
Escape from the ordinary





Ανεβείτε!
το νέο TIVOLI είναι έτοιμο να σας πάει σε νέα μέρη

Είναι συναρπαστικό στην όψη και εύκολο στη χρήση

To νέο Tivoli έχει στυλ, κορυφαία ασφάλεια και δυναμική οδική συμπεριφορά, 
απευθυνόμενο σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλεύονται κάθε λεπτό του χρόνου 
τους. Αυτό το κόμπακτ SUV έχει σχεδιαστεί για να υπερβαίνει τις προσδοκίες, χάρις 

σε μία εντελώς νέα πλατφόρμα, μία φρέσκια εμφάνιση με δυναμικές αστικές επιρρο-
ές, ένα μοντέρνο εσωτερικό, καινούργια γκάμα κινητήρων και κορυφαία συστήματα 

ασφάλειας.





Γιατί όλοι σταματούν ακόμα και όταν δεν υπάρχει πινακίδα stop;
Ο δυναμικός αστικός χαρακτήρας του είναι ακαταμάχητος.

Η τολμηρή του σχεδίαση είναι βέβαιο ότι θα κάνει όλα τα βλέμματα να γυρίζουν στο πέρασμα του.



Ένα νέο πρόσωπο σε πρώτο πλάνο



Ένα νέο πρόσωπο σε πρώτο πλάνο

Οι κομψές γραμμές εξάπτουν αλλά και εμπνέουν

Η σχεδίαση της εμπρόσθιας μάσκας του Tivoli προβάλει 
δυναμισμό και αποφασιστικότητα.
Η στενόμακρη μάσκα που ενώνει τα εμπρός φωτιστικά σώματα, 
τονίζει το πλάτος του οχήματος.
Η διπλή απόχρωση του εμπρός προφυλακτήρα και η εντυπωσιακή 
εισαγωγή αέρα, τονίζουν το δυναμισμό της κατασκευής.

Λαμπτήρες Xenon με φώτα ημέρας τεχνολογίας LED.

Προφυλακτήρας εμπρός διπλής απόχρωσης



Σπορτίφ Εμφάνιση

Το στιλ ξεκινάει από το προφίλ

Οι εμπρός καθώς και οι πλατιές πίσω κολώνες έχουν ένα
γυαλιστερό τελείωμα σε μαύρο χρώμα, ενώ μία λωρίδα χρωμίου
ενώνει νοητά το εμπρός με το πίσω τμήμα του αυτοκινήτου.

Εξωτερικοί καθρέπτες 
με ενσωματωμένα 
φλας, τεχνολογίας 

LED.

Mία χρωμιομένη λωρίδα διαχωρίζει το καπό από το παρμπρίζ.





Ισορροπημένη σχεδίαση

Το πίσω μέρος του Tivoli βάζει την τελική πινελιά στην
εντυπωσιακή και νεανική σχεδίαση.

Τα φωτιστικά σώματα συνδέουν νοητά το πλαϊνό 
με το πίσω μέρος.

Η εικόνα ολοκληρώνεται από τη μεγάλη πόρτα του χώρου
αποσκευών και τον περίτεχνο προφυλακτήρα, στο κέντρο
του οποίου ξεχωρίζει το φως ομίχλης.

Πίσω φωτιστικά σώμα-
τα τεχνολογίας LED.

Πίσω προφυλακτήρας 
και φως ομίχλης.





Αποτυπώνοντας μία μοναδική αίσθηση



Αποτυπώνοντας μία μοναδική αίσθηση

Η πολυτελής καμπίνα σχεδιάστηκε για να προσφέρει χρηστικότητα, εξαιρετική εκμετάλλευση χώρων 
και άνεση επιβατών. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο, μοντέρνο και εξαιρετικά ευρύχωρο σαλόνι, για 
ένα κόμπακτ SUV.

