SsangYong Rexton

Versija: Quartz-5s
Dzinējs: 2.2 Xdi
Piedziņa:
Pārnesumkārba:
Dzinēja tilpums:
Dzinēja jauda:
Krāsa:
Vietu skaits:
Degviela:
Degvielas patēriņš (l/100km) :
Gabarīti:
garums platums
augstums
riteņu garenbāze Pilnā masa Degvielas tvertnes tilpums CO2 emisija Maksimālais ātrums -

4WD
Automātiskā, 7-pārnesumu
2.2 l
181 Zs
Atlantic Blue, metāliska
5
Dīzeļdegviela
pilsētas cikls - 10.2
ārpilsētas cikls - 6.9
jauktais cikls - 8.1
4850 mm
1960 mm
1825 mm
2865 mm
2860 kg
70 l
218 g/km
185 km/h

Garantija – 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Tehniskais aprīkojums:
 20” vieglmetāla diski, riepu izmērs 255/50R20
 Riepas remonta komplekts













































Sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi, iebūvēti
LED pagriezienu rādītāji, iekāpšanas/izkāpšanas apgaismojums
Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
Jumta sliedes
Haizivs spuras antena
LED dienas gaitas lukturi
Projektora tipa priekšējie lukturi
Manuāli regulējami HID priekšējie lukturi + LED miglas lukturi ar pagrieziena apgaismošanas
lukturiem
Tālo gaismu palīgsistēma
Priekšējo lukturu pavadīšanas funkcija
Priekšējie miglas lukturi
Automātiska lukturu vadība
Lietus sensors
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis
Aptumšoti stikli
Vējstikla tīrītāju atkausēšanas funkcija
Ātrumjūtīgs stūres pastiprinātājs
Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
Stūre ar ādas tapsējumu, apsildāma, kruīza kontroles vadības slēdži, Bluetooth vadības slēdži,
audio vadības slēdži
Elektriski stiklu pacēlāji
Inteliģentās atslēgas sistēma
Kruīza kontrole
Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs
9,2” skārienekrāns, radio, USB ligzda, Bluetooth, 6 skaļruņi
Android Auto, Apple Carplay
Atpakaļskata kamera
TOMTOM navigācijas sistēma (angļu valodā)
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
115/220V pārveidotājs
Ādas salona apdare Ash Black
Elektriski regulējami sēdekļi vadītājam un pasažierim
Sēdekļu apsilde priekšā un aizmugurē
60:40 proporcijā nolokāma 2.rindas sēdekļu atzveltne
Bremzes ar pretbloķēšanas sistēmu (ABS) ar EBD
ESP – nogāzes kontroles sistēma, nogāzes noturēšanas sistēma, avārijas stopsignāls,
apgāšanās novēršanas sistēma
Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma
Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma
Ceļa zīmju atpazīšana
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
9 drošības spilveni + priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizācija
Trīspunktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotājiem un slodzes ierobežotājiem
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (2)
Imobilizētāja sistēma

Papildus aprīkojums:
 Paklājiņi, avārijas apstāšanās zīme, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojoša veste
 Sānu sliekšņi
 Reģistrācija CSDD
Cena, ieskaitot PVN (21%)
Atlaide
Cena ar atlaidi, ieskaitot PVN (21%)

39 940.00 EUR
2 000.00 EUR
37 940.00 EUR

