VÁŠ ZNAČKOVÝ PREDAJCA:

Niektoré prvky výbavy zobrazené v tejto brožúre sú voliteľné a nemusia byť dostupné vo
všetkých modeloch alebo na všetkých trhoch. Vo všetkých špecifikáciách môžu nastať zmeny
bez predošlého upozornenia. Aktuálne informácie získate od svojho miestneho predajcu.

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

INŠPIRATÍVNY CHARKTER
Elegantný dizajn a množstvo moderných prvkov
výbavy, charizmatické Tivoli je inšpiráciou na
každý deň.

VÝNIMOČNÝ ŠTÝL
Z Tivoli vyžaruje výnimočnosť a dokonalosť.
Vďaka svojmu sebavedomému štýlu upútava
pozornosť svojho okolia.

Ԯ
ԯ

Ԯ LED svetlomety so systémom vyrovnávania výšky
ԯ Maska chladiča

UKÁŽ TO NAJLEPŠIE
Má výrazný bočný profil. Charakteristické bočné
línie Tivoli sú nabité silou, ktorá čaká na to,
kedy ju odpútate.

Ԯ
ԯ

Ԯ LED bočné smerové svetlá
ԯ 18-palcové ALU disky "Diamond cut"

UNIKÁTNY POHĽAD
ZOZADU
Výrazné LED svetlá spolu s ďalšími unikátnymi
dizajnovými prvkami vytvárajú moderný,
živý vzhľad.

Ԯ
ԯ

Ԯ Zadné kombinované svetlá s LED technológiou
ԯ Zadný nárazník

PLNE PRIPOJENÉ
Palubná doska orientovaná na vodiča má elegantný vzhľad.
Ukazovatele aj ovládače sú dokonale intuitívne a dopĺňajú
tak vycibrený dizajn interiéru.

10,25” farebný TFT-LCD prístrojový panel
Celkom nový prístrojový panel poskytuje širokú škálu informácií s obdivuhodnou ostrosťou a čistotou
obrazu, čím značne obohacuje zážitok z jazdy.
Ԯ

ԯ

Ԯ Digitálna palubná doska s navigáciou
ԯ Plná navigácia
 Zrkadlenie AV zariadení
Ա Navigačné pokyny



9" HD AVN systém so zadnou kamerou a
pripojením smartfónu cez Bluetooth.
(iba v EÚ)

8" inteligentný audio systém so zadnou parkovacou kamerou a
pripojením smartfónu cez Bluetooth.

Ա

Google Android Auto a Apple CarPlay

DÔRAZ NA VÝKON
Tivoli ponúka na výber dva úsporné a preukázateľne
spoľahlivé motory. Ktorýkoľvek z nich si vyberiete,
Tivoli vám zaručí nekonečnú radosť z jazdy.

Benzínový motor
1.5 GDi-Turbo

Dieselový motor
e-XDi 160

Max. výkon

Max. výkon

163 k/5 500 ot./min

136 k/4 000 ot./min

Max. krútiaci moment
(s manuálnou prevodovkou)

Max. krútiaci moment
(s automatickou prevodovkou)

280 Nm/1 500 ~ 4 000 ot./min

324 Nm/1 500 ~ 2 500 ot./min

Aktívny pohon všetkých kolies
Aktívny pohon všetkých kolies automaticky reguluje distribúciu krútiaceho momentu medzi prednou a
zadnou nápravou a zaručuje maximálnu trakciu a stabilitu.

50:50 rozdelenie
krútiaceho
momentu
(režim 4WD lock)

Prevažne
2WD

Eco

4WD
na lepšiu
stabilitu

Maximalizuje úsporu paliva.

Power Poskytuje extra výkon na úkor
spotreby paliva.
Winter Začína jazdu v druhom prevodovom
stupni (vynechá prvý), čím pomáha
zlepšiť trakciu na šmykľavej vozovke.

6-rýchlostná automatická prevodovka AISIN 6-rýchlostná manuálna prevodovka
Prevodovka inštalovaná a preverená v jedných z
najlepších vozov sveta, ponúka plynulé a tiché radenie
s maximálnou efektivitou spotreby paliva.

6-rýchlostná manuálna prevodovka ponúka jazdu plnú zábavy s čo
najvyšším zapojením vodiča. Optimalizované sprevodovanie zaručuje
plynulé a presné radenie, zvýšenú efektívnosť spotreby paliva a tichšiu jazdu.