Μπεζ σαλόνι

Κόκκινο σαλόνι

Πολυτελείς δερμάτινες επενδύσεις με μαύρο φινίρισμα.





Ατμόσφαιρα για κάθε διάθεση και ευκολία χειρισμού
Tο εργονομικά σχεδιασμένο τιμόνι, είναι επενδυμένο με δέρμα και μπορεί να είναι θερμαινόμενο για 
καλύτερη αίσθηση τις κρύες ημέρες. Τα ανάγλυφα στρογγυλά όργανα, εστιάζουν καλύτερα την προσο-
χή του οδηγού και ενισχύουν την οδηγική απόλαυση. Για περισσότερη άνεση τις ζεστές ημέρες, το κά-
θισμα του οδηγού είναι αεριζόμενο, με ανεμιστήρα δύο ταχυτήτων.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για αυτή την κατηγορία, είναι η δυνατότητα εναλλαγής του φωτισμού 
στον πίνακα οργάνων, μεταξύ κόκκινης, μπλε, γαλάζιας, κίτρινης, άσπρης και μαύρης απόχρωσης.

Τιμόνι με επίπεδη βάση και θερμαινόμενη στεφάνηΤιμόνι με τηλεσκοπική και καθ’ ύψος ρυθμίσεις 

Sport
Ενισχύει την απόκριση του τιμονιού
στις υψηλές ταχύτητες, για καλύτερο 
έλεγχο και περισσότερη ακρίβεια.

Normal
Προσφέρει ένα φυσιολογικό
επίπεδο υποβοήθησης, κατά την
οδήγηση με μεσαίες ή σχετικά
υψηλές ταχύτητες.

Comfort
Διευκολύνει τις επιτόπιες
μανούβρες στο παρκάρισμα 
ή στις πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 3 προ-
γράμματα χαρτογράφησης, προσαρμόζοντας την αίσθηση του 
συστήματος διεύθυνσης στις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες.

Έξυπνο Σύστημα Διεύθυνσης (Smart Steer)

6 επιλογές φωτισμού του πίνακα οργάνων

Οθόνη 7”με σύστημα πλοήγησης Bluetooth hands free 
με φωνητικές λειτουργίες

Θύρα HDMI για φορητές συσκευές,
με δυνατότητα σύνδεσης στην 7΄΄
οθόνη του συστήματος

Μαύρο Κίτρινο Γαλάζιο

Κόκκινο Μπλέ Άσπρο



Μεταβλητότητα για άνεση και ευκολία

Μπεζ σαλόνι

Κόκκινο σαλόνι







32.5˚

Έξυπνες δυνατότητες αποθήκευσης και διαμόρφωσης του εσωτερικού
Προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες

Ακόμα και τρεις μεγάλοι σάκοι του γκολφ μπορούν να χωρέσουν στο μεγάλο (423 λίτρα) χώρο αποσκευών, ενώ η 2η σειρά καθισμάτων μπορεί να αναδιπλωθεί σε
επίπεδη θέση ή να διαιρεθεί σε αναλογία 60:40, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης. Η άνεση των πίσω επιβατών στα μεγάλα ταξίδια εξυπηρετείται
από την ρυθμιζόμενη κλίση κατά 27.5ο της πλάτης, αλλά και το σχεδόν απόλυτα επίπεδο δάπεδο.

Υπάρχουν άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό της καμπίνας του νέου Tivoli, μεταξύ των οποίων είναι η κεντρική κονσόλα ανάμεσα στα καθίσματα, που μπορεί
να χωρέσει ακόμα και ένα tablet, το ντουλαπάκι του συνοδηγού με μια εσωτερική θήκη, ο ανοιχτός χώρος στο ταμπλό και στο χώρο αποσκευών. Στις θήκες που
υπάρχουν και στις τέσσερις πόρτες, μπορεί να χωρέσει ακόμα και ένα μεγάλο μπουκάλι 1.5 λίτρου.

