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      MOCNE STRONY

Technologia
Mocny, turbodoładowany 4-cylindrowy 
silnik benzynowy -  163 KM napędzany 
łańcuchem rozrządu
10” cyfrowy, kolorowy wyświetlacz 
komputera pokładowego z DualNavi
Oświetlenie LED-owe
Android Auto / Apple CarPlay
Dostępne dwukolorowe wersje 
kolorystyczne nadwozia

Bezpieczeństwo
7 poduszek powietrznych 
(w tym poduszka kolanowa kierowcy)
Asystent pasa ruchu
System rozpoznawania znaków drogowych
Asystent wjazdu i zjazdu ze wzniesienia
System monitorowania martwego pola

Komfort
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Podwójna podłoga bagażnika z możliwością 
wygodnego konfigurowania
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
System bezkluczykowy Keyless
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna

SsangYong, jesteśmy koreańskim producentem samochodów terenowych i SUV-ów z silnikami 
o dużej mocy i napędem 4x4, które zostały stworzone, by pokonywać trudne warunki drogowe 
Półwyspu Koreańskiego, gdzie ponad 77% powierzchni kraju zajmują góry. Made in Korea. 
SsangYong to 70-letnie doświadczenie konstrukcji samochodów terenowych. 

SsangYong to zaproszenie do przygody, do odkrywania nieznanego. SSANGYONG TO WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ!

Bagażnik
427 L

Silnik benzynowy 
1.5B T-GDi 
Moc maks. 163 KM
Maks. moment obr. 280 Nm

Niektóre elementy wyposażenia są opcjonalne i wymagają dopłaty





CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Benzyna 1.5 6MT (163 KM) 80 990 92 990 107 990

Skrzynia automatyczna 6AT 7 500 7 500 7 500
Napęd 4x4 8 500 8 500 8 500

Cennik /obowiązuje od 14.07.2022

show me more!

6-biegowa automatyczna 
skrzynia biegów

6-biegowa manualna 
skrzynia biegów



OFERTA KLIENT BIZNESOWY OFERTA KLIENT INDYWIDUALNY

Kredyt
      FORMY FINANSOWANIA

Leasing
Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Leasing dotyczy wybranych wersji samochodów osobowych 
marki SsangYong i jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców. Podane raty netto zostały skalkulowane 
dla warunków: okres 48 miesięcy; czynsz inicjalny 30% ceny pojazdu; 47 miesięcznych rat, wykup 15% ceny 
pojazdu. Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od 
oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wynajem
Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Smart Renting jest skierowany wyłącznie do 
przedsiębiorców. Rata wynajmu 1 089 PLN netto dotyczy samochodu SsangYong TIVOLI 1.5 T-GDI 163KM 
6MT 2WD Crystal w umowie na 36 miesięcy, z limitem 10 000 km rocznie, wpłata własna 20% ceny 
katalogowej. W podanej racie zawarte są usługa Assistance wraz z samochodem zastępczym. Zawarcie 
umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Szczegóły 
akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów SsangYong. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy. 
Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych 
w materiale reklamowym. Szczegóły i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska 
oraz dostępnych konfiguracji i dodatkowo płatnych opcji dostępne u dealerów sieci SsangYong. 

Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla „Kredyt 
Promocyjny”: wpłata własna: 34.497,00zł, okres kredytu: 84 miesiące, 84 miesięczne raty: 1.370,31zł; 
stopa procentowa stała:  10,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):  11.90 %, 
całkowita kwota kredytu: 80.493,00zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu:  
34.613,40zł (w tym opłata przygotowawcza: 804,93zł, odsetki: 33.808,47zł, całkowita kwota do 
zapłaty: 115.106,40zł. Obowiązkowe AC. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia 
AC, którego zawarcie jest obowiązkowe dla tego produktu. Rata 965,25zł została obliczona dla 
SSANGYONG TIVOLI CRYSTAL w cenie 80.990,00zł brutto dla okresu 84 miesięcy i wpłaty 30%. 
Wyliczenie na dzień 15.07.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.  
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 
kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach dealerów 
SsangYong.

