


Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,  

sportos és fiatalos dizájn, igényes belső kialakítás, vadonatúj motorok  
és kiemelkedő biztonság Dél-Korea legrégebbi autógyártójától és 4x4 specialistájától.
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Vonzza a tekintetet.
A Tivoli a nevét inspiráló gyönyörű, történelmi olasz városhoz  

hasonlóan intenzív életörömöt sugároz. 
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LED nappali menetfény és Xenon fényszórók

Kéttónusú első lökhárító

Erőt sugárzó, magabiztos megjelenés.

A jellegzetes, keskeny hűtőmaszk az első lámpatestek alá futó íveivel 
kiterjesztett szárnnyal vitorlázó ragadozó madár sziluettjét idézi.
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Sportos profil.

Kéttónusú külső tükör beépített LED irányjelzővel

A szélvédő és az oldalablakok alján végigfutó króm díszcsík

Dinamikusan emelkedő övvonal, fényes fekete betétek
az A és C oszlopokon.
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Kiegyensúlyozott, mégis egyedi hátsó kialakítás. 

LED nappali hátsó menetfény és féklámpa

A lökhárító közepére helyezett hátsó ködlámpa

A hátsó kerekek fölötti széles vállak a rájuk harmonikusan 
simuló lámpatestekkel fiatalos erőt sugároznak.
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Érezze magát otthon!

Rendkívül tágas, minőségi anyagokkal borított, szimmetrikusan és ergonomikusan kialakított belső tér. 

…vagy elegáns bézs színvilágban

Steppelt barna bőr belső (DLX PLUS felszereltségi szint esetén választható)

Választható hagyományos sötét …
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Könnyen áttekinthető műszerfal, személyre szabható funkciókkal.

A jó fogású, finom bőrrel borított, csapott aljú sportkormány, az állítható színvilágú LED műszeregység, a 7” képernyővel ellátott multimédiás navigációs 
egység mind az Ön kényelmét szolgálják. 

Fedélzeti számítógép 3,5” LCD kijelzővel

Fűthető kormánykerék

Super-vision LED műszeregység

7” navigáció teljes Európa 
térképpel

FEKETE SÁRGA KÉK

PIROS ÉGSZÍNKÉK FEHÉR

Bluetooth telefon + audio 
kihangosítás

Mirroring funkció

6 színben állítható műszerfal-háttérvilágítás

Áttekinthető középkonzol
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Fejedelmi kényelem mind az öt utas számára.

A Tivoli sportos, ergonomikusan kialakított, díjnyertes ülései illeszkednek az emberi test  
alakjához és a maximális komfort érdekében kétféle keménységű töméssel készülnek.  
Így bennük ülve a hosszabb utazások sem fárasztóak, mégis kiváló oldaltartást biztosítanak. 
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Kategóriájának egyik legtágasabb, rendkívül jól variálható utas- és csomagtere.

A Tivoli kiemelkedően nagy, 423 literes csomagterének, a 60:40 arányban lehajtható vagy akár teljesen síkba dönthető hátsó üléseinek és az utas- illetve 
csomagtérben található számtalan kisebb-nagyobb tárolórekeszének köszönhetően semmit nem kell otthon hagynia! 

Szellőztetett vezetőülés Fűthető első ülések 27,5°-ban döntött támlájú hátsó ülések szinte teljesen sík lábtérrel

40%-ban lehajtott hátsó ülés 60%-ban lehajtott hátsó ülés Teljesen síkba döntött hátsó ülések

27,5°
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Teljesen új fejlesztésű motorok és váltók.

A Ssangyong európai fejlesztésű, az Euro 6 károsanyag-kibocsátási normát 
teljesítő vadonatúj 1.6 literes, teljesen alumíniumból készült benzines, illetve  
a szintén 1.6 literes közvetlen befecskendezéses, közös nyomócsöves, változó
geometriájú turbófeltöltővel szerelt dízel motorjai rendkívül nyomatékosak, 
mégis nagyon csendesen és üzemanyag-takarékosan működnek.  
Mindkét motorhoz 6 sebességes manuális, illetve szintén 6 sebességes  
Aisin automata váltó társítható.

