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ONTSNAP AAN
HET ALLEDAAGSE
De nieuwe Tivoli is een auto als geen andere. Hij straalt niet alleen kracht en vastberadenheid
uit, maar ook kwaliteit en verfijning. De Tivoli is onmiskenbaar een auto met een sterk karakter
die overal goedkeurende blikken uitlokt.
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SUV

VEELZIJDIGE SUV
Ruim vanbinnen, compact aan de buitenkant. De Tivoli is gemaakt om zich altijd en
overal benhendig en elegant door het verkeer te bewegen. Hij is dan ook de ideale
partner voor al uw verplaatsingen in de stad, maar ook voor uw leuke weekendjes
verder van huis.

SUV
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DESIGN

ORIGINEEL
DESIGN
De Tivoli valt op met zijn eigenzinnig profiel. Aan alles is tot in het kleinste
detail gewerkt. De mooi gestylede lichtpartijen en de strakke lijnen op de
flanken versterken zijn energieke look. Alsof de Tivoli niet kan wachten om
er samen met jou op uit te trekken.

Full LED-koplampen

LED-lichten achteraan

Radiatorrooster

Achterbumper

DESIGN

7

8

COCKPIT

MODERN INFOTAINMENT
Het dashboard van de Tivoli oogt elegant en is sterk gericht op de bestuurder.
Je bedient je auto blindelings en de meters en contolelampjes zijn in één
oogwenk af te lezen. Volledige connectiviteit met je smartphone hoort er ook bij,
voor maximaal gemak en minimale afleiding.

9,2” touch screen met navigatie

10.25” VOLLEDIG DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL
Het nieuwe digitale instrumentenpaneel toont je scherp en glashelder allerlei informatie.
De navigatie-info is niet alleen duidelijk zichtbaar op het centrale 9”-scherm, maar kan
ook worden getoond op het digitale instrumentenpaneel.

Navigatie- en snelheidsinfo

8” touch screen met radio

Navigatie op het instrumentenpaneel

Google Android Auto en Apple CarPlay
Smart Audio Link

Navigatie-instructies

COCKPIT
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TIJD VOOR
ONTSPANNING
In de Tivoli kom je tot rust. Het mooi afgewerkte
en goed uitgeruste interieur voelt fijn en gezellig
aan. De Tivoli geeft je ook alle ruimte voor
je bagage, flexibiliteit inbegrepen.

395 L

KOFFERINHOUD

ZITPLAATS OF BAGAGE? JIJ KIEST.

2de rij niet neergeklapt

2de rij volledig neergeklapt

32.5 º
8-voudig elektrisch verstelbare zetel
Met de uitgebreid elektrisch verstelbare zetel voor
de bestuurder vind je snel de perfecte rijhouding.

Elektrisch verstelbare lendensteun
2de rij 40% neergeklapt
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INTERIEUR

2de rij 60% neergeklapt

De lendensteun van de zetel voor de bestuurder
is traploos verstelbaar.

Verstelbaar tot 32.5 º
De rugleuning van de achterbank
kan tot 32,5 ° naar achteren worden
gekanteld, zodat je passagiers in
alle comfort meereizen.

Verwarmde zetels vooraan

Geventileerde zetels vooraan

Centrale armsteun achteraan

Beige interieur
INTERIEUR
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STERKE PRESTATIES
Je hebt de keuze tussen twee krachtige en zuinige benzinemotoren. Welke motor je
ook verkiest, je rijplezier is verzekerd. Daarnaast kan je ook kiezen tussen automatisch
en manueel schakelen en tussen voorwiel- en vierwielaandrijving.
ACTIEF 4WD SYSTEEM

1.2 GDI-TURBO
BENZINEMOTOR

1.5 GDI-TURBO
BENZINEMOTOR

Max. vermogen

Max. vermogen

Max. koppel

Max. koppel

128 pk

230 Nm

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
MET 6 VERSNELLINGEN
De Aisin-automaat met 6 versnellingen
heeft zijn sporen al verdiend in enkele van
de knapste auto’s ter wereld. De automaat
schakelt zacht en stil en springt zo
efficiënt mogelijk om met brandstof.
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PRESTATIES

(M/T)

Vooral 2WD
voorwiel aandrijving

50:50
koppelverdeling
(4WD lock)

163 pk

280 Nm
260 Nm

(M/T)

4WD vierwielaandrijving
voor maximale
stabiliteit

(A/T)

MANUEEL SCHAKELEN
MET 6 VERSNELLINGEN
De manuele 6-versnellingsbak biedt je
veel rijplezier en maximale betrokkenheid.
Uitgekiende overbrengingsverhoudingen
zorgen voor zacht en precies schakelen, een
lager brandstofverbruik en meer rijcomfort.

