od

18.490 € STYLE+

Ak

c

STYLE+

V

platné pre vozidlá objednané od 6. 9. 2022
Uvedené ceny a špecifikácie sa vzťahujú iba na skladové vozidlá.

STYLE+ PAKET
SE ZVÝHODNENÍM 1 000 €*
+

Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní –
vzadu

HLAVNÉ PRVKY
ŠTANDARDNÉ VÝBAVY
Chytré systémy a bezpečnostní asistenti
LED svetlá denného svietenia
(predné a zadné)

+

Vyhrievanie predných sedadiel

+

Vyhrievaný volant

Tempomat

+

Dvojzónová automatická klimatizácia

Kožený volant a kožená hlavica radiacej
páky (MT)

+

Sklá so zvýšeným tónovaním "PRIVACY
GLASS" (sklá v zadných bočných dverách
a vo dverách batožinového priestoru),
Zadný spojler so zabudovaným LED
brzdovým svetlom

+

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

16" ALU disky, pneumatiky 205/65 R16

Smart Audio Multimedia systém s 8"
dotykovým displejom, USB + IPod
funkcia + zadná parkovacia kamera +
Andriod Auto & CarPlay + DAB + BT
handsfree
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním a sklopným kľúčom
Strešné lyžiny (čierna farba)
*Vo verzii STYLE+ získate STYLE+ paket (v cene 1 500 €)
za 500 € = zvýhodnenie 1 000 €.

2WD

Automatická alebo
manuálna prevodovka

1.5 benzínový
motor s 163 k

720 l základný objem
batožinového priestoru

Záruka 5 rokov
alebo 100 000 km

Podrobný cenník doplnkovej výbavy a kompletný zoznam
prvkov štandardnej výbavy nižšie na ďalších stranách cenníka

Tento akčný model je možné ľubovoľne kombinovať s oboma typmi prevodovky (MT/AUT).
Všetky fotografie sú len ilustračné.

5 rokov
asistenčné služby

STUPNE VÝBAVY
Ceny sú uvedené v EUR vr. DPH (20 %)
STYLE+

STUPNE VÝBAVY

18 490

MOTORIZÁCIA:

vč. DPH

Cena obsahuje výbavový
stupeň STYLE za 17 990
a zvýhodnený Style+
paket za 500.

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA: 5 ROKOV / 100 000 KM
VÝBAVA

KÓD VÝBAVY

S

ASISTENČNÉ SYSTÉMY

ZAVESENIE KOLIES, VOLANT, BRZDY

VÝBAVA

Pohon predných kolies (FWD)
PT6

1 290

Start-Stop systém

S

Predné zavesenie McPherson

S

Zadná torzná tyč

S

Nastaviteľný teleskopický stĺpik riadenia (4 smery)

S

Mechanický zámok stĺpika riadenia

S

Elektrický posilňovač riadenia, intenzita asistencie závislá od rýchlosti

S

Voliteľné módy posilňovača riadenia (Normal/Sport) - iba v kombinácii s manuálnou prevodovkou

S

ABS a EBD

S

Kontrola trakcie (FTCS)

S

Elektronický stabilizačný program (ESP)

S

Brzdový asistent (BAS)

S

Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)

S

Asistent autonómneho núdzového brzdenia (AEBS) vrátane varovania pred nebezpečenstvom čelného nárazu (FCW)

S

Asistent rozjazdu do kopca (HSA)

S

Hydraulický brzdový asistent (HBA)

S

Výstraha pri núdzovom zastavení (ESS)

S

Asistent zjazdu z kopca (HDC)

S

Systém varovania pri opúšťaní jazdného pruhu (LDWS)

S

Systém udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKAS)

S

Systém rozpoznania dopravných značiek (TSR)

S

Upozornenie na rozjazd vozidla pred vami (FVSA)

S

Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDA)

S

Upozornenie na pozornosť vodiča (DAA)