6 sebességes Aisin automata váltó6 sebességes manuális váltó 
(GSI funkcióval)

1.6 e-XGi benzin motor
128 LE / 160 Nm

–  könnyűfém motorblokk
–  folyamatosan változó szelepvezérlés
–  változó hosszúságú szívócső
–  korszerű, zajcsökkentett vezérmű lánc 

1.6 e-XDi dízel motor
115 LE / 300 Nm

–  változó geometriájú turbófeltöltő
–  közös nyomócső
–  közvetlen befecskendezés
–  lánchajtású vezérlés

3-féle választható üzemmód

Eco
a lehető legkedvezőbb 
fogyasztás érdekében

Power 
megnövelt dinamika 
a könnyebb előzések 
érdekében

Winter
2. fokozatba kapcsol a váltó, 
segítve ezzel a csúszós úton 
való elindulást 

Az üzemanyag fogyasztás és  
a károsanyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében a manuális váltós változatok-
nál az ISG rendszer automatikusan  
leállítja a motort (pl. a piros lámpánál 
való várakozás idejére).

 
ISG Start-stop motorvezérlő 
rendszer 
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A Ssangyong immár több mint 60 éve gyárt 4x4 hajtású járműveket. Ezen évtizedek alatt 
felhalmozott tudás és tapasztalat testesül meg a vadonatúj Tivoli crossover-ben is.  
A Tivoli padlólemezét és hajtásláncát úgy tervezték, hogy közúton és terepen is  
a márka legendás megbízhatóságának megfelelően álljon helyt és minden körülmények  
között élvezetes és biztonságos legyen vezetni.

Sport 
közvetlen kormányreakciók, 
főleg nagyobb sebességű 
autózásnál

Normal
mindennapi használatra

Comfort
kis sebességű  
városi manővereknél  
(pl. parkolásnál)

Smart Steer kormányzás
A Tivoli sofőrje 3 különböző fokozatú szervo-rásegítés közül 
választhat:

Kiemelkedő vezetési élmény, próbára tevő útviszonyok mellett is.
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AWD Lock funkció
Különösen nehéz terepen az 
AWD Lock funkció kapcsolásával 
50-50% arányban fixre zárható  
a nyomatékelosztás az első és 
hátsó tengelyek között.

MacPherson rendszerű
első felfüggesztés

Több lengőkaros, független 
hátsó felfüggesztés  
(AWD változatok)

A segédváz-kerethez csatlakozó 
MacPherson felfüggesztés 
vibrációmentes és nyugodt  
futást biztosít.

A lengőkarok eloszlatják  
a futóművet érő nagyobb 
erőbehatásokat és még  
a legfinomabb rázkódást   
is tompítják a tökéletes 
menetkomfort és dinamikus 
vezethetőség érdekében.

AWD összkerék-hajtás
Az elektromágneses tengelykapcsolóval ellátott, teljesen 
automatikus működésű Aktív AWD összkerékhajtás normál 
útviszonyok esetén a kisebb üzemanyag fogyasztás érdekében 
100%-ban az első kerekeket hajtja. Amint az útviszonyok 
romlanak és a rendszer valamelyik kerék megcsúszását érzékeli, 
az elektronikus vezérlő egység a másodperc tört része alatt a 
hátsó kerekekhez irányítja a szükséges nyomatékot.

Torziós hátsó futómű 
tekecsrugókkal  
(FWD változatok)

Könnyű, helytakarékos mégis tartós 
konstrukció, mely nagyon finom 
rugózást biztosít.



Biztonság, kompromisszumok nélkül.

Ön és családtagjai biztonsága érdekében a Tivoli karosszériáját rendkívül erősnek és masszívnak tervezték, mely 71,4%-ban igen 
költséges, de a hagyományos acélhoz képest könnyebb és sokkal erősebb nagyszilárdságú acélból (40%-a pedig egyenesen 
ultra-nagyszilárdságú bóracélból) készül. Az esetleges ütközések erőhatásainak leginkább kitett karosszériaelemeket ráadásul 
olyan speciális technológiával készítik, mely megháromszorozza a normál acél ellenálló képességét.  
A passzív biztonságról pedig többek között kategóriájában kiemelkedően 7 légzsák gondoskodik. 

