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Unele echipamente prezentate în această broșură sunt opționale contra cost,
respectiv nu sunt disponibile pentru toate modelele sau în toate piețele.
Datele tehnice și echiparea pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Contactați distribuitorul local pentru cele mai recente informații.

LIBERTATE DE MIȘCARE
De acum ai suficient spațiu pentru visele tale.
Pornește către noi aventuri în stilul TIVOLI.

# agrement # familie # călătorie # SUV modern
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PERSPECTIVE LUMINOASE
Conturul grațios, aerodinamic și farurile LED sofisticate
cu reglare automată aduc o nouă perspectivă asupra
condusului.

❶

❷

❶ Faruri față LED cu nivel reglabil ❷ Grilă radiator
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UN CUCERITOR ÎNNĂSCUT
Amețitor de atractiv, noul TIVOLI GRAND atrage privirile
cu contururile sale intrigante în timp ce blocurile optice
cu LED din spate iluminează instantaneu.

❶

❷

❶ Bloc optic spate cu LED ❷ Bară de protecție spate
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PUTERNIC DAR GRIJULIU
Profilul noului Tivoli Grand emană forță și relevă
detalii ingenioase care se dovedesc utile zi de zi.

❶

❷

❶ Oglinzi retrovizoare exterioare cu semnalizator LED integrat
❷ Jante din aliaj ușor de 18” Diamond Cut
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CONECTAT ÎN FIECARE MOMENT
TIVOLI Grand ferește șoferul de factorii perturbatori și îi oferă ajutor în
deciziile cu adevărat importante.
Panou de instrumente cu ecran LCD HD de 10,25”

Sistem multimedia HD cu navigație (AVN),
ecran tactil de 9” de înaltă rezoluție, cu cameră video
retrovizoare și conexiune Bluetooth pentru smartphone

Google Android Auto și Apple CarPlay

Noul panou de instrumente oferă șoferului mai multe informații;
ecranul de înaltă rezoluție oferă lizibilitate excelentă și contribuie la
satisfacția șoferului.

❶

❷

❸

❹

❶ Info navigație combinat cu

panoul de instrumente
❸ Oglindire ecran sistem AV
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❷ Info navigație pe întregul ecran
❹ Info navigație pas cu pas

Sistem multimedia Smart Audio cu ecran tactil de 8”, cu cameră
video retrovizoare și conexiune Bluetooth pentru smartphone
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PUTERE LA NEVOIE
Motorul fiabil și economic, transmisia precisă
și modurile de conducere inteligente ușurează
parcurgerea distanțelor oricât de mari.

Moduri de conducere inteligente
Modurile de conducere (Normal/Sport/Winter) asigură aderență optimă în funcție
de condiții și un program de schimbare a treptelor adaptat la preferințele șoferului
și la condițiile de drum.

Normal

Sport

Iarnă

Acest mod de conducere asigură
consum echilibrat de carburant și
performanță excelentă de mers pe
șosele.

Asigură putere suplimentară și un stil
dinamic de condus.

Demarare în treapta a 2-a pentru
a asigura o mai bună aderență pe
drumuri alunecoase.

Motor pe benzină
1.5 GDi-Turbo
Putere max.
163 CP / 5500 rpm

Transmisie automată AISIN cu 6 trepte de viteză
Datorită transmisiei automate AISIN cu 6 trepte de
viteză, montate, testate și consacrate în cele mai
sofisticate automobile din lume, tranziția între trepte
este lină și silențioasă, la cel mai redus consum de
carburant cu putință.
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Transmisie manuală cu 6 trepte
Transmisia manuală cu 6 trepte oferă o experiență de
condus plină de bucurie, cu implicarea maximă a șoferului.
Raporturile de transmisie optimizate dintre treptele de
viteză asigură schimbarea lină și precisă a treptelor,
utilizarea mai eficientă a carburantului și motor mai silențios.

Cuplu maxim
(transmisie manuală)
280Nm / 1500–4000 rpm
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ZBURDAȚI ÎN LIBERTATE
Descoperiți locuri noi, avântați-vă în noi aventuri cu
automobilul de agrement care vă extinde zona de
confort.

# aventură # surfing # apus de soare # spațiu
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REMARCABIL DE SPAȚIOS
Echipat cu scaune reglabile după preferințe și spațiu deosebit de amplu pentru
picioare pe bancheta din spate, TIVOLI Grand ridică ștacheta în ceea ce privește
confortul. Portbagajul este de asemenea deosebit de încăpător.

Configurația scaunelor

Configurație de bază (720 ℓ)

Rândul 2 rabatat 40% (1004 ℓ)

Rândul 2 rabatat 60% (1156 ℓ)

Rândul 2 rabatat complet în plan (1440 ℓ)

32.5º

PORTBAGAJ

Scaune spate cu spătar înclinabil până la 32,5°
Pentru a călători în confort maxim, unghiul de înclinare a spătarului la
locurile din spate este reglabil, până la 32,5° față de verticală.
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până la

1440 litri
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ATENȚIE SPORITĂ
Tehnologiile de asistare DEEP CONTROL vă apropie mai mult ca niciodată de siguranța perfectă.
Vă protejează pe dvs. și pe pasageri, atât în oraș, cât și pe drumuri lungi iar în caz de nevoie chiar
intervine în controlul automobilului. Astfel călătoria devine mai relaxată iar șofatul mai sigur.

Sistem de frânare de urgență autonomă (AEBS)
Când detectează pietoni sau alte vehicule în calea planificată a automobilului,
AEBS eliberează automat accelerația și acționează frânele pentru a reduce
riscul unei coliziuni grave.

Sistem de avertizare la coliziune frontală (FCW)
Monitorizează viteza vehiculelor și distanța dintre acestea cu ajutorul
camerelor video și al senzorilor radar și avertizează șoferul dacă există riscul
unei coliziuni.

Sistem de asistență pentru menținerea pe banda de
circulație (LKAS)
Sistemul LKAS monitorizează marcajele vopsite pe drum cu ajutorul camerei
video frontale. Dacă detectează faptul că automobilul este pe cale să-și
părăsească banda de circulație fără a fi semnalizat în prealabil, sistemul
acționează automat sistemul electronic de direcție pentru a menține
automobilul în banda respectivă.

Alertă și intervenție la traficul în spatele automobilului (RCTA-i)
Dacă în timpul manevrei de mers înapoi, un alt vehicul se apropie din
lateral, RCTA emite avertisment sonor și acționează automat frânele, oprind
automobilul pentru reducerea riscului de coliziune.

Alertă la traficul în spatele automobilului (RCTA)
Sistemul avertizează șoferul dacă detectează un obstacol în calea
automobilului în timpul manevrelor de parcare sau mers înapoi.

Funcție de asistare la ieșire din parcare (EAF)

Alertă privind distanța de siguranță (SDA)

La ieșirea din locul de parcare, EAF avertizează șoferul prin semnale
acustice și prin afișarea pe ecran a unei pictograme de avertizare dacă
din spate se apropie alt vehicul.

SDA monitorizează permanent viteza și distanța și avertizează șoferul
printr-un semnal acustic dacă distanța față de vehiculul din față scade
sub distanța sigură de frânare.

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (TSR)

Alertă privind pornirea vehiculului din față (FVSA)

Asistent fază lungă (HBA)

Alertă privind atenția șoferului (DAA)

Asistență la schimbarea benzii de circulație (LCA)

Afișează informațiile despre trafic, inclusiv limitările de viteză, pentru
siguranță maximă.

Atunci când vehiculul din față pornește din staționare, FVSA afișează
un avertisment vizual și emite un semnal sonor.

HBA monitorizează farurile vehiculelor care se apropie din sens opus și
stopurile vehiculelor care se deplasează în fața automobilului și în funcție de
acestea comută automat între faza lungă și faza de întâlnire a farurilor.

Sistemul monitorizează încontinuu stilul de conducere al șoferului. Dacă
detectează semne de oboseală, emite un avertisment sonor și recomandă
șoferului să ia o pauză pentru a se odihni.

Dacă șoferul încearcă să schimbe banda de circulație în timp ce în banda
vecină un automobil se apropie cu viteză mare la distanță mai mică de 70 de
metri, sistemul avertizează șoferul prin avertisment sonor și aprinderea luminii
de avertizare în oglinda retrovizoare exterioară.

Sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație (LDWS)
LDWS avertizează șoferul dacă modulul camerei video fontale detectează
părăsirea neintenționată a benzii de circulație.

Sistem de monitorizare unghi mort (BSD)
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BSD recunoaște vehiculul aflat în unghiul mort și avertizează șoferul printr-o
lumină intermitentă în oglinda retrovizoare exterioară.
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SIGURANȚĂ FĂRĂ COMPROMISURI
Sistemele de siguranță asigură protecție față de coliziunile din toate direcțiile și oferă sprijin
șoferului în cele mai variate situații de deplasare.

71,1%

OȚEL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ

(HSS)

Ц

Ф
Т
Х

У
Protecție activă contra răsturnării (ARP)

Semnal de oprire de urgență (ESS)

Asistență la coborârea pantelor (HDC)

Asistență la pornire în rampă (HSA)

ARP dezactivează pedala de accelerație și aplică
forță de frânare pe fiecare roată în parte pentru a
evita răsturnarea automobilului în cursul manevrelor
efectuate la mare viteză.

În cazul în care șoferul frânează brusc, ESS activează în
mod automat luminile de avarie pentru a-i avertiza pe
șoferii vehiculelor din spatele automobilului.

În cazul coborârii unor pante deosebit de abrupte,
prin activarea HDC, transmisia este comutată automat
într-o treaptă de viteză inferioară și sunt acționate
frânele, pentru a asigura coborârea în siguranță.

Atunci când la pornirea în rampă, șoferul eliberează
pedala de frână, HSA menține presiunea de frânare
până când șoferul apasă pedala de accelerație.
Astfel se previne rularea înapoi a automobilului.
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7 airbaguri
1
4

Airbag șofer
Airbag lateral față (stânga/dreapta)

2
5

Airbag pentru genunchii șoferului
5 Airbag cortină (stânga/dreapta)

3

Airbag pasager

Indicator airbag pasager față activat/
dezactivat

Sistem dublu de pretensionare a centurii
de siguranță

Dacă pe scaunul pasagerului din față este amplasat un
scaun pentru copii, airbagul pasagerului din față poate
fi dezactivat cu ajutorul comutatorului.

Mecanismul de pretensionare reduce substanțial riscul
rănirilor grave.
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CULOAREA TE ALEGE
TIVOLI Grand este disponibil în culori îndrăznețe, frumoase.
Acestea atrag atenția asupra automobilului, care asigură confortul și
divertismentul pasagerilor printr-o gamă largă de opțiuni.

# pasiuni # cafea # culori # confort
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DETALII EXTERIOARE
Noul TIVOLI Grand are un nivel de echipare remarcabil chiar și în varianta de bază.
Personalizați-vă automobilul în exterior și în interior cu aceste opțiuni funcționale și optice deosebite.

Blocare automată a ușilor

Faruri cu proiector

Ornament negru lucios pe stâlpul A

Lampă de ceață spate

Ornament cromat pe linia de centură și pe capota
motorului

Spoiler spate cu al treilea stop cu LED integrat

Ornament negru lucios pe stâlpul C

Proiectoare de ceață LED

Proiectoare halogen

Stopuri reflectorizante spate

Geam șofer acționat electric cu funcție anti-prindere

Trapă de acoperiș cu funcție anti-prindere

Șine de acoperiș negre cu aspect sportiv

Oglinzi retrovizoare exterioare acționate electric

Grilă radiator cu finisaj superlucios

Praguri din oțel inoxidabil la ușile din față

Cameră video retrovizoare și monitor

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

Ștergătoare de parbriz aerodinamice

JANTE

Jante din aliaj ușor de 18”
Diamond Cut negre
cu anvelope
215/50 R18
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Jante din oțel de 16”
cu anvelope
205/65 R16

Jante din aliaj ușor
de 16” cu anvelope
205/65 R16
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DETALII INTERIOARE

6 difuzoare (4 în portiere, 2 tweetere)
e)

Panou de instrumente standard

Sistem audio MP3

Sistem automat de climatizare cu două zone

Sistem manual de climatizare

Parasolare rabatabile cu oglindă integrată

Lumini de ambianță în panoul ușilor

Lumină de ambianță pe consola centrală

Cheie inteligentă, rabatabilă

Buton de pornire/oprire a motorului

Senzor de ploaie

Bloc de comutatoare

Volan cu încălzire

Consolă centrală cu suport pentru două pahare

Cotieră centrală cu compartiment de depozitare

Cotieră centrală la scaunele din spate

Buzunare ușă de mare capacitate

Comutatoare sistem audio /
Pilot automat amplasate pe volan

Scaune față cu încălzire

Scaune față cu ventilație

Încărcător fără fir pentru telefoane

Plasă de depozitare din corzi elastice pe spătar

Placă de portbagaj

Loc de depozitare sub placa de portbagaj

Copertină portbagaj
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CULORI
CULORI EXTERIOARE

Grand White (WAA)

CULORI INTERIOARE

Platinum Gray (ADA)

Dandy Blue (BAS)

Interior negru (LBH)

Silent Silver (SAI)

Cherry Red (RAV)

Space Black (LAK)

Stofă
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Interior gri (EBG)

Stofă
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DIMENSIUNI (mm)

1646mm

1555mm
1810mm
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4480mm

1555mm

