XLV

MOTOR / MOČ

OPREMA

VAUU
FINANCIRANJE
CENA

GOTOVINSKI
POPUST

AKCIJSKA CENA
Z VKLJUČENIM
PRIHRANKOM

JOKER
BONUS
POPUST

JOKER
BONUS CENA

Comfort M/T

17.490

2.500

14.990

1.500

13.490

Comfort M/T

18.990

2.500

16.490

2.000

14.490

Modeli z bencinskim motorjem

1.6 e-XGi
(94 kW / 128 KM)
Modeli z dizelskim motorjem

1.6 e-XDi
(85 kW / 115 KM)

VARNOST:
Čelni varnostni blazini z dvostopenjskim aktiviranjem za voznika in sopotnika, stranski zračni blazini in zračni zavesi, zračna blazina za voznikova
kolena, sistem proti blokiranju zaviranih koles ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD, ESP - elektronski nadzor stabilnosti vozila, HBA –
sistem za pomoč pri zaviranju v sili (Hydraulic Brake Assist), TCS – sistem proti zdrsu koles (Traction Control System), HSA – sistem za pomoč pri
speljevanju v klancu (Hill Start Assist), TPMS – nadzor zračnega tlaka v pnevmatikah, bočne ojačitve v vratih, trije tritočkovni varnostni pasovi na
zadnjih sedežih, vzglavniki spredaj (2) in zadaj (3) nastavljivi po višini, zadnja meglenka, sprednji meglenki, ISOFIX otroška varnostna sidrišča,
opozorilnik za nepripet varnostni pas (spredaj in zadaj), elektronska blokada motorja proti kraji (imobilizator), samodejno odklepanje vrat v
primeru trka.

TEHNIKA:

6-stopenjski ročni menjalnik, dvokolesni pogon 2WD.

OPREMA
COMFORT

OPREMA:

Ročna klimatska naprava, servo volan nastavljiv po višini, volanski obroč in prestavna ročica oblečena v usnje, sistem Smart Steer za prilagajanje
trdote servo volana, tempomat, samodejna dvopodročna klimatska naprava, električni pomik stekel (na voznikovi strani s samodejnim spustom),
LED dnevne luči, merilnik št. vrtljajev motorja, potovalni računalnik, centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem, avtoradio z Bluetooth
prostoročno povezavo in upravljanje avdio naprave na volanu, nastavljiva višina svetlobnega snopa prednjih žarometov, sprednji brisalci z
nastavljivimi intervali delovanja, zadnji brisalec, zadnja klop deljiva 60:40, voznikov sedež nastavljiv po višini, bralne lučke, kit za krpanje
pnevmatik, paket za kadilce, po višini nastavljiv varnostni pas (spredaj), sredinska konzola – naslon za roko, ogledala v senčnikih na voznikovi in
sovoznikovi strani, polica prtljažnega prostora, 12V vtičnica v prtljažniku.

ZUNANJOST:

Pomoč pri parkiranju zadaj, 16-palčna platišča iz lahke litine s pnevmatikami 205/60 R16, električno nastavljivi, ogrevani in ročno sklopljivi zunanji
ogledali v barvi vozila, zunanje kljuke za odpiranje vrat v barvi vozila, strešna nosilca sive barve, zadnji zračni spojler z LED zavorno lučjo, strešna
antena, dodatno zatemnjena zadnja stekla.

DODATNA OPREMA

CENA (EUR)

Kovinska ali MICA barva

450

Bela navadna barva

150

Priprava vozila

200

GARANCIJA PROIZVAJALCA : 5 LET / 100.000 prevoženih kilometrov
Cenik velja od 20. 7. 2018 do preklica oz. do objave novega maloprodajnga cenika. V ceno je vključen DDV, DMV in taksa na izrabljena vozila. KMAG d.o.o. si pridružuje
pravico do spremembe cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodne najave. Barva BAS (Dandy Blue) brez doplačila.
Maloprodajni cenik velja za omejeno število vozil na zalogi
DOBAVA: za vozila na zalogi do 15 delovnih dni po vplačilu.
Vse maloprodajne cene so v EUR in vključujejo DDV.

Spletni naslov: www.ssangyong.si

XLV
Vsem kupcem, ki se odločijo za nakup vozila
preko BONUS financiranja, omogočamo finančni
leasing z dobo vračila do 84 mesecev.

Ta joker se izključuje z jokerjem »VAUUU
FINANCIRANJE«

Vsem kupcem, ki se odločijo za nakup preko
financiranja z 0 % obrestno mero (EOM 0%),
omogočamo finančni leasing z dobo vračila do
72 mesecev.

Ta joker se izključuje z jokerjem »BONUS
FINANCIRANJE«

Vse nadaljnje informacije lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja.

Spletni naslov: www.ssangyong.si

Tehnični podatki za vozilo TIVOLI (XLV)
ZMOGLJIVOSTI
MOTOR

Največja moč
Največji navor (Nm/vrt./min)
Največja hitrost (km/h)
Delovna prostornina (ccm)

4 v vrsti
10,5 : 1

4 v vrsti
15,5:1

Vrtina in gib (mm)

76×88

76×88

Dvokolesni 2WD in štirikolesni AWD

Dvokolesni 2WD in štirikolesni AWD

Dolžina (mm)

4.440

4.440

Širina (mm)

1.798

1.798

Višina (mm)

1.605 (1.635 s strešnimi nosilci)

1.605 (1.635 s strešnimi nosilci)

Medosna razdalja (mm)

2.600

2.600

Spredaj

865

865

Zadaj

975

975

Pristopni kot (stopinj)

20.5

20.5

Odhodni kot (stopinj)

28.0

28.0

166

166

166

213

213

213

5.3

5.3

423

423

Previs

Minimalna
oddaljenost
od tal

Minimalni radij obračanja (m)
Prtljažni
prostor

MASE

1.6 DSL M/T
85 kW / 115 KM pri 3400 – 4000 vrt.
300 Nm / 1.500-2.000
175
1.597

Število in namestitev valjev
Kompresijsko razmerje

POGON

MERE

1.6 GAS M/T
94 kW / 128 KM pri 6000 vrt.
160 Nm / 4.600
170
1.597

423

Rezervoar goriva (L)

47

47

Največja dovoljena masa (kg)

1.870 [2WD]
1.950 [AWD]

1.970 [2WD]
2.060 [AWD]

Masa vozila (kg)

1.390-1.525

1.480-1.610

Masa zaviranega priklopnega vozila (kg)

1.000

1.500

Masa nezaviranega priklopnega vozila
(kg)

500

500

Mestna vožnja (L/100km)

9,0 – 2WD, MT, ISG
9,5 – 2WD, MT
10,3 – 2WD, AT
10,8 – AWD, AT

Vožnja izven naselja (L/100km)

5,5 – 2WD, MT, ISG
5,6 – 2WD, MT
6,0 – 2WD, AT
6,2 – AWD, AT

Kombinirana vožnja (L/100km)

6,8 – 2WD, MT, ISG
7,1 – 2WD, MT
7,6 – 2WD, AT
7,9 – AWD, AT

Emisija CO2 (g/km)

159 – 2WD, MT, ISG
165 – 2WD, MT
176 – 2WD, AT
184 – AWD, AT

Emisijski razred

Euro 6b

EMISIJE in
PORABA GORIVA

5,1 – 2WD, MT, ISG
5,4 – 2WD, MT
7,5 – 2WD, AT
5,4 – AWD, MT, ISG
5,7 – AWD, MT
7,9 – AWD, AT
4,2 – 2WD, MT, ISG
4,2 – 2WD, MT
4,9 – 2WD, AT
4,6 – AWD, MT, ISG
4,6 – AWD, MT
5,3 – AWD, AT
4,5 – 2WD, MT, ISG
4,7 – 2WD, MT
5,9 – 2WD, AT
4,9 – AWD, MT, ISG
5,1 – AWD, MT
6,3 – AWD, AT
117 – 2WD, MT, ISG
121 – 2WD, MT
154 – 2WD, AT
127 – AWD, MT, ISG
131 – AWD, MT
164 – AWD, AT
Euro 6b

Vsi podatki, fotografije in opisi delovanja posameznih sklopov temeljijo na najnovejših informacijah KMAG d.o.o. in SsangYong Motors. Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter
opreme, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na
prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja.

Spletni naslov: www.ssangyong.si

