Ssangyong Tivoli je tu!
Investície v hodnote stoviek miliónov eur, 4 roky vývoja, nová modulárna podvozková platforma,
športový a moderný dizajn, náročne vytvorený interiér, nové motory a vysoká úroveň bezpečnosti
najstaršieho výrobcu automobilov v Južnej Kórei a špecialistu na vozidlá SUV a pohon 4x4.
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Láka naše pohľady.
Vozidlo Tivoli, ako aj krásne historické talianske mesto, ktoré inšpirovalo jeho
pomenovanie, vyžaruje intenzívnu radosť zo života.
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Dizajn vzbudzujúci silu a sebavedomie.
S charakteristickým úzkym krytom chladiča a oblúkmi prechádzajúcimi pod
predné svetlomety pripomína siluetu plachtiaceho dravca s rozprestretými
krídlami.

Denné LED svetlá a Xenonové svetlomety

Dvojodtieňový predný nárazník
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Športový profil.
Dynamicky dvíhajúca sa línia pásu, jasné čierne vložky v stĺpoch A a C.

Vonkajšie zrkadlá s dvoma odtieňmi, s integrovanými LED smerovkami

Chrómovaný pruh pozdĺž okrajov predného skla a bočných okien
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Vyrovnané, ale napriek tomu jedinečné prevedenie zadnej strany.
Široké oblúky nad zadnými kolesami spolu so svetlometmi, ktoré k
nim harmonicky priliehajú, vyžarujú modernú silu.

LED denné svietenie počas jazdy a brzdové svetlá

Zadné hmlové svetlo v strede nárazníka
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Cíťte sa ako doma!
Mimoriadne veľký, symetrický a ergonomicky vytvorený interiér z kvalitných materiálov.

Možno si zvoliť v tradičnej tmavej…

…alebo elegantnej béžovej farbe
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…alebo v luxusnom prevedení hnedá prešívaná koža (výbava dostupná len pre DLX Plus)
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Jednoduchá a prehľadná palubná doska, s individuálne
nastaviteľnými funkciami.
Vaše pohodlie zvyšuje na dotyk príjemný, zo spodku zrezaný športový volant s poťahom z jemnej kože, LED prístrojový panel s nastaviteľnými farbami, ako aj multimediálna
navigačná jednotka so 7“ dotykovým displejom.

Palubný počítač s 3,5” LCD displejom

Super-vision LED prístrojový panel

ČIERNA

ŽLTÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

AZÚROVÁ

BIELA

Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky v 6 farbách

Navigácia s mapou Európy so 7“
displejom

Vyhrievaný volant
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Bluetooth handsfree sada pre
telefón + počúvanie hudby

Funkcia mirroring

Prehľadná stredná konzola
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Kráľovské pohodlie pre všetkých piatich cestujúcich.
Tivoli je vytvorený športovo a ergonomicky, sedadlá – ktoré získali aj ocenenie – sa prispôsobujú tvaru
ľudského tela a pre zabezpečenie maximálneho pohodlia sú vyrábané s výplňami dvojakej tvrdosti.
Preto pri sedení nie sú unavujúce ani dlhšie cesty, sedadlá zabezpečujú správne držanie bokov tela.
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Jeden z najväčších priestorov pre cestujúcich a batožinových priestorov v
kategórii.
Vďaka výnimočne veľkému batožinovému priestoru Tivoli s objemom 423 litrov, zadným sedadlám sklápateľným v pomere 60:40, alebo úplne do roviny a menším alebo väčším
skladovacím priehradkám v priestore pre cestujúcich a batožinovom priestore, nemusíte nič nechávať doma!

27,5°
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Vetrané sedadlo vodiča

Vyhrievané predné sedadlá

Operadlá zadných sedadiel naklonené na 27,5° s bezmála rovným
priestorom pre nohy

Zadné sedadlo naklonené na 40%

Zadné sedadlo naklonené na 60%

Zadné sedadlá sklopené úplne do roviny
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Úplne novo vyvinuté motory a prevodovky.
Čisto nové 1,6 litrové benzínové motory Ssangyong vyrobené v plnej miere zo
zliatiny hliníka, a podobne 1,6 litrové dieselové motory Ssangyong s priamym
vstrekom paliva typu common rail a turbodúchadlom s variabilnou geometriou
lopatiek, ktoré boli vyvinuté v Európe a spĺňajú štandardy emisie škodlivých látok
Euro 6, majú mimoriadne veľký moment zrýchlenia, napriek tomu fungujú veľmi
ticho a ekonomicky. K obom motorom možno pridať 6-rýchlostnú manuálnu, alebo
aj 6-rýchlostnú automatickú prevodovku Aisin.