Αεριζόμενο κάθισμα οδηγού

Κανονική διάταξη (5θέσια) 2η σειρά αναδιπλωμένη κατά 40% σε επίπεδη θέση 2η σειρά αναδιπλωμένη κατά 60% σε επίπεδη θέση 2η σειρά πλήρως αναδιπλωμένη σε επίπεδη θέση

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα Ανακλινόμενη κατά 27.5o πλάτη πίσω καθίσματος





Πλούσια γκάμα εξωτερικών χρωμάτων
Δημιουργήστε το δικό σας ιδανικό SUV

Έχοντας κατά νου ένα νεανικότερο αγοραστικό κοινό, το νέο Tivoli προσφέρεται με 8 επιλογές
εξωτερικών χρωμάτων, παράλληλα με 5 δυνατότητες διπλής απόχρωσης συνδυασμών
αμαξώματος και οροφής, εξασφαλίζοντας ένα εξατομικευμένο στυλ. Οι χρωματικές επιλογές
συνδυάζονται με μαύρες ή ασημί ζάντες αλουμινίου 18” diamont cut.

Χρώμα εξωτερικού
Grand White

Οροφή και αεροτομή μαύρη

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας ( Grand White)

18’’ Ζάντες αλουμινίου 
Diamond Cut ( Μαύρες)

18’’ Ζάντες αλουμινίου
Diamond Cut (Μαύρες)

18’’ Ζάντες αλουμινίου
Diamond Cut (Ασημί)

Χρώμα εξωτερικού
Space Black

Οροφή και αεροτομή (Λευκή)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας ( Grand White)

18’’ Ζάντες αλουμινίου 
Diamond Cut (Ασημί)

Χρώμα εξωτερικού
Flaming Red

Οροφή και αεροτομή (Μαύρη)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας (Flaming Red)

18’’ Ζάντες αλουμινίου 
Diamond Cut (Μαύρες)

Χρώμα εξωτερικού
Dandy Blue

Οροφή και αεροτομή (Λευκή)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας ( Grand White)

18’’ Ζάντες αλουμινίου 
Diamond Cut (Ασημί)

Χρώμα εξωτερικού
Silent Silver

Οροφή και αεροτομή (Μαύρη)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας (Silent Silver)

18’’ Ζάντες αλουμινίου 
Diamond Cut (Μαύρες)





Κινητήρας e-XDi160
Σύστημα Start & Stop

Έξυπνες λειτουργίες οδήγησης

Μεγ. Ισχύς 115 ίπποι/3.400-4.000 σ.α.λ.
Μεγ. Ροπή 300 Nm/ 1500-2.500 σ.α.λ.

Active AWD System
Το σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης 
τετρακίνησης (AWD) περιλαμβάνει δυ-
νατότητα κλειδώματος (4WD Lock Mode) 
και εξασφαλίζει απόλυτη πρόσφυση 
κάτω από όλες τις οδικές συνθήκες, ενώ 
συνδυάζεται με εξελιγμένη πίσω ανάρτη-
ση πολλαπλών συνδέσμων (multi-link).

Έξυπνο Σύστημα Τετρακίνησης AWD

To σύστημα Start & Stop ενσωματώνει στην
ίδια μονάδα τη μίζα και το δυναμό. Έτσι
αυξάνεται η ηλεκτρική τάση, ούτως ώστε ο
κινητήρας να μπορεί να εκκινεί άμεσα και
ήσυχα, μετά από την προσωρινή διακοπή
λειτουργίας σε ένα φανάρι, περιορίζοντας
έτσι την κατανάλωση και τις εκπομπές
ρύπων.

