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SsangYong to koreański 
producent samochodów 
te re n ow yc h  i  S U V- ów  
z  silnikami o dużej mocy  
i   napędem 4x4, które zostały  
stworzone, by pokonywać 
trudne warunki drogowe 
Półwyspu Koreańskiego, gdzie  

ponad 77% powierzchni kraju 
zajmują góry. Made in Korea.
SsangYong to 70-letnie 
doświadczenie konstrukcji 
samochodów terenowych. 
SsangYong to zaproszenie do 
przygody, do odkrywania 
nieznanego.

SSANGYONG TO WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ!

KIM JESTEŚMY



LEGENDA 
O DWÓCH SMOKACH
S s a n gYo n g  w  j ę z y k u 
koreańskim oznacza „dwa  
smoki” lub „bliźniacze smoki”. 
Smok wpisany jest bardzo 
silnie w  kulturę azjatycką, 
w tym także koreańską. 
Legenda głosi, że dwa smoki 
pragnęły dostać się do raju. 
Gdy Władca Niebios zesłał 
kamień otwierający jego 
wrota, żaden ze smoków nie 
chciał go podjąć dla siebie, 
czekał, że podejmie go ten 

drugi. Władca wzruszony  
ich postawą, zesłał drugi 
kamień, który stał się 
przepustką dla obu. Logo
marki przedstawia rozpostarte 
skrzydła dwóch smoków 
w locie do raju. SsangYong  
pozycjonuje się w ten sposób 
jako symbol twardego 
charakteru, wierności i marki 
godnej zaufania, na której 
można polegać.  



KORANDO to samochód, który poradzi 
sobie w każdym terenie, zarówno 
w  mieście jak i na bezdrożach. 
Stworzyliśmy go dla ludzi odważnych, 
którzy chodzą własnymi ścieżkami 
i  lubią  się wyróżnić. A ponadto cenią 
jakość wykonania i niezawodność. 

Kompaktowy SUV 

TSR - rozpozna-
wanie znaków 
drogowych 

LDW/ LKAS - 
asystent pasa 
ruchu

HDC - system 
kontroli zjazdu 
ze wzniesienia

FVSA - alert 
sprawnego 
ruszania

ARP – system aktyw-
nej ochrony przed 
dachowaniem

HSA - asystent 
wjazdu na 
wzniesienia



Silnik wysokoprężny
1.6 D e-XDi
Moc maks. 136 KM
Maks. moment obr.  324 Nm

Silnik benzynowy
1.5 B T-GDi
Moc maks. 163 KM
Maks. moment obr. 280 Nm

Światła w technologii LEDInteligentna klapa bagażnikaJasna stylizacja wnętrza

34-kolorowe nastrojowe podświetlenie (moodlight)

HBA - asy-
stent świateł 
drogowych

Przednie 
i tylne czujniki 
parkowania

AEBS - system 
autonomicznego 
hamowania

SDA - alert o niebezpiecz-
nej odległości od po-
przedzającego pojazdu

TPMS -  system moni-
torowania ciśnienia 
powietrza w oponach

Dynamiczny silnik - 4 cylindrowy o wysokim momencie 
obrotowym. Benzynowy 163 KM i Diesel 136KM
Długa żywotność silnika - niski stopień sprężania (9,5:1) 
co obniża jego „wysilenie”
Napęd 4x4 – oraz skrzynia automatyczna dostępne już 
w najtańszej wersji wyposażenia
Duża ilość miejsca - nad głową i na kolana w pierwszym 
i drugim rzędzie siedzeń, nawet dla osób o wzroście powyżej 
185 cm
Super bezpieczny - 5 gwiazdek w prestiżowych testach 
Euro NCAP

Mocne strony

Bagażnik
551 L

DAA - alarm 
wykrywający nie-
uwagę kierowcy



TSR - rozpoznawa-
nie znaków drogo-
wych 

LDW - ostrzeżenie 
o opuszczeniu pasa 
ruchu

EAF - funkcja wspo-
magania przy wy-
jeździe

LCA/BSD – system 
ostrzegający o 
pojazdach w mar-
twym polu

LDWS/LKAS - asy-
stent pasa ruchu

Bohater dnia powszedniego, który 
idealnie sprawdzi się w mieście, 
w czasie codziennych przejazdów do 
pracy, szkoły czy na zakupy. Będzie też 
doskonałym towarzyszem wypraw 
za miasto i ucieczki od codziennej 
rutyny. Wygodny, przestronny, dobrze 
wykończony i bezpieczny. 

