
eXciting Lifestyle Vehicle



Prin latura sa multifuncţională, practică, noul SsangYong XLV va deveni 
preferatul familiei. Portbagajul uriaș și spaţiile interioare generoase vor  
face viaţa mai ușoară. Cel mai vechi producător de mașini din Coreea de Sud 
reunește în acest nou SUV o amenajare interioară exigentă, noi motoare  
performante și o siguranţă excepţională.

MAI MULT DECÂT SPAŢIU







EXTINDE DISTRACŢIA ÎN 
FAMILIE
Pregătește toate bagajele și pornește la drum! 

În XLV pot călători confortabil cinci adulţi iar în portbagajul imens poţi 
încărca și descărca ușor valizele și geamantanele familiei.



O EXPRESIE A ÎNCREDERII.  
O ATITUDINE.
Partea frontală îmbină armonios elemente contrastante. Blocurile 
optice elegante încadrează grila îngustă a radiatorului în timp ce în 
partea inferioară, farurile de ceaţă sunt topite într-un element unitar, 
masiv și robust. 

Bară faţă în argintiu metalizat 
(pentru culorile exterioare  
Alb Grand, Argintiu Silent)

Bară faţă în gri antracit metalizat 
(pentru toate celelalte culori)





UN PROFIL ALUNGIT.
720 de litri are portbagajul lui XLV și este una din consecinţele extinderii 
corpului din spatele stâlpului ”C”. A crescut și spaţiul la picioare al  
pasagerilor din spate și s-a îmbunătăţit și flexibilitatea la încărcare  
în portbagaj. Linia descendentă a plafonului inspiră dinamism în timp  
ce stâlpii ”A” și ”C” înclinaţi, cu inserţii lucioase de culoare neagră  
accentuează personalitatea XLV-ului.

Oglindă retrovizoare 
exterioară în două culori, 
cu semnalizator LED 
încorporat

Baghetă decorativă 
cromată în partea 
inferioară a parbrizului 
şi a geamurilor laterale







Bloc optic spate cu LED

Bară spate cu proiector  
ceaţă și lumini reflectorizante 
încorporate

LINII CURATE, SIMPLE.
XLV atrage atât prin simplitatea liniilor designului său cât și prin 
multifuncţionalitatea sa. Un SUV cu care poţi călători oriunde dorești, 
la birou, de luni până vineri sau poţi umple portbagajul pentru un 
weekend prelungit cu familia reunită.



Black Interior



SIMŢIŢI-VĂ CA ACASĂ!
Interior deosebit de spaţios, cu materiale de calitate superioară, amenajat simetric şi
ergonomic. 

Pe lângă tapiseria standard în culori închise, se poate opta pentru un bej elegant...

…sau chiar pentru tapiseria premium din piele de culoare roşu-aprins, ce conferă o atmosferă tinerească şi un aer sportiv.



Consolă centrală ergonomicăVolan sport teșit și cu încălzire

Panou instrumente de bord LED Super-vision

PANOU DE INSTRUMENTE CLAR  
ȘI INTUITIV, CU FUNCŢII 
PERSONALIZABILE.
Volanul este îmbracat de o piele fină, plăcută la atingere, partea inferioară teşită a acestuia accentuează 
aerul sportiv și facilitează accesul în și din XLV, iar opţiunea de încălzire a volanului oferă o priză comfortabilă 
pe timp de iarnă. Sistemul multimedia și de navigaţie prevăzut cu un ecran de 7" se integrează elegant în 
partea superioară a consolei centrale. Tabloul de bord cu iluminarea de fundal disponibilă în 6 culori, permite 
alegerea uneia din culorile roșu, albastru, albastru-deschis, galben, alb și negru. 
Toate, pentru plăcerea și confortul dumneavoastră.

NEGRU GALBEN

ALBASTRU ROȘU

ALBASTRU DESCHIS ALB

Iluminare de fundal în 6 culori opţionale

Navigaţie cu ecran de 7",cu 
harta completă a Europei

Car-kit cu Bluetooth Conector HDMI pentru 
redarea de pe dispozitive 
mobile pe ecranul de 7” 

Computer de bord cu ecran de 3,5"





CONFORT LA SUPERLATIV  
PENTRU TOŢI CEI CINCI  
OCUPANŢI.
Scaunele sportive, ergonomice, cu un design premiat ale noului XLV sunt adaptate la forma
corpului uman şi sunt fabricate cu două tipuri de perne, de densităţi diferite.

