




ΤΟ ΝΕΟ ACTYON SPORTS
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
Ένας νέος ισχυρότερος κινητήρας, δυναμική σχεδί-
αση και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, είναι μό-
νο μερικά από τα πλεονεκτήματα του νέου SUT της 
SsangYong. Το νέο Actyon Sports μπορεί να τονώσει 
τις επιδόσεις σας, στη δουλειά και τη διασκέδαση.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η μεγάλη χρηστικότητα, η άνεση και η πολυμορφικό-
τητα του νέου Actyon Sports ενισχύει την απόλαυση 
των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.
Αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής.







ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ KAI 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Το νέο Actyon Sports ξεχωρίζει από το πλήθος όπου 
και αν βρεθεί. Οι έντονες καμπύλες στο εμπρός κα-
πό, η εξαγωνική μάσκα και η κομψή μαύρη πρόσοψη 
συνθέτουν έναν αρμονικό συνδυασμό δυναμισμού 
και φινέτσας.





ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Ο νέος υπολογιστής ταξιδιού στον πίνακα οργάνων, ενημερώνει για τη διανυθείσα απόσταση, 
το χρόνο και την κατανάλωση, ενώ η 7ιντση οθόνη του συστήματος multimedia παρέχει πρό-
σβαση στην κάμερα οπισθοπερείας. Η υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης μεταβάλλεται 
ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος, προσφέροντας έτσι καλύτερη ευστάθεια και έλεγχο. 
Το τιμόνι είναι θερμαινόμενο και καλύπτεται με δέρμα υψηλής ποιότητας, ενώ ο επιλογέας 
του κιβωτίου ταχυτήτων είναι επενδυμένος με υλικό απομίμησης ανθρακονημάτων.

Κάμερα οπισθοπορείας

Υπολογιστής ταξιδιού στο κέντρο του
πίνακα οργάνων τεχνολογίας LED

Επένδυση με υλικό απομίμησης ανθρακοημά-
των του λεβιέ του κιβωτίου ταχυτήτων

Τιμόνι δερμάτινο, θερμαινόμενο και
ρυθμιζόμενο

Σύστημα Bluetooth για το χειρισμό του τηλεφώνου 
και του ηχοσυστήματος.  

Η θύρα HDMI προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με 
«έξυπνες» φορητές συσκευές. 



ΝΕΑ ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Καινούργια στοιχεία εξοπλισμού συνοδεύουν το νέο Actyon Sports, κάνοντας πιο ευχάριστη τη 
ζωή οδηγού και επιβαινόντων. Πιο συγκεκριμένα ένα button Bluetooth έχει προστεθεί στην κο-
λόνα του τιμονιού για να επιτρέψει τη hands-free λειτουργία του τηλεφώνου. 
Όλα τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ υφασμάτινων 
και δερμάτινων επενδύσεων.
Το κάθισμα του οδηγού ρυθμίζεται κατά 8 κατευθύνσεις κάτι που του επιτρέπει να προσαρμόζε-
ται σε κάθε σωματότυπο. Το κάθισμα του συνοδηγού ρυθμίζεται κατά 4 κατευθύνσεις.

Εμπρός αεριζόμενα καθίσματα 

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω Ρυθμιζόμενα καθίσματα εμπρός Μεγαλύτερη δυνατότητα ανάκλησης της
πλάτης των πίσω καθισμάτων

Αυτόματος κλιματισμός







ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι βελτιώσεις στον κινητήρα και τη μετάδοση, σημαίνουν μεγαλύτερη απόδοση, κάτι που δίνει 
ακόμα μεγαλύτερη αξία στο Actyon Sports.

Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (diesel 2.2L)
Το αυτόματο κιβώτιο έχει εξελιχθεί ειδικά για τις
ανάγκες του δυνατού κινητήρα, η λειτουργία
power μεγιστοποιεί την απόδοση, ενώ στη
λειτουργία winter, η εκκίνηση με 2η σχέση,
διευκολύνει τις επιτόπιες μανούβρες,
περιορίζοντας τον κίνδυνο ολίσθησης.

Σειριακή λειτουργία
Στον επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου 
του νέου Actyon Sports, ένας διακό-
πτης επιτρέπει στον οδηγό, να επιλέγει 
τη σχέση με την οποία θέλει να
κινηθεί ανά πάσα στιγμή.

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων
Το στάνταρ κιβώτιο 6 σχέσεων βελτιώνει τον έλεγχο
του οχήματος, την κατανάλωση και το οικολογικό
προφίλ της κατασκευής. Οι εκπομπές CO2 έχουν
μειωθεί στα 182 γρ./χλμ. (εκδόσεις με μετάδοση
στους δύο τροχούς) και τα 199 γρ./χλμ. (εκδόσεις με
μετάδοση της κίνησης στους τέσσερις τροχούς),
εκπληρώνοντας τις αυστηρές προδιαγραφές
εκπομπής ρύπων, Euro 6.