Eco
H λειτουργία Eco χρησιμοποιείται
γενικότερα για χαμηλή κατανάλωση
Power
Η λειτουργία Power ενεργοποιείται σε ένα
προσπέρασμα, αυξάνοντας τη ροπή
προκειμένου η όλη διαδικασία να
ολοκληρωθεί γρήγορα και με ασφάλεια.
Winter
Η λειτουργία Winter επιτρέπει στο όχημα
να εκκινήσει με 2η σχέση, περιορίζοντας
την ολίσθηση των τροχών σε επιφάνειες με
μειωμένο συντελεστή τριβής

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσω ανάλογων διακοπτών τρεις
διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, που προσαρμόζουν την απόδοση του 
κινητήρα ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, έχοντας ως αποτέλεσμα μία 
ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία.

Μεγ. Ισχύς 128 ίπποι/6.000 σ.α.λ.
Μεγ. Ροπή 160Nm/4.600 σ.α.λ. Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

(με ένδειξη αλλαγής σχέσης στον πίνακα οργάνων)
Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων AISIN

Κινητήρας e-XGi160

Νέες Τεχνολογίες που επεκτείνουν τα όρια
Δώστε δύναμη στις μετακινήσεις σας

Οι καινούριοι κινητήρες του Tivoli είναι compact, αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι, ενώ πληρούν τις
προδιαγραφές ρύπων Euro 6. Η ισχύς του κινητήρα βενζίνης e-XGi 160 φτάνει τους 128 ίππους και η
ροπή τα 160 Nm, αποδίδοντας το ίδιο καλά τόσο σε αστικό περιβάλλον, όσο και στον ανοιχτό δρόμο.
Αντίστοιχα, η ισχύς του κινητήρα πετρελαίου e-XDi 160 φτάνει τους 115 ίππους, ενώ η ροπή του αγ-
γίζει το κορυφαίο νούμερο των 300 Nm, που είναι διαθέσιμα από τις 1.500 σ.α.λ. Και τα δύο σύνολα 
έχουν εξαιρετικά πολιτισμένη λειτουργία.

Άλλωστε το νέο Tivoli έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και
αξιοπιστίας, που υιοθετούν οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι κατασκευαστές.

Κατά βάση δικίνητο 
(2WD)

Τετρακίνηση για 
μεγαλύτερη

σταθερότητα (4WD)

Κατανομή 
μεγαλύτερης ροπής

(4WD lock)



Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Εντοπίζεται το όχημα που προπορεύεται

Ο οδηγός ειδοποιείται έγκαιρα για τον επικείμενο κίνδυνο 

Το Σύστημα φρενάρει αυτόνομα 

Βήμα 3ο Βήμα 2ο Βήμα 1ο
Το Σύστημα 
διορθώνει 
αυτόματα 
το τιμόνι

Ο οδηγός 
ενημερώνεται 
ότι παρεκκλίνει 
της πορείας 
του 

Το Σύστημα 
εντοπίζει τις 
διαγραμμίσεις 
των λωρίδων κυκλο-
φορίας εμπρός

Forward Collision Warning (FCW) – 
Σύστημα Προειδοποίησης για 
Επικείμενη Εμπρόσθια Σύγκρουση
Το Σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη 
επικείμενη εμπρόσθια σύγκρουση, όταν ο οδηγός 
από μόνος του δεν αντιδράσει έγκαιρα. 

Lane Departure Warning (LDW) – 
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας 
Το Σύστημα εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο 
όταν ο οδηγός, επειδή είναι αφηρημένος 
ή κουρασμένος, αφήσει το όχημα να παρεκκλίνει 
της λωρίδας που κινείται χωρίς να ανάψει φλας. 

Autonomous Emergency Braking (AEB) – 
Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος
Τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν το 
Σύστημα διαγνώσει επικείμενη σύγκρουση 
και ο οδηγός δεν αντιδράσει εν όψει του κινδύνου. 
Το σύστημα είναι ενεργό μέχρι την ταχύτητα των 60 χ.α.ω. 

