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ŽIVOT V POHYBU
V robustním a stylovém TIVOLI Grand se ukrývá spousta 
společných dobrodružství.

#�leisurely�life�#�family�#�travel�#�trendy�SUV
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VÝJIMEČNÝ STYL
Díky elegantním aerodynamickým tvarům a LED 
světlometům s automatickým výškovým nastavením 
vyzařuje z TIVOLI Grand výjimečnost a propracovanost.

❶

❷

❶ LED světlomety s automatickým výškovým nastavením    
❷ Maska chladiče
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ROBUSTNÍ A VYNALÉZAVÉ
Designové zadní LED světlomety vytvářejí moderní,  

živý vzhled tohoto rodinného kombi vozu.

❶

❷

❶ Zadní kombinované LED světlomety   ❷ Zadní nárazník
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ATRAKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ
Výrazný boční profi l dodává novému TIVOLI Grand sebevědomí 
a podtrhuje praktičnost tohoto rodinného kombi vozu pro 
každodenní využití.

❶

❷

❶ LED směrovky   

❷ 18" ALU kola "Diamond Cutting"
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PROPOJENÍ USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT
Vytříbený design interiéru je přehledný a intuitivní.  
Řidič získává v TIVOLI Grand přesné aktuální informace a může 
se tak plně soustředit na požitek z řízení.
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10,25" barevný TFT-LCD přístrojový panel

Moderní přístrojový panel poskytuje širokou škálu důležitých 
informací s obdivuhodnou ostrostí a čistotou obrazu, čímž značně 
obohacuje zážitek z jízdy.

9" HD AVN systém se zadní parkovací kamerou 
a Bluetooth připojením telefonu

8" Smart audio systém se zadní parkovací kamerou a Bluetooth 
připojením telefonu

Google Android Auto a Apple CarPlay

❶  Digitální palubní deska s 
navigací

❸ Zrcadlení AV systému

❷ Plnohodnotná navigace
❹ Navigační pokyny 

"krok za krokem"

❶ ❷

❸ ❹
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DŮRAZ NA VÝKON
Spolehlivý 4-válcový motor s turbodmychadlem, velmi přesné řazení a 
volba inteligentních jízdních režimů vám pomohou překonat jakoukoliv 
vzdálenost s mimořádným požitkem z jízdy.

6-ti stupňová automatická převodovka 
AISIN
Převodovka instalovaná a prověřená v jedněch z 
nejlepších vozů světa nabízí plynulé a tiché řazení s 
maximální efektivitou spotřeby paliva.

Inteligentní jízdní režimy
Volitelné jízdní režimy (Normal/Sport/Winter) optimalizují trakci a chování vozidla 
včetně změny převodů automatické převodovky dle aktuálních preferencí řidiče a 
stavu vozovky.

Normal Sport Winter

Základní jízdní režim, který poskytuje 
řidiči vyrovnaný výkon vozidla a 
optimální spotřebu paliva.

Jízdní režim určený pro rychlejší 
akceleraci a dynamický styl jízdy.

Rozjezd vozidla probíhá na zařazený 2. 
rychlostní stupeň (1. se vynechá), což 
zlepšuje záběr pneumatik na kluzké 
vozovce.

6-ti stupňová manuální převodovka
6-ti stupňová manuální převodovka je pro ty, které baví 
maximální zapojení řidiče do ovládání vozu. Optimalizo-
vané převodové poměry zajišťují hladké a přesné řazení 
převodových stupňů, snižují spotřebu paliva a optimalizují 
plynulost jízdy.

Max. výkon
163 k / 5500 ot./min

Max. točivý moment (s MT)
280 Nm / 1500 - 4000 ot./min

1.5 GDi-Turbo 
benzínový motor
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KAŽDÝ CÍL NA DOSAH
S vyloženě rodinným SUV TIVOLI Grand pro vás nebude 
žádný cíl daleko při zachování maximálního cestovního pohodlí.

#�adventure�#�surfi ng�#�sunset�#�space
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KOMFORT PROMYŠLENÝ DO DETAILU
Nastavitelná sedadla, velkorysý prostor pro nohy na zadních sedadlech 
a veliký zavazadlový prostor nabízí řidiči i pasažérům skvělý komfort 
dotažený do posledního detailu.

Zadní sedadla sklopná v úhlu 32,5°
Pro vyšší cestovní pohodlí lze opěradla zadních sedadel 
naklonit až o 32,5° ze svislé polohy.