S

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými LED smerovkami, detekce slepého úhlu (BSD),
asistent pro změnu jízdního pruhu (LCA), asistent pro bezpečné vystoupení z vozu (EAF), výstraha zadního
příčného provozu (RCTA) - pro AUT6 s automatickou intervencí (RCTA-i)

E17

SAFETY

Airbagy vodiča a spolujazdca (dvojstupňové), airbag spolujazdca s deaktiváciou

S

Bočné airbagy vpredu

S

Hlavové airbagy

S

Kolenný airbag vodiča
BEZPEČNOSŤ

S

Manuálna prevodovka, 6-rýchlostná, s indikáciou radenia Gear Shift Indicator
Automatická prevodovka Aisin, 6-rýchlostná, inteligentné jazdné režimy (Eco/Power/Winter)

STYLE+

CGK

SAFETY

Imobilizér

S

Alarm systém

S

Automatické zamknutie dverí po rozjazde

S

Detský bezpečnostný zámok

S

Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek ISOFIX na zadných sedadlách

S

Predné bezpečnostné pásy s dvojitými predpínačmi, vrátane signalizácie nezapnutých bezpečnostných pásov

S

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov na zadných sedadlách

S

Predné hlavové opierky posuvné

S

Zadné hlavové opierky (3x)

S

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 6.9.2022.
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu SsangYong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou
Uvedené ceny a špecifikácie sa vzťahujú iba na skladové vozidlá.

STUPNE VÝBAVY
KÓD VÝBAVY

Ovládanie audiosystému na volante
6 reproduktorov
Smart Audio Multimedia systém s 8" dotykovým displejom, USB + IPod funkcia + zadná parkovacia kamera +
Andriod Auto & CarPlay + DAB + BT handsfree
Bezdrôtové nabíjanie (15 W)
16” oceľové disky, pneumatiky 205/65 R16
16" ALU disky, pneumatiky 205/65 R16
18" ALU disky Diamond Cutting - čierna, pneumatiky 215/50 R18
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
Sada na opravu pneumatík
Dekoračné chrómové lišty pod čelným sklom a bočnými oknami
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Projektorové svetlomety s manuálnym výškovým nastavením
LED svetlomety s manuálnym výškovým nastavením
LED svetlá denného svietenia
LED zadné a brzdové svetlá
Predné hmlové svetlá
Zadné hmlové svetlo
Automatické zapínanie svetiel, automatické ovládanie diaľkových svetiel, dažďový senzor, vnútorné spätné
zrkadlo s automatickým stmievaním
Termo-absorbčné sklá predných dverí
Tónované sklá
Sklá so zvýšeným tónovaním "PRIVACY GLASS" (sklá v zadných bočných dverách a vo dverách batožinového
priestoru), Zadný spojler so zabudovaným LED brzdovým svetlom
Strešné lyžiny (čierna farba)

CVA
CET
ILH

E03

ROP

CH2

SFA

STYLE+
S
STYLE+/SPORT
S
570
S
STYLE+/SPORT
S
S
TECH
S
S
TECH
S
S
S
S
STYLE+/SPORT
S
S
S
S
STYLE+/SPORT
S
S
S
S
S
S
S
S

II6
TAK
E20

RLB

E37

TECH
S
STYLE+
SPORT
S
S
S
S
S
690
S
S
S
S
TECH
S
S

E09

STYLE+/SPORT
S

DISKY

MULTIMEDIA

Tempomat
Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní - vzadu
Palubný počítač vrátane monochromatického displeja 3.5"
HD LCD prístrojová doska - 10,25”
Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky (pre manuálnu prevodovku)
Vyhrievaný volant
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu, okno vodiča na jeden dotyk (dolu)
Elektrické ovládanie okna vodiča na jeden dotyk (hore i dolu) + ambientné osvetlenie interiéru
Interiérové kľučky dverí v striebornej farbe
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a sklopným kľúčom
Bezkľúčové odomykanie vozidla, vrátane bezkľúčového štartovania (start-stop button) a elektronického
zámku stĺpika riadenia
Osvetlenie zámky
Zadný stierač s ostrekovačom
Vyhrievanie zadného okna
Manuálna klimatizácia
Dvojzónová automatická klimatizácia
Predná lakťová opierka
Textilný poťah sedadie
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Zadné operadlo delené, sklopné (v pomere 60:40)
Vyhrievanie predných sedadiel
Textilné koberce
Slnečné clony s kozmetickým zrkadlom
Stmívateľné ovetlenie interiéru
Kryt batožinového priestoru
Pevná podlaha batožinového priestoru