Miejski Crossover



Silnik benzynowy
1.5B T-GDi
Moc maks. 163 KM
Maks. moment obr. 280 Nm

FVSA - ostrzeżenie 
o ruszeniu pojazdu 
z przodu

HBA - asystent świa-
teł drogowych

RCTA – radar ru-
chu poprzecznego

DAA - alarm wy-
krywający nieuwa-
gę kierowcy

HSA - asystent wjaz-
du na wzniesienia

Dynamiczny silnik - 163 KM, 4 cylindrowy o wysokim 
momencie obrotowym
Długa żywotność silnika - niski stopień sprężania (9,5:1) 
co obniża jego „wysilenie”
Napęd 4x4 – oraz skrzynia automatyczna dostępne już 
w najtańszej wersji wyposażenia
Duża ilość miejsca - nad głową i na kolana w pierwszym 
i drugim rzędzie siedzeń, nawet dla osób o wzroście 
powyżej 185 cm
Wszechstronna użyteczność – wiele schowków 
(w drzwiach zmieszczą: 4 butelki 1,5 l i 2 butelki 0,5 l), duży 
schowek w podłokietniku centralnym oraz przed pasażerem

Mocne strony

Tapicerka w kolorze jasnoszarym

Apple Carplay / Android AutoNastrojowe oświetlenie drzwi i przedniego panelu10,25” w pełni cyfrowy zestaw wskaźników

Bagażnik
427 L



Wyjątkowo wszechstronny, elegancki 
i  masywny. Jednak przede wszystkim 
praktyczny. Wyraf inowane detale 
wyposażenia nadają mu elegancki 
wygląd. Praktyczny i zwrotny świetnie 
poradzi sobie w mieście, a  także 
dysponując dużą przestrzenią bagażową, 
będzie wspaniałym towarzyszem 
rodzinnych wypraw na łono natury.

SUV Kombi

TSR - rozpozna-
wanie znaków 
drogowych 

EAF - funkcja 
wspomagania 
przy wyjeździe

DAA - alarm wy-
krywający nie-
uwagę kierowcy

ESS - Sygnał 
zatrzymania 
awaryjnego

FVSA - ostrze-
żenie o ruszeniu 
pojazdu z przodu

LDWS/LKAS 
- asystent 
pasa ruchu



HBA - asystent 
świateł drogowych

HSA - asystent 
wjazdu na 
wzniesienia

Silnik benzynowy
1.5 B T-GDi
Moc maks. 163 KM
Maks. moment obr. 280 Nm

9” wyświetlacz z systemem nawigacji GPS (TomTom)6 - stopniowa manualna lub automatyczna skrzynia biegówTylny rząd siedzeń: podłokietnik centralny oraz system ISOFIX

Podwójna podłoga bagażnika

LCA/BSD – system 
ostrzegający o pojaz-
dach w martwym polu

Przednie 
i tylne czujniki 
parkowania

ABS - system zapobie-
gający blokadzie kół 
podczas hamowania

Dynamiczny silnik - 163 KM, 4 cylindrowy o wysokim 
momencie obrotowym
Długa żywotność silnika - niski stopień sprężania (9,5:1) 
co obniża jego „wysilenie”
Skrzynia automatyczna - dostępne już w najtańszej 
wersji wyposażenia
Bezpieczeństwo - 7 poduszek powietrznych w tym 
kolanowa kierowcy
Duża ilość miejsca - nad głową i na kolana w pierwszym 
i drugim rzędzie siedzeń, nawet dla osób o wzroście 
powyżej 185 cm

Mocne strony

Bagażnik
do 1440 L



REXTON to samochód o imponującej  
mocy, niezwykle solidnej konstrukcji na 
ramie i  majestatycznej elegancji. Jego  
widok budzi respekt i daje poczucie 
bezpieczeństwa. Ten luksusowy  SUV 
z kompletem technologii pokładowych, 
gwarantuje doskonały komfort i spokój 
ducha w każdej podróży. Zapewni 
też niespotykaną moc holowniczą 
przydatną zarówno w życiu rodzinnym, 
jak i  zawodowym. To samochód 
z charakterem. Dla ludzi takich jak Ty.

