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DANE TECHNICZNE

SILNIK BENZYNA 1.5 T-Gdi

NAPĘD 2WD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 6AT
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Długość całkowita mm 4,480

Szerokość całkowita mm 1,810

Wysokość całkowita mm 1,646mm  (z relingami: 1,660mm)

Rozstaw osi mm 2,600

Rozstaw kół
Przód mm 1,555

Tył mm 1,555

Zwis
Przód mm 888

Tył mm 992

Kąt natarcia stopni 18

Kąt zejścia stopni 22.5

Kąt rampowy stopni 16.3

Prześwit minimalny mm 167

Min. promień skrętu m 5.30
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Masa całkowita kg 1,860 1,880

Masa własna kg 1,330 1,350

Maks. masa 
przyczepy

Z hamulcami kg 1,000

Bez hamulców kg 500
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Paliwo Benzyna

Zbiornik paliwa ℓ 50

Pojemność cm3 1,497

Średnica cylindra x skok mm 76 X 82.5

Stopień sprężania 9.5 : 1

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

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

Maksymalny moment obrotowy Nm/obr.
MT: 280/1,500~4,000

AT: 260/1,500~4,000

Prędkość maksymalna km/h 181 175

Zu
ży

cie
 

p
al

iw
a CO2 (cykl mieszany) g/km 163 175

Cykl mieszany ℓ/100km 7,2 7,8

* 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.

SsangYong 
Auto Polska Sp. z o.o.
02-473 Warszawa
ul. Popularna 70
www.ssangyong-auto.pl
info@ssangyong-auto.pl

 www.facebook.com/SsangYong.Polska

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).
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TIVOLI Grand jest wyjątkowo wszechstronny. 
Elegancki i masywny. Kompaktowy i przestronny. 
Jednak przede wszystkim jest praktyczny. Oryginalna  
bryła samochodu z reflektorami LED, które zapewnią 
doskonałą widoczność na drodze, przód z masywnym 
zderzakiem, charakterystyczne przetłoczenia na bokach 
i z tyłu oraz szerokie zderzaki z tyłu potwierdzają 
wyrazisty styl samochodu. Wyrafinowane detale 
wyposażenia nadają mu elegancki wygląd. 

SUV Kombi

z przytulnym wnętrzem
Wysoka pozycja za kierownicą sprawi, że będziesz miał 
poczucie panowania nad drogą. Praktyczny i zwrotny 
świetnie poradzi sobie w mieście, a także dysponując dużą 
przestrzenią bagażową, będzie wspaniałym towarzyszem 
rodzinnych wypraw na łono natury, w wakacje i weekendy.  
Tivoli Grand. Więcej niż myślisz!
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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. 

Ekran z zegarami, nawigacją i komunikatami nawigacyjnymi.

zawsze w łączności ze światem 2 głośniki 
wysokotonowe

6 głośników 
4 w drzwiach
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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.

każda droga jest bezpieczna

Niezawodny i oszczędny silnik benzynowy w modelu 
Tivoli Grand wraz z precyzyjną skrzynią biegów oraz 
inteligentnymi trybami jazdy, które uwzględniają 
zarówno warunki drogowe, jak i Twój ulubiony styl 
jazdy zapewniając moc potrzebną do pokonania 
każdego dystansu.

niezawodna moc

Silnik benzynowy
1.5 T-Gdi
Moc maks Maks moment obr.

163 KM 280 Nm
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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 maksymalizuje bezpieczeństwo jazdy.

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

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.

HSS (stal o wysokiej wytrzymałości)

poduszka kierowcy kurtyny powietrzne 
(prawa i lewa)

poduszka pasażera 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

poduszki boczne
(prawa i lewa) 

poduszka kolanowa 
kierowcy

Przełącznik ON/OFF poduszki powietrznej 
pasażera (niezbędny przy montażu na 
przednim siedzeniu pasażera fotelika 
dziecięcego)

Podwójny napinacz pasa bezpie-
czeństwa. Mechanizm napinacza 
znacznie zmniejsza ryzyko poważ-
nych obrażeń.

bezpieczeństwo podróży
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Przestrzeń 
bagażowa 
do 1 440 L

TIVOLI Grand oferuje wygodę, przestronne  
wnętrze i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. 
Kierowca może regulować ustawienie swojego 
fotela w 8 różnych kierunkach. Oparcie tylnej 
kanapy, dla zapewnienia większego komfortu osób 
podróżujących, można odchylać w zakresie 32,5°. 
Przestrzeń bagażowa o pojemności od 720 do 
1 440 l pomieści wszystko, co potrzebujesz. Bogate 
wyposażenie i technologie pokładowe uczynią 
podróż wyjątkowo przyjemną i spokojną.

czas na relaks
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Podwójna podłoga bagażnikaModułowe wnętrze (możliwość złożenia 2. rzędu foteli) Roleta bagażnika

Tkanina SkóraStylizacja czarna Stylizacja szara Stylizacja dwukolorowa 
czarno-czerwona

Tapicerka łączona 
TPU i tkanina

Wentylowane fotele przednie 
zwiększają komfort jazdy
w upalne dni.

Podgrzewane fotele przednie 
zapewniają doskonały komfort 
w zimowe dni.

Uchwyty z linki
na tyłach siedzeń

Konsola środkowa 
z dwoma uchwytami 
na kubki.

Nastrojowe podświetlenie 
drzwi i przedniego panelu
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Reflektory projekcyjne

Aerodynamiczny spojler tylny / światło stopu LED 

Srebrne relingi dachowe 
Elementy słupka C w czarnym błyszczącym kolorze

Światła przeciwmgielne LED Światła przeciwmgielne Osłona chłodnicy w czarnym kolorze

Wycieraczki typu Aero / czujnik deszczu Boczne lusterka składane elektrycznie Kamera cofania

Elektryczny szyberdach z funkcją bezpieczeństwaSłupek A w czarnym błyszczącym kolorzeSystem monitorowania ciśnienia w oponach 
(TPMS) 

różne oblicza komfortu

Zegary analogowe

Tylny podłokietnik z uchwytem na napoje

Przełącznik świateł

System audio MP3 Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja Klimatyzacja manualna

Przycisk uruchomienia silnika Bezprzewodowa ładowarka Podgrzewana kierownica

Zestaw przełącznikówISG- system Start/Stop, USBPrzełączniki radia oraz tempomatu 
dostępne w kierownicy
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Grand White

Dandy Blue (metal.)

Cherry Red (metal.)

Platinum Grey (metal.)

Space Black (metal.)

Przygotowaliśmy dla Ciebie paletę modnych 
kolorów i dodatków, aby TIVOLI jak najlepiej 
wyrażał Twoją osobowość. Wyróżnij się na 
drodze!

wyraź siebie

Reflektory LED Tylna lampa zespolona LED

Kierunkowskazy LED w lusterkach bocznych
Lusterka boczne składane elektrycznie

Światło przeciwmgielne w zderzaku

18-calowe felgi 
aluminiowe

„diamentowe” 
z oponami 215/50

16-calowe felgi 
stalowe i aluminiowe

z oponami 205/65


