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NĂSCUT PENTRU
A CONDUCE
Cu designul elegant și numeroasele funcții
îmbunătățite, Tivoli este născut pentru a
conduce.

ÎN AVANGARDA
STILULUI
Cu stilul său hotărât și plin de caracter,
Tivoli radiază excelență și rafinament,
detașându-se din pluton.

Ԯ
ԯ

Ԯ Proiectoare LED cu înălțime reglabilă
ԯ Grilă radiator

ESTETIC DIN ORICE
UNGHI L-AI PRIVI
Un profil marcant. Liniile laterale ale Tivoli
sugerează forță explozivă gata a fi eliberată.

Ԯ
ԯ

Ԯ Semnalizatoare LED integrate în oglinda
retrovizoare exterioară
ԯ Jante din aliaj ușor de 18" Diamond Cut

ARĂTOS ȘI DIN SPATE
Soluțiile îndrăznețe cu LEDuri, în combinație
cu celelalte detalii de design jucăușe,
contribuie la o înfățișare proaspătă, modernă.
Este unic – este Tivoli.

Ԯ
ԯ

Ԯ Bloc optic cu LED
ԯ Bară de protecție spate

SOLUȚII HIGH-TECH
Interiorul proiectat în jurul șoferului sugerează eleganță.
Indicatoarele și elementele de comandă sunt perfect intuitive.
Acestea sunt caracteristicile unui design reușit.

Panou de instrumente cu ecran TFT-LCD color de 10,25"
Noul panou de instrumente oferă și mai multe informații, cu contrast și claritate excelente,
îmbunătățind substanțial experiența la volan.
Ԯ

ԯ

Ԯ Afișare în mod combinat
ԯ Afișare info navigație pe întregul ecranul
 Mirroring pe ecranul panoului de

instrumente


Sistem de navigație AVN cu ecran tactil de
9" de înaltă rezoluție, cu cameră video
retrovizoare și conexiune Bluetooth
pentru smartphone

Sistem audio inteligent cu ecran tactil de 8", cu cameră video
retrovizoare și conexiune Bluetooth pentru smartphone

Ա

Ա Afișare în mod combinat cu navigație

pas cu pas

Google Android Auto și Apple CarPlay

PERFORMANȚĂ ȘI FIABILITATE
Tivoli este echipat cu un motor de 163CP, alimentat cu benzină, cu consum redus de carburant și
cu fiabilitate dovedită. Orice stil de conducere ați alege, Tivoli vă va oferi plăcere fără limite la volan.

Motor 1.5 GDi-Turbo,
Benzină
Putere max.

163 CP / 5500 rot/min
Cuplu max. (transmisie manuală)

280 Nm / 1500–4000 rot/min

Sistem AWD activ (tracțiune integrală activă)
Sistemul de tracțiune integrală activă reglează automat distribuția cuplului motor între puntea față și
spate pentru a asigura aderență și stabilitate maximă.

În general,
2WD

Distribuție fixă
50:50 a cuplului
(4WD-Lock)

Eco

4WD
pentru
îmbunătățirea
stabilității

Economie maximă de carburant.

Power Furnizează mai multă putere,
dar crește consumul de carburant.
Winter
(Iarnă) Demarează în treapta a 2-a,
pentru a îmbunătăți aderența
pe drumuri alunecoase.

Transmisie automată AISIN cu 6 trepte
Datorită transmisiei automate AISIN cu 6 trepte, montate,
testate și consacrate în cele mai sofisticate automobile
din lume, tranziția între trepte este lină și silențioasă,
carburantul fiind utilizat cu maximă eficiență.

Transmisie manuală cu 6 trepte de viteză

Moduri de conducere inteligente

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, precum și o utilizare mai eficientă a carburantului și motor mai
silențios.

Modurile de conducere selectabile (normal/sport/iarnă) optimizează
distribuția tracțiunii și treptele selectabile pentru adaptarea la preferințele
șoferului și la condițiile de drum.

AVANSAȚI
Porniți la drum și cuceriți lumea cu Tivoli.
O gamă largă de funcții de confort și sisteme
de siguranță de ultimă oră vă asigură plăcerea
și confortul la volan.

TIMP PENTRU RELAXARE
Timpul petrecut în Tivoli este cu adevărat reconfortant.
În habitaclul confortabil, de calitate superioară puteți uita de griji.

Configurații ale scaunelor
Standard

Rândul 2 complet rabatat

Rândul 2 rabatat 40%

Rândul 2 rabatat 60%

32.5º
Scaun șofer reglabil electric în 8 direcții
Datorită scaunului reglabil electric, obțineți poziția perfectă
la volan printr-o apăsare de buton.

Suport lombar reglabil electric

Scaune spate cu spătar înclinabil până la 32,5°

Poziția suportului lombar poate fi reglată liber.

Pentru mai mult confort, spătarul scaunelor din spate poate
fi înclinat cu până la 32,5° față de verticală.

Scaune față cu încălzire
Scaunele față cu încălzire oferă confort maxim
chiar și în cele mai geroase zile de iarnă.

Scaune față cu ventilație

Cotieră centrală spate

Ventilația în două trepte a șezuturilor și spătarelor asigură confort mărit și în
zilele fierbinți, cu umiditate ridicată.

Pasagerii din spate pot călători ca într-un fotoliu datorită cotierei spate
rabatabile, care se poate ridica pentru a acomoda un al treilea pasager.

DISPOZITIVE INTELIGENTE:
TEHNOLOGIE LA PUTERE
Cu tehnologia DEEP CONTROL, siguranța perfectă este mai aproape ca niciodată.

Sistem de asistență pentru menținerea pe banda de circulație (LKAS)

Când detectează pietoni sau alte vehicule în calea planificată a automobilului,
AEBS eliberează automat pedala de accelerație și acționează frâna
pentru a reduce riscul unui accident grav.

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 corectează automat sistemul
electronic de direcție pentru a menține automobilul în banda respectivă.

Alertă privind distanța de siguranță (SDA)

Sistem de avertizare coliziune frontală (FCW)

Avertizare la părăsirea benzii de circulație (LDW)

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

Monitorizează viteza vehiculelor și distanța dintre acestea cu ajutorul camerelor
video și al senzorilor radar și avertizează șoferul dacă există riscul unei coliziuni.

LDW avertizează șoferul dacă modulul camerei video frontale detectează părăsirea
neintenționată a benzii de circulație.

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (TSR)

Asistent fază lungă (HBA)

Alertă privind atenția șoferului (DAA)

Asistență la schimbarea benzii de circulație (LCA)

Oferă informații privind traficul cum ar fi limitele de viteză, pentru siguranță
maximă la volan.

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

DAA monitorizează încontinuu manevrele șoferului și dacă detectează semne ale
condusului în stare de oboseală, emite un avertisment sonor și recomandă șoferului să
facă o pauză pentru odihnă.

Dacă șoferul începe manevra de schimbare a benzii când din spate se apropie cu viteză
mare un alt vehicul la o distanță de sub 70 metri, LCA avertizează șoferul printr-o lumină
intermitentă în oglinda retrovizoare exterioară și un avertisment sonor.

și siguranța la volan atinge niveluri nemaiîntâlnite.

Funcție de asistare la ieșire din parcare (EAF)
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.

Alertă privind pornirea vehiculului din față (FVSA)
Atunci când vehiculul din față pornește din staționare,
FVSA afișează un avertisment vizual și emite
un semnal sonor.

Alertă și intervenție la traficul în spatele automobilului
(RCTA-i, doar cu transmisie automată)

Sistem de frânare de urgență autonomă (AEBS)

Fie că vă deplasați în oraș sau porniți la călătorii lungi, cu DEEP CONTROL calmul

Dacă sistemul RCTA-i detectează un vehicul care se apropie
pe drum în timpul unei manevre de mers înapoi, acesta emite un
avertisment sonor și acționează frâna pentru a opri automobilul
și a reduce riscul coliziunii.

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.

SIGURANȚĂ FĂRĂ COMPROMISURI
Protecție din toate direcțiile: de jur împrejur. Sistemele
de siguranță cuprinzătoare vă protejează în toate
situațiile imaginabile.

3

5

1
4

2
7 airbaguri
Ԯ Airbag șofer
Ա Airbaguri laterale față (stânga/dreapta)

ԯ Airbag pentru genunchii șoferului
Բ Airbag cortină (stânga/dreapta)

 Airbag pasager

Frâne tip disc

Sistem dublu de pretensionare a centurii de siguranță

Protecție activă împotriva răsturnării (ARP)

Semnal de oprire de urgență (ESS)

Asistență la coborârea pantelor (HDC)

Asistență la pornire în rampă (HSA)

Discurile de frână din față și din spate de mari dimensiuni și
răcirea frontală suplimentară asigură cea mai mare forță de
frânare posibilă.

Dispozitivul de pretensionare reduce substanțial riscul rănirilor
grave.

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 coborârea sigură și lentă.

Atunci când la pornirea în rampă, șoferul eliberează pedala de frână,
HSA menține presiunea de frânare până când șoferul apasă pedala
de accelerație, pentru a preveni rularea înapoi a automobilului.

