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De nieuwe 100% elektrische 
SsangYong Torres. 
Verwacht eind 2023.



Je bent uniek, je lijkt op niemand anders, noch lichamelijk, noch 
qua persoonlijkheid. Wij ook: SsangYong lijkt op geen enkel ander 
automerk. En wij vinden dat een goede zaak.

Waarom zouden we in één mal moeten passen? Imiteren of kopiëren 
wat anderen denken, zeggen of maken? Terwijl we het recht of zelfs de 
plicht hebben om onszelf te zijn. Trouw aan wie we echt zijn.

Begrijp ons niet verkeerd. Wij zijn niet tegen de anderen.  
Wij beschouwen veel automerken als geduchte concurrenten.  
Maar zelf zijn wij ook geweldig. En anders. 

Wij produceren al SUV’s van voordat die term bestond en we zijn meer 
bezig met het maken van uitstekende, beter uitgeruste en betaalbare 
auto’s dan met het maken van grote winsten of volume.

SsangYong is misschien niet het bekendste of grootste merk, maar we 
zijn er trots op dat elk van onze klanten zich goed en gelukkig voelt om 
veilig met onze auto’s te rijden. Wereldwijd.

Men zegt dat sterke persoonlijkheden elkaar uiteindelijk altijd 
ontmoeten. Dus misschien zit jij binnenkort achter het stuur van een 
SsangYong. Voor een testrit. Of gewoon om eens te zien wat het geeft. 

En dan zal je merken dat met ons op weg gaan een slimme keuze is.

SsangYong 

De Sslimme keuze
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De nieuwe Korando e-Motion is 

een Korando met nul uitstoot. 

Hij behoudt de aantrekkelijkste 

kenmerken van een terreinwagen 

en de voordelen van een grote 

gezinswagen, een perfect 

evenwicht tussen gebruiksgemak 

en comfort. Het enige nieuwe is 

dat de Korando e-Motion 100% 

elektrisch is.

100%
elektrisch

E-MOTION
KORANDO
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Drietraps geventileerde zetels vooraanVerwarmd en in de diepte verstelbaar stuurwiel Peddelschakelaars (Regeneratieve remcontrole)

12.3 inch LCD-instrumentencluster Verwarmde zetels vooraanLED-koplampen

Draadloze oplader voor smartphones 9 inch HD-navigatie met Smart Mirroring Google Android Auto en Apple CarPlay

SsangYong is niet zonder reden SUV-specialist geworden. En de nieuwe Korando e-Motion 

bevestigt dat. Want hij combineert het krachtige design van een SUV met verbeterde veiligheids- 

en rijhulpsystemen en de voordelen van een 100% elektrische aandrijving. Voeg daar de ruimte 

van een grote gezinswagen aan toe, een perfect evenwicht tussen gebruiksgemak en comfort, 

ongelooflijke veelzijdigheid en een concurrentiële prijs. De Korando e-Motion heeft zo alle 

kwaliteiten die je zoekt. En nog enkele andere daarbovenop. 

Veel automobilisten stappen over op elektrisch rijden. 
Met de Korando e-Motion geef je geen enkel voorrecht 
op om ons milieu te beschermen. En behoud je alle 
kwaliteiten van de Korando. Zonder de uitstoot.

Een SUV die  
je zal verbazen
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In de Korando e-Motion zorgen 

alle sensaties van een cockpit met 

koninklijk comfort voor onmiddellijke 

ontspanning. De voorgevormde zetels 

garanderen maximale ondersteuning 

van de rug, schouders en andere 

drukpunten van het lichaam. En het 

uitgekiende ontwerp van de Korando 

e-Motion biedt de bestuurder en de 

passagiers zoveel ruimte om het leven 

aan boord aangenaam en het in- en 

uitstappen gemakkelijk te maken.

Groot 
comfort 
aan boord
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Velgen

Afmetingen

Kleuren

Grand White
(WAA)

Platinum Grey  
(ADA)

Dandy Blue
(BAS)

Space Black
(LAK)

Specificaties

Elektrische motor

Aangedreven wielen 2WD

Batterijcapaciteit kWh 62

Overbrenging AT

Afmetingen

Bodemvrijheid mm 169

Overhang
Voor mm 922

Achter mm 868

Aanrijhoek graden 19,5

Afrijhoek graden 25

Overschrijdingshoek graden 15,0

Draaicirkel m 10,7 

Gewicht

Leeggewicht kg 1.765

Maximaal aanhangergewicht
Geremd kg 1.500

Ongeremd kg 500

Prestaties

Maximumvermogen
kW 140

pk 190

Maximumkoppel Nm 360

Maximumsnelheid km/u 156

Energieverbruik
 

1)
Gecombineerd - WLTP Wh/km 168

CO2
 - WLTP gr/km 0

Rijbereik
Gemiddeld km 339

In de stad km 474

17” 
EV-velg en Eco-band

1610 mm

1
6

3
5

 m
m

1590 mm

1870 mm

2675 mm

4465 mm
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BRONZE PLATINUM TITANIUM

