
SALONACTIES



TIVOLI 
AMBER
Vanaf € 17.290 incl. btw

NEW TIVOLI AMBER  Benzine 2wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 20.990 €
Salonkorting 2) - 2.700 €
Actieprijs Vanaf 18.290 €
Ecobonus 3) - 1.000 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 17.290 €

Alle prijzen inclusief btw.

7,0 L/100 KM • 164 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3), 4): zie 
achterzijde van  
deze folder. Overige  
beschikbare versies:  
zie ssangyong.be/nl/ 
configurator.

De nieuwe Tivoli is een auto als geen andere. Met zijn karaktervolle 
design combineert hij de stoere uitstraling van een SUV met de 
praktische voordelen van een compacte personenwagen. De Tivoli Amber 
is onder meer uitgerust met 16” alu velgen, cruise control, elektrisch 
bediende en verwarmde buitenspiegels en een 8” aanraakscherm. 
Connectiviteit met Apple CarPlay en Google Android Auto, parkeer- 
sensoren achteraan, een achteruitrijcamera en tal van actieve 
veiligheidssystemen maken de uitrusting compleet.



TIVOLI 
ONYX
Vanaf € 20.090 incl. btw

NEW TIVOLI ONYX  Benzine 2wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 23.990 €
Salonkorting 2) - 2.900 €
Actieprijs Vanaf 21.090 €
Ecobonus 3) - 1.000 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 20.090 €

Alle prijzen inclusief btw.

7,0 L/100 KM • 164 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3), 4): zie 
achterzijde van  
deze folder. Overige  
beschikbare versies:  
zie ssangyong.be/nl/ 
configurator.

De Tivoli Onyx is bijzonder compleet uitgerust. Bovenop de uitrusting 
van de Tivoli Amber biedt de Onyx-uitvoering je onder meer auto- 
matische dual-zone airconditioning, verwarmde zetels vooraan, een 
verwarmd stuurwiel, openen en starten zonder sleutel, parkeer-
sensoren voor- en achteraan, een 9,2” aanraakscherm met navigatie 
en Apple CarPlay en Google Android Auto connec tiviteit. Fraaie 18” alu 
velgen, dakrails, LED mistlichten vooraan en zetelbekleding in TPU-
leder maken van de Onyx een extra knappe verschijning.



KORANDO 
AMBER
Vanaf € 21.890 incl. btw

NEW KORANDO AMBER  Benzine 2wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 26.990 €
Salonkorting 2) - 3.600 €
Actieprijs Vanaf 23.390 €
Ecobonus 3) - 1.500 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 21.890 €

Alle prijzen inclusief btw.

7,6 L/100 KM • 172 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3), 4): zie 
achterzijde van  
deze folder. Overige  
beschikbare versies:  
zie ssangyong.be/nl/ 
configurator.

De nieuwe Korando is een strak en elegant vorm gegeven SUV. Het 
fraaie design wordt doorgetrokken in het interieur, dat extra veel ruimte 
en comfort biedt. De Korando Amber is onder meer uitgerust met 17” 
alu velgen, cruise control, elektrisch bediende en verwarmde buiten-
spiegels, automatische airconditioning, verwarmde zetels vooraan en 
een 8” aanraakscherm. Je beschikt ook over connec tiviteit met Apple 
CarPlay en Google Android Auto, parkeer sensoren voor- en achteraan, 
een achteruitrijcamera en tal van actieve veiligheidssystemen.



KORANDO 
ONYX
Vanaf € 26.390 incl. btw

NEW KORANDO ONYX  Benzine 2wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 31.790 €
Salonkorting 2) - 3.900 €
Actieprijs Vanaf 27.890 €
Ecobonus 3) - 1.500 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 26.390 €

Alle prijzen inclusief btw.

7,6 L/100 KM • 172 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3), 4): zie 
achterzijde van  
deze folder. Overige  
beschikbare versies:  
zie ssangyong.be/nl/ 
configurator.

De Korando Amber heeft al een opvallend complete uitrusting. 
De Onyx-uitrusting doet daar nog een flinke schep bovenop. 
Hierbij beschik je onder meer over verwarmde zetels vooraan, een 
verwarmd stuurwiel, openen en starten zonder sleutel, een volledig 
digitaal instrumentenpaneel en een 9,2” aanraakscherm met  
navigatie. Sportieve 18” alu velgen, dakrails, LED mistlichten 
vooraan en zetel bekleding in half stof/half TPU-leder onderstrepen  
het elegante karakter van de Korando.



MUSSO QUARTZ 
+ PACK*

Vanaf € 34.545 incl. btw

* BMS Sportlid Pack 
bestaande uit:
Sportlid cover
Rollbar
Trekhaak met kabelset
Sport sidesteps
Getinte ruiten achteraan
Stoffen tapijten

MUSSO QUARTZ + PACK*  Diesel 4wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 35.030 €
Salonkorting 2) - 3.340 €
Prijs BMS Sportlid Pack* 5.355 €
Salonkorting BMS Sportlid Pack 2) - 1.000 €
Actieprijs Vanaf 36.045 €
Ecobonus 3) - 1.500 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 34.545 €

Alle prijzen inclusief btw, accessoires inclusief montage.

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3): zie achterzijde  
van deze folder.  
Overige beschikbare versies: zie  
ssangyong.be/nl/configurator.

Afgebeeld model: Sapphire 20”



GRAND MUSSO 
QUARTZ + PACK*

Vanaf € 35.462 incl. btw

* Hardtop Pack 
bestaande uit:
Hardtop cover
Trekhaak met kabelset
Getinte ruiten achteraan
Stoffen tapijten

GRAND MUSSO QUARTZ + PACK*  Diesel 4wd 6MT

Aanbevolen catalogusprijs 1) 36.542 €
Salonkorting 2) - 3.352 €
Prijs Hardtop Pack* 3.872 €
Actieprijs Vanaf 36.962 €
Ecobonus 3) - 1.500 €
Prijs met alle kortingen en premies inbegrepen Vanaf 35.462 €

Alle prijzen inclusief btw, accessoires inclusief montage.

Voor alle voorwaarden  
1), 2), 3): zie achterzijde  
van deze folder.  
Overige beschikbare versies: zie  
ssangyong.be/nl/configurator.
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Bij aankoop van een SsangYong geniet je het  
onderstaande volledige waarborgpakket:

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet 
rechtstreeks aan consumenten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Contacteer uw dealer voor de meest recente 
informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., 
Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355.

VOORWAARDEN

1) Door de invoerder aanbevolen maximale verkoopprijs, geldig vanaf 01-11-2019. 
2) Salonkorting: actie geldig van 1-12-2019 tot en met 31-01-2020.
3) SsangYong verbindt zich ertoe uw huidige wagen te recycleren, daarom schenken wij u een ecobonus bij de aankoop  

van een nieuwe SsangYong wagen. U kan enkel van deze ecobonus genieten bij inlevering van een volledige wagen  
van min. 10 jaar oud waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden is ingeschreven op uw naam.

4) De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden gemeten volgens 
de WLTP-cyclus; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder.  
Contacteer uw dealer i.v.m. de fiscaliteit van uw voertuig.

SSANGYONG WAARBORG EN BIJSTAND

• 5 jaar fabriekswaarborg (of 100.000 km (Tivoli, Korando) of 150.000 km (Musso, Grand Musso, Rexton), 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 België 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 je officiële SsangYong-dealer. Kijk ook op www.ssangyong.be.

CARS BEYOND EXPECTATIONS


