Slim is het
nieuwe cool.

DRIVEN BY YOU

Welkom aan boord! Klaar om nieuwe bestemmingen
te ontdekken met de Tivoli?
Adembenemend mooi, verrassend handig in het gebruik.
De Tivoli oogt niet alleen knap, hij biedt ook een toonaangevende bescherming onderweg en rijdt bijzonder
dynamisch. Deze compacte SUV werd ontworpen om al je verwachtingen te overtreffen: een gloednieuw
platform, een verfrissende vormgeving met dynamische urban look, een trendy interieur, hypermoderne
motoren en de beste veiligheidsuitrusting in zijn categorie.
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Een nieuw gezicht voor een nieuw begin.

De ranke styling straalt vertrouwen en opwinding uit.
De voorzijde van de Tivoli straalt kracht en vastberadenheid uit. Zijn breedte wordt nog geaccentueerd door de elegante lijn die van
het radiatorrooster naar de koplampen uitstrekt en doet denken aan de vleugels van een vogel. De tweekleurige voorbumper en
dynamische luchtinlaat creëren een indruk van sterkte.
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01. Projectiekoplampen met LED-dagrijlichten
02. Tweekleurige voorbumper
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Ware schoonheid zit vanbinnen.
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Geïntegreerde moduleerbaarheid voor een maximum aan gebruikscomfort.
De zetelmaterialen en -functionaliteit werden zorgvuldig geselecteerd met het oog op een sportieve look
& feel. Alle zetels zijn kantel- en verstelbaar. De premium zetelbekleding voelt erg kwaliteitsvol aan en de
sierstiksels zorgen voor een exclusieve toets.
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Stem de Tivoli af op je gemoed
en geniet van het gebruiksgemak.
Het sportieve, onderaan afgeplatte stuurwiel valt door zijn ergonomische vorm perfect in de hand en voelt prettig aan
door zijn lederen velg, die bovendien verwarmd kan worden voor nog meer comfort tijdens koude winterdagen. De in
kokers gehulde instrumenten verscherpen de aandacht van de bestuurder en ogen erg bevallig. De bestuurders -en
passagierszetel vooraan beschikken over een ventilatiefunctie met twee standen voor nog meer comfort.

01. Boordcomputer
02. Telescopisch stuurwiel (in diepte verstelbaar)
03. Sportief afgeplat stuurwiel met verwarming
04. Middenconsole
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7” navigatiesysteem (Europa)

8

Bluetooth handsfree en audiofuncties

HDMI-ingang voor draagbare
apparaten, aansluitbaar op het
7” kleurendisplay

Verborgen opbergruimte
en ZETELconfiguraties bij de vleet.
Een interieur dat zich aanpast aan jouw behoeften.

Zetelopstellingen

De 423 liter grote kofferruimte biedt gemakkelijk plaats aan drie
golftassen, terwijl de achterbank geheel of in ongelijke delen
(60/40) kan worden neergeklapt voor nog meer laadvermogen. De
achterbankleuning staat in een hoek van 32,5 graden en biedt samen
met de zo goed als vlakke vloer een uitstekend zitcomfort tijdens
lange ritten.
De Tivoli heeft bovendien talrijke opbergvakken verspreid over het
interieur, waaronder een middenconsole waarin zelfs een tabletpc past, een handschoenvakje met opbergvak, een legplank en een
bagagevak. De zijvakken in de vier deuren zijn allemaal groot genoeg
voor een anderhalveliterfles.

Moduleerbare kofferruimte
01. G
 eventileerde voorzetels
02. Verwarmde voorzetels
03. Achterbankleuning
in een hoek van 32.5°
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NORMAAL

2E RIJ 40% NEERGEKLAPT

2E RIJ 60% NEERGEKLAPT

2E RIJ VOLLEDIG NEERGEKLAPT
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32.5°
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Grenzen verleggen met nieuwe technologieën.
Boost je rijervaring!
De gloednieuwe motoren van de Tivoli zijn een toonbeeld van compactheid, zuinigheid en betrouwbaarheid. Ze
voldoen aan de strenge Euro 6-emissienorm. De e-XGi160 levert 128 pk bij 6.000 o/m en een koppel van 160 Nm
bij 4.600 o/m. De dieselmotor (e-XDi160) levert 115 pk tussen 3400 en 4000 o/m en een koppel van 300 Nm
tussen 1500 en 2500 o/m. Die cijfers staan garant voor optimale prestaties zowel in de stad als op de snelweg.
Bovendien kan de Tivoli prat gaan op een uitmuntende geluid- en trillingdemping en slaagde hij met glans voor
de kwaliteits- en betrouwbaarheidstests die premium-autobouwers in Europa hanteren.

e-XDi 160 dieselmotor
Maximumvermogen 115pk/3,400-4000o/m
Maximumkoppel 300Nm /1,500-2500o/m

Intelligente rijmodi
Met behulp van een schakelaar kies je een van de drie intelligente rijmodi
om het motorvermogen af te stemmen op de specifieke rij- en wegcondities.
Resultaat: een zachte en geruststellende rit.

Eco
De Eco-modus is de meest gebruikte en
bevordert het verbruik.

Power
De Power-modus komt van pas wanneer je
een extra dosis vermogen nodig hebt,
bijvoorbeeld als je vlot een ander voertuig
wilt inhalen.

Stop-startsysteem
De motor wordt stilgelegd om brandstof te
sparen en de uitstoot te beperken bij stilstand
aan bijvoorbeeld een verkeerslicht. De
stroomopwekking wordt geoptimaliseerd zodat
de motor ogenblikkelijk en schokvrij kan
herstarten.

Winter
In Winter-modus vertrekt de auto in tweede
versnelling, zodat de aandrijfwielen minder
snel doorslippen op een gladde ondergrond.

e-XGi 160 benzinemotor
128pk/6,000o/m
Maximumkoppel 160Nm /4,600o/m
Maximumvermogen
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handgeschakelde 6-versnellingsbak
(met schakelindicator)

AISIN 6-trapsautomaat

Met meer ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN dan ooit.
De Tivoli is uitgerust met veel slimme veiligheidstechnologieën die ook te vinden zijn op premiumberlines.
Sommige van deze state-of-the-artsystemen anticiperen op dreigend gevaar en zorgen voor een gepaste reactie,
terwijl andere het rijden over het algemeen gemakkelijker en veiliger maken.

Collision warning

STAP 1

Collision warning

Voertuig gedetecteerd vooraan

STAP 2
Bestuurder gewaarschuwd voor dreigend gevaar

STAP 3
STAP 3
Systeem neemt tijdelijk controle over de remmen over

Forward Collision Warning
(FCW)
Het FCW-systeem waarschuwt de
bestuurder voor een mogelijke frontale
botsing wanneer de bestuurder zich niet
bewust lijkt van het gevaar.

Systeem neemt
tijdelijk controle
over het stuur over

STAP 2

Bestuurder
gewaarschuwd voor
verlaten van rijstrook

STAP 1

Rijstrookmarkering
gescand vooraan
LDWS

Autonomous Emergency Braking (AEB)
Het AEB-systeem remt automatisch wanneer het een
dreigende frontale botsing vaststelt en de bestuurder niet
reageert op het gevaar. Het systeem activeert de remmen
alleen wanneer het voertuig minder dan 60 km/u rijdt.

Lane Departure Warning (LDW)

Lane Keeping Assist (LKA)

Het LDW-systeem laat een waarschuwingssignaal weerklinken wanneer de bestuurder,
door afleiding of slaperigheid, het voertuig laat
afwijken van zijn rijstrook zonder de
knipperlichten te gebruiken.

Als het voertuig de rijstrookmarkering overschrijdt
door onoplettendheid van de bestuurder, zal
het LKA-systeem automatisch de controle
over het stuur overnemen en het voertuig
opnieuw binnen de rijstrook sturen.

High Beam Assist (HBA)
Het HBA-systeem detecteert de
koplampen van tegenliggers en
schakelt het grootlicht uit bij het
naderen. Het systeem herkent ook
de achterlichten van voorliggers en
past het grootlicht aan indien nodig.

LKAS

Traffic Sign Recognition
(TSR)
Het TSR-systeem herkent
snelheidsborden langs de weg
en geeft de bestuurder een
waarschuwing op het scherm.

* De bovenstaande systemen zijn ontworpen om het rijcomfort en de rijveiligheid te bevorderen, maar het is mogelijk dat ze niet in
alle omstandigheden werken. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.
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Uw dierbaren komen eerst:
de ongeëvenaarde veiligheidsuitrusting van de Tivoli.
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1. Frontale airbag bestuurder
2. Knie-airbag bestuurder
3. Frontale airbag passagier voorin
4. Zijdelingse airbags voorin (links en rechts)
5. Gordijnairbags (links en rechts)
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Ultrasterke staalplaat op tien cruciale plaatsen in het
chassis om de inzittenden optimaal te beschermen.

Elektronische stabiliteitscontrole (ESP)
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De
elektronische
stabiliteitscontrole
monitort
de
rijomstandigheden en de voertuigdynamiek en grijpt in op het
motorvermogen en de remmen zodra de bestuurder de controle
dreigt te verliezen. Het ESP omvat het ABS-remsysteem,
een actieve koprolbescherming, een antispinsysteem en een
remkrachtversterker, zodat de Tivoli optimaal kan ingrijpen.
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41.6m

01 Hill Start Assist (HSA)
02 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
03 Remweg: grote schijfremmen voor- en achteraan
garanderen een krachtige remwerking onder alle
mogelijke omstandigheden. Schijfremmen
(Vooraan geventileerd, achteraan vol)

Dubbele gordelspanners
*Gebaseerd op interne testresultaten (aan een snelheid van 100 km/u)

Dankzij het uitvoerige gebruik (71,4%) van staal met hoge trekvastheid
wordt het chassis minimaal vervormd bij een aanrijding, zodat de inzittenden
een maximale bescherming genieten.
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STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
TOT IN HET KLEINSTE detail.
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1. Zonnewerende voorruit
2. E
 lektrische bestuurdersruit met
klembeveiliging
3. S
 portieve dakspoiler met LED-remlicht
4. P
 rojectiekoplampen met LED-dagrijlichten
5. M
 istlichten vooraan

6. A-stijl met glanzend zwarte afwerking
7. C
 -stijl met glanzend zwarte afwerking
8. S
 tijlvolle dakrails
9. E
 lektrisch schuifdak met klembeveiliging
10. B
 andenherstelkit
11. L
 ED-achterlichtblokken

12. M
 istlicht achteraan
13. R
 eflector achteraan
14. Achteruitrijcamera en monitor
15. Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel
16. C
 ruise control
17. Instrumentenpaneel met 3.5” boordcomputer

18. N
 avigatiesysteem met 7” display
19. 2
 DIN-audiosysteem met MP3-speler en
iPod / iPhone-aansluiting (met RDS)
20. USB- en HDMI-ingangen / USB- en Aux-ingangen
21. Volautomatische airco met twee zones
22. P
 rogrammeerbare airco-instellingen

23. Volautomatische airco met twee zones,
temperatuursensor en digitale display
24. Regen- en lichtsensor + Safety Pack
25. Schakelaars koplampen en automatische
ruitenwissers
26. Smart key & uitklapsleutel

27. Zonnebrilhouder
28. Handschoenkastje
29. Open legplank op het dashboard
30. Opbergvak in middenconsole
31. Armsteun met opbergvak in middenconsole
32. Kaartvak en flessenhouder in de zijdeuren achteraan
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uitrustingSlijst.

MY17

CRYSTAL
VEILIGHEID
• Frontale airbags met uitschakelbare passagiersairbag
• Laterale airbags voor inzittenden vooraan
• Gordijnairbags voor inzittenden voor- en achteraan
• Antiblokkeersysteem remmen (ABS)
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
• Projectiekoplampen met LED dagrijlichten (DRL)
• Active Rollover Protection (ARP)
• Emergency Stop signal System (ESS)
• Wegrijhulp op helling (HSA)
• ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achter
• Immobilizer
EXTERIEUR
• 16’’ stalen velgen met wieldeksels met 205/60 R banden
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare buitenspiegels
• Deurgrepen in koetswerkkleur
INTERIEUR
• Zetels met kwalitatieve stoffen bekleding
• In één beweging neerklapbare achterbank in 60:40 verdeling
met centrale armleuning inclusief bekerhouders
• Centrale armsteun voor met geïntegreerd opbergvak
• Zilverkleurige deurgrepen
• Drempelbescherming vooraan
• Zonneklep met make-up spiegeltje
• Verwijderbare asbak
• In hoogte verstelbare kofferplank en zijdelings bagagevak

COMFORT
• Cruise control
• Parkeersensoren achteraan
• Manuele airconditioning
• Elektrische stuurbekrachtiging
• Stuurwiel met 3 rijmodi (Normaal, Comfort, Sport)
• Elektrisch bediende ruiten voor en achter
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Inklapbare sleutel
• Achterruitenwisser met interval
• Bandenherstelkit
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• Radio (met MP3 en Bluetooth met handenvrije functie)
met 6 luidsprekers
• USB en AUX aansluiting voor MP3 speler

QUARTZ = CRYSTAL ±

sapphire = quartz ±

VEILIGHEID
• Knie-airbag voor bestuurder
• Automatisch noodstopsysteem (AEBS)
• Forward Collision Warning (FCW)

EXTERIEUR
• 18’’ aluminium velgen met 215/45 R banden
• Zilverkleurige dakrails
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare en inklapbare buitenspiegels
met geïntegreerde LED richtingaanwijzers
• Privacy glass achteraan
• Dakspoiler met geïntegreerd derde remlicht met LED verlichting

EXTERIEUR
• 16’’ aluminium velgen met 205/60 R banden
• Mistlichten vooraan
INTERIEUR
• Lederen stuurwiel
• In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
• Bagagecover
• Verchroomde deurgrepen
• Zonneklep met make-up spiegeltje en verlichting
COMFORT
• Licht- en regensensor
• Telescopisch stuurwiel (in diepte verstelbaar)
• Zetelverwarming vooraan
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• 7’’ Touch screen met audio-functie (radio en MP3), achteruitrijcamera
(deze vervangt de parkeersensoren achteraan), Bluetooth met handenvrij
functie, USB en HDMI poort

INTERIEUR
• Zetels met lederen zetelbekleding, geventileerde zetels vooraan
(bestuurder en passagier) en elektrisch bediende bestuurderszetel
vooraan
• Stuurverwarming
COMFORT
• Automatische dual-zone airconditioning
• Parkeersensoren voor- en achteraan
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• TomTom audio- en navigatiesysteem incl. 7’’ touch screen,
achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio en MP3, USB
en HDMI poort
• Keyless-go systeem met Start/Stop knop

OPTIEPAKKETTEN QUARTZ:

OPTIEPAKKETTEN SAPPHIRE:

STYLE PACK
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare en inklapbare buitenspiegels met
geïntegreerde LED richtingaanwijzers
• Zilverkleurige dakrails
• 18’’ aluminium velgen met 215/45 R banden
• Privacy glass achteraan
• Dakspoiler met geïntegreerd derde remlicht met LED verlichting

SAFETY PACK
• HID koplampen
• Lane Departure Warning (LDW)
• Lane Keep Assist (LKA)
• High Beam Assist (HBA)
• Traffic Sign Recognition (TSR)
• Supervision dashboard met instelbare kleuren

NAVIGATION PACK
• TomTom audio- en navigatiesysteem incl. 7’’ touch screen,
achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio en MP3, USB
en HDMI poort
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teChnisChe gegeVens.
BENZINE 1.6L e-XGi160

MOTOR
OVERBRENGING

2WD

AANGEDREVEN WIELEN

AFMETINGEN
GEWICHT

6MT
4.202

mm

1.798

Overhang

mm

1.590 (1.600 met dakrails)

mm

1.555

Achter

mm

1.555

Voor

mm

865

Achter

mm

737

Wielbasis

mm

2.600

Aanrijhoek

°

20,5

Afrijhoek

°

28

Overschrijdingshoek

°

17

mm

167

m

5.3

Tankinhoud

L

Max. toegelaten gewicht

kg

Leeggewicht

kg

Max.
aanhangergewicht

geremd

kg

ongeremd

kg

Brandstof
Cilinderinhoud
Boring x slag

Maximumkoppel

1.300

1.355

SAI
Silent Silver

02

LAK
Space Black

BAS
Dandy Blue

RAM
Flaming Red

OAT
Jazz Brown

ACT
Techno Gray

GAL
Galaxy Green

2.010
1.390

1.000

1.455

1.490

1.500
500

Benzine

Diesel
76 x 88

2,600
4,195

10.5 : 1

03

15.5 : 1
4 in lijn

kW/opm

94.1 / 6.000

pk/opm

128 / 6.000

115 / 3.400-4.000

Nm/opm

160 / 4.600

300 / 1.500-2.500

84.6 / 3.400-4.000

km/u

181

175

175

175

172

175

172

CO2 (gecombineerd)

g/km

154 (149 met ISG*)

167

176

113 (109 met ISG*)

146

123 (119 met ISG*)

156

Gemengde cyclus

L/100km

6,6 (6,4 met ISG*)

7,2

7,6

4,3 (4,2 met ISG*)

5,5

4,7 (4,5 met ISG*)

5,9

Stad

L/100km

8,6 (8,2 met ISG*)

9,8

10,2

5,1 (4,8 met ISG*)

7,4

5,5 (5,1 met ISG*)

7,8

Buiten stad

L/100km

5,5 (5,4 met ISG*)

5,7

6,1

3,9 (3,8 met ISG*)

4,5

4,2 (4,2 met ISG*)

4,9

-

INTERIEUR

6AT

Topsnelheid

Uitstootnorm

VELGEN

1,555
1,795

1.920

1.400

mm
-

Maximumvermogen

1.270

1.597

-

6MT

WAA
Grand White

1.900

-

Compressieverhouding

6AT

EXTERIEURKLEUREN

47
1.810

cc

Aantal cilinders

AFMETINGEN (mm)

AWD

01

Voor

Draaistraal

MOTOR

6AT

mm

Bodemvrijheid

PRESTATIES

6AT

2WD

Totale breedte

Spoorbreedte

BRANDSTOFVERBRUIK

6MT

DIESEL 1.6L e-XDi160

AWD

Totale lengte
Totale hoogte
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MY17

Euro 6
De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden; deze kunnen variëren afhankelijk
van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. / * ISG = Start/Stop systeem.

1,590
(1,600)

1,555

01 / 1
 6” stalen velgen met
wieldeksels
02 / 16” aluminium velgen
03 / 1
 8” aluminium velgen
“Diamond Cut”

01 / Zwart interieur en zetels
02 / Beige interieur en zetels
03 / Rood interieur en zetels
23
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DRIVEN BY YOU
Wie SsangYong tot SsangYong maakt, dat bent u. OK, u hebt misschien niet
meegewerkt aan de assemblage van onze modellen, maar u vormt wel degelijk de
drijfveer van hun creatie. Tivoli, XLV, Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports… daar
bent u de motor van! Alles begint bij u, uw verwachtingen, uw vereisten. Dat is een
keuze die SsangYong bewust op zich neemt. Omdat u nu eenmaal geen toegevingen
hoeft te doen op kwaliteit, maken wij in al onze modellen het beste van onze
technologische know how en automobielervaring voor u toegankelijk.
Rijden in SsangYong, da's gaan voor het strikte maximum.

SsangYong Motors Middle Europe N.V.
Pierstraat 231
BE-2550 Kontich
info@ssangyong.be
www.ssangyong.be
Ondernemingsnummer: 0829.189.355

www.facebook.com/ssangyongbelux

DRIVEN BY YOU

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be
SsangYong Motors Middle Europe N.V. verkoopt zelf niet rechtstreeks aan de consument. Sommige in deze brochure afgebeelde uitrustingselementen worden als optie aangeboden en zijn niet altijd beschikbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren om de meest recente informatie te verkrijgen. SsangYong Motors Middle Europe N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe N.V., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: 0829.189.355