32,5º

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech
Díky elektricky nastavitelnému sedadlu je vámi preferovaná poloha při 
řízení doslova na dosah ruky.
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Variabilita zadních sedadel

1440
OBJEM 
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU 

litrů

Standard (720ℓ) Zadní sedadla složená ze 40 % (1004ℓ)

Zadní sedadla složená z 60 % (1156ℓ) Složená zadní sedadla (1440ℓ)
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INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE JAKO POZORNÝ POMOCNÍK V KAŽDÉM OKAMŽIKU
Technologie DEEP CONTROL se nebývale přibližuje k cíli dokonalé bezpečnosti. Ať jezdíte po 
městě nebo vyrážíte na daleké cesty, DEEP CONTROL vám dopřeje pocit jistoty a posouvá 
bezpečnost při jízdě na zcela novou úroveň.

Asistent bezpečného vystoupení z vozidla (EAF)
Při vystupování ze zaparkovaného vozidla v situaci, kdy se jiné vozidlo 
blíží zezadu, se spustí výstražné zvukové znamení EAF a na panelu se 
zobrazí ikona s varováním.

Upozornění na rozjezd vozidla před vámi (FVSA)
Když stojíte a vozidlo před vámi se rozjede, funkce FVSA aktivuje vizuální 
a akustické upozornění.

Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA)
Funkce SDA nepřetržitě monitoruje rychlost a vzdálenost  
a vždy spustí výstražný zvuk, pokud není dodržená bezpečná  
brzdná vzdálenost od vozidel před vámi.

Rozpoznávání dopravních značek (TSR)
Systém rozpoznává a zobrazuje dopravní značky na palubním počítači 
včetně rychlostních limitů.
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Asistent změny jízdního pruhu (LCA)
Při pokusu o přejetí do jízdního pruhu, ve kterém se nachází vozidlo ve 
vzdálenosti do 70 m a blíží se vysokou rychlostí, LCA výstražně zabliká světly ve 
zpětných zrcátkách a ozve se výstražný zvuk.

Systém sledování mrtvého úhlu (BSD)
BSD detekuje přítomnost jiného vozidla v mrtvém úhlu a výstražně zabliká 
pomocí ikon zabudovaných do vnějších zrcátek.

Zásah systému výstrahy zadního příčného provozu  
(RCTA-i)
Pokud je při couvání detekováno blížící se vozidlo, RTCA vydá alarm a 
automaticky se aktivují brzdy pro zastavení vozidla a omezení nebezpečí 
srážky.

Výstraha zadního příčného provozu (RCTA)
Řidič je varován v případě, že snímač odhalí překážku v dráze vozu při 
parkování nebo couvání.

Systém autonomního nouzového brzdění (AEBS)
Při detekci chodce nebo jiného vozidla ve stanovené dráze systém AEBS 
automaticky vypne plyn a aktivuje brzdy, aby se snížilo nebezpečí vážné srážky.

Systém výstrahy při nebezpečí srážky s vozidlem vpředu 
(FCW)
Pomocí kamery a snímačů radaru systém sleduje rychlost a vzdálenost mezi 
vozidly a varuje řidiče v případě možného nebezpečí srážky.

Asistent přepínání dálkových světel (HBA)
Monitorováním předních světlometů přijíždějících vozidel a zadních 
kombinovaných světel vozidel před vámi systém HBA analyzuje úroveň 
okolního světla a automaticky přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly.

Upozornění na únavu řidiče (DAA)
Vozidlo neustále sleduje jízdní vzorce a při detekci nepozorného řízení spustí 
funkce DAA výstražnný zvuk a doporučí řidiči zastavit a odpočinout si.

Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS)
Systém LKA využívá přední kameru ke sledování vyznačených jízdních pruhů. 
Při detekci pokusu o změnu jízdního pruhu bez předchozí signalizace tento 
systém automaticky koriguje systém elektrického posilovače řízení tak, aby 
udržel vozidlo v původním jízdním pruhu.

Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDWS)
Funkce LDW informuje řidiče, jakmile modul přední kamery zaznamená 
neúmyslné opuštění jízdního pruhu.
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BEZPEČÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Rodinné SUV TIVOLI Grand se svými komplexními bezpečnostními prvky vás maximálně ochrání 
ve všech nebezpečných situacích.

Aktivní ochrana proti převrácení (ARP)
Funkce ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivá 
kola aplikuje brzdnou sílu tak, aby se zabránilo 
převrácení vozidla při manévrech ve vysoké rychlosti.

Signalizace nouzového brzdění (ESS)
Při prudkém brzdění funkce ESS automaticky aktivuje 
výstražná světla, aby varovala řidiče za vámi.

Asistent sjíždění z kopce (HDC)
Aktivováním funkce HDC při jízdě z extrémně strmých 
svahů vozidlo automaticky přeřadí na nižší převodový 
stupeň a spustí přerušované brzdění tak, aby byl 
zajištěn bezpečný a pomalý sjezd.