SUV klasy komfort

TSR - rozpozna-
wanie znaków 
drogowych 

EAF - funkcja 
wspomagania 
przy wyjeździe

DAA - alarm wy-
krywający nie-
uwagę kierowcy

LDW - system ostrze-
gania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu

FVSA - alert 
sprawnego 
ruszania



ESS - sygnał 
zatrzymania 
awaryjnego

Diesel 2.2 e-XDi 8AT
Moc maks. 202 KM
Maks. moment obr. 441 Nm

HBA - asy-
stent świateł 
drogowych

HSA - asystent 
wjazdu na 
wzniesienia

Kamery 360 stopni8- biegowa automatyczna skrzynia biegów7 foteli - 3 rzędy siedzeń

LCA/BSD – system 
ostrzegający o pojaz-
dach w martwym polu

Przednie 
i tylne czujniki 
parkowania

Mocne strony

Cztery warianty kolorystyczne wystroju wnętrza

360Ë 

ABS - 4 kanałowy system 
zapobiegający blokadzie 
kół podczas hamowania

Prawdziwa terenówka – konstrukcja oparta na ramie 
napęd 4x4 z reduktorem i automatyczną blokadą 
tylnego mostu
Ogromna moc transportowa - uciągu przyczepy nawet 
do 3,5t
Rodzinny - dostępny w wersji 5 lub 7-miejscowej
Komfort jazdy i opcje wyposażenia auta luksusowego
Super bezpieczny - 9 poduszek powietrznych w tym 
kolanowa kierowcy

Bagażnik
w wersji 5-osobowej do 
1997 L



Musso idealnie łączy styl, wygodę, 
użyteczność i najlepsze osiągi. Klasyczny 
pick-up na ramie z napędem na cztery 
koła i automatyczną skrzynią biegów, 
o  ładowności powyżej 1000  kg i mocy 
holowniczej do 3 ton. Przestronne, 
elegancko wykończone wnętrze, 
technologie pokładowe, stała łączność 
ze światem i nawigacja sprawią, że każda 
podróż będzie bezpieczna i komfortowa. 

Komfortowy Pick’up

HBA - asy-
stent świateł 
drogowych

HSA - asystent 
wjazdu na 
wzniesienia

ABS - system zapobie-
gający blokadzie kół 
podczas hamowania

ESP - System elek-
tronicznej kon-
troli toru jazdy

EBD - elektronicz-
ny rozdział siły 
hamowania

BAS - system 
wspomagający 
hamowanie

TCS - sys-
tem kon-
troli trakcji



Diesel 2.2 e-XDi
Moc maks.  202 KM
Maks. moment obr. 400-441 Nm

Możliwość przewożenia ciężkich ładunkówPaka o pojemności 1262 lPrzestronne i eleganckie wnętrze

Komfortowe wnętrze

360Ë 

TSR - rozpozna-
wanie znaków 
drogowych 

LDWS - system ostrze-
gania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu

ARP – aktywna 
kontrola przechy-
łów nadwozia

HDC - system 
kontroli zjazdu 
ze wzniesienia

AEBS - system 
autonomicznego 
hamowania

TPMS -  system moni-
torowania ciśnienia 
powietrza w oponach

Auto do zadań specjalnych  – konstrukcja oparta na 
ramie, napęd 4x4 z reduktorem i automatyczną bloka-
dą tylnego mostu
Komfort jazdy - duża ilość miejsca na kolana w drugim 
rzędzie siedzeń,
Nietypowe połącznie - niespotykane w segmencie  
pick-upów połącznie własności terenowych z komfor-
tem jazdy dużego SUV-a
2 wersje zawieszenia - do wyboru zawieszenie sprę-
żynowe dla lepszego komfortu lub resory piórowe dla 
większej ładowności

Mocne strony

Ładowność
powyżej 
1000 kg



Oszczędny, przyjazny środowisku, 
zeroemisyjny nowy Korando Emotion 
zapewni cichą i stabilną jazdę bez  
szarpnięć i bez utraty dynamiki. Dzięki 
hamowaniu z odzyskiem energii oraz jeszcze 
bardziej zaawansowanym systemom 
zwiększającym bezpieczeństwo każda 
podróż będzie źródłem czystej przyjemności 
 i relaksu. Stworzony dla ludzi, którzy chcą 
się wyróżnić i  troszczą się o przyszłość 
planety.

