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A sosit Ssangyong Tivoli!
Investiţii de milioane de euro, 4 ani de dezvoltare, platformă modulară nou-nouţă,  

design sportiv şi tineresc, amenajare interioară exigentă, motoare absolut noi şi siguranţă 
excepţională de la cel mai vechi producător de maşini din Coreea de Sud, specialist în 4x4.
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Atrage privirile.
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Atrage privirile.
La fel ca superbul oraş istoric italian care i-a inspirat numele,  

Tivoli radiază intens bucuria de a trăi. 
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Lumini de zi LED şi faruri Xenon

Bară faţă în două nuanţe

Aspect care denotă forţă şi încredere în sine.

Grila specifică, îngustă a radiatorului, cu arcele care intră sub blocurile 
optice din faţă, evocă silueta unei păsări răpitoare care planează cu 
aripile întinse.
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Profil cu aspect sportiv.

Oglindă retrovizoare exterioară bicoloră cu semnalizator încorporat

Baghetă decorativă cromată în partea inferioară a parbrizului şi a geamurilor  
laterale

Linie mediană ascendentă, dinamică, inserţii negre lucioase 
pe stâlpii A şi C.
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Posterior echilibrat şi totuşi deosebit. 

Lumini de zi spate şi stopuri cu LED

Lampă de ceaţă spate amplasată în mijlocul barei de protecţie spate

Umerii laţi arcuiţi deasupra roţilor din spate, cu blocurile 
optice mulate armonios pe acestea radiază forţă tinerească.
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Simţiţi-vă ca acasă!

Interior deosebit de spaţios, învelit cu materiale de calitate superioară, amenajat simetric şi 
ergonomic.

…sau chiar pentru tapiseria premium din piele de culoare roşu-aprins, cu aspect tineresc şi sportiv

Pe lângă tapiseria standard în culori închise, se poate opta pentru un bej elegant...
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Panou de instrumente clar şi lizibil, cu funcţii personalizabile.

Volanul sport cu partea inferioară teşită, învelit într-o piele fină, plăcută la atingere, tabloul de bord cu iluminarea de fundal disponibilă în 6 culori, sistemul 
multimedia și navigaţie prevăzut cu un ecran de 7", servesc toate confortului dumneavoastră.

Computer de bord cu ecran LCD de 3,5"

Volan cu încălzire

Panou instrumente de bord LED Super-vision

Navigaţie cu ecran de 7" cu 
harta completă a Europei

NEGRU GALBEN ALBASTRU

ROŞU AZURIU ALB

Car-kit cu Bluetooth  Funcţie Mirroring

6 culori opţionale pentru iluminarea de fundal a panoului de bord

Consolă centrală clară
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Confort la superlativ pentru toţi cei cinci ocupanţi.

Scaunele sportive, ergonomice, cu un design premiat ale lui Tivoli sunt adaptate la forma  
corpului uman şi sunt fabricate cu două tipuri de perne, de densităţi diferite.
În aceste scaune deplasările lungi nu sunt obositoare și se asigură totodată un suport lateral 
excelent.
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Poate cel mai spaţios habitaclu şi portbagaj din categoria sa,  
cu posibilităţi excelente de compartimentare.

Datorită portbagajului deosebit de spaţios de 423 de litri, a banchetei spate rabatabile total sau parţial în raport 60:40 precum şi a nenumăratelor spaţii de 
depozitare mai mici sau mai mari din habitaclu şi portbagaj, nimic nu mai trebuie lăsat acasă!

Scaun şofer cu ventilaţie Scaune faţă încălzite Banchetă spate cu spătare înclinabile până la 27,5° și cu podea  
aproape plată

40% din bancheta spate rabatată 60% din bancheta spate rabatată Banchetă spate complet rabatată, până la orizontală

27,5°
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Cele mai noi motoare şi transmisii.

Cele mai noi motoare Ssangyong, dezvoltate în Europa, satisfăcând normele 
Euro 6, pe benzină de 1,6 litri, fabricat integral din aluminiu, respectiv pe  
diesel de 1,6 litri cu injecţie directă, cu rampă comună (common rail) şi cu 
turbocompresor cu geometrie variabilă, au un cuplu motor foarte ridicat, fiind 
totuşi deosebit de silenţioase şi economice.
Ambele motoare pot fi cuplate cu transmisie manuală în 6 trepte sau 
transmisie automată Aisin cu 6 trepte.

