Siadaj za kierownicą!
Tivoli czeka, by zabrać cię, dokąd zapragniesz
Wygodny samochód o ekscytujacym wyglądzie
Tivoli to wyśmienity styl, bezpieczeństwo i dynamiczna jazda dla miłośników aktywnego stylu życia.
Ten kompaktowy SUV przewyższy twoje oczekiwania pod każdym względem: zupełnie nowa platforma,
nowy, miejski wygląd, modne wnętrze, nowa linia silników i najlepsze w swojej klasie standardy
bezpieczeństwa.

Dlaczego wszyscy zatrzymują się na środku drogi?
Nikt nie potrafi oprzeć się tej dynamicznej, miejskiej osobowości!
Tak elegancka sylwetka przyciąga spojrzenia bez względu na otoczenie.

Nowe oblicze na nowy początek
Elegancka stylistyka, która emanuje pewnością siebie i emocjami
Przód samochodu wyraża siłę i zdecydowanie. Smukła linia rozciągająca się
od atrapy chłodnicy po reflektory niczym rozłożone skrzydła ptaka w locie,
podkreśla szerokość samochodu. Przedni zderzak w dwuch odcieniach
i dynamiczny wlot powietrza sygnalizują ukrytą moc.

Przednie reflektory typu HID ze światłami do jazdy dziennej LED

Dwa odcienie zderzaka przedniego

Sportowa sylwetka

Styl poznaje się po profilu
Słupki A i C zaakcentowano lśniącą czernią, podczas gdy ciągła
chromowana linia wprowadza element unifikujący cały wygląd,
od przodu do tyłu.

Zewnętrzne lusterko z wbudowanym kierunkowskazem LED

Chromowana listwa akcentuje maskę i linię boczną

Harmonia i łatwy dostęp
Obrazu młodzieńczej pewności siebie dopełnia
tył samochodu oraz dopracowane szczegóły.
Tylne lampy zespolone miękko łączą boki z tyłem, zaś tylny zderzak
z lampą przeciwmgielną zapewnia solidne oparcie dla klapy bagażnika.

Tylne lampy zespolone LED

Tylny zderzak z lampą przeciwmgielną

Czarna stylizacja

Pomysłowe wnętrze
Najwyższej klasy wnętrze zostało drobiazgowo zaprojektowane w celu maksymalizacji wykorzystania
przestrzeni i wygody użytkowników. W rezultacie otrzymano nowoczesną, luksusową i zadziwiająco
przestronną jak na kompaktowego SUV-a kabinę.

Stylizacja beżowa

Stylizacja czerwona

Luksusowa czerwona tapicerka skórzana z czarnym wykończeniem

Czarna stylizacja

Daj wyraz swoim nastrojom, ciesz się wygodą
Ergonomiczna kierownica sportowa typu D pozwala na maksymalnie pewny chwyt, zaś pokrywająca ją najlepszej jakości skóra
jest miła w dotyku. Podczas zimy każdy kierowca doceni zalety systemu podgrzewania kierownicy. Wskaźniki umieszczone
w cylindrycznych obudowach sprzyjają koncentracji kierowcy oraz czerpaniu przyjemności z jazdy. Fotel kierowcy posiada
dodatkowo dwustopniową funkcję wentylacji, która zapewnia korzystającym z niego komfort w upalne dni.
Po raz pierwszy w samochodzie tej klasy można zmieniać podświetlenie wskaźników, wybierając jeden z subtelnych
kolorów: czerwony, niebieski, błękitny, żółty, biały oraz czarny.

