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Comfort

5 MT

Wersja wyposażenia

Premium

Elegance

49 900

54 900

61 900

AGS*

-

58 900

-

ALLGRIP AUTO (4WD)

5 MT

-

61 900

68 900

Silnik

Napęd

Skrzynia
biegów

Comfort

1.2 DualJet SHVS
ENG A Stop

2WD

5 MT

-

2WD

1.2 DualJet

Wersja wyposażenia

Premium

Elegance

-

68 900

*ASG oraz Smart Hybrid dostępne od miesiąca produkcji: Styczeń 2017

Dopłata do lakieru metalicznego: 2 090 zł
Dopłata do zwykłego/lakieru metalicznego dwukolorowego: 3 090 zł
(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) to lekki, kompaktowy układ hybrydowy typu „mild hybrid” pozwalający ograniczyć zużycie paliwa, zwiększając
tym samym zasięg samochodu oraz komfort podróżowania. Układ SHVS wspomaga pracę silnika spalinowego wykorzystując alternator zespolony z rozrusznikiem ISG
(Integrated Starter Generator) - który pełni funkcję silnika elektrycznego - oraz wydajny akumulator litowo-jonowy o wysokiej sprawności w zakresie ładowania i oddawania
energii. Wydajność paliwową dodatkowo podnosi system odzyskiwania energii podczas hamowania oraz układ Auto Stop and Start. SHVS jest optymalnym rozwiązaniem
dla samochodów kompaktowych, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca, jest lekki i pozwala lepiej zaaranżować przestrzeń w przedziale pasażerskim.
Akumulator
ołowiowy

Akumulator
litowo-jonowy

Zatrzymanie silnika na postoju
Silnik spalinowy nie pracuje, a systemy
elektryczne zasilane są przez akumulatory, co
pozwala ograniczyć zużycie paliwa.

ISG

Ponowny rozruch silnika
spalinowego
ISG pełni funkcję rozrusznika, ale ponowny
rozruch silnika odbywa się sprawniej i ciszej.

Ruszanie/przyspieszanie

Wytracanie prędkości

Podczas startu zatrzymanego i przyspieszania
ISG wspomaga silnik spalinowy, redukując
zużycie paliwa.

ISG wykorzystuje energię kinetyczną
hamowania do produkcji energii elektrycznej
i doładowywania akumulatorów.

Poziomy wyposażenia standardowego (wybrane elementy)
Comfort
BEZPIECZEŃSTWO
∙∙ 6 poduszek powietrznych
∙∙ ESP® + TC
∙∙ ABS + EBD + BAS
∙∙ TPMS
∙∙ ISOFIX
∙∙ Immobiliser
∙∙ Światła do jazdy dziennej

KOMFORT
∙∙ Klimatyzacja manualna
∙∙ Audio CD/MP3/USB + 4 głośniki
∙∙ Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth®
z zestawem głośnomówiącym
∙∙ Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
∙∙ Elektryczna regulacja szyb (przód)
∙∙ Automatyczne światła
∙∙ Pionowa regulacja kolumny kierownicy
∙∙ Obrotomierz
∙∙ Funkcja “Guide me light”
∙∙ Srebrne/chromowane elementy wykończenia wnętrza
∙∙ Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy - 60:40
(wersja 5-osobowa)

NADWOZIE
∙∙ Felgi stalowe 15” z pełnymi kołpakami
∙∙ Zestaw naprawczy koła
∙∙ Reflektory halogenowe
∙∙ Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
∙∙ Klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
∙∙ Czarne słupki nadwozia (A-B)
∙∙ Klapa bagażnika otwierana klamką

∙∙ Interaktywny system multimedialny ze zintegrowaną
tylną kamerą cofania
∙∙ System przesuwanych tylnych foteli
(wersja 4-osobowa)
∙∙ Podgrzewane fotele przednie
∙∙ Kanał nawiewu powietrza na nogi pasażerów z tyłu
∙∙ Regulacja wysokości fotela kierowcy

∙∙ Felgi aluminiowe 16”
∙∙ Pakiet Outdoor (osłony nadkoli i progów
+ relingi dachowe)
∙∙ Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
∙∙ Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

∙∙ Klimatyzacja automatyczna 1-strefowa
∙∙ Nawigacja satelitarna 3D
∙∙ System kluczyka elektronicznego
∙∙ Tempomat z ogranicznikiem prędkości
∙∙ Elektryczna regulacja szyb (tył)
∙∙ Skórzana kierownica wielofunkcyjna
∙∙ Podświetlenie zestawu wskaźników

∙∙ Reflektory LED Hi/Low (światła mijania i drogowe)
∙∙ Tylne lampy zespolone LED
∙∙ Osłona chłodnicy z motywem chromowanym
∙∙ Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
∙∙ Przednie światła przeciwmgłowe

Premium
Zawiera wyposażenie Comfort
oraz dodatkowo:
∙∙ Hill Hold Control (dla 2WD AGS i 4WD)
∙∙ Hil Descent Control (dla 4WD)
∙∙ Grip Control (dla 4WD)

Elegance
Zawiera wyposażenie Premium
oraz dodatkowo:
∙∙ Dual Camera Brake Support (układ reagowania
przedkolizyjnego z kamerą stereoskopową
wraz z funkcją ostrzeżenia o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu oraz niekontrolowanym
zygzakowaniu pojazdu)
∙∙ Światła do jazdy dziennej LED
(zintegrowane z LED Hi/Low)
∙∙ System Engine Auto Stop Start (dla SHVS)

ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wersja Comfort
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

Wersja Premium
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia,
w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo
do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych samochodów. Dlatego
też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji
na temat prezentowanych w cenniku samochodów. Ze względu na ograniczenia techniki druku, kolory przedstawione
w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia samochodów mogą
zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne.

Wersja Elegance

Cennik obowiązuje
od 05.12.2016 r. (PLN brutto)

W zależności od wersji zużycie paliwa prezentowanego samochodu wynosi od 4.1 do 5.9 l/100 km, a emisja CO2 wynosi
od 97 do 114 g/km w cyklu mieszanym.
Wpływ na rzeczywiste wyniki prezentowanych samochodów, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej,
przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe
i atmosferyczne. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych w cenniku.
Informacje o recyklingu samochodów SUZUKI, w tym o ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu, o zgodnym
z wymogami ochrony środowiska postępowaniu z samochodami stanowiącymi odpady, jak też informacje o postępie i rozwoju
w zakresie odzysku i recyklingu samochodów i ich części, oraz informacje o stacjach odbioru wysłużonych samochodów
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.suzuki.pl.

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10
tel. (22) 329 41 00, www.suzuki.pl