Transmisie automată Aisin în 6 trepteTransmisie manuală în 6 trepte 
(cu funcţie ISG)

Motor pe benzină 1.6 e-XGi
128 CP / 160 Nm

–  bloc motor din aliaj uşor
–  distribuţie variabilă continuu
–  conductă de admisie de lungime variabilă
–  distribuţie cu lanţ, modernă, silenţioasă

Motor diesel 1.6 e-XDi
115 CP / 300 Nm

– turbocompresor cu geometrie variabilă
– rampă comună
– injecţie directă
– distribuţie cu lanţ

3 moduri de funcţionare la alegere

Eco
pentru cel mai redus  
consum de carburant

Power 
dinamism mărit pentru 
uşurarea depăşirilor

Winter
transmisia cuplează treapta 
a 2-a pentru a ajuta pornirea 
pe drum alunecos

În vederea reducerii consumului de  
carburant şi a emisiilor de noxe,  
la variantele cu transmisie manuală,  
sistemul ISG opreşte automat motorul 
(de ex. pe durata aşteptării la semafor).

 
Sistem de comandă motor 
Start-Stop ISG
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Ssangyong produce autovehicule 4x4 de peste 60 de ani. Cunoştinţele şi experienţa acumulate  
în aceste decenii se materializează şi în noul crossover Tivoli.
Platforma lui Tivoli şi distribuţia pe lanţ au fost proiectate în aşa fel încât să facă faţă în mod  
demn legendarei fiabilităţi a mărcii, atât pe drumurile publice cât şi în teren accidentat,  
asigurând plăcerea şi siguranţa şofatului în orice împrejurări.

Sport 
reacţie imediată a direcţiei,  
mai ales în cazul deplasării  
la viteze mai mari

Normal
pentru utilizare cotidiană

Comfort
la manevre  
cu viteză redusă  
(de ex. parcare)

Direcţie Smart Steer
Şoferul lui Tivoli poate alege dintre 3 opţiuni de direcţie asistată 
electric:

Senzaţie excepţională la volan, chiar şi în condiţii de drum dificile.
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Funcţia AWD Lock 
Pe terenuri deosebit de dificile, 
prin cuplarea modului AWD Lock, 
cuplul motor este redistribuit în 
proporţie de 50–50%  
între punţile faţă şi spate.

Suspensie faţă cu sistem 
MacPherson

Suspensie spate  
independentă multi-link
(versiunile AWD)

Suspensia MacPherson racordată la 
cadrul lonjeronului asigură o rulare 
lină, fără vibraţii.

Sistemul dispersează şocurile  
mai mari şi atenuează şi cele  
mai fine vibraţii pentru a asigura 
confortul perfect în mers şi o 
manevrabilitate dinamică.

Tracţiune integrală AWD
În condiţii normale de drum, în vederea asigurării unui consum 
redus de carburant, sistemul de tracţiune integrală activă AWD 
acţionează în proporţie de 100% roţile din faţă folosindu-se de  
un sistem de cuplare electromagnetică. 
În condiţii de drum mai dificile, dacă sistemul electronic sesizează 
alunecarea unei roţi, cuplul motor este redirecţionat într-o 
fracţiune de secundă la roţile din spate. 

Suspensie spate cu bară de 
torsiune şi arc elicoidal
(versiunile cu tracţiune faţă)

Este o construcţie uşoară, cu necesar 
redus de spaţiu şi totuşi durabilă, care 
asigură o funcţionare foarte fină a 
suspensiei.
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Siguranţă fără compromisuri.

Pentru siguranţa dumneavoastră şi a membrilor familiei dvs., caroseria Tivoli a fost proiectată să fie deosebit de puternică şi masivă; 
71,4% din aceasta este construită din oţel de înaltă rezistenţă (40% chiar din oţel cu bor ultra-rezistent), foarte costisitor de altfel,  
dar mai uşor şi mult mai rezistent decât oţelul tradiţional. Elementele de caroserie cele mai expuse forţelor care survin în cazul  
unei coliziuni sunt fabricate cu o tehnologie specială care triplează rezistenţa oţelului normal.
Siguranţa pasivă este asigurată, printre altele, de cele 7 airbaguri, o echipare excepţională în categoria sa.