RIJMODUSSYSTEEM
Je kan kiezen uit drie inschakelbare
rijmodussen: normaal, sport en winter.
Elke modus zorgt voor de beste tractie
en voor optimale schakelschema’s,
aangepast aan de rij- en wegomstandigheden en aan jouw voorkeuren.

MAXIMALE TRACTIE EN STABILITEIT
De actieve vierwielaandrijving zorgt voor
een optimale verdeling van het vermogen
tussen de voor- en achteras, voor maximale
tractie en stabiliteit.

MAXIMALE BESCHERMING
In de Tivoli zijn jij en je passagiers
maximaal beschermd. Niet alleen
dankzij de sterke kooistructuur, maar
ook door tal van actieve veiligheidssystemen die anticiperen op de
meest uiteenlopende situaties.

7 AIRBAGS
1 Bestuurdersairbag
2 Knieairbag voor de bestuurder
3 Passagiersairbag
4 Thorax airbags (links/rechts)
5 Gordijnairbags (links/rechts)

GROTE REMKRACHT
Met remschijven voor- én achteraan
(vooraan geventileerd) beschikt de Tivoli
over een grote remkracht.

VEILIG INGERIEMD
De veiligheidsgordels van de Tivoli zijn
uitgerust met een systeem dat de gordels
preventief aanspant, wat het risico op
ernstige letsels sterk reduceert.
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VEILIGHEID
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PERFECTE VEILIGHEID
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VEILIGHEIDE
VEILIGHEID

DETECTIE VERKEER BIJ WEGRIJDEN (EAF)
Als je uit een parkeerplaats wil wegrijden terwijl er
een ander voertuig aankomt, waarschuwt EAF je
met een geluidssignaal en een oplichtend icoontje
op het instrumentenbord.

WAARSCHUWING VOOR VEILIGE AFSTAND (SDA)
SDA monitort voortdurend je snelheid en de afstand tot het
vooroprijdende voertuig en waarschuwt je met een geluidssignaal als de remafstand niet langer veilig is.

WAARSCHUWING BIJ VERTREK VOORGANGER (FVSA)
Bij stilstand geeft FVSA je een pop-upsignaal en een
geluidssignaal als de auto voor je in beweging komt.

VERKEERSBORDENDETECTIE (TSR)
TSR detecteert een verderop geplaatst verkeersbord en
toont de informatie op het digitale instrumentenpaneel.

WAARSCHUWING TEGEN FRONTALE AANRIJDING
(FCW) FCW waarschuwt de bestuurder wanneer zich een
ander voertuig of een voetganger op het traject van de
auto bevindt.

RIJVAKDETECTIE (LDW)
LDW waarschuwt de bestuurder telkens als de auto van
zijn rijstrook begint af te wijken, tenzij de richtingaanwijzers
in die richting zijn ingeschakeld.

AUTOMATISCH NOODREMSYSTEEM (AEBS)
Bij detectie van een voetganger of een ander voertuig op
je weg deactiveert AEBS het gaspedaal en activeert het de
remmen om het risico op een ernstig ongeval te verkleinen.

ACTIEVE RIJSTROOKASSISTENTIE (LKAS)
LKAS monitort met een camera de markeringen op de weg.
Als je van rijstrook verandert zonder vooraf je richting
aanwijzer te gebruiken, wordt de besturing automatisch
gecorrigeerd om de auto op het juiste rijvak te houden.

DETECTIE KRUISEND VERKEER BIJ ACHTERUITRIJDEN
(RCTA) Als er een voertuig komt aanrijden terwijl je
achteruitrijdt om een parkeerplaats te verlaten, laat RCTA je
een waarschuwingssignaal horen en worden de remmen
geactiveerd om je auto te stoppen.

AUTOMATISCHE GROOTLICHTEN (HBA)
HBA monitort permanent de koplampen van tegemoetkomende voertuigen en de achterlichten van voorliggers
en schakelt automatisch je grootlichten in en uit.

VERMOEIDHEIDSDETECTIE (DAA)
DAA monitort je rijpatronen en detecteert signalen die erop
kunnen wijzen dat je aandacht verslapt. In dat geval hoor je
een geluidssignaal en krijg je het advies even te stoppen.

ASSISTENTIE BIJ RIJSTROOKVERANDERING (LCA)
Als je van rijstrook wil veranderen terwijl een ander voertuig
snel nadert en zich al binnen een afstand van 70 meter
bevindt, waarschuwt LCA je met een geluidssignaal en een
lichtsignaal in je buitenspiegel.