Inteligentné jazdné režimy
Voliteľné jazdné režimy (Normal/Sport/Winter) optimalizujú distribúciu
trakcie a rozvrhnutie radenia prevodových stupňov podľa potrieb vodiča a
stavu vozovky.

DOPRAJTE SI VIAC
Posuňte sa na vyššiu úroveň. Tivoli ponúka
všestranné komfortné prvky a vyspelé
bezpečnostné systémy na pohodlný a príjemný
zážitok z jazdy.

UVOĽNITE SA
Čas a priestor na odpočinok: Komfortný
interiér nového Tivoli je usporiadaný tak,
aby Vám doprial oboje.

Možnosti sedenia
Štandard

2. rad úplne sklopený

2. rad 40 % sklopený

2. rad 60 % sklopený

32.5º
Elektrické 8 spôsobmi nastaviteľné sedadlo vodiča
Vďaka elektricky nastaviteľnému sedadlu je vami preferovaná
poloha pri riadení doslova na dosah ruky.

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka

Zadné sedadlá s možnosťou sklopenia v rozsahu 32,5°

Nastaviteľná bedrová opierka.

Pre ešte väčšie pohodlie sa zadné sedadlá dajú sklápať v uhle
až do 32,5 stupňa od zvislej polohy.

Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané predné sedadlá poskytujú skvelý
komfort počas najchladnejších zimných dní.

Odvetrávané predné sedadlá

Zadná stredová lakťová opierka

Sedáky a operadlá predných sedadiel sú vybavené dvojrýchlostnou
ventiláciou, ktorá zvyšuje pohodlie v horúcich dňoch.

Pasažieri sediaci vzadu môžu cestovať pohodlne ako v kresle vďaka stredovej
lakťovej opierke, ktorá sa môže sklopiť a zložiť, a uvoľniť tak miesto tretiemu
pasažierovi.

SILA INTELIGENTNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
Technológia DEEP CONTROL sa nebývalo približuje k cieľu dokonalej bezpečnosti.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEBS)

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LKA)

Zásah systému Výstrahy zadnej priečnej premávky (RCTAi)

Pri rozpoznaní chodca alebo iného auta v predpokladanej dráhe
vozidla systém AEBS automaticky znemožní akceleráciu a použije
brzdy, aby sa znížilo riziko vážnej nehody.

Systém LKA využíva prednú kameru na sledovanie vyznačených jazdných pruhov.
Pri detekcii pokusu o zmenu jazdného pruhu bez predchádzajúcej signalizácie tento
systém automaticky koriguje systém elektrického posilňovača riadenia tak, aby udržal
vozidlo v pôvodnom jazdnom pruhu.

Keď sa pri cúvaní zistí približujúce sa vozidlo, funkcia RCTA
spustí výstražný zvuk a automaticky použije brzdy na zastavenie
vozidla, aby sa znížilo riziko nehody.

Upozornenie pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti (SDA)

Systém výstrahy pri nebezpečenstve zrážky s vozidlom vpredu (FCW)

Varovanie pred opustením jazdného pruhu (LDW)

Výstraha zadnej priečnej premávky (RCTA)

Funkcia SDA nepretržite monitoruje rýchlosť a vzdialenosť a vždy vydá varovný
signál, pokiaľ nie je dodržaná bezpečná vzdialenosť od vozidla pred vami.

Pomocou kamery a radarových snímačov, ktorými sa meria rýchlosť vozidiel a
vzdialenosť medzi nimi, tento systém varuje vodiča v prípade rizika možnej nehody.

Funkcia LDW informuje vodiča, akonáhle modul prednej kamery zaznamená
neúmyselné opustenie jazdného pruhu.

Vodič je upozornený, keď snímač zistí prekážku v dráhe vozidla
pri parkovaní alebo cúvaní.

Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR): iba v EÚ

Asistent prepínania diaľkových svetiel (HBA)

Upozornenie na únavu vodiča (DAA)

Asistent pri zmene jazdného pruhu (LCA)

Ukazuje informácie o doprave vrátane rýchlostných obmedzení, čím sa
maximalizuje bezpečnosť jazdy.

Monitorovaním predných svetlometov protiidúcich vozidiel a zadných kombinovaných
svetiel vozidiel idúcich v smere jazdy funkcia HBA analyzuje úrovne okolitého svetla a
automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami.