1.6 e-XGi benzínový motor
128 k / 160 Nm

1.6 e-XDi dieselový motor
115 k / 300 Nm
6-rýchlostná manuálna prevodovka
(s funkciou GSI)

Systém riadenia motora ISG
Start-stop

6-rýchlostná automatická prevodovka Aisin

3 voliteľné režimy
Eco
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–
–
–
–

motorový blok z ľahkej zliatiny
variabilné časovanie ventilov
nasávacia hadica s variabilnou dĺžkou
moderná riadiaca reťaz so zníženou
hlučnosťou

– turbodúchadlo s variabilnou geometriou
lopatiek
– spoločné palivové potrubie (common rail)
– priamy vstrek
– riadenie pomocou reťazového pohonu

Pre zníženie spotreby paliva a emisie
škodlivých látok v prípade typov s
manuálnou prevodovkou systém ISG
automaticky vypne motor (napr. na dobu
zastavenia pri červenom svetle svetelného
signalizačného zariadenia).

pre najvýhodnejšiu možnú
spotrebu
Power
pre zvýšenú dynamiku a ľahšie
predchádzanie
Winter
Prevodovka prepne do 2. stupňa
pre uľahčenie rozjazdu na klzkej
ceste
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Vynikajúci zážitok z riadenia, a to aj pri mimoriadne
náročných podmienkach stavu vozovky.
Ssangyong vyrába už vyše 60 rokov vozidlá s pohonom 4x4. V novom crossoveri Tivoli sa stelesňujú
poznatky a skúsenosti získané za obdobie desaťročí.
Podlahová platforma a hnacie ústrojenstvo Tivoli boli vyrobené takým spôosbom, aby sa v súlade s
legendárnou spoľahlivosťou značky osvedčili na verejných cestách aj v teréne, a aby bolo riadenie auta za
každých okolností radostné a bezpečné.

Pohon všetkých kolies AWD
Úplne automaticky fungujúci pohon všetkých kolies Aktív AWD pri
normálnom stave vozovky poháňa na 100% predné kolesá pre
zníženie spotreby paliva. Ako sa stav cesty zhoršuje, a ktorákoľvek
časť systému zaregistruje šmyk kolesa, elektronická riadiaca
jednotka presunie za zlomok sekundy na zadné kolesá potrebný
pohon.

Zavesenie na prednej náprave
typu MacPherson
Funkce AWD Lock

Riadenie Smart Steer
Vodič Tivoli si môže vybrať z troch stupňov posilňovania riadenia servo:

V mimoriadne náročnom teréne
zapnutím funkcie AWD Lock možno
rozdeliť pohonnú silu v pomere po
50% medzi prednou a zadnou
nápravou.

Zadní víceprvková náprava
(verze AWD)

Zavesenie MacPherson pripojené na
pomocné rámy zaisťujú kľudnú jazdu
bez vibrácie.

Torzná zadná náprava s vinutými
pružinami (verzie FWD)
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Sport

Normal

Comfort

priame reakcie volantu,
predovšetkým pri jazde veľkou
rýchlosťou

na každodenné používanie

pre manévrovanie v meste s malou
rýchlosťou (napr. pri parkovaní)

Ramená zavesenia rozdeľujú väčšie
silové účinky pôsobiace na nápravu,
a tlmia aj najjemnejšie nárazy pre
dokonalý komfort jazdy a možnosť
dynamického riadenia.

Ľahká priestorovo úsporná, ale napriek
tomu pevná konštrukcia, ktorá
zabezpečuje veľmi jemné pruženie.
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Bezpečnosť bez kompromisov.
Pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť členov Vašej rodiny bola karoséria Tivoli plánovaná tak, aby bola mimoriadne pevná a masívna. Je na 71%
vyrobená z veľmi nákladnej, ale v porovnaní s tradičnou oceľou z ľahšej a omnoho pevnejšej ocele (40% karosérie je priam z ultrapevnej bórovej
ocele). Prvky karosérie, ktoré sú najviac vystavené silovým účinkom prípadných nárazov, boli vyrobené dokonca špeciálnou technológiou, ktorou
sa strojnásobuje odolnosť normálnej ocele.
Pasívnu bezpečnosť medzi inými zaručuje 7 airbagov, čím sa vo svojej kategórii vozidlo vyznačuje.
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Bezpečnostné pásy s
dvojitým predpínacím
zariadením
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Elektronický stabilizačný systém (ESP)
Systém ESP okamžite zakročí, ak dôjde u niektorého z kolies ku šmyku, alebo ak zaregistruje
pretáčavosť alebo nedotáčavosť. Časťou systému je protipreklzový systém FTCS, elektrický rozdeľovač
brzdnej sily EBD, protiblokovací systém ABS, aktívny systém bezpečnosti proti prevráteniu ARP,
asistent rozjazdu do kopca HSA, ďalej brzdový asistent a systém signalizácie núdzového zastavenia
HBA-ESS.