1 089

1 035 966



Comfort
- 7 poduszek powietrznych  (w tym poduszka kolanowa kierowcy)
- Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
- Skórzana kierownica i dźwignia zmiany biegów*
- Podwójna podłoga bagażnika
- Regulacja wysokości fotela kierowcy
- Roleta bagażnika

Cena pakietu: 3 500
Wartość pakietu: 5 000  Zyskujesz: 1 500

Pakiety promocyjne

Connect
- Kamera cofania
- Światła przeciwmgielne
- 8” wyświetlacz Smart Audio
- Android Auto / Apple CarPlay

Wartość pakietu: 6 000  Zyskujesz: 1 500

Cena pakietu: 4 500

/dla wersji Crystal

*dla skrzyni MT



Cena pakietu: 6 500
Wartość pakietu: 9 000  Zyskujesz: 2 500

Wartość pakietu: 8 000  Zyskujesz: 2 000

Technology
- 9” wyświetlacz z systemem nawigacji GPS (TomTom)
- System bezkluczykowy (Keyless)
- System automatycznego blokowania pojazdu po jego opuszczeniu
- Przednie i tylne czujniki parkowania
- Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna

Elegance
- 18” felgi aluminiowe “diamentowe” (215/50)
- Fotele z bokami ze skóry TPU
- Podłokietnik z uchwytami na kubki w drugim rzędzie siedzeń
- Podgrzewane fotele przednie
- System monitorowania martwego pola
- Kierunkowskazy LED w lusterkach
- Lusterka składane elektrycznie
- Podgrzewana kierownica

Cena pakietu: 6 000

Pakiety promocyjne /dla wersji Quartz



show me more!

Black
- Czarny dach
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Czarny spoiler dachowy
- Czarne relingi dachowe
- Kierunkowskazy LED w lusterkach
- Lusterka składane elektrycznie 

/dla nadwozia w kolorach: 
Grand White, Platinium Grey

Pakiet dwukolorowy

White
- Biały dach
- Białe lusterka
- Biały spoiler dachowy
- Srebrne relingi dachowe
- Kierunkowskazy LED w lusterkach
- Lusterka składane elektrycznie

/dla nadwozia w kolorach: 
Cherry Red, Dandy Blue, 
Space Black

Cena pakietu: 1 800już od

Cena pakietu: 1 800



Grand White

Platinum Gray (metal.) Dandy Blue (metal.) Cherry Red (metal.)

Space Black (metal.)

NADWOZIE CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Lakier metalizowany 2 900 2 900 2 900

Pakiet dwukolorowy “Black”  
- dla lakieru niemetalizowanego

- 2 900 2 900

Pakiet dwukolorowy “Black” 
- dla lakieru metalizowanego - 1 800 1 800

 Pakiet dwukolorowy “White” 
- dla lakieru metalizowanego - 1 800 1 800



16” felgi aluminiowe
(205/65)

18” felgi aluminiowe 
czarne “diamentowe”

(215/50)

Tapicerka materiałowa 

16” felgi stalowe 
z kołpakami 

(205/65)

18” felgi aluminiowe 
“diamentowe”

(215/50)

TPU/ skóra/ tapicerka materiałowa

Fotele z bokami ze skóry TPU

Tapicerka skórzana w kolorze czarnym

Tapicerka skórzana w kolorze burgund

Tapicerka skórzana w kolorze jasno-szarym

TPU/ skóra/ tapicerka materiałowa

STYL I WYKOŃCZENIE CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

16” felgi stalowe z kołpakami (205/65) •
16” felgi aluminiowe (205/65) o •
18” felgi aluminiowe “diamentowe” (215/50) Elegance •
18” felgi aluminiowe “diamentowe” czarne (215/50) o o
Tapicerka materiałowa • •
Fotele z bokami ze skóry TPU Elegance •
Tapicerka skórzana w kolorze czarnym o
Tapicerka skórzana w kolorze burgund o
Tapicerka w kolorze jasno-szarym o o
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia • • •
Spoiler tylny dachowy • •
Relingi dachowe o • •
Przyciemniane szyby tylne • •
Oświetlenie nastrojowe wewnętrzne (moodlight) • •
Klamki wewnętrzne srebrne •
Klamki wewnętrzne chromowane • •
Kierunkowskazy LED w lusterkach Elegance •
Pakiet dwukolorowy o o



