Ssangyong Tivoli je tady!
Investice mnoha set milionů eur, 4 roky vývoje, zbrusu nová modulární podvozková platforma
sportovní a mladistvý design, náročně vypracovaný interiér, zbrusu nové motory a vynikající
bezpečnost od nejstaršího výrobce automobilů v Jižní Koreji a specialisty na vozy SUV a pohon 4x4.
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Přitahuje pohledy.
Tivoli, podobně jako krásné, historické italské město,
které inspirovalo jeho jméno, vyzařuje intenzivní radost ze života.
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Sílu vyzařující, sebevědomý vzhled.
Typická, úzká mřížka chladiče s křivkami, vinoucími se pod prvními
světlomety, připomíná siluetu plachtícího dravého ptáka s kořistí.

LED denní světla a xenonová dálková světla

Dvoutónový přední nárazník
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Sportovní profil.
Dynamicky stoupající pasová linie, lesklé černé vložky na sloupku A a C.

Dvoutónové vnější zrcátko s integrovaným indikátorem LED
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Chromovaný ozdobný proužek, který prochází spodním okrajem čelního skla a bočních
oken
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Vyvážený, přece však jedinečný vzhled zadní části.
Široké oblouky nad zadními koly s harmonicky přiléhajícími svítilnami vyzařují mladistvou sílu.

LED denní zadní světlo a brzdové světlo

Zadní mlhové světlo umístěné ve středu nárazníku
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Ciťte se jako doma!
Mimořádně prostorné, obložení z vysoce kvalitních materiálů, symetricky a ergonomicky vytvořený interiér.

Volitelné v tradičním tmavém …

…nebo v elegantním béžovém provedení
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...nebo v luxusním provedení hnědá prošívaná kůže (výbava dostupná pouze pro DLX Plus)
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Přehledná přístrojová deska s individuálně volitelnými funkcemi.
Sportovní volant se zkrácenou spodní stranou, potažený na dotek příjemnou, jemnou kůží, přístrojová deska s LED podsvícením s nastavitelnými barvami, multimediální navigační jednotka se 7“ obrazovkou, to vše slouží Vašemu pohodlí.

Palubní počítač s 3,5“ LCD displejem

Přístrojová deska Super-vision s LED diodami

ČERNÁ

ŽLUTÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

BLANKYTNĚ MODRÁ

BÍLÁ

podsvícení přístrojové desky nastavitelné v 6 různých barvách

7“ navigace s kompletní mapou
Evropy

Vyhřívaný volant
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Telefon Bluetooth + audio
reproduktor

Funkce Mirroring

Přehledná středová konzola
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Královský komfort pro všech pět cestujících.
Sportovní, ergonomicky navržené, oceněné sedačky Tivoli sledují linii lidského těla a v zájmu maximálního
pohodlí se vyrábějí s výplní se dvěma druhy tvrdosti.
A tak sezení v nich není únavné ani na delších cestách, sedačky poskytují tělu vynikající boční oporu.
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Ve své třídě má jeden z nejprostornějších, vysoce variabilních prostorů pro
cestující i zavazadla.
Díky nesmírně velkému zavazadlovému prostoru Tivoli, o objemu 423 litrů, zadním sedadlům, které lze sklopit v poměru 60:40, ale třeba i sklopit do roviny, a bezpočetným menším a
větším úložným přihrádkám v zavazadlovém prostoru, nemusíte nic nechávat doma!

27,5°
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Ventilované sedadlo řidiče

Vyhřívaná přední sedadla

Zadní sedadla sklopená o 27,5° s téměř rovným prostorem pro nohy

Zadní sedadlo sklopené (40%)

Zadní sedadlo sklopené (60%)

Zadní sedadla sklopená do roviny
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Úplně nově vyvinuté motory a převodovky.
Zbrusu nové 1,6 litrové benzínové motory, vyrobené ze slitiny hliníku, a rovněž
hliníkové 1,6 litrové dieselové motory s přímým vstřikováním paliva a společným
tlakovým potrubím, s turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, které
Ssangyong vyvinul v Evropě a které odpovídají poslední emisní normě EURO6, mají
úctyhodný točivý moment, a přitom pracují velmi tiše a úsporně. U obou motorů lze
volit šestistupňovou manuální nebo šestistupňovou automatickou převodovku Aisin.