2.2L e-XDi Πετρελαιοκινητήρας (Euro 6)



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
Η ικανότητα να επιχειρεί με σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε επιφάνεια ανεξαρτήτως συνθηκών, 
καθορίζει ένα πραγματικό όχημα SUT. Το νέο Actyon Sports αποδεικνύει ότι μπορεί να φέρει 
εις πέρας αυτό το έργο με απόλυτη επιτυχία.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP)
To εξελιγμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Ευστάθειας, παρακολουθεί συνεχώς την
κατάσταση του δρόμου και του οχήματος,
επεμβαίνοντας στον κινητήρα και τα φρένα,
εάν αντιληφθεί ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας
του ελέγχου από τον οδηγό, σε περίπτωση
ολισθηρών επιφανειών ή απότομων ελιγμών
με υψηλές ταχύτητες.

Μετωπικοί αερόσακοι
Οι αερόσακοι φροντίζουν για την προστασία του
οδηγού και του συνοδηγού

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
Το Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών παρακολουθεί διαρκώς την πίεση των 
ελαστικών και ενημερώνει τον οδηγό ανάλογα με την κρισιμότητα της κατάστα-
σης, εάν ανιχνευθεί κάποια απόκλιση από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Σύστημα Τετρακίνησης κατ’επιλογήν (4WD)

2WD 4WD 4WD
με αργό διαφορικό



Εμπρός ανάρτηση με διπλά
ψαλίδια σε συνδυασμό με
οπίσθια ανάρτηση
5 συνδέσμων

Ενισχυμένο πλαίσιο με
τριπλή επίστρωση
μετάλλων για μέγιστη
παθητική ασφάλεια



ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το νέο Actyon Sports οφείλει τις δυνατότητες του σε έναν πολύ δυνατό κινητήρα, που του δί-
νει την ικανότητα ρυμούλκησης φορτίων μέχρι 2.300 κιλά. Ο χώρος φόρτωσης έχει επιφάνεια 2 
τετραγωνικών μέτρων και με την πίσω πόρτα ανοικτή, υπάρχει αρκετός χώρος για τη μεταφορά 
μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, πέδιλων του σκι, εξοπλισμού κάμπινγκ και οποιουδήποτε
άλλου μεγάλου φορτίου σε όγκο και μήκος. Το σκληροτράχηλο αυτό εκτός δρόμου όχημα φθά-
νει στον προορισμό του με άνεση και ασφάλεια, είτε πρόκειται για δουλειά, είτε για διασκέδαση.





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΣΗΣ, ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
Ρίξτε μια ματιά μέσα και έξω, στο νέο Actyon Sports.
Θα εκπλαγείτε από όλα αυτά τα πράγματα που θα ανακαλύψετε και βελτιώνουν όχι μόνο την εμ-
φάνιση, αλλά και την απόδοση. Όλα μαζί, δημιουργούν ένα συνδυασμό ασφαλείας, που επιτρέ-
πει σε αυτό το μοναδικό SUT να είναι εύκολο και ευχάριστο στη χρήση.

Ηλιοροφή

Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας στην πλευρά του
οδηγού

Κάλυμμα χώρου φόρτωσης Λασπωτήρες Αισθητήρες παρκαρίσματος

Καπό κινητήρα με τονισμένα νεύρα Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθ-
ρέπτες

Φώτα ημέρας



Θήκη γυαλιών

Πίσω υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη 

Θύρες USB και AUX

Αισθητήρες φώτων και βροχής

Θήκες μικροαντικειμένων

Θύρες USB & HDMI

Θήκες για χάρτες στις πόρτες

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού

Θήκη στο σκιάδιο

Πτυσσόμενο κλειδί με τηλεχειρισμό

Πολυλειτουργικοί διακόπτες κολόνας τιμονιού



Ηχοσύστημα με ΜΡ3 και CD

Κεντρική πλαφονιέρα

18΄΄ ζάντες αλουμινίου Ηyper Silver

Φωτιζόμενα σκιάδια με καθρέπτης

Πρίζες παροχής ρεύματος

18’’ ζάντες αλουμινίου

Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας

16’’ ζάντες αλουμινίου

Ρυθμιζόμενη δέσμη φώτων

Πινακίδα ανάγνωσης αριθμού πλαισίου

16’’ζάντες σιδερένιες



Αεριζόμενο δερμάτινο 
κάθισμα

Indian Red (RAJ)

Fine Silver (SAF) Grand White (WAA) Space Black (LAK)

Canyon Brown (OAQ) Marble Grey (ACM)

Δερμάτινη επένδύση Επένδυση πολυουρεθάνης 
TPU

Υφασμάτινη επένδυση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Cruise control

XUA  BSU 

Bluetooth hands-free

Immobilizer 
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SSANGYONG

Fax : 210 5772703
Official Website : www.ssangyong.gr 
Official Facebook :       
www.facebook.com/SsangYongHellas