RCTA – radar ruchu poprzecznego

BSD - system ostrzegania o pojazdach w martwym 
            polu lusterek

HSA – asystent wjazdu na wzniesienia

LDWS/LKAS – asystent pasa ruchu

DAA – asystent zmęczenia kierowcy

BEZPIECZEŃSTWO CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

6 poduszek powietrznych •
7 poduszek powietrznych  (w tym poduszka kolanowa kierowcy) Comfort • •
ABS – system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania • • •
ESP – system dynamicznej kontroli toru jazdy • • •
ARP – system aktywnej ochrony przed dachowaniem • • •
HDC – system kontroli zjazdu ze wzniesienia • • •
HSA – asystent wjazdu na wzniesienia • • •
TSR – system rozpoznawania znaków drogowych • • •
AEBS – system autonomicznego hamowania • • •
LDWS/LKAS – asystent pasa ruchu • • •
FVSA – alert sprawnego ruszania • • •
SDA – alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu • • •
DAA – asystent zmęczenia kierowcy • • •
TPMS – system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach • • •
Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX • • •
Zestaw naprawczy do opon • • •
Światła do jazdy dziennej LED • • •
Centralny zamek sterowany zdalnie • • •
Immobilizer • • •
Kamera cofania Connect • •
Tempomat • • •
Alarm • • •
HBA – automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowe • •
Przednie i tylne czujniki parkowania Technology •
Światła przeciwmgielne Connect •
Światła przeciwmgielne LED-owe o •
Światła (mijania/drogowe) LED-owe o o •
BSD - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterek Elegance •



Wentylowane fotele z przodu

Oświetlenie nastrojowe

Tempomat i zestaw głośnomówiący

Światła mijania/drogowe LED

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

KOMFORT CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Klimatyzacja manualna •
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna • •
Kierownica wielofunkcyjna • • •
Kierownica regulowana góra/dół •
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach Comfort • •
Podgrzewana kierownica Elegance •
Kierownica i lewarek skrzyni biegów skórzane (lewarek skórzany dla skrzyni MT) Comfort • •
ISG – system Start/Stop • • •
Centralny podłokietnik ze schowkiem • • •
Tylne fotele dzielone w proporcji 60:40 • • •
2 tryby jazdy (Normal, Sport) • • •
Komputer pokładowy z pomiarem temperatury zewnętrznej • • •
Szyby boczne sterowane elektrycznie (przód/tył) • • •
Zegar cyfrowy • • •
Elektryczne wspomaganie kierownicy • • •
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami • • •
Osłony przeciwsłoneczne z podświetleniem • •
Podwójna podłoga bagażnika Comfort • •
Roleta bagażnika Comfort • •
Fotel kierowcy regulowany na wysokość Comfort • •
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne • •
Czujnik zmierzchu • •
Czujnik deszczu • •
Szyba kierowcy podnoszona i opuszczana 1-krotnym przyciśnięciem • •
Bezprzewodowa ładowarka telefonu Technology •
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane, składane ręcznie • •
Lusterka składane elektrycznie Elegance •
System bezkluczykowy Technology •
Tylny rząd siedzeń z podłokietnikiem centralnym + uchwyty na kubki Elegance •
Automatyczne zamykanie pojazdu po odejściu od niego Technology •
Podgrzewane fotele przednie  Elegance •



 Dual Navi/ Android Auto/ Apple CarPlay

Podgrzewana kierownica

Zestaw przycisków 

3,5’’ LCD – wyświetlacz komputera pokładowego

10.25’’ wyświetlacz LCD HD

KOMFORT CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Przednie fotele podgrzewane i wentylowane (dostępne tylko z tapicerką skórzaną) o
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie (dostępny tylko z tapicerką skórzaną) o
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy (dostępna tylko z tapicerką skórzaną) o
Siatka w bagażniku •
Szyberdach o o

TECHNOLOGIA I SPRZĘT AUDIO CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

6 głośników w tym 2 głośniki wysokotonowe • • •
Zestaw głośnomówiący Bluetooth • • •
Gniazdo USB • • •
Radio 2 DIN + DAB •
8” wyświetlacz Smart audio Connect •
Android Auto/ Apple CarPlay Connect • •
9” wyświetlacz z systemem nawigacji GPS (TomTom) Technology •
3,5” LCD – wyświetlacz komputera pokładowego • •
10,25” wyświetlacz LCD HD (DualNavi – nawigacja na dwóch wyświetlaczach) •

OPCJE DODATKOWE CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

9” nawigacja TomTom (z kamerą cofania i Android Auto / Apple CarPlay) - 3 500 standard

10,25” wyświetlacz komputera pokładowego (LCD HD) - 3 000 standard

LED-owe światła mijania/drogowe 3 500 3 500 standard

LED-owe światła przeciwmgielne - 1 200 standard

16” felgi aluminiowe 2 000 standard -

18” felgi aluminiowe “diamentowe” - 2 000 standard

18” felgi aluminiowe czarne “diamentowe” (500 zł dopłaty do 18” alu) - 2 500 500

Tapicerka skórzana w kol. czarnym, fotele elektr. regul., podgrzewane i wentylow., 
reg. odcinka lędźwiowego kierowcy