Spôsob jazdy sa nepretržite monitoruje, a hneď ako sa zistí, že vodič môže byť ospalý,
funkcia DAA spustí výstražný zvuk a odporučí vodičovi, aby si dal prestávku.

Pri pokuse o prejdenie do jazdného pruhu, v ktorom sa nachádza vozidlo vo
vzdialenosti do 70 m a blíži sa vysokou rýchlosťou, LCA výstražne zabliká svetlami v
spätných zrkadlách a ozve sa výstražný zvuk.

Či prechádzate mestom alebo vyrážate na diaľkové jazdy terénom, DEEP CONTROL prispieva
k pocitu istoty a posúva bezpečnosť pri jazde na úplne novú úroveň.

Funkcia asistencie pri vychádzaní z parkoviska (EAF)
Ak sa pri vychádzaní z parkovacieho miesta zozadu blíži iné vozidlo,
ozve sa výstražný signál a na paneli sa zobrazí výstražná ikona.

Upozornenie na rozjazd auta pred vami (FVSA)
Keď stojíte a auto pred vami sa začína hýbať, funkcia FVSA
aktivuje vizuálne a akustické upozornenie.

Upozornenie pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti (SDA)
Funkcia SDA nepretržite monitoruje rýchlosť a vzdialenosť a vždy spustí výstražný zvuk,
keď nie je dodržaná bezpečná brzdná vzdialenosť od auta idúceho pred vami.

CHRÁNIME VÁS
Zaistíme vašu maximálnu ochranu v rozsahu 360 stupňov.
Naše komplexné bezpečnostné prvky vás maximálne ochránia
vo všetkých mysliteľných situáciách.

3
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2
7 airbagov
Ԯ Airbag vodiča
Ա Airbagy na ochranu hrudníka
na predných sedadlách (vľavo/vpravo)

ԯ Kolenný airbag vodiča
Բ Hlavové airbagy (vľavo/vpravo)

 Predný airbag spolujazdca

Kotúčové brzdy

Dvojitý napínač bezpečnostných pásov

Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)

Signalizácia núdzového brzdenia (ESS)

Asistent zjazdu z kopca (HDC)

Asistent rozjazdu do kopca (HSA)

Dostatočne dimenzované predné/zadné kotúče majú vpredu
pridanú ventiláciu, aby sa dosiahla maximálna brzdná sila.

Napínací mechanizmus výrazne znižuje riziko vážneho zranenia.

Funkcia ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivé kolesá
aplikuje brzdnú silu tak, aby sa zabránilo prevráteniu vozidla pri
manévroch vo vysokých rýchlostiach.

Pri silnom brzdení funkcia ESS automaticky aktivuje varovné
svetlá, aby varovala vodičov idúcich vzadu.

Aktivovaním funkcie HDC pri jazde z extrémne strmých svahov
vozidlo automaticky zaradí nízky rýchlostný stupeň a spustí
prerušované brzdenie tak, aby ste bezpečne zišli dolu.

Aby sa zabránilo pohybu vozidla dozadu pri rozjazde do kopca,
funkcia HSA zachová vozidlo zabrzdené, až kým nepridáte plyn.

PREJAVTE SVOJU TVORIVOSŤ
Zdokonaľte svoje vozidlo farbou, ktorá najviac zodpovedá vášmu vkusu.
Vyjadrite svoju jedinečnosť a vyberte si zo širokej palety trendy farieb a voliteľných prvkov. Výber je len na vás.

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

18" disky
"Diamond Cut"
(strieborné)

Vonkajšie
18" disky
"Diamond Cut" spätné zrkadlá so
(strieborné) smerovými svetlami
(strieborné)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

Vonkajšie
spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(biele)

Strešný
spojler
(čierny)

Strešný
spojler
(čierny)

Metalická farba
SPACE čierna
(2LA)

Základná farba
GRAND Biela
(2WA)

Metalická farba
SILENT strieborná
(2SA)

Vonkajšie
18" disky
"Diamond Cut" spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(strieborné)
(šedé)

Strešný
spojler
(čierny)

Metalická farba
PLATINUM šedá
(2AD)

Metalická farba
ORANGE oranžová
(2RT)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

18" disky
Vonkajšie
"Diamond Cut" spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(strieborné)
(biele)

