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Ценова листа
Валидна за ограничен брой автомобили на склад

4x4
MADE IN KOREA

Ниво Advance: от 48'300 лева с ДДС (възможност за данъчен кредит)

Двигател, задвижване и спирачки
Двигател 220 e-XDi 4-цилиндров, дизелов с директно впръскване - 178 к.с. (400Нм) ● 6-степенна механична
скоростна кутия ● Задвижване на задните колела ● Предно независимо окачване (Double Wishbone), задно
10 - звенно независимо окачване ● Предни и задни вентилирани дискови спирачки ● ABS - система против
блокиране на колелата при спиране, 4 - канална, 4 - сензорна ● ESP - електронна система за динамичен
контрол на  траекторията ● BAS (Brake Assist  System)  -  система за  подпомагане на  спирането ● ASR -
система за регулиране на сцеплението при потегляне ● ARP - система против преобръщане ● FTCS (Full
Traction Control System) - система за подобряване на сцеплението с пътя ● Сервоусилвател на волана ●
Джанти от леки сплави 16" и гуми 225/65R16 ● Пълноразмерна резервна гума ● Система за следене на
налягането в гумите TPMS ●

Екстериор
Надлъжни  релси  на  покрива  ●  Допълнителни  фарове  за  мъгла,  вградени  в  предната  броня  ●  Дневни
светлини ● Комфортно затъмнени втори и трети  ред стъкла ● Външни огледала с  електроуправление,
размразяване и автоматично сгъване ●

Интериор
7  комфортни  места  за  пътниците  и  водача  ●  Подвижен  трети  ред  седалки  ●  Въздушни  възглавници
адаптивни тип SRS, предни ● Система за поддържане на постоянна скорост круизконтрол ● Електрическо

Ниво на оборудване
Дизел 220 e-XDi 178 к.с./400Нм

6 MT 7 AT

Advance 4x2 48'300 52'200

Advance 4x4 - 55'300

Comfort 4x2 51'800 55'700

Comfort 4x4 - 58'800

Premium 4x2 57'900 61'800

Premium 4x4 - 64'900

6MT = 6 - степенна механична скоростна кутия

Цените са в лева с ДДС (с право на данъчен кредит)

7AT = 7 - степенна автоматична скоростна кутия Мерцедес-Бенц E-Тronic



ssangyong.bg

регулиране на нивото на фаровете от мястото на водача ● Централно заключване на всички врати с бутон
за управление при водача ● Радио подготовка: антена, окабеляване и 6 тонколони ● Климатик двузонален и
система за пречистване на въздуха ● Кожено покритие на волана и скоростния лост ● Електроуправляеми
стъкла  на  страничните  врати  ●  Таванна  конзола  с  часовник  и  отделение  за  очила  ●  Управление  на
аудиовидео системата от волана ● Централен подлакътник ● Вградено зарядно устройство тип USB (2А) ●
Пакет за пушачи ● Система за запазване на акумулатора при забравени фарове ●

Ниво Comfort: от 51'800 лева с ДДС (възможност за данъчен кредит)

Включва цялото оборудване на ниво Advance и допълнително:
Джанти  от  леки  сплави  17"  и  гуми  235/60R17  ●  Ксенонови  предни  фарове,  управляеми  ●  Въздушни
възглавници странични тип завеса ● Super Vision Cluster - висококонтрастно табло ● Бордови компютър,
многофункционален ● Климатроник двузонален и система за пречистване на въздуха, двойно филтрираща
● Отопление на предните седалки ●

Ниво Premium: от 57'900 лева с ДДС (възможност за данъчен кредит)

Включва цялото оборудване на ниво Comfort и допълнително:
SSPS  -  усилвател  на  волана  с  променливо  усилие,  в  зависимост  от  скоростта  ●  Люк  (шибедах),
електрически ● Автоматични фарове ● Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд ● Електрическо
размразяване на предните чистачки ● Електрохроматично огледало за обратно виждане ● Отопление на
волана ● Електрозадвижване на седалката на шофьора в 8 посоки ● Кожен салон с вентилирани предни
седалки ●

Опции за всички нива (лева с ДДС):

• 7-ст. автоматична ск. кутия Мерцедес-Бенц E-Tronic с директен избор (E -Тronic): 3'900;
• 4x4 - задвижване на четирите колела, демултипликатор (бързи и бавни), само при 7AT: 3'100;
• TPU Geonic тапицерия с вентилирани предни седалки и подгряване (без ниво Premium): 1'800;
• Сгъваем ключ с вградени имобилайзер, дистанционно и аларма (2 бр.): 570;
• Система за подпомагане на паркирането - прожекционен тип: 280;
• Подови постелки от висококачествен, износоустойчив мокет: 250;
• Боя металик или гланц: 800;

Всички модели Родиус са с право на данъчен кредит.

● Гаранция: 3 години или 100'000 километра.
● Промоцията е в сила само за ограничен брой автомобили на склад.
● Всички модели Rodius, предлагани от Ratola, са произведени в Южна Корея в заводите на SsangYong
Motor Company с основни компоненти от южнокорейски и германски доставчици, при тристепенна система за
качествен контрол.

Ratola® си запазва правото да извършва промени без допълнително уведомяване.