În aceste scaune deplasările lungi nu sunt obositoare și se asigură totodată un suport lateral 
excelent.

Interior bej

Interior roșu



Interior negru



Scaune faţă și spate încălziteScaun şofer cu ventilaţie

Standard

Bancheta spate rabatată 40%

Bancheta spate rabatată 60%

Bancheta spate complet rabatată (1,294 litri)

POATE CEL MAI SPAŢIOS 
HABITACLU ȘI PORTBAGAJ DIN 
CATEGORIA SA.
Datorită portbagajului deosebit de spaţios de 720 de litri, a banchetei spate rabatabile total sau parţial 
în raport 60:40 precum şi a nenumăratelor spaţii de depozitare mai mici sau mai mari din habitaclu şi din 
portbagaj, nimic nu mai trebuie lăsat acasă!

Iar mulţumită conectorului de 220V amplasat în portbagaj puteţi folosi aparatele electrocasnice 
portabile oriunde vă duc drumurile.

Variante de compartimentare

Portbagaj de 720 litriBanchetă spate cu spătare înclinabile până la 32,5° 

32.5°





Culoare exterioară: Roșu Flaming   
(RAM) 

Bară faţă  
(Gri antracit metalizat)

Pavilion și spoiler   
(Negre)

Oglinzi exterioare cu semnalizatoare  
LED incorporate  (Roșu Flaming)

Jante aliaj 18"   
(Negre)

Culoare exterioară: Argintiu Silent   
(SAI)

Bară faţă   
(Argintiu metalizat)

Pavilion și spoiler   
(Negre)

Oglinzi exterioare cu semnalizatoare 
LED incorporate (Argintiu Silent)

Jante aliaj 18"  
(Negre)

Culoare exterioară: Alb Grand   
(WAA)

Bară faţă   
(Argintiu metalizat)

Pavilion și spoiler   
(Negre)

Oglinzi exterioare cu semnalizatoare  
LED incorporate (Alb Grand)

Jante aliaj 18"   
(Negre)

Pachet Black Pack  



EXPRIMĂ-ŢI 
INDIVIDUALITATEA.  
ALEGE PACHETELE ÎN 
DOUĂ CULORI.
Mai întâi alege-ţi culoarea preferată. Apoi exprimă-ţi stilul și personalitatea aplicând 
unul din pachetele în două culori exterioare. În plus, XLV-ul tău va primi și jante de 
aliaj de 18” de culoare neagră sau argintie, în ton cu pachetul de culori ales.

Jante aliaj 18" negre

Jante aliaj 18" negre

Jante aliaj 18" negre

Jante aliaj 18" negre

Jante aliaj 18" negre Jante aliaj 18"  
’Diamond cut’argintii

Jante aliaj 18"  
’Diamond cut’argintii

Pachet White Pack   Culoare exterioară: Negru Space   
(LAK)

Bară faţă   
(Gri antracit metalizat)

Pavilion și spoiler   
(Alb)

Oglinzi exterioare cu semnalizatoare LED incorporate  
(Negru Space)

Jante aliaj 18" ’Diamond Cut’ 
(Argintii)

Culoare exterioară: Albastru Dandy   
(BAS)

Bară faţă   
(Gri antracit metalizat)

Pavilion și spoiler   
(Alb)

Oglinzi exterioare cu semnalizatoare  
LED incorporate  (Albastru Dandy)

Jante aliaj 18" ’Diamond Cut’  
(Argintii)





3 moduri de funcţionare la alegere

Eco
pentru cel mai redus consum de carburant.  

Power 
dinamism mărit pentru uşurarea depăşirilor.

Winter
transmisia cuplează treapta a 2-a pentru a ajuta 
pornirea pe drum alunecos.

Sistem de comandă motor 
Start-Stop ISG

În vederea reducerii consumului de
carburant şi a emisiilor de noxe,
la variantele cu transmisie manuală,
sistemul ISG opreşte automat motorul
(de ex. pe durata aşteptării la semafor).

Transmisie manuală în 6 trepte  
(cu funcţie ISG)

Transmisie automată Aisin în 6 trepte

CELE MAI NOI MOTOARE ȘI 
TRANSMISII.

