnikiem optymalnej
zmiany biegów

Podsyfitka materiałowa

WYGODA

Układ poziomowania w reflektorach projekcyjnych
Układ poziomowania w przednich reflektorach HID
Światła do jazdy dziennej LED
Zespolone lampy tylne z LED
Dwukolorowe dolne listwy drzwi

Przegroda bagażnika z dwoma rodzajami ustawienia

Tradycyjne wskaźniki (wersja standardowa)

Skrzynka z narzędziami w przestrzeni bagażowej

Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED

Przełącznik elektrycznego zwalniania klapy bagażnika

Kierunkowskazy LED na błotnikach (wersja standardowa)

Regulacja pochylenia kierownicy

Tempomat

6-automatyczna skrzynia biegów z wyborem ręcznej
zmiany biegów

Zewnętrzne klamki w kolorze karoserii

Zawieszenie przednie z kolumnami MacPhersona

Wewnętrzne klamki chromowane

System audio w formacie 2-DIN z odtwarzaczem MP3
i złączem iPod / iPhone (z RDS)

Belka skrętna w zawieszeniu tylnym (2WD)

Wewnętrzne klamki pokryte farbą tytanową (wersja
standardowa)

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

Zawieszenie wielowahaczowe z tyłu (AWD)
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
Zbiornik o pojemności 47 litrów
System Smart steer (tryb normalny, komfortowy
i sportowy)
System Idle, stop & go (ISG) z ręczną skrzynią biegów

Elementy za stali nierdzewnej w nakładkach progów

Osłona na bagaż z siatką zabezpieczającą

Czytelne wskaźniki diodowe z możliwością ustawienia
jednego z sześciu kolorów podświetlenia

Podgrzewana kierownica
BEZPIECZEŃSTWO
Wzmocnione nadwozie samonośne
Belki w drzwiach chroniące przed skutkami kolizji
bocznych

Osłony z PVC na drzwi przednie (wersja standardowa)

System nawigacji TomTom z wyświetlaczem 7”,
podłączeniem do kamery z tyłu i strumieniowym
przesyłaniem muzyki (tylko dla UE)

Pedał gazu typu "organowego"

Wejścia USB, Aux i HDMI

Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami obciążenia
i podwójnymi napinaczami

Dwukolorowe malowanie karoserii (wersja opcjonalna)

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu

Antena montowana na dachu

Boczne poduszki powietrzne dla foteli pierwszego rzędu

Podgrzewana szyba tylna

Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

Przesuwno-uchylny szyberdach ze sterowaniem
elektrycznym, zabezpieczeniem i zasłonką

Wyłącznik poduszki powietrznej dla pasażera z przodu

Podświetlenie progów i konsoli centralnej
FOTELE

STYLIZACJA

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

Czarna osłona chłodnicy

6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy

Jasna chromowana listwa z boku i nad maską

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Przeciwodblaskowa szyba przednia i boczne szyby
przednie

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

Przyciemniane szyby w tylnych drzwiach i w klapie
bagażnika

Czarna tapicerka skórzana

System zdalnego otwierania z kluczykiem składanym
i przyciskiem alarmu

Czerwona tapicerka skórzana

Podwójny inteligentny kluczyk z elektryczną blokadą
kolumny kierownicy

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

Czarna "geoniczna" tapicerka z poliuretanu (TPU)

Sześć głośników, w tym dwa głośniki wysokotonowe

Automatyczne światła stopu

Beżowa tapicerka skórzana

Sterowanie audio umieszczone w kierownicy

Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu

Tapicerka z tkaniny

Komputer samochodowy z pomiarem temperatury
zewnętrznej

Tarcze hamulcowe z tyłu

Felgi aluminiowe 16” z oponami 205/60R

Wentylowany fotel kierowcy

Felgi stalowe 16" z oponami 205/60R

Podgrzewane fotele przednie i tylne

Gniazdko prądu stałego 12V DC pod panelem wskaźników
i w przestrzeni bagażowej

Zestaw do naprawy opon

Regulowane zagłówki w fotelach z przodu

Relingi dachowe
Sportowy spojler z tyłu z wysoko umieszczonymi
światłami stopu LED
Felgi aluminiowe "Diamond Cut" lub czarne felgii
aluminiowe 18" z oponami 215/45R

Koło dojazdowe 125/80R16
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Kierownica pokryta skórą
Kierownica uretanowa
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Dźwignia zmiany biegów uretanowa
Tytanowe wykończenia panelu ze wskaźnikami dla
stylizacji beżowej i czarnej
Tytanowe i czerwone wykończenia panelu ze wskaźnikami
dla stylizacji czerwonej
Dywaniki podłogowe

Oparcia foteli w drugim rzędzie wychylane 32.5° do tyłu
KLIMATYZACJA
W pełni zautomatyzowana klimatyzacja dwustrefowa
z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wyświetlaczem
cyfrowym
Ręcznie sterowana klimatyzacja (wersja standardowa)
Dodatkowa nagrzewnica elektryczna wnętrza dla silnika
Diesla