EXTERIÉR

INTERIÉR / KOMFORT

STUPNE VÝBAVY

16” oceľové disky,
pneumatiky
205/65 R16

16" ALU disky,
pneumatiky
205/65 R16

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 6.9.2022.
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu SsangYong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou
Uvedené ceny a špecifikácie sa vzťahujú iba na skladové vozidlá.

18" ALU disky Diamond
Cutting - čierna,
pneumatiky 215/50 R18

STUPNE VÝBAVY
STYLE+

STUPNĚ VÝBAVY
WAA

S

Metalická farba SPACE čierna

LAK

490

Metalická farba PLATINUM šedivá

ADA

490

Metalická farba DANDY modrá

BAS

490

Metalická farba CHERRY červená

RAV

490

GRAND biela (WAA)

SPACE čierna (LAK)

DANDY modrá (BAS)

CHERRY červená (RAV)

PLATINUM šedivá (ADA)

Béžová

EBG

voliteľné

Čierna

LBH

voliteľné

FARBY INTERIÉRU

FARBY
INTERIÉRU

BARVY EXTERIÉRU

FARBY
EXTERIÉRU

Základná farba GRAND biela

Textilný
poťah

Textilný
poťah

Čierny interiér (LBH)

Béžový interiér (EBG)

*foto je iba ilustratívne, na slovenskom trhu je v ponuke iba textilný poťah sedadiel

*foto je iba ilustratívne, na slovenskom trhu je v ponuke iba textilný poťah sedadiel

V rámci akčného modelu TIVOLI Grand STYLE+ získate STYLE+ paket alebo SPORT paket so zvýhodnením 1 000 €.
STYLE+ paket: Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní - vzadu; Vyhrievanie predných sedadiel; Vyhrievaný
volant; Dvojzónová automatická klimatizácia; Sklá so zvýšeným tónovaním “PRIVACY GLASS” (sklá v zadných
bočných dverách a vo dverách batožinového priestoru), Zadný spojler so zabudovaným LED brzdovým svetlom;
16” ALU disky, pneumatiky 205/65 R16

*v rámci akčného modelu Tivoli GRAND STYLE+ získate STYLE+ paket (v cene 1 500 €) za 500 € = zvýhodnenie 1 000 €. Celková
cena akčného modelu so STYLE+ paketom je 18 490
90 € (17 990
90 € + 500 €). Nedá sa kombinovať so SPORT paketom.

STYLE+
(CVA, SFA, ILH,
TAK, CH2, E09)

Akčná cena
500*

(tzn. zvýhodnenie
1 000)

NEBO
PAKETY

SPORT paket: Signalizácia vzdialenosti pri parkovaní - vzadu; Vyhrievanie predných sedadiel; Vyhrievaný

volant; Dvojzónová automatická klimatizácia; Sklá so zvýšeným tónovaním “PRIVACY GLASS” (sklá v zadných
bočných dverách a vo dverách batožinového priestoru), Zadný spojler so zabudovaným LED brzdovým
svetlom; 18” ALU disky Diamond Cutting - čierna, pneumatiky 215/50 R18

SPORT

(tzn. zvýhodnenie
1 000)

**v rámci akčného modelu Tivoli GRAND STYLE+ získate SPORT paket (v cene 1 890 €) za 890 € = zvýhodnenie 1 000 €.
Celková cena akčného modelu so SPORT paketom je 18 880 € (17 990 € + 890 €). Nedá sa kombinovať so STYLE+ paketom.