Veiligheid

Frontale airbags ● ● ●
Zijdelingse airbags vooraan ● ● ●
Gordijnairbags ● ● ●
ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achteraan ● ● ●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) ● ● ●
Automatisch noodremsysteem (AEBS) ● ● ●
Waarschuwingssysteem tegen frontale aanrijding (FCW) ● ● ●
Waarschuwing voor veilige afstand (SDA) ● ● ●
Waarschuwing bij vertrek voorligger (FVSA) ● ● ●
Anti-koprolbeveiliging (ARP) ● ● ●
Actieve rijstrookassistentie (LKAS) ● ● ●
Rijstrookdetectie  (LDWS) ● ● ●
Dodehoekdetectie (BSD) - - ●
Assistentie bij verandering rijstrook (LCA) - - ●
Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (RCTA) - - ●
Verkeersdetectie bij wegrijden (EAF) - - ●
Verkeersbordendetectie (TSR) ● ● ●
Wegrijhulp op helling (HSA) ● ● ●
Automatische dalingscontrole (HDC) ● ● ●
Vermoeidheidsdetectie (DAA) ● ● ●
Elektrische stuurbekrachtiging ● ● ●
Bandendrukcontrolesysteem (TPMS) ● ● ●
Projectie koplampen ● ● -
LED koplampen - - ●
LED mistlichten vooraan ● ● ●
LED dagrijlichten (DRL) ● ● ●
Parkeersensoren vooraan en achteraan - ● ●

Buitenuitrusting

17" aluminium velgen (215/65 banden) ● ● ●

Bandenherstelkit ● ● ●

Deurgrepen in koetswerkkleur ● ● ●

Buitenspiegels in koetswerkkleur met LED richtingaanwijzers ● ● ●

Dakrails ● ● ●

Donker getinte ruiten achteraan - ● ●

Interieur

Verchroomde deurgrepen ● ● ●
Bagage-afdekrol - ● ●
Sfeerverlichting interieur met instelbare kleuren - - ●

KORANDO E-Motion 
Uitrusting 
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BRONZE PLATINUM TITANIUM

Zetels

Zetelbekleding in stof ● - -
Zetelbekleding gedeeltelijk TPU leder - ● -
Zetelbekleding in leder - - ●
Bestuurderszetel in de hoogte verstelbaar ● ● ●
Verwarmde zetels vooraan - ● ●
Geventileerde zetels vooraan - - ●
Bestuurderszetel elektrisch verstelbaar - - ●
Neerklapbare achterbank met 60:40 verdeling ● ● ●

Comfort

In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel ● ● ●
Lederen versnellingspook ● ● ●
Openen en starten zonder sleutel  (Smart key) ● ● ●
One touch openen en sluiten ruit bestuurder ● ● ●
Elektrisch bediende- en verwarmde buitenspiegels ● ● ●
Adaptieve cruise control ● ● ●
12,3" Full LCD digitaal instrumentenpaneel ● ● ●
Elektrische handrem met auto hold functie ● ● ●
Licht- en regensensor ● ● ●
220V stroomvoorziening - ● ●

Klimaatregeling

Automatische dual-zone airconditioning ● ● ●
Warmtepomp ● ● ●

Technologie en audio

8" touch screen met radio DAB+ en MP3 functie (incl. USB) ● - -
9" touch screen met Tom Tom navigatie, radio DAB+ en MP3 (incl. USB) - ● ●
Audiobediening aan het stuur ● ● ●
6 luidsprekers ● ● ●
Automatisch hulpdiensten bellen bij ongeval (e-call) ● ● ●
Inductieve smartphone-oplader - ● ●

Opladen

Geïntegreerde AC-lader 6,6 kW ● ● ●
DC-snelladen tot 78 kW ● ● ●
Oplaadkabel Type 2 Mode 3 - ● ●
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Terwijl hij voortbouwt op het typische 

SUV-erfgoed, creëert de Rexton een 

unieke stijl voor zichzelf. Het nieuwe 

ontwerp van de grille, de koplampen 

en de voorbumper versterken de 

krachtige uitstraling van de auto nog 

meer. De sierlijke, karakteristieke 

lijnen van de flanken geven hem 

een majestueuze, bijna koninklijke 

elegantie.