1,6 e-XGi benzinový motor
128 LE / 160 Nm

1,6 e-XDi dieselový motor
115 LE / 300 Nm
Šestistupňová manuální převodovka
(s funkcí GSI)

ISG Start-Stop řídící systém
motoru

Šestistupňová automatická převodovka Aisin

3 druhy volitelného režimu
Eco

Pro snížení spotřeby a emisí, u variant
s manuální převodovkou systém
ISG automaticky zastaví motor
(např. při stání na červené).
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– blok motoru z lehkého kovu
– neustále se měnící řízení ventilů
– sací potrubí s proměnnou délkou
– moderní rozvodový řetěz s nižší
hlučností

– turbodmychadlo s variabilní geometrií
– společné tlakové potrubí
– přímé vstřikování
– řetězový pohon

pro co možná nejnižší spotřebu
Power
zvýšená dynamika pro snadnější
předjíždění
Winter
Převodovka přepne do 2.
rychlostního stupně a tak
napomáhá rozjezdu na kluzké
cestě
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Výjimečný zážitek z jízdy i v náročných jízdních podmínkách.
Ssangyong vyrábí vozidla s pohonem 4x4 již více než 60 let. Znalosti a zkušenosti získané během těchto
desetiletí ztělesňuje i zbrusu nový Tivoli crossover.
Podvozková platforma a hnací ústrojí Tivoli jsou navržené tak, aby vozidlo obstálo na silnici i v terénu,
odpovídajíc legendární spolehlivosti značky, a aby jeho řízení za všech okolností bylo příjemné a bezpečné.

AWD pohon všech kol
Aktivní AWD pohon všech kol, s plně automatickým ovládáním
elektromagnetickou spojkou, za běžných jízdních podmínek pohání
na 100% přední kola pro nižší spotřebu paliva. Když se jízdní
podmínky zhorší a systém zaznamená proklouznutí některého kola,
elektronická řídící jednotka během zlomku sekundy nasměruje
požadovaný točivý moment na zadní kola.

Přední náprava MacPherson
Funkce AWD Lock

Smart Steer řízení
Řidič Tivoli si může vybrat ze 3 různých stupňů servo posilovače:

V případě zvlášť těžkého terénu lze
zapnutím funkce AWD Lock pevně
nastavit rozložení točivého
momentu v poměru 50:50 mezi
přední a zadní nápravu.

Zadní víceprvková náprava
(verze AWD)

Vzpěra MacPherson připojená k
pomocnému rámu zaručuje plynulý chod
bez vibrací.

Torzní zadní náprava se
spirálovými pružinami
(verze FWD)
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Sport

Normal

Comfort

přímé reakce volantu, zejména při
jízdě vyšší rychlostí

pro každodenní použití

pro manévry ve městě, prováděné
nízkou rychlostí (např. parkování)

Ramena rozdělí větší náraz na
podvozek a zároveň zmirňují i
nejmenší otřesy podvozku pro
dokonalý jízdní komfort a možnost
dynamické jízdy.

Lehká, prostorově úsporná a přitom odolná
konstrukce, zajišťující velmi jemné
odpružení.
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Bezpečnost bez kompromisů.
Pro Vaše bezpečí a bezpečí Vaší rodiny je karoserie Tivoli projektována tak, aby byla mimořádně tuhá a masivní. Je vyrobena z oceli, která je o 71%
nákladnější, ale v porovnání s tradiční ocelí má mnohem větší pevnost v tahu (40% je vyrobeno z ultra pevné bórové oceli).
Ty prvky karoserie, které jsou nejvíc vystaveny síle případného nárazu, jsou vyrobeny speciální technologií, ztrojnásobující odolnost oceli.
O pasivní bezpečnost se mimo jiné stará i 7 airbagů, což je v této třídě výjimečné.