Strešný
spojler
(biely)

Metalická farba
DANDY modrá
(2BS)

Strešný
spojler
(biely)

Vonkajšie
spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(biele)

18" disky
"Diamond Cut"
(strieborné)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

Metalická farba
CHERRY červená
(2RV)

Strešný
spojler
(biely)

Vonkajšie
spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(biele)

18" disky
"Diamond Cut"
(strieborné)

Strešný
spojler
(biely)

Vonkajšie
spätné zrkadlá so
smerovými svetlami
(biele)

18" disky
"Diamond Cut"
(strieborné)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

18" disky
"Diamond Cut"
(čierne)

EXTERIÉR
Z pohľadu štandardnej výbavy je nové Tivoli obdivuhodne štedré. Ak aj napriek tomu chcete pridať
vlastný štýl, môžete zvoliť z radu možností, ktoré ďalej podporia vaše pohodlie a pôžitok z jazdy.

16” oceľové disky s pneumatikami
205/65R

16” ALU disky s pneumatikami
205/65R

18” ALU disky s pneumatikami
215/50R

18” ALU čierne disky "Diamond Cut"
(čierne) s pneumatikami
215/50R

18” ALU disky "Diamond Cut" (strieborné)
s pneumatikami
215/50R

Projektorové svetlomety

Predné hmlové svetlomety LED

Predné halogénové hmlové svetlomety

Mriežka nasávania s vysokým leskom

Chrómové lišty pod bočnými oknami a okolo kapoty

Aerodynamický zadný spojler

Strešná anténa

Prahové lišty predných dverí z nehrdzavejúcej ocele

LED smerové svetlá na vonkajších spätných zrkadlách

Elektrické bočné spätné zrkadlá

Vysoko umiestnené LED brzdové svetlo

Systém automatického zamykania dverí

Bezpečnostné elektrické okno na strane vodiča

Bezpečnostné elektrické strešné okno

Zadné odrazky

Parkovací asistent (vpredu a vzadu)

Zadné hmlové svetlo

Lesklé čierne obloženie A stĺpika

Štýlové strieborné strešné lyžiny

Športové čierne strešné lyžiny

Zadná kamera a monitor

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Aerodynamické stierače

Dažďový snímač

INTERIÉR

6 reproduktorov (4 vo dverách, 2 výškové reproduktory)

Štandardná palubná doska

Audio s podporou MP3

Dvojzónová plne automatická klimatizácia

Manuálna klimatizácia

Kozmetické zrkadlo s osvetlením

Ambientné osvetlenie dverí

Ambientné osvetlenie dverí

Inteligentný kľúč (skladací)

Štartovacie tlačidlo

Teleskopický nastaviteľný stĺpik riadenia

Konzola s prepínačmi

Vyhrievaný volant

Stredová konzola s dvojitými držiakmi na nápoje

Nová predná lakťová opierka s úložným priestorom

Pružné popruhy zo zadnej strany operadla

Priehradky vo dverách s veľkou kapacitou

Multifunkčný ovládač na volante (hands-free, audio, tempomat)

Automatické ovládanie svetiel

Systém štart-stop (ISG)

USB

Rozdeľovač batožinového priestoru/štandard

Dno

Dvojité dno

Kryt batožinového priestoru

FAREBNÝ VZORKOVNÍK
FARBY EXTERIÉRU

FARBY INTERIÉRU

Základná farba GRAND biela (WAA)

Metalická farba SILENT strieborná (SAI)

Metalická farba PLATINUM šedá (ADA)

Metalická farba DANDY modrá (BAS)

Metalická farba POP oranžová (RAT)

Textilný poťah

Čierny interiér (LBH)
Metalická farba CHERRY červená (RAV)

Kožený poťah

Základná farba GRAND biela (2WA)

Metalická farba SPACE čierna (LAK)

Textilný poťah

Svetlo šedý dvojtónový interiér (EBG)
Metalická farba SILENT strieborná (2SA)

Metalická farba PLATINUM šedá (2AD)

Metalická farba DANDY modrá (2BS)

Metalická farba ORANGE oranžová (2RT)

Metalická farba CHERRY červená (2RV)

Kožený poťah

Metalická farba SPACE čierna (2LA)

Kožený poťah

Burgundský dvojtónový interiér (RAU)