- - 5 500

Tapicerka jasno-szara - dopłata do tapicerki czarnej materiałowej lub skórzanej - 1 000 1 000

Skóra burgund, fotele elektr. regulowane, podgrzewane i wentylowane (AT), regulacja lędźwi - - 6 500

Skóra burgund, fotele elektr. regulowane, podgrzewane i wentylowane (MT), regulacja lędźwi - - 6 500

Szyberdach elektryczny - 2 000 2 000

Relingi dachowe w kolorze czarnym 1 000 standard standard



DANE TECHNICZNE
SILNIK BENZYNA 1.5 T-GDi WYMIARY (mm)

NAPĘD 2WD AWD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 6AT 6MT 6AT

W
ym

ia
ry

 z
ew

n
ęt

rz
n

e

Długość całkowita mm 4,225

Szerokość całkowita mm 1,810

Wysokość całkowita mm 1,613mm  (z relingami: 1,621mm)

Rozstaw osi mm 2,600

Rozstaw kół
Przód mm 1,555

Tył mm 1,555

Zwis
Przód mm 880

Tył mm 745

Kąt natarcia stopni 17,5 16,7

Kąt zejścia stopni 27,5 26,6

Kąt rampowy stopni 17 15,1

Prześwit minimalny mm 178 165

Min. promień skrętu m 5,3

M
as

a

Masa całkowita kg 1,850 1,880 1,930 1,990

Masa własna kg 1,300~1,387 1,335~1,422 1,390~1,472 1,445~1,572

Maks. masa 
przyczepy

Z hamulcami kg 1,000

Bez hamulców kg 500

Si
ln

ik

Paliwo Benzyna

Zbiornik paliwa ℓ 50

Pojemność cm3 1,497

Średnica cylindra x skok mm 76 x 82.5

Stopień sprężania 9,5 : 1

Liczba cylindrów 4 w rzędzie

O
si

ąg
i

Moc maksymalna
kW/obr. 120 / 5,000~5,500

KM/obr. 163 / 5,000~5,500

Maksymalny moment obrotowy

Nm/obr.
AT: 260 / 1,500~4,000

MT: 280 / 1,500~4,000

kg.m/rpm
AT: 26,5 / 1500~4000

MT: 28,6 / 1500~4,000

Prędkość maksymalna km/h 181 175 181 175

Zu
ży

ci
e 

p
al

iw
a CO2 (cykl mieszany) g/km 147 158 160 170

Cykl mieszany ℓ/100km 6,4 6,9 7 7,4

Cykl miejski ℓ/100km 7,6 8,1 8,2 8,6

Cykl pozamiejski ℓ/100km 5,7 6,2 6,3 6,7

1,555 
1,810

2,600
4,225

1,613

1,555

*Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom w zależ-
ności od warunków panujących na drodze oraz sposobu jazdy 
kierowcy.
*Umieszczone powyżej dane techniczne mogą podlegać drob-
nym wariacjom regionalnym wynikającym z obowiązujących 
wymogów certyfikacyjnych lub specyfiki sprzedaży.
*Dane dotyczące zużycia paliwa oparte są na standardzie Euro6d



Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczo-
ne tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej 
ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udziele-
nia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi 
mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Ssangyong. Zalecane ceny deta-
liczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie 
do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym 
modelem pojazdu. Podane zalecane ceny samochodów odnoszą się do modeli 
w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Po-
wyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen 
wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach 
i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i  wyposa-
żenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniej-
szym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się 
niniejszej publikacji. Ssangyong Auto Polska zastrzega sobie prawo do zmian 
w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych 
modeli, ich budowy, specyfikacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również suge-
rowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania po-
jazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, 
ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wypo-
sażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera 
Ssangyong.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie 
sprzedaży pojazdów, a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruk-
tury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak 
i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym 
odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody 
marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku 
i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie ho-
mologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Ssangyong Auto Polska zapewnia 
wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji 
zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).

SsangYong Auto Polska sp. z o.o.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 40
www.ssangyong-auto.pl
info@ssangyong-auto.pl

Przy zakupie nowego SsangYonga możesz pozostawić swój dotychczasowy samochód 
w rozliczeniu. Nasi rzeczoznawcy wycenią Twoje auto od ręki. Jego wartość może stać się 
częścią lub całością wkładu własnego przy zakupie auta na raty. Twoja miesięczna rata 
zmniejszy się, a Ty będziesz w pełni korzystać z nowego samochodu.

mgebi
SsangYong

https://dixi-car.pl