Komputer pokładowy

Wskaźniki o wysokiej klarowności

CZARNY

ŻÓŁTY

NIEBIESKI

CZERWONY

BŁĘKITNY

BIAŁY

6 kolorów podświetlenia wskaźników

System nawigacyjny (obejmujący Funkcja głośnomówiąca oraz
Europę) z ekranem 7''
Bluetooth

Sportowa kierownica typu D z opcją podgrzewania

Konsola centralna

Terminal HDMI dla urządzeń
przenośnych, które można
podłączyć do kolorowego ekranu 7''

Wielofunkcyjność, która przekłada się na komfort i wygodę
Tapicerki foteli oraz ich funkcje zostały starannie dobrane. Już sam ich wygląd zapowiada sportowe
emocje, jakie powstają, gdy się zajmie w nich miejsce. Fotele są odchylane i regulowane, wykonane
z najlepszej jakośc i materiałów miłych w dotyku, z eleganckim, ekskluzywnym ściegiem. Dostępne są
zestawy dwukolorowe zapewniające charakterystyczną atmosferę wnętrza, która przemówi
do użytkowników młodych duchem. Skórzana tapicerka, kolorowe elementy i podłokietnik mogą być
czerwone, beżowe lub czarne, zaś elementy w kolorze metalicznym otrzymały błyszczące wykończenie.

Beżowa stylizacja

Czerwona stylizacja

Czarna stylizacja

Mnóstwo skrytek i bogactwo konfiguracji foteli
Sam zaprojektuj wnętrze - niech pasuje do Twoich potrzeb
Pojemna (423 litry) przestrzeń bagażowa pomieści trzy pełnowymiarowe torby golfowe. Dodatkowo, drugi rząd foteli można złożyć całkowicie lub w proporcji 60:40
i tym samym jeszcze bardziej powiększyć bagażnik. Tylne fotele o wychyleniu 27,5° i niemal płaska podłoga zapewniają wygodę podczas długich podróży.
W Tivoli znajdziesz bardzo wiele miejsc do przechowywania różnych przedmiotów, m.in. w konsoli środkowej zmieści się tablet, przednia skrytka pasażera wzbogacona
została o wewnętrzną przegródkę. Kieszenie boczne na wszystkich drzwiach są na tyle duże, że pomieszczą 1,5-litrowe butelki.

27.5°

Wentylowany fotel kierowcy

Podgrzewane fotele z przodu

o
Tylne fotele wychylane
o 27,5°

Seating variations

Normalne

2 rząd złożony w 40%

2 rząd złożony w 60%

2 rząd złożony całkowicie

Szeroka gama żywych kolorów karoserii
Sam zdecyduj, jak powinien wyglądać idealny SUV
Tivoli dostępny będzie w jednym z o-śmiu ekscytujących kolorów karoserii
albo w jednym z pięciu pełnych indywidualności zestawów dwukolorowych.
Do wszystkich wersji kolorystycznych dopasowane zostały 18-calowe felgi
aluminiowe typu diamond-cut w kolorze czarnym lub srebrnym.

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (czarne)

Kolory zewnętrzne
Grand White (WAA)
Dach i spojler (czarny)
Lusterko zewnętrzne
z kierunkowskazami (Grand White)
„Diamentowe” felgi aluminiowe 18''
(czarne)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (srebrne)

Kolory zewnętrzne
Space Black (LAK)

Kolory zewnętrzne
Flaming Red (RAM)

Dach i spojler (biały)

Dach i spojler (czarny)

Lusterko zewnętrzne
z kierunkowskazami (Grand White)

Lusterko zewnętrzne
z kierunkowskazami (Flaming Red)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (srebrne)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (czarne)

Kolory zewnętrzne
Dandy Blue (BAS)

Kolory zewnętrzne
Silent Silver (RAM)

Dach i spojler (biały)

Dach i spojler (czarny)

Lusterko zewnętrzne
z kierunkowskazami (Grand White)

Lusterko zewnętrzne
z kierunkowskazami (Silent Silver)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (srebrne)

„Diamentowe” felgi
aluminiowe 18'' (czarne)

* Zestawy dwukolorowe nie są dostępne na każdym rynku. Więcej szczegółów otrzymasz u swojego sprzedawcy.