Motor pe benzină 1.6 e-XGi 128 CP / 160 Nm

Motor diesel 1.6 e-XDi 115 CP / 300 Nm

–  bloc motor din aliaj uşor

–  distribuţie variabilă 
continuu

–  conductă de admisie de 
lungime variabilă

–  distribuţie cu lanţ, 
modernă, silenţioasă

–  turbocompresor cu 
geometrie variabilă

–  rampă comună

–  injecţie directă

–  distribuţie cu lanţ

Cele mai noi motoare Ssangyong, dezvoltate în Europa, satisfăcând normele Euro 6, pe benzină de 1,6 litri, 
fabricat integral din aluminiu, respectiv pe diesel de 1,6 litri cu injecţie directă, cu rampă comună (common 
rail) şi cu turbocompresor cu geometrie variabilă, au un cuplu motor foarte ridicat, fiind totuşi deosebit de 
silenţioase şi economice.

Ambele motoare pot fi cuplate cu transmisii manuale în 6 trepte sau transmisii automate Aisin în 6 trepte.



Sport 
Reacţie imediată a direcţiei, mai ales în 
cazul deplasării la viteze mai mari.

Normal
Pentru utilizare cotidiană.

Comfort
La manevre cu viteză redusă
(de ex. parcare).

Predominant 2WD  
(condiţii normale de drum)

4WD 
Pentru o mai bună stabilitate, 
sistemul AWD distribuie 
automat o parte a cuplului 
motor pe puntea spate.

4WD Lock Prin apăsarea 
butonului 4WD Lock, cuplul 
motor este distribuit în proporţie 
de 50:50% între cele două punţi, 
facilitând parcurgerea unor trasee 
mai dificile. 

SENZAŢIE EXCEPŢIONALĂ LA 
VOLAN, CHIAR ȘI ÎN CONDIŢII 
DE DRUM DIFICILE.
Ssangyong produce autovehicule 4x4 de peste 60 de ani. Cunoştinţele şi experienţa acumulate 
în aceste decenii se materializează şi în noul crossover XLV. 

Platforma lui XLV şi distribuţia pe lanţ au fost proiectate în aşa fel încât să facă faţă în mod demn 
legendarei fiabilităţi a mărcii, atât pe drumurile publice cât şi în teren accidentat, asigurând 
plăcerea şi siguranţa şofatului în orice împrejurări.

Direcţie Smart Steer Tracţiune integrală AWD 

Şoferul lui Tivoli poate alege dintre 3 opţiuni  
de direcţie asistată electric:

În condiţii normale de drum, în vederea asigurării unui 
consum redus de carburant, sistemul de tracţiune 
integrală activă AWD acţionează în proporţie de 100% 
roţile din faţă folosindu-se de un sistem de cuplare 
electromagnetică. În condiţii de drum mai dificile, dacă 
sistemul electronic sesizează alunecarea unei roţi, cuplul 
motor este redirecţionat într-o fracţiune de secundă la 
roţile din spate.





71,1% din caroseria noului XLV este construită din  
oţel de înaltă rezistenţă, foarte costisitor de altfel,  
dar mai uşor şi mult mai rezistent decât oţelul tradiţional 
iar 38,5% chiar din oţel cu bor ultra-rezistent.



Asistenţă la pornire în rampă HAS Sistem de monitorizare a presiunii în anvelopeSistem de asistenţă la parcare cu senzori în faţă 
şi în spate, respectiv cu cameră video retrovizoare

43.3m

Distanţă de frânare scurtă

Discuri de frână de mari dimensiuni, atât în 
faţă cât și în spate, asigură o frânare scurtă  
în variate condiţii de drum.      

SIGURANŢĂ FĂRĂ COMPROMISURI.

În cazul noului XLV, elementele de caroserie cele mai expuse forţelor care survin în cazul unei coliziuni sunt 
fabricate cu o tehnologie specială care triplează rezistenţa oţelului normal.

Siguranţa pasivă este asigurată, printre altele, de cele 7 airbaguri, o echipare excepţională în categoria sa.

Elemente de caroserie de înaltă rezistenţă

Sistemul ESP intervine imediat în momentul în care o roată alunecă 
sau când sesizează sub- sau supravirarea automobilului. Sistemul 
cuprinde sistemul de control al tracţiunii FTCS, sistemul de distribuţie 
automată a forţei de frânare EBD, sistemul pentru prevenirea blocării 
la frânare ABS, sistemul activ pentru prevenirea răsturnării ARP, 
asistenţa la pornire în rampă HSA, precum şi sistemul de asistenţă la 
frânarea de urgenţă şi semnalul de oprire de urgenţă HBA-ESS.