Lane Keeping Assist (LKA) – 
Σύστημα Υποβοήθησης Παραμονής στη Λωρίδα
Αν το όχημα αρχίσει να παρεκκλίνει της λωρίδας του, 
από αβλεψία του οδηγού, τότε το Σύστημα παίρνει 
αυτόματα τον έλεγχο του τιμονιού, επαναφέροντας 
το όχημα στη σωστή πορεία. 

High Beam Assist (HBA) – 
Αυτόματη (Απ)Ενεργοποίηση  Προβολέων 
Το HBA αναγνωρίζει τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και 
απενεργοποιεί τους προβολείς (υψηλή σκάλα). Ακολούθως, 
η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν το Σύστημα αναγνωρίσει 
τα φώτα από προπορευόμενα οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις 
αποκλείεται αυτόματα η τύφλωση των αντίθετα ερχόμενων ή 
προπορευόμενων οδηγών από τους προβολείς του οχήματος. 

Traffic Sign Recognition (TSR) – 
Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής 
Κυκλοφορίας  
Το Σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, 
κατά μήκος του δρόμου, και ενημερώνει τον οδηγό ανά-
λογα, προβάλλοντας την πληροφορία στην οθόνη του 
trip computer. 

Το νέο Tivoli εξοπλίζεται με πολλές σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας.
Τα νέα συστήματα ασφαλείας, εφαρμόζοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αναγνωρίζουν
έγκαιρα μια επικείμενη απειλή, επεμβαίνοντας αποτελεσματικά και καθιστώντας
την οδηγική εμπειρία ασφαλέστερη και πιο άνετη από ποτέ.

Προσφέροντας περισσότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας από ποτέ



Προσφέροντας περισσότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας από ποτέ



Η εκτεταμένη (71,4%) χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, περιορίζει την
παραμόρφωση του πλαισίου σε περίπτωση σύγκρουσης,

προστατεύοντας έτσι τους επιβάτες.



1

2
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41.6m

Πάνω από όλα η ασφάλεια

Το Tivoli έχει μία ισχυρή και ασφαλή δομή πλαισίου. Το 71.4% αυτής της δομής αποτελείται από υψη-
λής αντοχής χάλυβα, με το 40% να αποτελείται από ατσάλι υπερυψηλής αντοχής. Για να περιορι-
στούν οι επιπτώσεις μιας πρόσκρουσης, σε 10 καίρια σημεία του πλαισίου έχει χρησιμοποιηθεί ειδικό 
κράμα μέγιστης αντοχής, μορφοποιημένο σε υψηλές θερμοκρασίες, που αυξάνει την αντοχή του χά-
λυβα στην κρούση, στα 1,500 Mpa, σε σύγκριση με τα μόλις 280 Mpa του απλού χάλυβα.

Ζώνες ασφαλείας με
διπλούς προεντατήρες

1. Μετωπικός αερόσακος οδηγού
2. Αερόσακος γονάτων οδηγού
3. Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού
4. Πλευρικοί αερόσακοι στα εμπρός 
καθίσματα (αριστερά και δεξιά)
5. Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 
(αριστερά και δεξιά)

Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ελέγχει διαρκώς την κατάσταση του δρόμου και του
οχήματος, επεμβαίνοντας στον κινητήρα και τα φρένα, εάν διαπιστώσει απώλεια ελέγχου.
Το ESP ενσωματώνει και άλλα συστήματα, όπως: το σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών,
την ενεργή προστασία ανατροπών, το σύστημα αντιολίσθησης και ενίσχυσης της δύναμης
πέδησης, που αυξάνουν τις παρεμβατικές ικανότητες του Tivoli.

Χάλυβας πολύ υψηλής αντοχής σε 
δέκα σημεία του πλαισίου για μεγαλύ-
τερη αντοχή

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε 
Ανηφόρα (HSA)

*Βάση εσωτερικών δοκιμών (με 100km/h)

Απόσταση φρεναρίσματος
Δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου σε όλους 
τους τροχούς, εξασφαλίζουν την αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος πέδησης σε όλες τις 
συνθήκες

Δισκόφρενα (Εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι / 
Πίσω: δίσκοι)

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, 
με κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP)



Νέα δεδομένα για ένα compact SUV
Το νέο Tivoli προσφέρει στυλ, κορυφαία ασφάλεια και δυναμική συμπεριφορά.
Είναι η έξυπνη επιλογή για εκείνους που δίνουν σημασία στην εμφάνιση και την διασκέδαση.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιπλέον εξοπλισμός που βελτιώνει την εμφάνιση και την ασφάλεια

Αντηλιακό παρμπρίζ

Λαμπτήρες Χenon με φώτα ημέρας τεχνολογίας LED

Μοντέρνες ράγες οροφής

Πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED Πίσω φως ομίχλης Ανακλαστικές επιφάνειες στον πίσω προφυλακτήρα Κάμερα οπισθοπορείας και οθόνη προβολής

Ηλεκτροκίνητη ηλιοροφή ασφαλείας Κιτ επισκευής ελαστικού

Εμπρός προβολείς ομίχλης Εμπρός κολώνες με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα Πίσω κολώνες με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα

Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας στην πόρτα του οδηγού Σπορτίφ πίσω σπόιλερ με τρίτο φως στοπ τεχνολογίας LED
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Διαχωριστικά χώρου αποσκευών

Θήκες για να είναι τα μικροαντικείμενα τακτοποιημένα και προσβάσιμα

Σπορτίφ πίσω σπόιλερ με τρίτο φως στοπ τεχνολογίας LED

Ντουλαπάκι
συνοδηγού

Ντουλαπάκι συνοδηγού Αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό Θήκη κεντρικής κονσόλας

Κονσόλα μεταξύ των καθισμάτων

Θήκες στις πλάτες των καθισμάτων Θήκη στις εμπρός πόρτες

Θήκη στις πίσω πόρτες

Ποτηροθήκες ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα

Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες (δερμάτινη ταπετσαρία)

Αποθηκευτικός 
χώρος στο ταμπλό

Θήκη κεντρικής
κονσόλας

θήκη για χάρτες ή
μπουκάλια στις 
πίσω πόρτες

Κάλλυμα χώρου
αποσκευών

Πίσω κεντρικό
υποβραχιόνιο με
ποτηροθήκες

Θήκες στις πλάτες
των καθισμάτων

Ποτηροθήκες
ανάμεσα στα 
εμπρός καθίσματα

Θήκη για
χάρτες ή
μπουκάλια στις
εμπρός πόρτες

Κονσόλα μεταξύ 
των καθισμάτων



Diamond  Cut

Diamond  Cut

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Μαύρη 
δερματίνη
επένδυση

Μαύρο εσωτερικό Κόκκινο εσωτερικό

Μπέζ εσωτερικό

Μπέζ 
δερμάτινη
επένδυση

Υφασμάτινη
επένδυση

Κόκκινη 
δερμάτινη
επένδυση

Δίχτυ στην πλάτη του
καθίσματος

Επένδυση εσωτερι-
κού οροφής ανθρακί 
χρώματος

Δίχτυ στην πλάτη του
καθίσματος

Δίχτυ στην πλάτη του
καθίσματος

Techno Grey Jazz Brown Icecap Blue Flaming Red Silent Silver Grand White Galaxy Green Space Black

Επένδυση εσωτερικού 
οροφής γκρί χρώματος

Επένδυση εσωτερικού 
οροφής μπέζ χρώματος

Υφασμάτινη
επένδυση

Επένδυση με συνδυα-
σμό υφάσματος 

& TPU*

Επένδυση με 
συνδυασμό

υφάσματος & TPU*

*TPU: Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη



*

Bluetooth hands free
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Fax : 210 5772703
Official Website : www.ssangyong.gr 
Official Facebook :       
www.facebook.com/SsangYongHellas