EXPRIMAȚI-VĂ PERSONALITATEA
Creați automobilul care vă reprezintă perfect, alegând liber culoarea care vă place
din paleta noastră de culori la modă și dintre accesoriile opționale disponibile.

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Jante din aliaj Oglindă retrovizoare
ușor de 18"
exterioară cu
Diamond Cut semnalizator integrat
(argintiu)
(argintiu)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(alb)

Acoperiș
și eleron
(negru)

Acoperiș
și eleron
(negru)

Culori exterioare
argintiu Silent
(2SA)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(gri)

Acoperiș
și eleron
(negru)

Culori exterioare
negru Space
(2LA)

Culori exterioare
alb Grand
(2WA)

Culori exterioare gri
Platinum
(2AD)

Culori exterioare
portocaliu Pop
(2RT)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(alb)

Acoperiș
și eleron
(alb)

Culori exterioare
albastru Dandy
(2BS)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(alb)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Acoperiș
și eleron
(alb)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(alb)

Culori exterioare
roșu Cherry
(2RV)

Acoperiș
și eleron
(alb)

Acoperiș
și eleron
(alb)

Oglindă retrovizoare
exterioară cu
semnalizator integrat
(alb)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(argintiu)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

Jante din aliaj
ușor de 18"
Diamond Cut
(negru)

EXTERIOR
Noul Tivoli este deosebit de bine echipat chiar și în varianta standard, dar dacă vreți să îl personalizați,
aveți la dispoziție o gamă largă de opțiuni pentru creșterea confortului și plăcerii la volan.

Jante din oțel de 16”
cu anvelope
205/65R

Jante din aliaj ușor de 16”
cu anvelope
205/65R

Jante din aliaj ușor de 18”
cu anvelope
215/50R

Jante din aliaj ușor de 18”
Diamond Cut negre cu anvelope
215/50R

Jante din aliaj ușor de 18”
Diamond Cut cu anvelope
215/50R

Faruri cu proiector

Proiectoare de ceață LED

Proiectoare de ceață convenționale cu halogen

Grilă radiator cu finisaj superlucios

Baghetă ornamentală cromată la baza geamurilor și pe
marginea capotei motorului

Eleron spate aerodinamic

Antenă de acoperiș

Praguri din oțel inoxidabil la ușile din față

Semnalizatoare LED integrate în oglinda retrovizoare exterioară

Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric

Al treilea stop spate cu LED

Încuiere automată a ușilor

Geam șofer acționat electric cu sistem de siguranță

Trapă de acoperiș acționată electric cu sistem de siguranță

Stopuri reflectoare spate

Sistem de asistență la parcare (față și spate)

Lampă de ceață spate

Ornament negru lucios pe stâlpul A

Șine de acoperiș argintii elegante

Șine de acoperiș negre cu aspect sportiv

Cameră video retrovizoare cu afișare pe ecranul consolei
centrale

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

Ștergătoare de parbriz aerodinamice

Senzor de ploaie

INTERIOR

6 difuzoare (4 în portiere și 2 tweetere în față)

Panou de instrumente standard

Sistem audio MP3

Sistem de climatizare complet automat cu 2 zone

Sistem de climatizare manual

Parasolar cu oglindă și iluminare încorporată

Iluminare ambientală mascată în portiere

Iluminare ambientală pe consola centrală

Cheie inteligentă (rabatabilă)

Buton de pornire/oprire a motorului

Volan reglabil în adâncime și înălțime

Bloc de comutatoare

Volan cu încălzire

Consolă centrală cu suport pentru două pahare

Cotieră centrală cu compartiment de depozitare

Plasă de depozitare din corzi elastice pe spătarul scaunelor
din față

Buzunare ușă de mare capacitate

Comutatoare sistem audio / tempomat amplasate pe volan

Control automat al iluminării

Sistem de comandă motor start-stop ISG

USB

Placă de portbagaj compartimentoare/standard

Partiție simplă

Partiție dublă

Copertină portbagaj

GHID CULORI
CULORI EXTERIOARE

CULORI INTERIOARE

Alb Grand (WAA)

Argintiu Silent metalizat (SAI)

Gri Platinum metalizat (ADA)

Albastru Dandy metalizat (BAU)

Stofă

Interior negru (LBH)
Roșu Cherry metalizat (RAV)

Piele

Alb Grand (2WA)

Negru Space metalizat (LAK)

Stofă

Interior gri (EBG)
Argintiu Silent metalizat (SAI)

Gri Platinum metalizat (2AD)

Albastru Dandy metalizat (2BS)

Roșu Cherry metalizat (2RV)

Negru Space metalizat (2LA)

Piele