VEILIGHEID
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ANTI-KOPROLBEVEILIGING (ARP)
ARP regelt het vermogen en de remkracht
die aan elk wiel wordt doorgegeven in
scherpe bochten die tegen hoge snelheid
worden genomen. Zo wordt verhinderd dat
de auto zijn evenwicht verliest.
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VEILIGHEID

AUTOMATISCHE WAARSCHUWINGSLICHTEN (ESS)
Bij hard remmen activeert ESS automatisch
de alarmknipperlichten, zodat achterliggend
verkeer wordt gewaarschuwd.

AUTOMATISCHE DALINGSCONTROLE
(HDC) Op extreem steile hellingen
schakelt HDC, indien geactiveerd,
automatisch een
lage versnelling in. HDC laat de auto ook
pompend remmen om veilig en traag naar
beneden te rijden.

WEGRIJHULP OP HELLINGEN (HSA)
Als je het rempedaal loslaat terwijl je start
op een steile helling, houdt HSA tijdelijk
de remdruk aan tot je gasgeeft, zodat de
auto niet achteruitrolt.

VEILIGHEID
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EXTERIEUR
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LED-koplampen

Projectiekoplampen

LED-mistlichten

Projectie mistlichten

LED-richtingaanwijzers op de
buitenspiegels

Elektrisch verstelbare en inklapbare
buitenspiegels

LED-remlicht bovenaan de kofferklep

Automatische centrale vergrendeling

Mistlicht achteraan

Zwarte hoogglanslak op A-stijl

Elegante zwarte dakrails

Zwart radiatorrooster

EXTERIEUR

Verchroomde sierlijst aan de motorkap
en de onderkant van de zijruiten

Sportieve dakspoiler

Dakantenne

Alu deurdrempels vooraan

Elektrische ruit met inklembeveiliging

Veiligheidszonnedak

Reflectoren achteraan

Parkeerhulp voor- en achteraan

Achteruitrijcamera

Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)

Aerodynamische ruitenwissers

Regensensor

EXTERIEUR
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Analoog instrumentenpaneel
(3,5” mono LCD)

MP3-audio

Automatische dual-zone airconditioning

Manuele airconditioning

Startknop

In de hoogte en diepte verstelbaar
stuurwiel

Multifunctionele schakelaars

Verwarmd stuurwiel

Bediening aan het stuur voor audio
en cruise control

Automatische lichten

Uitschakelbaar start-stopsysteem

USB aansluiting

INTERIEUR

Verlichte make-upspiegel

Deurbekleding

Middenconsole met opbergvak

Smart key-systeem met opvouwbare
sleutel

Bekerhouders in middenconsole

Centrale armsteun met opbergvak

Opbergnetten aan voorzetels

Grote kaartenvakken

Verstelbare koffervloer neergeklapt

Verstelbare koffervloer – positie 1

Verstelbare koffervloer – positie 2

Kofferafdekrol

INTERIEUR
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DIENSTEN
SSANGYONG WAARBORG EN BIJSTAND

5

JAAR

WAARBORG
BIJSTAND

SSANGYONG FINANCE

Bij aankoop van een SsangYong
Tivoli geniet je het onderstaande
volledige waarborgpakket:

• 5 jaar fabriekswaarborg (of 100.000 km, afhankelijk van wat het eerst
bereikt wordt).
• Een waarborg tegen corrosie van 6 jaar.
• Een waarborg op lakfouten van 2 jaar.
• Gedurende de garantieperiode he je ook recht op bijstand bij pech,
zowel in België als in de rest van Europa, op wagens aangekocht in het
officiële SsangYong Benelux dealernet en ingeschreven in de Benelux.

Wil je je SsangYong kopen op afbetaling?
Met SsangYong Finance geniet je supervoordelige voorwaarden. Meer info bij je dealer!
F I N AN C E

SSANGYONG INSURANCE

Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij je officiële SsangYong-dealer.
Kijk ook op www.ssangyong.be of www.ssangyong.nl.
I N S U R AN C E

Een autoverzekering met voordelige vrijstelling,
kilometerkorting én waardevastheid gedurende
24 maanden? De exclusieve verzekering voor
SsangYong-eigenaars biedt het allemaal.
Vraag meer info aan je dealer over de extra
voordelen en de eenvoudige procedures.

SSANGYONG FLEET & LEASE

F L E E T & L EAS E

SsangYong heeft altijd een wagen die past
bij je bedrijf. Wil je meer informatie over
onze fleettarieven of over de aantrekkelijke
leasingvoorwaarden van SsangYong Lease?
Je dealer informeert je graag!

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be en www.ssangyong.nl. SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze
brochure wordt getoond wordt als optie geleverd en is niet altijd verkrijgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling.
Contacteer uw concessiehouder voor de meest recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle
Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355

DIENSTEN
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