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
Při uvolnění brzdového pedálu během rozjezdu 
do prudkého svahu zachová HSA tlak brzd, dokud 
nepřidáte plyn, čímž zabrání couvnutí vozidla.
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Dvojitý předepínač bezpečnostních pásů
Předepínací mechanismus výrazně snižuje nebezpečí 
vážného poranění.

Indikátor zapnutí/vypnutí předního 
airbagu spolujezdce
Přední airbag spolujezdce lze deaktivovat tlačítkem 
(např. pokud je na sedadle spolujezdce instalována 
dětská sedačka).

7 airbagů
1  Airbag řidiče 2  Kolenní airbag řidiče 3  Přední airbag spolujezdce
4  Přední boční airbag (levý/pravý)  5  Hlavový airbag (levý pravý)

OCEL S VYSOKOU PEVNOSTÍ V TAHU (HSS)
71,1%

⓵

⓶

⓷

⓸

⓹
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VYBERTE SI SVOU BARVU
Vyberte si z široké palety trendy barev tu, která nejlépe odpovídá 
vašemu vkusu.

#�passions�#�coff ee�#�colours�#�convenience
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Projektorové světlomety

LED přední mlhová světla Halogenová přední mlhová světla

Mřížka chladiče s vysokým leskem

Lesklé černé obložení A-sloupku

Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka

EXTERIÉR
Standardní výbava nového TIVOLI Grand je již velmi bohatá. Není však problém si individuálně nakonfigurovat 
vozidlo řadou doplňkových prvků výbavy, které umocní vaše pohodlí a požitek z jízdy.

18" ALU kola Diamond Cutting 
- černá, penumatiky 

215/45 R18 

16" ALU kola, 
pneumatiky 
205/65 R16

16" ocelová kola, 
pneumatiky 
205/65 R16

Systém automatického zamykání dvěří

KOLA
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Chromové lišty pod bočními okny a kolem kapotyZadní mlhová světla

Lesklé černé obložení C-sloupku

Střešní ližinyAerodynamický zadní spoiler / Vysoko umístěné LED 
brzdové světlo

Bezpečnostní elektricky ovládané okno na straně řidiče Aerodynamické stěračeZadní odrazky Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Prahové lišty předních dveří z nerezové oceli Zadní parkovací kamera a displej
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Standardní palubní deska MP3 audio Automatická dvouzónová klimatizace Manuální klimatizace

Startovací tlačítko Dešťový senzor Panel s přepínači

Vyhřívání předních sedadelMultifunkční ovladač na volantu (hands-free, audio, 
tempomat)

Ventilovaná přední sedadla

Vyhřívaný volant

INTERIÉR

Bezdrátové nabíjení
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Ambientní osvětlení dveří

Velkoobjemové odkládací přihrádky ve dveřích

Osvětlené kosmetické zrcátko

Přední loketní opěrka s úložným prostorem

Ambientní osvětlení středového panelu

Středový panel se dvěma držáky nápojů

Sklopný klíč s centrálním zamykáním 
na dálkové ovládání

Zadní loketní opěrka

Dělící příčka zavazadlového prostoru / standard Kryt zavazadlového prostoru

6 reproduktorů (4 ve dveřích, 2 výškové reproduktory)6 reproduktorů (4 ve dveřích, 2 výškové reproduktory)

Zavazadlový prostor pod dělící příčkouOrganizér v podobě pružných popruhů
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VZORNÍK BAREV

BARVY EXTERIÉRU

Základní barva GRAND bílá (WAA) Metalická barva PLATINUM šedivá (ADA) Metalická barva DANDY modrá (BAS)

Metalická barva SPACE černá (LAK)Metalická barva CHERRY červená (RAV)Metalická barva SILENT stříbrná (SAI)
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BARVY INTERIÉRU

Černý interiér (LBH)* Béžový interiér (EBG)*

Textilní potah Textilní potah

*foto je pouze ilustrativní, na českém trhu je dostupný pouze textilní potah sedadel *foto je pouze ilustrativní, na českém trhu je dostupný pouze textilní potah sedadel
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VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)

1555mm

1646mm

1555mm
4480mm

1810mm
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WAE Kft.
2040 Budaörs,  
Szabadság ucta 117.
www.ssangyong.cz

Některé prvky výbavy uvedené v této brožuře jsou volitelné a nemusí být dostupné u všech 
modelů na všech trzích. Ve všech specifikacích mohou nastat změny bez předchozího 
upozornění. Aktuální informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

VÁŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:




