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A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció,
illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.
A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható.
A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.
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ÉLET, MOZGÁSBAN
A tágas és stílusos TIVOLI Grand fedélzetén bőven jut hely a
közös kalandokra.

# szabadidő # család # utazás # divatos SUV
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FÉNYES TÁVLATOK
A TIVOLI Grand kecses, áramvonalas idomaival,
és kifinomult, automatikus szintszabályozású
LED fényszóróival új távlatokat tár fel a világ
autórajongói előtt.

❶

❷

❶ LED első fényszórók állítható szintszabályzással ❷ Hűtőrács
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MASSZÍV ÉS ELRAGADÓ
A karosszéria érdekfeszítő vonalvezetése és a késlekedés nélkül
felvillanó LED hátsó lámpák révén a TIVOLI Grand beragyogja a
környezetét, amerre elhalad.

❶

❷

❶ LED Kombinált hátsó lámpatest ❷ Hátsó lökhárító
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STRAPABÍRÓ, MÉGIS FIGYELMES
Az autó erőtől duzzadó profilja olyan, ötletes részleteket rejt,
amelyek nap mint nap hasznosnak bizonyulnak.

❶

❷

❶ Külső tükrök integrált LED irányjelzővel
❷ 18" Diamond Cutting könnyűfém keréktárcsák
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ÚTKÖZBEN IS KAPCSOLATBAN
A TIVOLI Grand távol tartja a zavaró tényezőket, miközben minden
lényeges információt eljuttat vezetőjéhez.
9 colos, nagyfelbontású, érintőképernyős,
navigációs fejegység (AVN), tolatókamerával,
Bluetooth okostelefon kapcsolattal

10,25" HD LCD műszeregység

Google Android Auto és Apple CarPlay

A vadonatúj műszeregység minden eddiginél több információt
bocsát a vezető rendelkezésére; a remekül leolvasható, éles kijelző
is hozzájárul a vezetés élményéhez.

❶

❷

❸

❹

❶ Műszeregység navigációs

képernyője
❸ Képernyőtükrözés
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❷ Navigáció a teljes képernyőn
❹ Navigációs útmutatás

8" Smart Audio érintőképernyős multimedia rendszer,
tolatókamerával, Bluetooth okostelefon kapcsolatta
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ERŐ, AMIKOR KELL
A megbízható, takarékos motor, a precíz sebességváltó és az
intelligens vezetési üzemmódok a legnagyobb távolságok megtételét is
megkönnyítik.

Intelligens vezetési üzemmódok
A választható üzemmódok (Normal/Sport/Winter) optimális tapadásszabályozásról
gondoskodnak, míg a váltási program a vezető igényeihez és az útviszonyokhoz
egyaránt alkalmazkodik.

Normál

Sport

Téli

Az az üzemmód kiegyensúlyozott
Többletteljesítményt és dinamikus
üzemanyag-fogyasztást és kiemelkedő vezethetőséget nyújt
közúti menetteljesítményeket biztosít

Az első fokozatot kihagyva, a második
fokozatban indul el álló helyzetből,
így csúszós útviszonyok mellett jobb
tapadást biztosít

1.5 GDi-Turbo
benzinmotor
Max. teljesítmény
163 LE/5500 ford/perc

AISIN 6 fokozatú automata váltó
A világ legkifinomultabb autóiba szerelt és bizonyított
AISIN 6 fokozatú automata váltó sima és csendes
fokzatok közti átmenetet kínál, a lehető legkedvezőbb
üzemanyag-fogyasztás mellett.
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6 fokozatú manuális váltó
A 6 fokozatú manuális váltó a vezető maximális
bevonásával örömteli vezetési élményt nyújt. A fokozatok
közötti optimalizált áttételi arányok finom és precíz
kapcsolást, valamint hatékonyabb üzemanyag-felhasználást és halkabb motort biztosítanak.

Max. forgatónyomaték
(manuális váltó)
280 Nm/1,500~4,000 ford/perc
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SZÁRNYALJON SZABADON
Fedezzen fel új helyeket, vágjon bele új kalandokba a
szabadidőjárművel, amely kiszélesíti a komfortzónáját.

# kaland # szörfözés # naplemente # helykínálat
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KIEMELKEDŐEN TÁGAS
Az igény szerint állítható ülésekkel felszerelt, különösen tágas hátsó
lábteret kínáló TIVOLI Grand magasra teszi a mércét a kényelem terén,
ugyanakkor csomagtere is különösen tágas.