Elektrycznie sterowana szyba z zabezpieczeniem po
stronie kierowcy

Zewnętrzne lusterka elektrycznie regulowane, składane i
podgrzewane
Automatyczna aktywacja reflektorów przednich i
wycieraczki z czujnikiem deszczu
Przenośna popielniczka
Podświetlenie stacyjki
Zegar cyfrowy
Konsola środkowa ze schowkiem

Przednie czujniki parkowania
4-kanałowy system ABS

Przednie lampy przeciwmgielne
Tylna lampa przeciwmgielna
Lampki wewnętrzne na drzwiach
Immobilizer
Ręczny hamulec postojowy
Blokada zamków drzwi dla dzieci
Automatyczna blokada zamków drzwi w czasie jazdy
Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu

Rączka wewnątrz klapy bagażnika ułatwiająca zamknięcie

Sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zapięcia
pasów z przodu i z tyłu

Uchwyty na kubki w konsoli przedniej

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

Sześć głośników, w tym dwa głośniki wysokotonowe

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami

Sterowanie audio umieszczone w kierownicy

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem (wersja
standardowa)

Komputer samochodowy z pomiarem temperatury
zewnętrznej

Tylne czujniki parkowania

* Na niektórych rynkach pewne elementy wyposażenia mogą być opcjonalne lub niedostępne. Aby otrzymać dokładną informację nt. samochodów dostępnych w sprzedaży, proszę
skontaktować się z lokalnym dealerem.

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
System monitorowania ciśnienia w oponach
Dobrze widoczny kod VIN

Dane techniczne

Wymiary

SILNIK

BENZYNA 1.6L (128KM)

NAPĘD

2WD

SKRZYNIA BIEGÓW
Długość całkowita

mm

MASA

ZUŻYCIE
PALIWA

2WD
6MT

AWD
6AT

4.440

6MT

6AT

4.440

mm

1.798

1.798

mm

1.605 (1.635: z relingami dachowymi)

1.605 (1.635: z relingami dachowymi)

Rozstaw osi

mm

2.600

2.600

Przód

mm

1.555 (1.550 : 18”)

1.555 (1.550 : 18”)

1,555

Tył

mm

1.555 (1.550 : 18”)

1.555 (1.550 : 18”)

1,798

Przód

mm

865

865

Tył

Zwis

mm

975

975

Kąt natarcia

deg

20,0

20,0

Kąt zejścia

deg

20,8

20,8

Kąt rampowy

deg

17,0

17,0

Prześwit min.

mm

167

167

Min. promień skrętu

m

5,3

5,3

Masa całkowita

kg

Masa własna

kg

Maks. masa
przyczepy

1.870
1.315

1.950
1.345

1.450

1.970
1.405

2.060
1.425

1.000

1.505

Z hamulcami

kg

Bez hamulców

kg

500

500

-

Benzyna

Olej napędowy

2,600
4,440

Zbiornik

l

47

47

cm3

1.597

1.597

Średnica cylindra x skok

mm

76 X 88

76 X 88

Stopień sprężania

-

10,5 : 1

15,5 : 1

Liczba cylindrów

-

4 cylindry w rzędzie

4 cylindry w rzędzie
84,6 / 3.400~4.000

Maks. moment obrotowy

1.535

1.500

Pojemność

Moc maks.
OSIĄGI

6AT

Szerokość całkowita

Paliwo

SILNIK

AWD
6AT

Wysokość całkowita

Rozstaw kół
WYMIARY

6MT

DIESEL 1.6L (115KM)

kW/rpm

94,1 / 6.000

KM/rpm

128 / 6.000

115 / 3.400~4.000

Nm/rpm

160 / 4.600

300 / 1.500~2.500

kg.m/rpm

16,3 / 4.600

30,6 / 1.500~2.500

1,605
(1,635)

1,555

Prędkość maks.

km/h

178

172

172

170

174

170

174

CO2 (cykl mieszany)

g/km

165

176

184

121

154

131

164

Cykl mieszany

l/100km

7,1

7,6

7,9

4,7

5,9

5,1

6,3

W mieście

l/100km

9,5

10,3

10,8

5,4

7,5

5,7

7,9

Poza miastem

l/100km

5,6

6,0

6,2

4,2

4,9

4,6

5,3

* Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom
w zależności od warunków panujących na drodze oraz
sposobu jazdy kierowcy.
* Umieszczone powyżej dane techniczne mogą podlegać
drobnym wariacjom regionalnym wynikającym
z obowiązujących wymogów certyfikacyjnych lub specyfiki
sprzedaży.
* Dane dotyczące spalania oparte są na standardzie Euro-6

MARKA LUDZI AKTYWNYCH
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.

SsangYong Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Platan Park, budynek G
Tel. + 48 (0) 22 4600154 (Centrala)
Fax + 48 (0) 22 4634332
Mail: info@ssangyong-motors.pl
www.ssangyong.pl

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

MADE IN KOREA

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).