Dzięki nowym technologiom możemy więcej
Prawdziwa moc ukryta w silniku!
Nowy układ przeniesienia napędu w Tivoli cechuje się małymi rozmiarami, wysoką wydajnością
i niezawodnością, a silniki spełniają standardy emisji Euro 6. Silnik e-XGi160 posiada moc 128KM przy
6000 obr./min. i maks. moment obrotowy 160 Nm przy 4600 obr./min. Z taką charakterystyką doskonale
nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i po autostradzie. Tivoli wspaniale radzi sobie z redukcją hałasu
i drgań, doskonale też wypada w testach stosowanych przez czołowych europejskich producentów
samochodowych pod kątem jakości i niezawodności.

Tryby Smart driving
Przy pomocy jednego przycisku można uruchomić jeden z trzech trybów
Smart driving, które dostosowują wydajność silnika do sposobu jazdy i warunków
na drodze, dzięki czemu jego działanie staje się bardziej płynne i niezawodne.

System Idle stop & go

Silnik e-XGi 160

Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy

128 KM/6000 obr./min.
160 Nm /4600 obr./min.

Idle stop & go (ISG) łączy w sobie funkcje
rozrusznika i alternatora. Zwiększa
wytwarzanie prądu, dzięki czemu restart
silnika jest szybki i cichy, a jazda
po mieście staje się tańsza i mniej
szkodliwa dla środowiska.

6-biegowa skrzynia ręczna
(ze wskaźnikiem zmiany biegów)

Eco
Tryb ekologiczny stosuje się w celu
zmniejszenia zużycia paliwa
Power
Tryb mocy włącza się przy wyprzedzaniu,
zwiększa się wtedy moment obrotowy
silnika.
Winter
Tryb zimowy umożliwia ruszanie
na drugim biegu, dzięki czemu unika się
poślizgu opon na lodzie lub śniegu.

6-biegowa skrzynia automatyczna AISIN

Jeździj tak, jak lubisz
Tivoli, dzięki kolumnom MacPhersona i sprężynom w przednim zawieszeniu, oferuje podróżującym
niezwykły komfort i stabilność jazdy. Lekka, ale wytrzymała belka skrętna w zawieszeniu tylnym
z mocowanymi z tyłu sprężynami także zwiększa komfort jazdy. System Smart Steer pozwala
kierowcy dostosowywać opór kierownicy do zmiennych warunków drogowych.

Smart Steer
Kierowca ma do wyboru jeden z trzech trybów czułości kierownicy,
który będzie najlepiej odpowiadał konkretnym warunkom na drodze.

Sport

Normal

Comfort

Tryb sportowy zwiększa czułość
kierownicy przy wysokich prędkościach
i zapewnia maksymalną precyzję
i panowanie nad pojazdem.

Wybierz tryb normalny, aby utrzymać
umiarkowany opór kierownicy dla jazdy
przy średnich i wysokich prędkościach.

Tryb komfortowy ułatwia
manewrowanie pojazdem w trakcie
parkowania oraz powolnej jazdy.

Zastosowanie w większości konstrukcji (71,4%) blachy ze stali o wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie minimalizuje deformacje ramy w przypadku
kolizji i maksymalizuje ochronę podróżujących.

Bezpieczeństwo twojej rodziny stawiamy na pierwszym miejscu
Konstrukcja Tivoli zapewnia mu bardzo wysoki poziom wytrzymałości i bezpieczeństwa. 71,4% konstrukcji nadwozia wyprodukowano
ze stali o wysokiej wytrzymałości, z czego 40 procent to stal o podwyższonej wytrzymałości. Aby zminimalizować skutki zderzenia,
kluczowe fragmenty samochodu wzmocniono stalą formowaną na gorąco, której wytrzymałość wynosi 1500 Mpa, podczas gdy
dla zwykłej stali liczba ta to zaledwie 280 Mpa.

