od

454.900 Kč STYLE+

Akční ceník TIVOLI GRAND STYLE+
platný od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022

STYLE+ PAKET
SE ZVÝHODNĚNÍM 30 000 Kč*
+

Signalizace vzdálenosti při parkování –
vzadu

+

Vyhřívání předních sedadel

+

Vyhřívaný volant

+

Dvouzónová automatická klimatizace

+

Skla se zvýšeným tónováním "PRIVACY
GLASS" (skla v zadních bočních dveřích
a ve dveřích zavazadlového prostoru),
zadní spoiler se zabudovaným LED
brzdovým světlem"

+

16" ALU kola, pneumatiky 205/65 R16

HLAVNÍ PRVKY
STANDARDNÍ VÝBAVY
●

Chytré systémy a bezpečnostní asistenti

●

LED světla denního svícení
(přední a zadní)

●

Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

●

Tempomat

●

Kožený volant a kožená hlavice řadící
páky (MT)

●

Smart Audio Multimedia systém s 8"
dotykovým displejem, USB + IPod
funkce + zadní parkovací kamera +
Android Auto & CarPlay + DAB + BT
handsfree

●

Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním a sklopným klíčem

●

Střešní ližiny (černá barva)

*Ve verzi STYLE+ získáte STYLE+ paket (v ceně 40 000 Kč)
za 10 000 Kč = zvýhodnění 30 000 Kč.

2WD

Automatická nebo
manuální převodovka

1.5 benzínový
motor 163k

720 l základní objem
zavazadlového prostoru

Záruka 5 let
nebo 100 000 km

Podrobný ceník doplňkové výbavy a kompletní seznam
prvků standardní výbavy níže na dalších stranách ceníku

Tento akční model lze libovolně kombinovat s oběma typy převodovky (MT/AUT).
Nabídka platí do 30. 6. 2022. Všechny fotografie jsou pouze ilustrativní.

5 let asistenční služby

STUPNĚ VÝBAVY
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH (21%)
STYLE+

STUPNĚ VÝBAVY

454 900

MOTORIZACE: Tivoli Grand 1.5 GDI - Turbo 163 k / 280 Nm (AT 260 Nm) benzín

vč. DPH

Cena zahrnuje výbavový
stupeň STYLE za 444 900
a zvýhodněný Style+
paket za 10 000.

TOVÁRNÍ ZÁRUKA: 5 let / 100 000 km
STUPNĚ VÝBAVY
VÝBAVA

Pohon předních kol (FWD)
Manuální převodovka, 6-ti rychlostní, s indikací řazení Gear Shift Indicator
Automatická převodovka Aisin, 6-ti rychlostní, inteligentní jízdní režimy (Eco/Power/Winter)

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ZAVĚŠENÍ KOL, ŘÍZENÍ, BRZDY

Start-Stop systém

STYLE+

S
S
PT6

32 900

S

Přední zavěšení McPherson

S

Zadní torzní tyč

S

Nastavitelný teleskopický sloupek řízení (4 směry)

S

Mechanický zámek sloupku řízení

S

Elektrický posilovač řízení, intenzita asistence závislá na rychlosti

S

Volitelné módy posilovače řízení (Normal/Sport/Comfort) - pouze v kombinaci s manuální převodovkou

S

ABS a EBD

S

Kontrola trakce (FTCS)

S

Elektronický stabilizační systém (ESP)

S

Brzdový asistent (BAS)

S

Aktivní ochrana proti převrácení (ARP)

S

Asistent autonomního nouzového brzdění (AEBS) včetně varování nebezpečí čelního nárazu (FCW)

S

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

S

Hydraulický brzdový asistent (HBA)

S

Výstraha při nouzovém zastavení (ESS)

S

Asistent sjezdu z kopce (HDC)

S

Systém varování při opouštění jízdního pruhu (LDWS)

S

Systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS)

S

Systém rozpoznání dopravních značek (TSR)

S

Upozornění na rozjezd vozu před Vámi (FVSA)

S

Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA)

S

Upozornění na pozornost řidiče (DAA)

S

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovkami, : 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 řidiče a spolujezdce (dvoustupňové), airbag spolujezdce s deaktivací

S

Boční airbagy vpředu

S

Hlavové airbagy

S

Kolenní airbag řidiče
BEZPEČNOST

KÓD VÝBAVY

CGK

SAFETY

Imobilizér

S

Alarm systém

S

Automatické zamknutí dveří po rozjezdu

S

Dětský bezpečnostní zámek

S

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček ISOFIX na zadních sedadlech

S

Přední bezpečnostní pásy s dvojitými předepínači, včetně signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů

S

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na zadních sedadlech

S

Přední hlavové opěrky posuvné

S

Zadní hlavové opěrky (3x)

S

1.6.2022 do 30.6.2022.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY
KÓD VÝBAVY

Ovládání Audiosystému na volantu
6 reproduktorů
"Smart Audio Multimedia systém s 8"" dotykovým displejem, USB + IPod funkce + zadní parkovací kamera +
Andriod Auto & CarPlay + DAB + BT handsfree"
Bezdrátové nabíjení (15 W)
16" ocelová kola, pneumatiky 205/65 R16
16" ALU kola, pneumatiky 205/65 R16
18" ALU kola Diamond Cutting - černá, pneumatiky 215/50 R18
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Sada na opravu pneumatik
Chromované dekorační lišty pod čelním sklem a bočními okny
Kliky v barvě karoserie
Projektorové světlomety s manuálním výškovým nastavením
LED světlomety s manuálním výškovým nastavením
LED světla denního svícení
LED zadní a brzdová světla
Přední mlhová světla
Zadní mlhové světlo
Automatické zapínání světel, automatické ovládání dálkových světel, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s
automatickým stmíváním
Termo-absorpční skla předních dveří
Tónovaná skla
Skla se zvýšeným tónováním ”PRIVACY GLASS” (skla v zadních bočních dveřích a ve dveřích zavazadlového
prostoru), Zadní spoiler se zabudovaným LED brzdovým světlem
Střešní ližiny (černá barva)

CVA
CET
ILH

E03

ROP

CH2

SFA

STYLE+
S
STYLE+/SPORT
S
14 900
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
16 900
S
S
S
S
TECH
S
S

E09

STYLE+/SPORT
S

KOLA

MULTIMEDIA

Tempomat
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu
Palubní počítač včetně monochromatického displeje 3.5"
HD LCD přístrojová deska - 10,25”
Kožený volant a kožená hlavice řadící páky (pro manuální převodovku)
Vyhřívaný volant
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, okno řidiče na jeden dotek (dolů)
Elektrické ovládání okna řidiče na jeden dotek (nahoru i dolů) + ambientní osvětlení interiéru
Interiérové kliky dveří ve stříbrné barvě
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a sklopným klíčem
Bezklíčové odemykání vozu, včetně bezklíčového startování (start-stop button) a elektronického zámku
sloupku řízení
Osvětlení zámku
Zadní stěrač s ostřikovačem
Vyhřívání zadního okna
Manuální klimatizace
Dvouzónová automatická klimatizace
Přední loketní opěrka
Textilní potah sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní opěradlo dělené, sklopné (v poměru 60 : 40)
Vyhřívání předních sedadel
Textilní koberce
Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem
Stmívající se ovětlení interiéru
Kryt zavazadlového prostoru
Pevná podlaha zavazadlového prostoru

EXTERIÉR

INTERIÉR / KOMFORT

STUPNĚ VÝBAVY

16" ocelová kola,
pneumatiky
205/65 R16

16" ALU kola,
pneumatiky
205/65 R16

18" ALU kola Diamond
Cutting - černá,
penumatiky 215/50 R18

1.6.2022 do 30.6.2022.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

STUPNĚ VÝBAVY
STYLE+

STUPNĚ VÝBAVY

BARVY EXTERIÉRU

BARVY
EXTERIÉRU

Základní barva GRAND bílá
Metalická barva SPACE černá

LAK

10 900

Metalická barva PLATINUM šedivá

ADA

10 900

Metalická barva DANDY modrá

BAS

10 900

Metalická barva CHERRY červená

RAV

10 900

GRAND bílá (WAA)

SPACE černá (LAK)

PLATINUM šedivá (ADA)

CHERRY červená (RAV)

Béžová

EBG

volitelné

Černá

LBH

volitelné

BARVY INTERIÉRU

BARVY
INTERIÉRU

DANDY modrá (BAS)

Textilní
potah

Textilní
potah

Černý interiér (LBH)

Béžový interiér (EBG)

*foto je pouze ilustrativní, na českém trhu je v nabídce pouze textilní potah sedadel

*foto je pouze ilustrativní, na českém trhu je v nabídce pouze textilní potah sedadel

V rámci akčního modelu TIVOLI Grand STYLE+ získáte STYLE+ paket nebo SPORT paket se zvýhodněním 30 000 Kč.
STYLE+ paket: Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu; Vyhřívání předních sedadel; Vyhřívaný volant;
Dvouzónová automatická klimatizace; Skla se zvýšeným tónováním “PRIVACY GLASS” (skla v zadních bočních
dveřích a ve dveřích zavazadlového prostoru), Zadní spoiler se zabudovaným LED brzdovým světlem; 16” ALU
kola, pneumatiky 205/65 R16

*v rámci akčního modelu Tivoli GRAND STYLE+ získáte STYLE+ paket (v ceně 40 000 Kč) za 10 000 Kč = zvýhodnění 30 000 Kč.
Celková cena akčního modelu se STYLE+ paketem je 454 900 Kč (444 900 Kč + 10 000 Kč).
Nelze kombinovat se SPORT paketem.