Bezpečnostní pásy s
dvojitým přepínačem
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Elektronický stabilizační program (ESP)
ESP systém okamžitě zasáhne, pokud zaznamená proklouznutí jednoho z kol, resp. zjistí nedotáčivost
anebo přetáčivost vozidla. Součástí systému je také protiprokluzový systém FTCS, automatické
rozdělení brzdné síly EBD, protiblokovací systém ABS, aktivní ochrana při převrácení ARP, asistent pro
rozjezd do kopce HSA a systém napomáhání nouzového brzdění a signalizace HBA-ESS.

7 airbagů

Vysoce pevné prvky karoserie
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HSA asistent pro rozjezd do kopce

TPMS systém kontroly tlaku pneumatik

Autonomní systém nouzového brzdění (AEBS)

Výkonné, odvětrávané brzdové kotouče Přední a zadní
parkovací radar a zadní parkovací kamera
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Prosklená střecha s pulzním ovládáním

Střešní lišty

Solar Control s UV filtrem na čelním skle a bočních oknech...

...Privacy zatmavení na zadních oknech

Ovládání audiosystému na volantu

Tempomat

Palubní počítač s 3,5“ LCD displejem

2 DIN audio systém s ovládáním telefonem pomocí Bluetooth

Elektrické ovládání okna (pulzní ovládání na straně řidiče)

Zadní spoiler se třetím LED brzdovým světlem

Přední a zadní parkovací radar

Parkovací kamera

7“ Smart Audio multimediální systém s dotykovou obrazovkou

Přípojky USB a AUX/HDMI

Manuální klimatizace

Dvouzónová automatická klimatizace

Přední mlhová světla

Zadní mlhové světlo

Automaticky sklopná vnější zrcátka

Zasouvací startovací klíček

Světelný a dešťový senzor

Velká schránka před spolujezdcem

Tlumené osvětlení na dveřích a na středové konzole

Střešní konzola s držákem na sluneční brýle

Start bez klíče (tlačítko Start-Stop)

Variabilní upevňovací síťka na zadní straně předních sedadel (ladící s barvou prostoru pro cestující)

Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem ...

... s držáky sklenic

Zadní loketní opěrka s držáky sklenic

Držáky lahví na dveřích
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BLACK PACK dvoutónový paket

VOLITELNÁ BARVA INTERIÉRU

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
(černé)

ŠEDÉ
OBLOŽENÍ
STŘECHY

WHITE PACK dvoutónový paket

ČERNÝ INTERIÉR

DISKY KOL

18“ DISKY Z LEHKÉ SLITINY S PNEUMATIKAMI 215/45
R18

16“ DISKY Z LEHKÉ SLITINY S PNEUMATIKAMI 205/60
R16

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ
(béžové)
BÉŽOVÉ
OBLOŽENÍ
STŘECHY

BÉŽOVÝ INTERIÉR

18“ DIAMOND CUTTING STŘÍBRNÉ
S PNEUMATIKAMI 215/45 R18
(balík WHITE PACK)

1555 mm
1795 mm

KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
(béžové)

18“ DIAMOND CUTTING ČERNÉ
S PNEUMATIKAMI 215/45 R18
(balík BLACK PACK)

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ
(černé)

2600 mm
4195 mm

16“ OCELOVÉ DISKY S PNEUMATIKAMI 205/60
R16

1590 mm
(1600 mm)

VOLITELNÁ VNĚJŠÍ BARVA

HNĚDÁ PROŠÍVANÁ
KŮŽE
ŠEDÉ STROPNÍ
ČALOUNĚNÍ

1555 mm

Interiér v provedení hnědá prošívaná kůže (výbava dostupná pouze pro DLX Plus)
Grand bílá
[WAA]
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Techno šedivá
[ACT]

Space černá
[LAK]

Silent stříbrná
[SAI]

Dandy modrá
[BAS]

REDDISH oranžová
[RAT]
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VAŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:

Fotografie a informace uvedené v prospektu mají pouze informační charakter, vyhrazujeme si právo na změnu.

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