Podwójne napinacze
w pasach bezpieczeństwa

Elektroniczny Program Stabilizacji (ESP)

3

Elektroniczny program stabilizacji bez przerwy monitoruje warunki na drodze oraz status samochodu,
dostosowując pracę silnika i siłę hamowania za każdym razem, gdy kierowcy grozi utrata kontroli nad
pojazdem. W ESP zintegrowano system zapobiegający blokowaniu kół, aktywnej ochrony przed dachowaniem
i antypoślizgowy oraz asystenta hamowania, dzięki czemu wydatnie ulepszono zdolność kierowcy do szybkiej
reakcji na zagrożenie.
5

1
2

4

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy
2. Poduszka chroniąca kolana kierowcy
3. Przednia poduszka powietrzna pasażera
4. Poduszki boczne dla pierwszego rzędu
5. Kurtyny powietrzne (z obu stron)

Asystent ruszania na podjeździe (HSA)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Droga hamowania
Duże tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu doskonale
sprawdzają się w każdej sytuacji.

41.6m
Stal o podwyższonej wytrzymałości w
dziesięciu kluczowych miejscach
konstrukcji dodatkowo zwiększa
bezpieczeństwo podróżujących.

* Testy laboratoryjne (dla prędkości 100 km/h)

Tarcze hamulcowe
(przód: tarcza wentylowana / tył: tarcza)

Czujniki parkowania i kamera z tyłu

Wyznaczamy nowe standardy dla kompaktowych SUV-ów
Tivoli to wspaniały styl, światowej klasy bezpieczeństwo i dynamiczna jazda.
To mądry wybór dla każdego, kto chce dobrze wyglądać oraz czerpać przyjemność z podróżowania

Redukcja blasku w przedniej szybie

Reflektor HID ze światłami LED do jazdy dziennej

Solar conrol windshield glass

Przednia lampa przeciwmgielna

Zabezpieczenie zamykania szyby po stronie kierowcy

Sportowy spojler z lampą stopu LED

Błyszczące wykończenie na słupku A

Błyszczące wykończenie na słupku C

Wyposażenie zewnętrzne

Stylowe relingi dachowe

Elektronicznie zamykany szyberdach z zabezpieczeniem

Tylne lampy zespolone LED

Tylna lampa przeciwmgielna

Zestaw do naprawy opon

Tylny reflektor

Dodatki podkreślające wygląd i wspomagające bezpieczeństwo

Tylna kamera oraz ekran

Specjalne dodatki, dzięki którym jazda jest łatwiejsza i przyjemniejsza

Dodatki dla kierowcy

Sterowanie systemem audio na kierownicy

Tempomat

Wskaźniki z komputerem pokładowym 3,5''

(Audio RDS)

(System audio)

System nawigacji z wyświetlaczem 7''

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja

Wejścia USB i HDMI / wejścia USB i Aux

System multimedialny z wyświetlaczem 7''

System audio 2-DIN w odtwarzaczem MP3 i złączami iPod/iPhone (z RDS)RDS)

Pamięć ustawień klimatyzacji

W pełni zautomatyzowana dwustrefowa klimatyzacja z czujnikiem temperatury i wyświetlaczem cyfrowym