7 airbagov

Prvky karosérie s veľkou pevnosťou
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Asistent rozjazdu do kopca HSA

TPMS systém monitorovania tlaku v pneumatikách

Autonomný systém núdzového brzdenia (AEBS)

Predný a zadný parkovací radar, resp. zadná parkovacia
kamera
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Strešné okno so senzorom proti zaseknutiu

Strešné lišty

Čelné sklo a bočné okná s ochranou proti UV žiareniu Solar Control...

...s Privacy zatmenými zadnými oknami

Audiosystém riadený z volantu

Tempomat

Palubný počítač s 3,5" LCD displejom

2 DIN audiosystém s ovládaním telefónu cez Bluetooth

Elektrické sťahovanie okien (na strane vodiča s ochranou proti privretiu)

Zadný spojler s tretím LED brzdovým svetlom

Predný a zadný parkovací radar

Parkovacia kamera

Multimediálny systém Smart Audio so 7" dotykovým displejom

Zásuvky USB a AUX/HDMI

Manuálna klimatizácia

Dvojzónová automatická klimatizácia

Predné hmlové svetlá

Zadné hmlové svetlá

Automaticky zaklápané vonkajšie spätné zrkadlá

Sklápací štartovací kľúč

Detektor dažďa a stmievania

Rozmerná odkladacia schránka

Náladové osvetlenie interiéru na dverách a strednej konzole

Držiak na slnečné okuliare na strešnej konzole

Bezkľúčové štartovanie (Tlačidlo Start-stop)

Meniteľná odkladacia sieťka na zadnej časti predných sedadiel (podľa farby priestoru pre cestujúcich)

Lakťová opierka vpredu s ukladacím priestorom...

...a držiakom na poháre

Lakťová opierka vzadu s držiakmi na poháre

Priehradky na fľaše na dverách
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BLACK PACK balík s dvoma odtieňmi farieb

VOLITEĽNÉ VNÚTORNÉ FARBY

VONKAJŠIE ROZMERY

KOŽENÉ ČALÚNENIE
(čierne)

SIVÉ ČALÚNENIE
STRECHY

WHITE PACK balík s dvoma odtieňmi farieb

ČIERNY INTERIÉR

DISKY

18" HLINÍKOVÝ DISK S PNEUMATIKAMI 215/45
R18

16" HLINÍKOVÝ DISK S PNEUMATIKAMI 205/60
R16

ČALÚNENIE Z TKANINY
(béžové)
BÉŽOVÉ
ČALÚNENIE
STRECHY

BÉŽOVÝ INTERIÉR

18" DIAMOND CUTTING STRIEBORNÝ S
PNEUMATIKAMI
215/45 R18 (balík WHITE PACK)

1555 mm
1795 mm

KOŽENÉ ČALÚNENIE
(béžové)

18" DIAMOND CUTTING ČIERNY S
PNEUMATIKAMI
215/45 R18 (balík BLACK PACK)

ČALÚNENIE Z TKANINY
(čierne)

2600 mm
4195 mm

16" OCEĽOVÝ DISK S PNEUMATIKAMI 205/60
R16

1590 mm
(1600 mm)

VOLITEĽNÉ VONKAJŠIE FARBY

HNEDÁ PREŠÍVANÁ
KOŽA
SIVÉ STROPNÉ
ČALÚNENIE

1555 mm

INTERIÉR V PREVEDENÍ HNEDÁ PREŠÍVANÁ KOŽA (VÝBAVA DOSTUPNÁ LEN PRE DLX PLUS)
Grand biela
[WAA]
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Techno sivá
[ACT]

Space čierna
[LAK]

Silent strieborná
[SAI]

Dandy modrá
[BAS]

REDDISH oranžová
[RAT]
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VÁŠ AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

Obrázky a texty uvedené v letáku majú len informačný charkter, vyhradzujeme si právo na zmenu.

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