De ultieme
SUV

REXTON
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3D Around View Monitoring met 360°-cameraParkeerhulp Nieuwe 8-traps automatische transmissie

Trekvermogen tot 3500 kg Inschakelbare vierwielaandrijvingAutomatisch noodremsysteem (AEBS)

Verwarmde zetels voor- en achteraan Geventileerde voorzetels Automatische kofferklep

De nieuwe Rexton is veiliger, krachtiger en aantrekkelijker dan ooit, een echte SUV die 

garant staat voor een weelderige rit. Aan boord stellen zijn technologische systemen 

nieuwe normen voor verfijning, groot comfort en veiligheid. Het ontwerp van de Rexton 

bevestigt met trots de kracht en de schoonheid van zijn karakter.

Een mooi ontwerp en rijke materialen 
bevestigen het gevoel van rust en welbehagen. 
In de Rexton draait alles om jouw comfort en 
eindeloos rijplezier.

Robuust
en luxueus
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De Rexton is verkrijgbaar in vijf- en 

zevenzitsconfiguratie en verruimt 

jouw horizon qua rijcomfort. De voor 

een optimale ergonomie ontworpen 

zetels verminderen het gevoel van 

vermoeidheid tijdens lange reizen.  

De verwarmde en geventileerde 

voorzetels zijn ook elektrisch 

verstelbaar. De zetels op de tweede rij 

zijn verwarmd en ontworpen om royale 

beenruimte te bieden.

Grote 
luxe en veel 
ruimte
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Specificaties

Euro 6d-Step 2 2.2 e-XDI diesel

Aantal zitplaatsen 5 7

Aangedreven wielen Inschakelbare 4WD

Overbrenging 8AT

Afmetingen

Bodemvrijheid mm 224

Tankinhoud L 70

Overhang
Voor mm 895

Achter mm 1.090

Draaicirkel m 11

Laadvermogen kg 850

Gewicht

Leeggewicht kg 2.070 ~ 2.206 2.105 ~ 2.241

Maximaal 
aanhanger- 
gewicht

Geremd kg 3.500 3.500

Ongeremd kg 750

Motor
Cilinderinhoud cc 2.157

Aantal cilinders - 4 in lijn

Prestaties

Maximumvermogen
kW/omw 148,6 / 3.800

pk/omw 202 / 3.800

Maximumkoppel Nm/omw 441 / 1.600 ~ 2.600

Maximumsnelheid km/u 184

Brandstofverbruik
 

1)
Gecombineerd - WLTP L/100km 8,1-8,4 8,2-8,7

CO
2
 - WLTP gr/km 214-220 216-228

Grand White  
(WAA)

Silky White Pearl  
(WAK)

Atlantic Blue  
(BAU)

Marble Grey  
(ACM)

Space Black 
(LAK)

17” 
aluminium velg

18” 
aluminium velg

20” 
aluminium velg

2865 mm

4850 mm

1640 mm

1
8

2
5

 m
m

1640 mm

1960 mm

Velgen

Afmetingen

Kleuren
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Veiligheid

Antiblokkeersysteem (ABS) ● ● ●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) met aanhangwagenstabilisatie ● ● ●
Automatische dalingscontrole (HDC) ● ● ●
Wegrijhulp op helling (HSA) ● ● ●
Automatisch noodremsysteem (AEBS) met Front Collision Warning (FCW) ● ● ●
Vermoeidheidsdetectie bestuurder (DAA) ● ● ●
Rijvakdetectie (LDW) ● ● ●
Automatische grootlichten (HBA) ● ● ●
Verkeersbordendetectie (TSR) ● ● ●
Bandendrukcontrolesysteem (TPMS) ● ● ●
ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achteraan ● ● ●
Frontale airbags bestuurder en passagier vooraan ● ● ●
Zijdelingse airbags bestuurder en passagier vooraan ● ● ●
Gordijnairbags ● ● ●
Knie-airbag bestuurder - ● ●
Zijdelingse airbags tweede zetelrij - ● ●
Actieve rijstrookassistentie (LKAS) - - ●
Dodehoekdetectie (BSD) met Blind Spot Assist (BSA) - - ●
Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (RCTA) met Safety Exit Warning (SEW) - - ●
Sperdifferentieel - - ●

Buitenuitrusting

17” aluminium velgen met 235/70 R17 banden ● - -

18 Inch “Diamond Cut” aluminium velgen met 255/60 R18 banden - ● ●

Buitenspiegels in koetswerkkleur met LED richtingaanwijzers en instapverlichting ● ● ●

LED koplampen ● ● ●

LED dagrijlichten (DRL) ● ● ●

LED achterlichten ● ● ●

Mistlichten vooraan ● ● ●

Dakrails ● ● ●

Deurgrepen in koetswerkkleur ● ● ●

Comfort

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ●
Cruise control ● ● ●
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels ● ● ●
Elektrisch inklapbare buitenspiegels ● ● ●
Elektrisch bediende ruiten vooraan en achteraan ● ● ●
In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom ● ● ●
Lederen multifunctioneel stuurwiel ● ● ●
Verwarmd stuurwiel ● ● ●
Licht- en regensensor ● ● ●
Parkeersensoren voor- en achteraan ● ● ●