TECH paket: Bezkľúčové odomykanie vozidla, vrátane bezkľúčového štartovania (start-stop button)

a elektronického zámku stĺpika riadenia; Bezdrôtové nabíjanie (15 W); Automatické zapínanie svetiel,
automatické ovládanie diaľkových svetiel, dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmievaním; Elektrické ovládanie okna vodiča na jeden dotyk (hore i dolu) + ambientné osvetlenie interiéru

SAFETY paket: Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými LED smerovkami, detekce

slepého úhlu (BSD), asistent pro změnu jízdního pruhu (LCA), asistent pro bezpečné vystoupení z vozu (EAF),
výstraha zadního příčného provozu (RCTA) - pro AUT6 s automatickou intervencí (RCTA-i); Kolenný airbag vodiča

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 6.9.2022.
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu SsangYong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou
Uvedené ceny a špecifikácie sa vzťahujú iba na skladové vozidlá.

Akčná cena
890**

TECH
(E37, ROP, II6,
E03)

850

SAFETY
(E17, CGK)

850

TECHNICKÉ ÚDAJE
MOTOR

Rozmery

Hmotnosti

Motor

2WD (pohon predných kolies)

Druh pohonu
Prevodovka
Emisná norma
Vonkajšia dĺžka
Vonkajšia šírka
Vonkajšia výška
Rozvor
Predný
Rozchod kol
Zadný
Predný
Previs
Zadný
Predný nájazdový uhol
Zadný nájazdový uhol
Prechodový uhol
Minimálna svetlá výška
Polomer otáčania

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
°

Objem batožinového
priestoru
(podľa štandardu VDA 214)

L

Celková hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Celková
Brzdeného
hmotnosť
Nebrzdeného
prívesu
Palivo
Objem palivovej nádrže
Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih
Kompresný pomer
Počet a usporiadanie
valcov
Maximálny výkon

Výkon

1.5 Benzínový turbo motor GDI

Maximálny krútiaci moment

Maximálna rýchlosť
Kombinované
emisie CO2
Spotreba
Kombinovaná
paliva
Město
Diaľnice

6MT

6AT
Euro 6D-Step2

1 646 (1 660 so strešnými lyžinami)
1555
1555
888
992
18,0
22,5
16,3
167
5,3
Základný objem = 720
2. rad sedadiel zložený (40%) = 1 004
2. rad sedadiel zložený (60%) = 1 156
2. rad sedadiel zložený (100%) = 1 440

mm
m

kg
kg
kg

1 000

kg

500

–
L
cm3
mm
–

Benzín
50
76 x 82,5
9,5 : 1

–

4 v rade

kW/ot./min-1
k/ot./min-1
Nm/rpm
Nm/ot.min-1
km/h

120 / 5000~5500
163 / 5000~5500
280 / 1 500~4 000
181

175

g/km

163 (160*)

175

L/100 km
L/100 km

7,23
8,79

7,77
9,84

L/100 km

6,30

6,64

260 / 1 500~4 000
26,5 / 1 500~4 000

* Start-Stop systém

VONKAJŠIE ROZMERY

Spotreba paliva sa môže líšiť podľa stavu vozovky alebo návykov vodiča.
Deklarovaná spotreba paliva a emisie CO2 boli stanovené podľa novo zavedenej metodiky WLTP (Worldwide Harmonizd Light Vehicles Test Procedure) a dodatočne merané metódou RDE
(Real Drive Emission) počas cestných skúšok. Motory spĺňajú emisnú normu EURO 6d-Step2. Údaje sa netýkajú jedného konkrétneho vozidla a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na
účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel.

1646 mm

1555 mm

4480 mm

Všetky ceny sú uvedené v € (eurách) vrátane DPH. Cenník je platný od 6.9.2022.
Pre konkrétnu ponuku sa prosím vždy obráťte na najbližšieho predajcu SsangYong. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú len informatívne, odporúčané spoločnosťou
Uvedené ceny a špecifikácie sa vzťahujú iba na skladové vozidlá.

1555 mm