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

NEBO
SPORT paket: Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu; Vyhřívání předních sedadel; Vyhřívaný volant;
PAKETY

S

WAA

Dvouzónová automatická klimatizace; Skla se zvýšeným tónováním“PRIVACY GLASS” (skla v zadních bočních
dveřích a ve dveřích zavazadlového prostoru), Zadní spoiler se zabudovaným LED brzdovým světlem; 18” ALU
kola Diamond Cutting - černá, penumatiky 215/50 R18
**v rámci akčního modelu Tivoli GRAND STYLE+ získáte SPORT paket (v ceně 48 900 Kč) za 18 900 Kč = zvýhodnění 30 000 Kč.
Celková cena akčního modelu se SPORT paketem je 463 800 Kč (444 900 Kč + 18 900 Kč).
Nelze kombinovat se STYLE+ paketem.

TECH paket: Automatické zapínání světel, automatické ovládání dálkových světel, Dešťový senzor, Vnitřní

Akční cena
10 000*
(tzn. zvýhodnění
30 000)

Akční cena
SPORT
(CVA, SFA, ILH,
E20, CH2, E09)

18 900**
(tzn. zvýhodnění
30 000)

zpětné zrcátko s automatickým stmíváním; Bezklíčové odemykání vozu, včetně bezklíčového startování (startstop button) a elektronického zámku sloupku řízení; Bezdrátové nabíjení (15 W); Elektrické ovládání okna
řidiče na jeden dotek (nahoru i dolů) + ambientní osvětlení interiéru

TECH
(E37, ROP, II6,
E03)

21 900

SAFETY paket: Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovkami, 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); Kolenní airbag řidiče

SAFETY (E17,
CGK)

21 900

1.6.2022 do 30.6.2022.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

TECHNICKÉ PARAMETRY
MOTOR

Rozměry

Druh pohonu
Převodovka
Emisní norma
Vnější délka
Vnější šířka
Vnější výška
Rozvor
Přední
Rozchod kol
Zadní
Přední
Převis
Zadní
Přední nájezdový úhel
Zadní nájezdový úhel
Přechodový úhel
Minimální světlá výška
Poloměr otáčení
Objem zavazadlového
prostoru
(dle standardu VDA 214)

Hmotnosti

Motor

Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Brzděný
Celková
hmotnost
Nebrzděný
přívěsu
Palivo
Objem palivové nádrže
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Počet a uspořádání válců
Maximální výkon

Výkon

Maximální točivý moment

Maximální rychlost
Kombinované
emise CO2
Spotřeba
Kombinovaná
paliva
Město
Dálnice

1.5 Benzínový turbo motor GDI
2WD (pohon předních kol)
6MT

kg
kg
kg

6AT
Euro 6D-Step2
4 480
1 810
1 646 (1 660 se střešními ližinami)
2 600
1555
1555
888
992
18,0
22,5
16,3
167
5,3
Základní objem = 720
2. řada sedadel složená (40%) = 1 004
2. řada sedadel složená (60%) = 1 156
2. řada sedadel složená (100%) = 1 440
1 860
1 880
1 330
1 350
1 000

kg

500

–
L
cm3
mm
–
–
kW/ot./min-1
k/ot./min-1
Nm/rpm
Nm/ot.min-1
km/h

Benzin
50
1 497
76 x 82,5
9,5 : 1
4 v řadě
120 / 5000~5500
163 / 5000~5500

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
°
°
mm
m
L

280 / 1 500~4 000

260 / 1 500~4 000
26,5 / 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

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

* Start-Stop systém
Poznámka: Výše uvedené technické údaje se mohou mírně lišit podle regionálních požadavků na certifikaci nebo prodejních specifikací
Spotřeba paliva se může lišit podle stavu vozovky nebo návyků řidiče.
Deklarovaná spotřeba paliva a emise CO2 byly stanoveny podle nově zavedené metodiky WLTP (Worldwide Harmonizd Light Vehicles Test Procedure) a dodatečně měřeny metodou RDE
(Real Drive Emission) během silničních zkoušek. Motory splňují emisní normu EURO 6d-Step2. Údaje se netýkají jednoho konkrétního vozidla a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze
pro účely srovnání mezi různými typy vozidel.

1646 mm

1555 mm

4480 mm

1555 mm

1810 mm
1.6.2022 do 30.6.2022.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Tento ceník je platný od 1.3.2022
31.5.2022. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce SsangYong.
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností WAE Ltf. a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