Üléselrendezés

Alaphelyzet (720ℓ)

2. üléssor 40% ledöntve (1004ℓ)

2. üléssor 60% ledöntve (1156ℓ)

2. üléssor teljesen Síkba ledöntve (1440ℓ)

32.5º
32.5º dönthető hátsó ülések

A minél kényelmesebb utazás érdekében a hátsó üléstámlák
dőlésszöge állítható, akár a függőlegestől mért 32,5 fokig.
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8 irányban motorosan állítható vezetőülés

Az elektromosansan állítható üléssel gyorsan és könnyen
beállíthatja az ideális üléshelyzetet.

Elektromosan állítható deréktámasz

Tetszőlegesen szabályozható mértékű megtámasztás.

CSOMAGTÉR

1440 liter
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FOKOZOTT FIGYELEM
A DEEP CONTROL vezetéstámogató technológiák minden eddiginél tökéletesebb biztonságot
szavatolnak. Városban és hosszú utakon egyaránt ügyel Önre és utasaira , sőt, szükség esetén
közbe is avatkozik. Így teszi felszabadulttá az utazást, és magabiztosabbá a vezetést.

Automata vészfékező rendszer (AEBS)

Sávtartó asszistens (LKAS)

Hátsó keresztforgalom-figyelő fékező funkcióval (RCTA-i)

Amikor a tervezett útvonalon gyalogost vagy másik járművet észlel,
az AEBS automatikusan visszaveszi a gázt, és a fékek működtetésével
csökkenti a súlyos ütközés kockázatát.

Az LKAS az elülső kamerával figyeli a felfestett sávelválasztó vonalakat.
Amint azt észleli, hogy a jármű előzetes jelzés nélkül készül elhagyni a
sávját,automatikusan korrigálja az elektronikus kormányvezérlő rendszert,
hogy a járművet az adott sávban tartsa.

Ha tolatás közben közeledő autó készül keresztezni az utunkat, az RCTA
hangjelzéssel figyelmeztet, majd a fékeket automatikusan működésbe hozva
megállítja az autót, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát.

Parkolóhely elhagyását segítő funkció (EAF)

Figyelmeztetés biztonságos követési távolságra (SDA)

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)

Parkoló elhagyásakor az EAF hangjelzéssel figyelmeztet, valamint
figyelmeztető ikon jelenik meg a kijelzőn, ha egy másik jármű közeledik
hátulról.

Az SDA folyamatosan figyeli a sebességet és a távolságot, majd figyelmeztető
hangjelzést ad, amint az Ön előtt haladó járműtől való távolsága a biztonságos
féktávolság alá csökken.

Kamera és radaros érzékelők segítségével figyeli a járművek sebességét és a
közöttük lévő távolságot, majd ütközésveszély esetén figyelmezteti a vezetőt.

Táblafelismerő rendszer (TSR)

Elülső gépkocsi indulására figyelmeztető rendszer
(FVSA)

Megjeleníti a forgalmi információkat, beleértve a sebesség
korlátozásokat, ezzel maximális biztonságot teremtve.

Amikor álló helyzetből az Ön előtt lévő jármű elindul, az FVSA felugró
vizuális figyelmeztetést küld és hanggal is jelez.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
Az LDWS értesíti a vezetőt, ha az elülső kameramodul azt észleli, hogy a jármű
szándékolatlanul elhagyja a sávját.

Hátsó keresztforgalom-figyelő (RCTA)
A rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha parkolás vagy tolatás közben akadályt
észlel.

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

Éberség felügyeleti rendszer (DAA)

Sávváltás asszisztens (LCA)

A HBA figyeli a szembejövő járművek fényszóróit és az Ön előtt haladó
járművek kombinált hátsó lámpáját, majd a környezeti fények elemzésével
automatikusan vált a távolsági és a tompított fényszóró között.

A rendszer folyamatosan felügyeli a vezetési stílust. Amennyiben fáradtságot
észlel, hangjelzést ad ki, és figyelmezteti a vezetőt, hogy tartson pihenőt.

Ha megpróbálunk sávot váltani, miközben a szomszédos sávban 70 méternél
nem távolabb egy másik jármű közeledik nagy sebességgel, hangjelzés,
valamint a külső visszapillantó tükörben felvillanó fény figyelmeztet a veszélyre.

Holttérfigyelő rendzser (BSD)
A BSD felismeri a holttérben lévő másik járművet és a külső tükör házába
épített lámpa villogásával jelez.
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BIZTONSÁG, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
A biztonságért felelős elemek védelmet nyújtanak a bármely irányból érkező ütközésekkel
szemben, és a legváltozatosabb menethelyzetekben biztosítanak támogatást.

71,1%

NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ ACÉL

⓷
⓵

⓸

(HSS)

⓹

⓶
Aktív borulásgátló (ARP)

Vészfékezés jelző (ESS)

Lejtmenet vezérlő (HDC)

Visszagurulás-gátló (HSA)

Az ARP elveszi a gázt és külön-külön fékezi a
kerekeket, hogy nagysebességű manőverek során
megakadályozza a jármű felborulását.

Erőteljes fékezéskor az ESS automatikusan aktiválja
a vészvillogókat, így figyelmeztetve a mögöttünk
haladó járművek vezetőit.

Különösen meredek lejtőn aktiválva a HDC
automatikusan alacsonyabb fokozatba kapcsol, és
a fékeket pumpálva működtetve gondoskodik a
biztonságos leereszkedésről.

Ha meredek emelkedőn elinduláskor felengedjük a
fékpedált, a HSA rendszer addig nyomás alatt tartja a
féket, amíg a gázra nem lépünk. Ezzel megakadályozza,
hogy a jármű hátraguruljon.
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7 Airbags
1
4

Vezető oldali légzsák
Első oldallégzsák (bal/jobb)

2
5

Vezető oldali térdlégzsák
Függönylégzsák (bal/jobb)

3

Utasoldali légzsák

Első utaslégzsák BE/KI visszajelzője

Kettős biztonságiöv-előfeszítők

Az első utasoldali légzsák kapcsolóval kiiktatható,
amennyiben gyermekülést helyeznénk el az első
utasülésen.

Az előfeszítő mechanizmus nagy értékben mérsékli
a súlyos sérülés kockázatát

22

A SZÍN VÁLASZTJA AZ EMBERT
A TIVOLI Grand merész, szépséges színekben elérhető. Ezek felhívják a
figyelmet a járműre, amely opciók széles választékával gondoskodik az
utasok kényelméről és szórakoztatásáról.

#szenvedélyek # kávé # színek # kényelem
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KÜLSŐ
Az új TIVOLI Grand már alapkivitelében is említésre méltóan jól felszerelt. Tegye egyedivé autóját kívül és belül
ezekkel a nem mindennapi funkcionális és optikai opciókkal.

Automatikus ajtózár

Projektoros fényszórók

Fényes fekete dekoráció az A-oszlopon

Hátsó ködlámpa

Krómozott borítás az övvonal mentén és a
motorházfedélen

Aerodinamikus hátsó légterelő / LED-es 3. féklámpa

Fényes fekete dekoráció a C-oszlopon

LED ködfényszórók

Halogén fényszórók

Hátsó fényvisszaverők

Elektronikus ablakemelő becsípődésgátló funkcióval a
vezető oldalán

Napfénytető becsípődésgátló funkcióval

Sportos ezüst tetősínek

Elektromosan állítható külső tükrök

Magasfényű hűtőrács

Rozsdamentes acélküszöbök az első ajtónál

Tolatókamera és kijelző

Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)

Aerodinamikusan kialakított ablaktörlő lapátok

KERÉKTÁRCSÁK

18" Diamond Cutting fekete
fényezésű könnyűfém
keréktárcsák 215/50 R18
gumikkal
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16" acél keréktárcsák
205/65 R16
gumikkal

16" könnyűfém
keréktárcsák 205/65 R16
gumikkal
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BELTÉR

6 hangszóró (4 az ajtókban, 2 magas hang sugárzó)

Sztenderd műszeregység

MP3 audio

Kétzónás automata légkondícionáló

Manuális légkondícionáló

Lehajtható napellenzők beépített piperetükörrel

Hangulatfények az ajtóborításokba rejtve

Hangulatvilágítás a középkonzolon

Intelligens kulcs (behajtható)

Start/Stop motorindító gomb

Esőérzékelő

Multikapcsoló konzol

Fűthető kormánykerék

Középső konzol két pohártartóval

Középső kartámasz tárolóval

Középső kartámasz a hátsó ülésekhez

Tágas térképtartó zsebek

Kormánykeréken elhelyezett audiorendszer- /
Automata világításvezérlés tempomat-kapcsolók

Fűthető első ülések

Szellőztethető első ülések

Vezetéknélküli töltő

Gumiköteles tároló a háttámlán

Poggyásztartó aljzatelem a csomagtérben

Tárolóhely az aljzatelem alatt

Csomagtér roló
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SZÍNVILÁG
KÜLSŐ SZÍNEK

Grand fehér (WAA)

BELSŐ SZÍNEK

Platinum szürke (ADA)

Dangy kék (BAS)

Fekete egytónusú beltér (LBH)

Silent ezüst (SAI)

CHERRY vörös (RAV)

Space fekete (LAK)

Szövet
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Soft bézs/szürke kéttónusú beltér (EBG)

Szövet
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KÜLSŐ MÉRETEK (mm)

1646mm

1555mm

4480mm

1555mm

1810mm
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