Beige Interior

Drzwi

Spód tablicy rozdzielczej

Czujnik deszczu i automatyczna aktywacja reflektorów

Podświetlenie wewnętrzne

Sterowanie reflektorami i spryskiwaczami

System inteligentnego kluczyka i kluczyk składany

Poręczne schowki, dzięki czemu zawsze utrzymasz porządek w samochodzie

1. Uchwyt na
okulary słoneczne
2. Schowek dla
pasażera z przodu

11. Kieszeń na mapy
w drzwiach z przodu

1. Uchwyt na okulary słoneczne

2. Schowek dla pasażera z przodu

3. Otwarta przegródka w panelu przednim

4. Półka w konsoli środkowej

5. Schowek w konsoli środkowej

6 Kieszenie na mapy w drzwiach drugiego rzędu
6.

3. Otwarta przegródka
w panelu przednim

4. Półka w konsoli
środkowej
10. Duże uchwyty na kubki
w konsoli środkowej
5. Schowek w konsoli
środkowej

Dodatki dla wszystkich
9. Taśma elastyczna

7. Roleta bagażnika

8. Duże uchwyty na kubki (tylko ze skórzaną tapicerką)

9. Taśma elastyczna

10. Duże uchwyty na kubki w konsoli środkowej

6. Kieszenie na mapy
w drzwiach drugiego rzędu

8. Duże uchwyty
na kubki
7. Roleta bagażnika

11. Kieszeń na mapy w drzwiach z przodu

Pakiet czerwony

Kolory wnętrza

Czarny / skóra

Stylizacja czarna

Plecionka

Taśma elastyczna

Beż / skóra

Stylizacja beżowa

Zestaw PU
i tkanina

Stylizacja czerwona

Szary sufit

Zestaw PU
i tkanina

Plecionka

Taśma elastyczna

Czerwony / skóra

Taśma elastyczna

Czarny sufit

Beżowy sufit

Kolory karoserii

Techno Grey
[ACT]

Jazz Brown
[OAT]

Icecap Blue
[BAT]

Dandy Blue
[BAS]

Flaming Red
[RAM]

Silent Silver
[SAI]

Grand White
[WAA]

Space Black
[LAK]

Spis wyposażenia
MECHANIKA

Zespolone lampy tylne z LED

Wskaźniki o podwyższonej klarowności z możliwością
ustawienia jednego z sześciu kolorów podświetlenia

Skrzynka z narzędziami w przestrzeni bagażowej
Przełącznik elektronicznego zwalniania klapy bagażnika
Regulacja pochylenia kierownicy

Kierunkowskazy na błotnikach

Tradycyjne wskaźniki (standard)

Podgrzewana kierownica

Silnik benzynowy 128KM 1,6 l e-XGi160

Światła do jazdy dziennej LED

6-biegowa skrzynia ręczna ze wskaźnikiem zmiany biegów
6-biegowa skrzynia automatyczna z wyborem ręcznej zmiany
biegów
Zawieszenie przednie z kolumnami Macphersona

Zewnętrzne klamki w kolorze karoserii

Belka skrętna w zawieszeniu tylnym

Przednie wycieraczki hybrydowe

Elektryczne wspomaganie kierownicy

Wewnętrzne klamki chromowane

Stabilizator napięcia

Wewnętrzne klamki srebrne (wersja standardowa)

Zbiornik paliwa o pojemności 47 litrów

Progi ze stali nierdzewnej

System Smart Steer (tryb normalny, komfortowy i sportowy)

Osłony z PVC na drzwi przednie ( wersja standardowa)

System Idle, stop & go (ISG) z ręczną skrzynią biegów

Pedał gazu typu "organowego"

Dwukolorowe dolne listwy drzwi

Sportowy spojler z tyłu z wysoko umieszczonymi światłami
stopu LED

SAFETY

Elektroniczny tempomat
System audio w formacie 2-DIN z odtwarzaczem MP3 i
złączem iPod / iPhone (z RDS)
Ekran dotykowy 7” o wysokiej rozdzielczości z funkcją
strumieniowego przesyłania muzyki i podłączeniem do
kamery z tyłu

Wzmocnione nadwozie samonośne
Boczne belki przeciwuderzeniowe chroniące przed skutkami
kolizji bocznych
Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami obciążenia i
podwójnymi napinaczami

Podświetlenie kabiny w progu drzwi i konsoli centralnej

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Boczne poduszki powietrzne dla foteli pierwszego rzędu

Antena montowana na dachu

Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

Podgrzewana szyba tylna z czasomierzem

Blokada poduszki powietrznej dla pasażera z przodu

Przesuwno-uchylny szyberdach ze sterowaniem
elektrycznym, zabezpieczeniem i zasłonką

Tylne czujniki parkowania

Elektrycznie sterowana szyba z zabezpieczeniem po stronie
kierowcy

4-kanałowy system ABS

Jasna chromowana linia z boku i nad maską

Stylowe relingi dachowe

Kierunkowskazy LED na błotnikach (wersja standardowa)

Dwukolorowe malowanie karoserii (wersja opcjonalna)