REXTON 
Uitrusting 
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Comfort (vervolg) CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Bandenreparatiekit ● ● ●
Donker getinte ruiten achteraan - ● ●
Akoestische voorruit - ● ●
3,5” TFT boordcomputer ● ● -
Digitale instrumentencluster (12,3 inch) met kaartnavigatie en mirroring-functie - - ●
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) - - ●
Inductieve smartphonelader - - ●
Sfeerverlichting interieur - - ●
Openen en starten zonder sleutel (Smart Key) - - ●

Zetels

2 zitplaatsen ● ● ●
In de hoogte verstelbare bestuurderszetel ● ● ●
Centrale armsteun achterbank ● ● ●
Stoffen zetelbekleding ● ● -
TPU lederen zetels met lendensteun, verwarmde zetels voor- en achteraan, 
geventileerde zetels vooraan, elektrisch bediende zetels vooraan

- - ●

Klimaatregeling

Manuele airconditioning ● - -
Automatische dual-zone airconditioning - ● ●
Luchtkwaliteitscontrolesysteem (Ionisatie) - ● ●

Technologie en audio

Audiobediening aan het stuur ● ● ●
9,2 Inch touchscreen TomTom navigatie met radiofunctie (Radio en MP3) ● ● ●
Bluetooth met handenvrije functie ● ● ●
USB-aansluiting ● ● ●
Car Connectivity met Apple CarPlay en Google Android Auto ● ● ●
Achteruitrijcamera ● ● ●

Opties

Elegance Pack : Zetelbekleding in leder met ruitmotief, geheugenfunctie en 
lendensteun, verwarmde zetels voor- en achteraan, geventileerde zetels vooraan, 
elektrisch bediende zetels vooraan (bestuurder 8 instellingen, passagier 5 instellingen), 
elektrisch bedienbare kofferklep, 360° Around View Monitoring-camera

- - ●

Elegance Pack 20 Inch: Zetelbekleding in leder met ruitmotief, geheugenfunctie 
en lendensteun, verwarmde zetels voor- en achteraan, geventileerde zetels 
vooraan, elektrisch bediende zetels vooraan (bestuurder 8 instellingen, passagier 5 
instellingen), elektrisch bedienbare kofferklep, 360° Around View Monitoring-camera, 
20 Inch aluminium velgen met 255/50 R20 banden

- - ●

Elektrisch schuifdak (op Elegance Pack 20 Inch) - - ●
Parelmoer koetswerkkleur (White Pearl) - - ●
Bruin interieur (op Elegance Pack of Elegance Pack 20 Inch) - - ●



Services

SSANGYONG WAARBORG EN BIJSTAND

SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

INSURANCE

FLEET & LEASE

FINANCE

SSANGYONG FINANCE

Een autoverzekering met voordelige vrijstelling,  
kilometer-korting én waardevastheid gedurende  
24 maanden? De exclusieve verzekering voor  
SsangYong-eigenaars biedt het allemaal. Vraag  
meer info aan jouw dealer over de extra voordelen 
en de eenvoudige procedures.

SsangYong heeft altijd een wagen die past bij jouw  
bedrijf! Wens je meer informatie over onze fleettarieven  
of over de aantrekkelijke leasingvoorwaarden van SsangYong Lease? 
Jouw dealer informeert je graag!

Wil je jouw SsangYong kopen op afbetaling?  
Met SsangYong Finance geniet je supervoordelige  
voorwaarden. Meer info bij jouw dealer!

1) De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van 
de bestuurder. WLTP = gemeten volgens de WLTP-cyclus. Contacteer jouw dealer voor alle info i.v.m. de fiscaliteit van jouw voertuig. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet 
rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze brochure wordt getoond wordt als optie geleverd en is niet altijd verkrijgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle 
prijzen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. Contacteer jouw concessiehouder voor de meest recente informatie. SsangYong Motors 
Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: 
BE 0829.189.355.

• 5 jaar fabriekswaarborg of 150.000 km voor Rexton, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.

• Korando e-Motion: 7 jaar fabriekswaarborg of 150.000 km, afhankelijk van wat  

het eerst bereikt wordt.

• Een waarborg tegen corrosie van 6 jaar.

• Een waarborg op lakfouten van 2 jaar.

• Gedurende de garantieperiode heb je ook recht op bijstand bij pech, zowel  

in Nederland als in de rest van Europa, op wagens aangekocht in het officiële  

SsangYong Benelux dealernet en ingeschreven in de Benelux.

• Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij jouw officiële SsangYong-dealer.  

Kijk ook op www.ssangyong.nl.

Bij aankoop van een SsangYong geniet je van  
het onderstaande volledige waarborgpakket:


