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SsangYong  REXTON G4      од 01.10.2020 
 

 
 

 
 
Основен Модел Цена *Акциска цена 
Reton G4 “Comort” 2.2e-XDI  181ks ,  MT6 , 4WD 40.660 еур 37.900 еур 
 
*АКЦИСКА ЦЕНА – промо цена, важност за порачки до 31.12.2020год 
 
 
Стандардна опрема – Comfort 

Мотор, менувач, сопирачки 
- 220 e-XDi 4-цилиндричен, дизел со директно впрскување - 181 к.с 400-420 Nm  
-  6-степен мануелен менувач  
- 4WD - Погон на сите тркала, демултипликатор (брзи и бавни) и префрлување во движење 
- Потпирање: предно независно, задно 5-точкино,  
- Предни и задни вентилирани диск сопирачки  

   

Работна зафатнина (ccm): 2157 ccm 2157 ccm 
Број на цилиндри: 4 /16 4 /16 
Моќност (kw/ks): 133/181@4000 rpm 133/181@4000 rpm 
Вртежен момент (Nm): 400@1400-2800 rpm 420@1600-2600 rpm 
Максимална брзина (km/h): 185 185 
Забрзување 0-100km/h (s):   
Димензии (Д/Ш/В/М) mm 4850 / 1960 / 1825 / 2865 4850 / 1960 / 1825 / 2865 
Багажник lit   
Клиренс mm 224 / 203 (5link) 224 / 203 (5link) 
Потрошувачка (lit/100km):   
 комбинирано 7.6 8.0 
Менувач Мануелен МТ6 Mercedes автоматски AT7 
Гориво: Дизел Дизел 
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- Бандажи од лесни легури 17" и гуми 235/75R17  
Сигурност: 
- Ултра-крута шасија за зголемена сила  
- Електрична рачна сопирачка со автоматско задржување  
- ABS - систем против блокирање на тркалата при сопирање, 4-канален 
- ESP - електронски систем за динамичка контрола на стабилноста  
- HSA – систем за тргнување по нагорнина  
- HDC - систем за контрола на спуштањето  
- ARP -систем против превртување  
- FTCS - систем за контрола на силата на моторот и силата на сопирање, против пролизгување на 

тркалата  
- BAS – систем за помош при сопирање  
- ESS - стоп сигнал во случај на несреќа  
- Покажувач на насоката на гумите при паркирање  
- AEBS - Автономно сопирање во случај на несреќа  
- FCW - Предупредување за челен судар  
- LDWS - Предупредување за напуштање на лентата  
- HBA - Асистент за долги светла  
- TSR - Распознавање на патните знаци  
- TPMS - систем за контрола на притисокот во гумите  
- ISOFIX систем за инсталирање на детско седиште  
- Воздушни перници: предни, странични и завеси – 8 парчиња  
Надворешност: 
- Надворешни огледала со ел. управување, преклопување и вградени LED – трепкачи  
- Заден спојлер со интегрирано LED - трето стоп светло 
Внатрешност: 
- Волан и рачка на менувач со кожна облога  
- Волан регулиран по височина и длабочина  
- Систем за одржување на постојана брзина Круз – контрол  
- Автоматски фарови и предни брисачи со сензор за дожд  
- Електрично управање на стаклата на страничните врати  
- Борд компјутер со висококонтрастен 3.5" монохром TFT-LCD екран  
- Радио подготовка: aнтена, инсталација и 6 звучници  
- Управување на аудио системот од воланот, Bluetooth Hands Free  
- Далечинско управување со преклоплив клуч и вграден имобилајзер  
- USB приклучок и 220V инвертор  
- Климатик со систем за пречистување на воздухот  
 
 
 
 
 
Дополнителна изборна опрема : ЦЕНА ЕУР 
 7 степен Автоматски менувач Mercedes-Benz A/T7 2.500 
 3 ред седишта (2 седишта) 600 
 Multi-Link задна суспензија 805 
 20" Sputtering Алумински фелни со Гуми255/50 R- 20" 890 
 EU Susp.(TAZ) , Tire Pack,Gas-Shk/Abs , Coil Spring 290 
 кровни шини црно сребрени 100 
 Кит за репарација  80 
 патосници 90 
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 триаголник 18 
 Мрежа за багажник 50 
 Инструмент табла со 7" display со патен компјутер 550 
 сончев кров со заштитна завеса 650 
 Електрохроматски внатрешен ретровизор   90 
 Smart задна врата од багажник , Smart Key Pack 890 
 Smart Key Pack: електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со 

добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките 
510 

 Interior Deluxe Pack: преден возачки праг со осветлување ,  Ip & DoorTrim 
амбиентално светло 

250 

 Steering Pack: серво волан осетлив на брзина , греење на волан 450 
 Glass Pack : шофершајбна со соларна и звучна изолација, затемнети предни 

стакла, дополнително затемнети задни стакла 
190 

 Airbag Pack 1: Airbag на страници од задни седишта (2 ред) , Airbag колено 
возач 

330 

 Lighting Pack 1: мануелно подесување на HID предни светла , LED магленки со 
функција на вртење 

680 

 Smart Audio Pack 1: 8" color display Smart Audio, камера задна , Bluetooth, 
команди на волан , систем за помош при паркирање 

1.400 

 Smart Audio Pack 2:  8" color display Smart Audio , камера задна , Bluetooth, 
команди на волан , систем за помош при паркирање , AMS 4 Камери систем 
(предна, задна, надворешни ретровизори) , систем за детекција возило во 
слеп агол, систем за предупредување од опасност при промена на лента, 
систем за детекција на опасност од сообраќај позади возилото , Систем за 
помош при паркирање , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key 
со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките 

3.700 

 EU Navi Pack 1:  Smart Audio+ камера задна , Bluetooth, команди на волан , 
систем за помош при паркирање , HD 9.2" display , Навигација 

1.900 

 EU Navi Pack 2: Smart Audio, камера задна , Bluetooth, команди на волан , 
систем за помош при паркирање , HD 9.2" display , Навигација , AMS  4 Камери 
систем (предна, задна, надворешни ретровизори) , систем за детекција 
возило во слеп агол, систем за предупредување од опасност при промена на 
лента, систем за детекција на опасност од сообраќај позади возилото , Систем 
за помош при паркирање , електрично заклучување на волан , двоен Smart 
Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките 

4.300 

 Switch Pack: Bluetooth Hands Free , команди на волан 150 
 BSD Pack: систем за детекција возило во слеп агол, систем за предупредување 

од опасност при промена на лента, систем за детекција на опасност од 
сообраќај позади возилото , Систем за помош при паркирање 

1.100 

 Leather Seat Pack 1: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, 
вентилирани седишта напред 

1.550 

 Leather Seat Pack 2: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, 
вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште,  
лумбарна потпора на возачко седиште 

1.650 

 Leather Seat Pack 3: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта,  
вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште,  
лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In 
Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач 

2.250 
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 Leather Seat Pack 5: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта,  
вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште,  
лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In 
Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door 
Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со 
добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките 

2.790 

 Leather Seat Pack 6: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта , 
вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште , 
лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In 
Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door 
Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со 
добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките , возачко 
седиште со меморија 

3.090 

 Leather Seat Pack 7: Brown Leather , Кожени седишта , греење на предни и 
задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на 
возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично 
седиште совозач + Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и 
совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , 
двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир 
на рачките , возачко седиште со меморија 

3.090 

 Leather Seat Pack 8: Black Leather (with Black Headlining) , Кожени седишта , 
греење на предни и задни седишта , вентилирани седишта напред , 
електрично подесување на возачко седиште , лумбарна потпора на возачко 
седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани 
седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично 
заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати 
со отворање на допир на рачките , возачко седиште со меморија 

3.090 

 Suede Seat Pack: Black Suede Leather Кожени седишта , греење на предни и 
задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на 
возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично 
седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и 
совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , 
двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир 
на рачките , возачко седиште со меморија 

3.150 

 Auto Air Conditioner Pack 1: Автоматски двозонски клима уред напред , систем 
за одмаглување , систем за квалитет на воздух , Cluster Ionizer 

390 

 Auto Air Conditioner Pack 2: Автоматски двозонски клима уред напред , систем 
за одмаглување , систем за квалитет на воздух , Cluster Ionizer , мануелна 
контрола клима уред позади 

590 

 БОЈА: Бела боја  250 
 БОЈА: Металик боја  450 
 БОЈА: ПЕРЛА БЕЛА БОЈА 600 
 