Program electronic de control al 
stabilităţii (ESP) 

1

2
4

3 5

1. Airbag frontal şofer
2. Airbag pentru genunchi, pe partea șoferului
3. Airbag frontal pasager
4. Airbaguri laterale, în faţă (în stânga și dreapta) 
5. Airbaguri cortină (în stânga și dreapta)

*rezultat obţinut în teste proprii de frânare de la 100km/h





DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE
XLV îmbină cu succes într-un singur autovehicul latura practică și confortabilă concomitent 
cu fiabilitatea și tehnologia.  
Echilibrat, totuși proaspăt și inedit. Un adevărat partener în viaţa de zi cu zi.



Geamuri acţionate electric (cu sistem anti-prindere pe partea şoferului)Parbriz şi geamuri laterale cu filtru UV Solar Control Lumini de zi cu tehnologie LED Proiectoare ceaţă faţă

Decor stâlp ”A” negru glossy Decor stâlp ”C” negru glossy Bare de amarare Kit pentru reparaţie pană pneu

Blocuri optice spate cu lumini LED Proiector ceaţă spate Senzori de parcare spate dar și în faţă Cameră video pentru marșarier (împreună cu sistemul 
multimedia cu ecran 7")

Butoane control sistem audio și Pilot automat pe volan Computer de bord cu ecran LCD de 3,5" Navigaţie / Sistem multimedia cu ecran tactil de 7" Sistem audio 2 DIN cu player mp3, conector iPod / iPhone 
și cu car-kit Bluetooth pentru telefon

(RDS audio)

(General audio)

ELEGANT ȘI PRACTIC LA EXTERIOR



Climatizare manuală, cu șapte nivele de intensitate Conectori USB şi AUX / HDMI Lumină de ambianţă pe uşi şi pe consola centrală

Pornire cu buton Start-Stop / Cheie de contact rabatabilă Control facil al farurilor, al ștergătoarelor de parbriz și al lunetei Senzori pentru controlul automat al ștergătorului de parbriz și al iluminării Torpedou foarte spaţios

Compartimente de depozitare pe bord, în faţa pasegerului din faţă,... sub consola centrală,... în cotiera centrală,... în plafonieră, pentru ochelari,...

în cotiera spate, pentru pahare, … în spatele scaunelor din faţă,... pe tunelul median,... pe portiere.

UȘOR DE OPERAT ȘI MULTIFUNCŢIONAL LA INTERIOR

Climatizare automată pe două zone, cu funcţie Memory



Portbagaj de 720 litri (versiune cu kit reparaţii pneuri)

Rulou acoperire porbagaj Plasă elastică podea portbagaj

Portbagaj de 574 litri (versiune cu roată de rezervă)

Platou portbagaj rabatabil (574l+extra 146l)

145mm

Suport depozitare cu plasă elastică (partea dreaptă)Suport depozitare cu plasă elastică (partea stângă) Conectori  220V și 115V Portbagaj de 1,294 litri (al doilea rând de scaune rabatat)

PORTBAGAJ LA SUPERLATIV



CULORI INTERIOARE

CULORI EXTERIOARE

Tapiserie piele 
(neagră)

INTERIOR NEGRU INTERIOR ROȘU

INTERIOR BEJ

Plasă elastică (neagră) Tapiserie plafon gri

Plasă elastică (bej) Tapiserie plafon bej

Plasă elastică (roșie) Tapiserie plafon neagră

Tapiserie textil 
(neagră)

Tapiserie piele 
(bej)

Tapiserie textil  
(bej)

Tapiserie piele  
(roșu)

JANTE

JANTE ALIAJ 18" 
CU ANVELOPE 
215/45 R18

JANTE ALIAJ 16" 
CU ANVELOPE 
205/60 R16 

Argintiu

JANTE OŢEL 16" 
CU ANVELOPE 
205/60 R16 

Argintiu

Argintiu

Gri Techno 
[ACT]

Maro Jazz 
[OAT]

Albastru Dandy
[BAS]

Roşu Flaming 
[RAM]

Argintiu Silent 
[SAI]

Alb Grand 
[WAA]

Negru Space 
[LAK]

Negru

18" NEGRU,  
CU ANVELOPE 
215/45 R18 
(pachet   
BLACK PACK)

Argintiu

18" DIAMOND 
CUTTING, 
ARGINTIU, 
CU ANVELOPE 
215/45 R18 
(pachet   
WHITE PACK)



WAE Kft.
2051 Biatorbágy,
Budai út 16.
www.ssangyong.ro

DEALERUL DVS.:

Imaginile şi informaţiile din broşură au caracter informativ, ne rezervăm dreptul la modificări.