7 airbaguri

Elemente de caroserie de înaltă rezistenţă

Asistenţă la pornire în rampă HSA Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope 
TPMS

Centuri de siguranţă cu 
dublă pretensionare

Discuri de frână de înaltă performanţă, 
ventilate

Sistem de asistenţă la parcare cu senzori în faţă  
şi în spate, respectiv cu cameră video retrovizoare

Sistemul ESP intervine imediat în momentul în care o roată alunecă sau când sesizează sub- sau 
supravirarea automobilului. Sistemul cuprinde sistemul de control al tracţiunii FTCS, sistemul de 
distribuţie automată a forţei de frânare EBD, sistemul pentru prevenirea blocării la frânare ABS, 
sistemul activ pentru prevenirea răsturnării ARP, asistenţa la pornire în rampă HSA, precum şi 
sistemul de asistenţă la frânarea de urgenţă şi semnalul de oprire de urgenţă HBA-ESS.

Program electronic de control al stabilităţii (ESP) 1

2
4

3
7

41.6m

Distanţă de frânare scurtă
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Proiectoare ceaţă

Geamuri acţionate electric (cu sistem anti-prindere pe partea şoferului)

...cu protecţie Privacy pe geamurile din spate

Spoiler spate cu al treilea stop spate cu LED

Bare amarare Trapă de plafon cu sistem anti-prindere

Lampă de ceaţă spate Oglinzi exterioare rabatabile

Senzori pentru detectarea obstacolelor faţă şi spate

Benzi de fixare  pe spatele scaunelor din faţă (în culoarea tapiseriei)

Parbriz şi geamuri laterale cu filtru UV Solar Control…

Cheie de contact rabatabilă

Pornirea motorului fără cheie (buton Start/Stop)
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Torpedou spaţios

Sistem audio cu comandă pe volan Pilot automat Computer de bord cu ecran LCD de 3,5” Sistem audio 2 DIN cu car-kit Bluetooth pentru telefon

Sistem multimedia Smart Audio cu ecran tactil de 7” Conectori USB şi AUX/HDMI Sistem manual de climatizare Sistem automat de climatizare cu două zone şi funcţie de memorare

Senzor de ploaie şi de lumină Lumină de ambianţă pe uşi şi pe consola centrală Compartiment pentru ochelari în plafonieră

Cotieră faţă cu compartiment de depozitare... ...şi suporturi pentru pahare Cotieră spate cu suporturi pentru pahare Buzunare pentru flacoane pe uşi

27



28



29



30

CULORI EXTERIOARE 

Pachet bicolor BLACK PACK  

Pachet bicolor WHITE PACK  

JANTE

18” DIAMOND CUTTING NEGRU
CU ANVELOPE 215/45 R18 (pachet BLACK PACK)

18” DIAMOND CUTTING ARGINTIU
CU ANVELOPE 215/45 R18 (pachet WHITE PACK)

JANTE ALIAJ 18” CU ANVELOPE 215/45 R18

JANTE OŢEL 16” CU ANVELOPE 205/60 R18

JANTE ALIAJ 16” CU ANVELOPE 205/60 R18

Roşu Flaming
[RAM]

Argintiu Silent 
[SAI]

Alb Grand
[WAA]

Gri Techno
[ACT]

Negru Space
[LAK]

Maro Jazz 
[OAT]

Albastru Dandy 
[BAS]

Albastru Icecap
[BAT]



CULORI INTERIOARE  

TAPISERIE PIELE 
(negru)

INTERIOR NEGRU

INTERIOR ROŞU

INTERIOR BEJ

TAPISERIE PLAFON GRI

TAPISERIE PLAFON BEJ

TAPISERIE PLAFON NEGRU

TAPISERIE TEXTIL  
(negru)

TAPISERIE PIELE 
(bej)

TAPISERIE TEXTIL 
(bej)

TAPISERIE PIELE 
(roşu)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

1555 mm

1795 mm

2600 mm

1555 mm

1590 mm
(1600 mm)

4195 mm
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WAE Kft.
2051 Biatorbágy,
Hrsz. 7768 (Budai út)
www.ssangyong.ro

DEALERUL DVS.:

Imaginile şi informaţiile din broşură au caracter informativ, ne rezervăm dreptul la modificări.