Czarna osłona chłodnicy

Przyciemniane szyby w tylnych drzwiach i w klapie bagażnika

Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED

System nawigacji TomTom z wyświetlaczem 7”, podłączeniem
do kamery z tyłu i strumieniowym przesyłaniem muzyki (tylko
dla UE)Wejścia USB, Aux i HDMI

WYGLąD

Redukcja blasku w przedniej szybie i przednich szybach
bocznych

WYGODA

Układ poziomowania w przednich reflektorach HID

SIEDZENIA
6-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Tylne fotele dzielone 60:40 ze składanym podłokietnikiem

"Diamentowe" felgi aluminiowe 18” z oponami 215/45R

Tapicerka skórzana - tylne fotele ze składanym
podłokietnikiem

Felgi aluminiowe 18” z oponami 215/45R

Czerwona tapicerka skórzana

Felgi aluminiowe 16” z oponami 205/60R

Tapicerka z PU i tkaniny

Felgi stalowe 16” z oponami 205/60R

Tapicerka z tkaniny

Zestaw do naprawy opon

Tapicerka z tkaniny

Koło dojazdowe 125/80R16

Wentylowany fotel kierowcy

Pełnowymiarowe koło zapasowe

System zdalnego otwierania z kluczykiem składanymi
przyciskiem alarmu
Podwójny inteligentny kluczyk z elektroniczną blokadą
kolumny kierownicy
Sześć głośników, w tym dwa głośniki wysokotonowe
Kontrolki systemu audio umieszczone w kierownicy
Komputer samochodowy z pomiarem temperatury zewnętrznej

Gniazdko prądu stałego 12V DC pod panelem wskaźników i w
przestrzeni bagażowej

Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu

Przednie czujniki parkowania
Elektroniczny program stabilizacji ze wspomaganiem
hamowania, wspomaganiem ruszania na podjeździe i aktywną
ochroną przed dachowaniem
Automatyczne światła stopu
Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu
Tarcze hamulcowe z tyłu
Przednie lampy przeciwmgielne
Tylna lampa przeciwmgielna
Lampki wewnętrzne na drzwiach

Zewnętrzne lusterka elektronicznie regulowane, składane i
podgrzewane

System zabezpieczający przed niepowołanym uruchomieniem
(immobilizer)

Podgrzewane fotele w pierwszym rzędzie

Automatyczna aktywacja reflektorów przednich i czujniki
deszczu w wycieraczkach

Tylna wycieraczka ze spryskiwaczem i regulowaną
częstotliwością pracy

Regulowane zagłówki

Przenośna popielniczka

Ręczny hamulec postojowy

Podświetlenie stacyjki

Blokada zamków drzwi dla ochrony dzieci

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

Zegar cyfrowy

Automatyczna blokada zamków drzwi w czasie jazdy

Dźwignia zmiany biegów pokryta uretanem

Podwójne siłowniki gazowe w klapie bagażnika

Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu

Srebrne wykończenia w panelu przednim dla wnętrz beżowych
i czarnych

Konsola środkowa ze schowkiem

Sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zapięcia
pasów z przodu i z tyłu

Kierownica pokryta skórą
Kierownica pokryta uretanem

KLIMATYZACJA

Srebrne i czerwone wykończenia w panelu przednim dla
wnętrz czerwonych

W pełni zautomatyzowana klimatyzacja dwustrefowa z
czujnikiem temperatury i wyświetlaczem cyfrowym

Maty podłogowe

Ręcznie sterowana klimatyzacja (wersja standardowa)

Reflektory projekcyjne

Tylny przewód grzewczy zwiększający wydajność
klimatyzacji

Układ poziomowania w reflektorach projekcyjnych

Rączka wewnątrz klapy bagażnika ułatwiająca zamknięcie
Uchwyty na kubki w konsoli przedniej

3-punktowy środkowy pas bezpieczeństwa z tyłu

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami

ISOFIX oraz uprząż do mocowania fotelika dla dzieci

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem (wersja
standardowa)
Osłona na bagaż z siatką zabezpieczającą

System monitorowania ciśnienia w oponach

* Na niektórych rynkach pewne elementy wyposażenia mogą być opcjonalne lub niedostępne. Aby otrzymać dokładną informację nt. samochodów dostępnych w sprzedaży, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodowym.