7 légzsák

Nagyszilárdságú karosszéria-elemek

HDC lejtmenet vezérlő TPMS keréknyomás-ellenőrző rendszer

Kettős előfeszítésű 
biztonsági övek

AEBS automata vészfékező rendszer Első- és hátsó tolatóradar, illetve  
hátsó tolatókamera

AZ ESP rendszer azonnal beavatkozik, ha valamelyik kerék megcsúszik, illetve a jármű  
alul- vagy túlkormányzottságát érzékeli. A rendszer részét képezik az FTCS kipörgésgátló,  
az EBD automatikus fékerő elosztó, az ABS blokkolásgátló, az ARP aktív borulásgátló,  
a HSA visszagurulás-gátló, a HDC lejtmenet vezérlő, AEBS automata vészfékező rendszer 
és az HBA-ESS vészfékezés rásegítő és jelző rendszerek.

Elektronikus menetstabilizátor (ESP) 1

2
4

3
7
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Első ködlámpák

Elektromos ablaklemelők (a vezetőoldalon becsípődésgátlóval)

Nagyméretű kesztyűtartó

...Privacy sötétítéssel a hátsó ablakokon

Hátsó spoiler LED harmadik féklámpával

TetősínNapfénytető becsípődés-érzékelővel

Hátsó ködlámpa Automatikusan behajló külső tükrök

Első és hátsó tolatóradar

Variálható rögzítő háló az első ülések hátoldalán (az utastér színének megfelelően)

Solar Control UV szűrős szélvédő és oldalablakok... Kormányról vezérelhető audiorendszer Tempomat Fedélzeti számítógép 3,5”-es LCD kijelzővel 2 DIN-es audiorendszer Bluetooth telefonvezérléssel

7” Smart Audio érintőképernyős multimédia rendszer

Behajtható indítókulcs

USB, és AUX/HDMI csatlakozók Manuális légkondícionáló Kétzónás automata légkondícionáló

Eső- és sötétedés érzékelő

Kulcsnélküli  indítás (Start-stop gomb)

Hangulatvilágítás az ajtókon és a középkonzolon Napszemüveg-tartó a tetőkonzolon

Első könyöktámasz tárolórekesszel... ...és pohártartókkal Hátsó könyöktámasz pohártartókkal Palacktartó rekeszek az ajtókon
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Tolató kamera
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VÁLASZTHATÓ BELSŐ SZÍNVILÁG

VÁLASZTHATÓ KÜLSŐ SZÍNEK

BLACK PACK kéttónusú csomag

WHITE PACK kéttónusú csomag

BŐR KÁRPIT
(fekete)

FEKETE BELSŐ

BEIGE BELSŐ

STEPPELT BARNA BŐR BELSŐ (DLX PLUS felszereltségi szint esetén választható)

SZÜRKE 
TETŐKÁRPIT

SZÜRKE 
TETŐKÁRPIT

BÉZS
TETŐKÁRPIT

SZÖVET KÁRPIT
(fekete)

BŐR KÁRPIT
(bézs)

STEPPELT BŐR kárpit
(barna)

SZÖVET KÁRPIT
(bézs)

KÜLSŐ MÉRETEK

KERÉKTÁRCSÁK

18” DIAMOND CUTTING FEKETE  
215/45 R18 GUMIKKAL (BLACK PACK csomag)

18” DIAMOND CUTTING EZÜST  
215/45 R18 GUMIKKAL (WHITE PACK csomag)

18” ALUKERÉK 215/45 R18 GUMIKKAL 16” ACÉLKERÉK 205/60 R16 GUMIKKAL16” ALUKERÉK 205/60 R16 GUMIKKAL

Grand fehér
[WAA]

Techno szürke
[ACT]

1555 mm

1795 mm

2600 mm

1555 mm

1590 mm
(1600 mm)

4195 mm
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Space fekete
[LAK]

Silent ezüst
[SAI]

Dandy kék
[BAS]

Reddish orange
[RAT]



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

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDÔJE:

A propektusban található képek és információk tájékoztató jellegûek, a változtatás jogát fenntartjuk.


