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Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym doku-
mencie, 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 warun-
kach 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. Ofero-
wany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, 
jak też jego dostępność może różnić się od prezentowa-
nego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informa-
cje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. 
Ssangyong Auto Polska zastrzega sobie prawo do zmian 
w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w za-
kresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfikacji, wy-
posażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen 
detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywa-
nia pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych 
w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech 
oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, 
jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasię-
gnąć u Dealera Ssangyong. Zestawienie zużycia paliwa 
i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samo-
chodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każ-
dym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie in-
ternetowej 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 od-
zysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym 
względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 
2005/64/WE. Ssangyong Auto Polska zapewnia wszystkim 
klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich 
eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2005 r o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. 
Poz 202 z pozn.zm).

* 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 dotyczące zużycia paliwa oparte są na standardzie Euro6d.

DANE TECHNICZNE
SILNIK BENZYNA 1.2 T-Gdi BENZYNA 1.5 T-Gdi

NAPĘD 2WD 2WD AWD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 6MT 6AT 6MT 6AT
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Długość całkowita mm 4,225

Szerokość całkowita mm 1,810

Wysokość całkowita mm 1,613mm  (z relingami: 1,621mm)

Rozstaw osi mm 2,600

Rozstaw kół
Przód mm 1,555

Tył mm 1,555

Zwis
Przód mm 880

Tył mm 745

Kąt natarcia stopni 16,7

Kąt zejścia stopni 26,6

Kąt rampowy stopni 15,1

Prześwit minimalny mm 165

Min. promień skrętu m 5,3
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Masa całkowita kg 1,745 1,850 1,880 1,930 1,990

Masa własna kg 1,294~1,334 1,300~1,387 1,335~1,422 1,390~1,472 1,445~1,572

Maks. masa 
przyczepy

Z hamulcami kg 1,000

Bez hamulców kg 500
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Paliwo Benzyna

Zbiornik paliwa ℓ 50

Pojemność cm3 1,197 1,497

Średnica cylindra x skok mm 76 x 88 76 x 82.5

Stopień sprężania 9,5 : 1 9,5 : 1

Liczba cylindrów 3 w rzędzie 4 w rzędzie
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Moc maksymalna
kW/obr. 94/5,000 120/5,000~5,500

KM/obr. 128/5,000 163/5,000~5,500

Maksymalny moment obrotowy

Nm/obr. 230/1750~3,500
AT: 260/1,500~4,000

MT: 280/1,500~4,000

kg.m/rpm 23,5/1,750~3,500
AT: 26,5/1500~4000

MT: 28,6/1500~4,000

Prędkość maksymalna km/h 181 181 175 181 175
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a CO2 (cykl mieszany) g/km 135 147 158 160 170

Cykl mieszany ℓ/100km 5,9 6,4 6,9 7 7,4

Cykl miejski ℓ/100km 6,9 7,6 8,1 8,2 8,6

Cykl pozamiejski ℓ/100km 5,3 5,7 6,2 6,3 6,7
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TIVOLI to bohater dnia powszedniego, który idealnie 
sprawdzi się w mieście, w czasie codziennych 
przejazdów do pracy, szkoły czy na zakupy. Będzie też 
doskonałym towarzyszem wypraw za miasto i ucieczki 
od codziennej rutyny. Wysoka pozycja za kierownicą 
sprawi, że będziesz lepiej kontrolować sytuację na 
drodze, a Twoje podróże będą nie tylko przyjemne, 
ale także bezpieczne. Wygodny, przestronny, dobrze 
wykończony, połączony ze światem i bezpieczny. Tylko 
czeka na przejażdżki z Tobą. TIVOLI. Więcej niż myślisz!

Aktywny system AWD 

Aktywny napęd na wszystkie koła automatycznie reguluje wielkość momentu 
obrotowego oraz jego rozkład między osiami: przednią i  tylną, w  celu 
zapewnienia maksymalnej przyczepności oraz stabilności prowadzenia.

miejski Crossover

oryginalne wnętrze
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Ciesz się swobodą wolnych rąk. Zapomnij 
 o zamykaniu i otwieraniu samochodu 
dzięki systemowi bezkluczykowemu.

Nowoczesny, intuicyjny kokpit z czytelnymi 
zegarami, skoncentrowany na Twoich 
potrzebach będzie niezastąpionym 
asystentem Twoich podróży.

 w pełni połączony

2 głośniki 
wysokotonowe

6 głośników 
4 w drzwiach

W pełni cyfrowy zespół zegarów 10,25’’.  Całkowicie nowy panel, na którym wyświetlane są potrzebne podczas jazdy informacje. 
Czytelność ekranu znacznie poprawia wygodę prowadzenia i nie rozprasza uwagi kierowcy skupionego na drodze.

Android Auto / Apple CarPlayDotykowy ekran HD 9’’ z nawigacją TomTom.

Dotykowy ekran multimedialny 8’’ z kamerą cofania. Android Auto / Apple CarPlay

Ekran z zegarami, nawigacją i komunikatami nawigacyjnymi.
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6-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów AISIN  Stosowana w najlepszych samochodach na 
świecie, zapewnia płynną i cichą zmianę biegów, maksymalną wydajność silnika oraz ekonomiczne 
spalanie paliwa.

6-przełożeniowa ręczna skrzynia biegów zapewnia płynną i precyzyjną zmianę biegów oraz 
optymalny poziom spalania. Dla osób, które pragną posiadać pełną kontrolę nad samochodem.

2WD Standardowo

Blokada 4WD 
Stała dystrybucja 
momentu obrotowego 
pomiędzy osiami 50:50

4WD Napęd 4WD 
uruchamiany 
automatycznie

Aktywny System 
AWD

Tryb Normalny: Podstawowy tryb jazdy 
zapewnia optymalne zużycie paliwa i znakomitą 
wydajność na drodze.

Tryb Sportowy: Tryb jazdy, który zapewnia 
przyspieszenie i dynamiczną jazdę. 

Tryb Zimowy: Rozpoczyna pracę na drugim 
biegu, poprawia przyczepność opon na śliskiej 
nawierzchni.

Tryby jazdy
Możesz także wybrać jeden z trzech dostępnych 
trybów jazdy: Normal, Sport i Winter. Każdy 
z nich zapewnia optymalną przyczepność 
dostosowaną do warunków pogodowych, stanu 
nawierzchni, a także Twoich preferencji.

moc którą pokochasz

Silnik benzynowy
1.2 T-Gdi

Moc maks 128 KM
Maks moment obr  230 Nm

W TIVOLI masz do wyboru dwa ekonomiczne silniki 
o dużej mocy.
Niezależnie, który wybierzesz, przyjemność jazdy jest 
gwarantowana w obu przypadkach. Do wyboru są także 
dwa rodzaje skrzyń biegów: automatyczna i manualna, 
oraz napęd na przednią oś lub na cztery koła.

Silnik benzynowy
1.5 T-Gdi
Moc maks 163 KM
Maks moment obr 280 Nm
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czas na relaks
TIVOLI sprzyja relaksowi. Przyjemnie wykończone 
wnętrze, jest przestronne, wygodne i funkcjonalne. 
Kierowca może regulować swój fotel w 8 różnych 
kierunkach. Oparcie tylnej kanapy, dla zapewnienia 
większego komfortu osób podróżujących, można 
odchylać w zakresie 32,5°. Bogate wyposażenie 
i  zaawansowane systemy bezpieczeństwa uczynią 
podróż wyjątkowo przyjemną i spokojną.

komfort jazdy

Przestrzeń 
bagażowa 

427 L
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Wentylowane fotele przednie 
zwiększają komfort jazdy
w upalne dni.

Podgrzewane fotele przednie 
zapewniają doskonały komfort 
w zimowe dni.

Podłokietnik środkowy 
z poręcznym schowkiem.

Konsola środkowa 
z dwoma uchwytami 
na kubki.

Nastrojowe oświetlenie 
drzwi i przedniego panelu

Podwójna podłoga bagażnika

komfort jazdy

Modułowe wnętrze (możliwość złożenia 2. rzędu foteli) Roleta bagażnika

Tkanina SkóraStylizacja czarna Stylizacja szara Stylizacja dwukolorowa 
czarno-czerwona

Tapicerka łączona 
TPU i tkanina
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System rozpoznawania znaków drogowych (TSR). Wyświetla informacje o znakach 
drogowych, do których się zbliża pojazd, m.in. znaki ograniczenia prędkości. W ten 
sposób system maksymalizuje bezpieczeństwo jazdy.

Funkcja wspomagania przy wyjeździe z miejsca postoju (EAF).  Jeśli podczas 
wyjeżdżania z miejsca parkingowego, inny pojazd zbliża się z tyłu pojazdu, 
system EAF włącza alarm i wyświetla ikonę ostrzeżenia.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW). Powiadamia 
kierowcę dźwiękiem, gdy moduł kamery przedniej wykryje niezamierzone 
zjechanie z pasa ruchu (bez uprzedniego włączenia kierunkowskazu).

Automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowe (HBA). Poprzez monitorowanie reflektorów nadjeżdżających 
pojazdów i świateł pojazdów poprzedzających, HBA analizuje otoczenie, aby automatycznie przełączać funkcje świateł 
drogowych i mijania.

Asystent zmęczenia kierowcy (DAA). Styl jazdy jest stale monitorowany i gdy tylko wykryta zostanie senność/ nieuwaga 
kierowcy, DAA ostrzeże dźwiękowym sygnałem alarmowym i zaleci przerwę w prowadzeniu.

Alert sprawnego ruszania (FVSA). Ostrzega komunikatem wizualnym i alertem dźwiękowym w chwilę po tym, jak 
ruszy pojazd z przodu.

inteligentne
technologie

Technologie DEEP CONTROL przybliżają cel, jakim 
jest doskonałe bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy 
jeździsz po mieście, czy ruszasz w długą trasę albo w teren, 
DEEP CONTROL zapewnia spokój ducha i wznosi pewność 
prowadzenia na zupełnie nowy poziom.
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Reflektory projekcyjne

Wysoko zamontowane światło Stop LED

Stylowe srebrne relingi dachowe 

Światła przeciwmgielne LED Światła przeciwmgielne Osłona chłodnicy w czarnym kolorze

Kierunkowskazy LED w lusterkach Boczne lusterka składane elektrycznie Kamera cofania

Sportowe czarne relingi dachoweSłupek A w czarnym błyszczącym kolorzeTylna lampa przeciwmgielna

różne oblicza komfortu

Standardowy zestaw wskaźników

Pojemne schowki w drzwiach

Przełącznik świateł

System audio MP3 Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Klimatyzacja manualna

Przycisk uruchomienia silnika Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach Podgrzewana kierownica

Zestaw przełącznikówISG - system Start/Stop, USB
AWD LOCK -  blokada napędu 4x4 

Przełączniki radia oraz tempomatu 
dostępne w kierownicy
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Przygotowaliśmy dla Ciebie paletę modnych 
kolorów i dodatków. Możesz wyrazić swoją 
osobowość dobierając ulubiony kolor nadwozia, 
wystrój wnętrza oraz obręcze kół Twojego 
nowego TIVOLI. Niech Twój samochód będzie 
inny niż wszystkie. Wyróżnij się!

wyraź siebie Grand White

Dandy Blue (metal.)

Cherry Red (metal.)

Platinum Grey (metal.)

Space Black (metal.)

Reflektory LED oraz maskownica Tylna lampa zespolona LED

Kierunkowskazy LED w lusterkach bocznych
Lusterka boczne składane elektrycznie

18-calowe „diamentowe” felgi aluminiowe
Listwa ochraniająca lakier na bokach samochodu

18-calowe felgi 
aluminiowe

„diamentowe” 
z oponami 215/50

16-calowe felgi 
stalowe i aluminiowe

z oponami 205/65