100% elektryczny 

TSR - rozpozna-
wanie znaków 
drogowych 

LDW/ LKAS - 
asystent pasa 
ruchu

HDC - system 
kontroli zjazdu 
ze wzniesienia

FVSA - alert 
sprawnego 
ruszania

ARP – system aktyw-
nej ochrony przed 
dachowaniem

HSA - asystent 
wjazdu na 
wzniesienia



Silnik 100% elektryczny
Moc maks. 190 KM / 360 Nm
Zasięg do 474 km

34-kolorowe nastrojowe podświetlenie (moodlight)

Mocne strony

Bagażnik
551 L

HBA - asy-
stent świateł 
drogowych

DAA - alarm wy-
krywający nie-
uwagę kierowcy

Przednie 
i tylne czujniki 
parkowania

AEBS - system 
autonomicznego 
hamowania

SDA - alert o niebezpiecz-
nej odległości od po-
przedzającego pojazdu

TPMS -  system moni-
torowania ciśnienia 
powietrza w oponach

Super bezpieczny - 14 systemów bezpieczeństwa
Szybkość ładowania- ładowanie baterii do 80% 
w 33 minuty
Pompa ciepła - minimalizująca wpływ włączonej 
klimatyzacji czy ogrzewania na zużycie baterii
Shift-by-wire - przekładnia sterowana elektronicznie
Bardzo duża moc transportowa – masa holowanej 
przyczepy do 1,5 tony

Czarne relingi dachoweSzybkie ładowanieObudowa reflektora z niebieskim akcentem



Rumia

Warszawa

Kraków

Stalowa
Wola

Radom

Rzeszów

Koszalin

Kielce

Katowice

Bydgoszcz Białystok

GnieznoGorzów
Wielkopolski

Częstochowa

Płońsk

Bielsko-Biała

Tarnowskie 
Góry

Mława

Łódź

Poznań

Kalisz

Toruń

Gliwice

Lublin

Leszno

Pułtusk

   LISTA DEALERÓW 
   SPRZEDAŻ I SERWIS

Znajdź dealera na: www.ssangyong-auto.pl/dealerzy

Wszelkie informacje prezentowane 
w niniejszym dokumencie, są przezna-
czone 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 sprze-
daży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru 
w  rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. 
Podane informacje na temat gwaran-
cji 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 wyposa-
żenie to zostanie zamówione jedno-
cześnie z danym modelem pojazdu. 
Podane zalecane ceny samochodów 
odnoszą się do modeli w kolorze pod-
stawowym, a lakiery metalizowane są 
dostępne za dopłatą. Powyższe ceny 
mogą ulec zmianom bez uprzedzenia 
w zależności od zmiany cen wprowa-
dzonych przez producenta, jak również 
zmian w podatkach, opłatach i przepi-
sach celnych. Oferowany asortyment 
pojazdów, akcesoriów i  wyposażenia, 
jak też jego dostępność może różnić 
się od prezentowanego w niniejszym 
dokumencie. Przedstawione infor-
macje są aktualne w  chwili ukazania 
się niniejszej publikacji. Ssangyong 
Auto Polska zastrzega sobie prawo do 
zmian w niniejszej informacji w każdej 
chwili i to zarówno w zakresie oferowa-
nych modeli, ich budowy, specyfikacji, 
wyposażenia i akcesoriów, jak również 
sugerowanych cen detalicznych. Infor-
macji dotyczących warunków naby-
wania pojazdów, akcesoriów i wypo-
sażenia prezentowanych w niniejszym 
dokumencie, ich parametrów, innych 
cech oraz dostępności prezentowa-
nych 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 nie-
odpłatnie uzyskać w każdym punkcie 
sprzedaży pojazdów, a także na stronie 
internetowej Ministerstwa Infrastruk-
tury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 
wpływa także zachowanie kierowcy jak 
i  inne czynniki natury nietechnicznej. 
CO2 jest głównym gazem cieplarnia-
nym odpowiedzialnym za globalne 
ocieplenie. Wszystkie produkowane 
samochody marki Ssangyong są wyko-
nane z materiałów spełniających pod 
kątem odzysku i recyklingu określone 
wymagania i uzyskały w tym względzie 
europejskie homologacje zgodne z dy-
rektywą 2005/64/WE. Ssangyong Auto 
Polska zapewnia wszystkim klientom 
sieć odbioru samochodów po zakoń-
czeniu ich eksploatacji zgodnie z usta-
wą z dnia 25.01.2005r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).

Miejsce na pieczątkę dealera

SsangYong 
Auto Polska sp. z o.o.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 40, I piętro 
tel. + 22 814 11 11
www.ssangyong-auto.pl
info@ssangyong-auto.pl
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