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Dobrze widoczny kod VIN

Dane techniczne

Koła
SILNIK

BENZYNA 1.6L

NAPĘD

2WD

SKRZYNIA BIEGÓW

MASA

mm

Szerokość całkowita

mm

1795

Wysokość całkowita

mm

1590 (1600: z relingami dachowymi)

Rozstaw osi

mm

2600

Przód

mm

1555

Tył

mm

1555

Przód

mm

860

Tył

mm

735

Kąt natarcia

st.

20.5

Kąt zejścia

st.

28.0

Kąt rampowy

st.

17.0

Prześwit min.

mm

167

Zwis

m

5.3

Masa całkowita

kg

1810

Masa własna

kg

OSIąGI

1000

Bez hamulców

kg

500

Paliwo

-

Benzyna

Zbiornik paliwa

l

47l

Felga aluminiowa 18”+
opona 215/45R

cm3

1597

Średnica cylindra x skok

mm

76x88

Stopień sprężania

-

10.5 : 1

Liczba cylindrów

-

4 cylindry w rzędzie

kW/obr.

94.1 / 6000

KM/obr.

128 / 6000

CO2 (cykl mieszany)

Nm/obr.

160 / 4600

kgm/obr.

16.3 / 4600

1555
1795

Srebrna

Pojemność

Maks. moment obrotowy

Czarna

Felga aluminiowa18”+
opona 215/45R
-Diamond Cut

1300

kg

Prędkość maks.

ZUŻYCIE
PALIWA

1270

Z hamulcami

Moc maks.

Felga aluminiowa18”+
opona 215/45R
-Diamond Cut

4195

Min. promień skrętu

Maks. masa przyczepy

SILNIK

6AT

Długość całkowita

Rozstaw kół

WYMIARY

6MT

Wymiary

Srebrna
2600
4195

Felga aluminiowa16”+
opona 205/60R

Srebrna
1590
(1600)

Felga stalowa16”
(z kołpakiem)+
opona 205/60R
1555

Srebrna

km/h

170

160

g/km

154 (149 z ISG)

167

Cykl mieszany

l/100km

6.6 (6.4 z ISG)

7.2

W mieście

l/100km

8.6 (8.2 z ISG)

9.8

Poza miastem

l/100km

5.5 (5.4 z ISG)

5.7

* Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom w zależności od warunków panujących na drodze oraz sposobu jazdy kierowcy.
* Umieszczone powyżej dane techniczne mogą podlegać drobnym wariacjom regionalnym wynikającym z obowiązujących wymogów
certyfikacyjnych lub specyfiki sprzedaży.
* Dane do-tyczące spalania oparte są na standardzie Euro-6
* ISG: System Idle stop and go

MARKA LUDZI AKTYWNYCH
SsangYong tworzy dla Ciebie. Choć nie uczestnic
uczestniczysz w produkcji naszych modeli, wszystkie
powstają z myślą o Tobie: Tivoli, Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports. To Twoje oczekiwania
i wymagania są dla nas punktem wyjścia. Nasze modele niosą w sobie to, co najlepsze w naszej
technologii i motoryzacyjnej wiedzy, abyś mógł cieszyć się z jakości, na jaką zasługujesz.
SsangYong – świadomy, optymalny wybór.

SsangYong Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Platan Park, budynek E
Tel. + 48 (0) 22 4600154 (Centrala)
Fax + 48 (0) 22 4634332
Mail: info@ssangyong-motors.pl
www.ssangyong.pl

https://twitter.com/SsangYong_PL

Marka Ludzi Aktywnych

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Ssangyong. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane
ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od
prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Ssangyong Motors Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfi kacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków
nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Ssangyong.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za
globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Ssangyong Motors Polska zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia
25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).
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