Cennik obowiązuje od 09.09.2016 r. (PLN, brutto)

Silnik: benzynowy (bezpośredni wtrysk benzyny)
Napęd
Typ skrzyni biegów
Comfort
Premium
Wersja wyposażenia
Elegance
Elegance Sun

1.0 BOOSTERJET
2WD
ALLGRIP (4WD)
5 MT
6 AT*
5 MT
6 AT*
66 900
73 900
80 900
80 900
87 900
-

1.4 BOOSTERJET
ALLGRIP (4WD)
6 MT
6 AT
87 900
94 900
94 900
106 900

Liczba cylindrów / Liczba zaworów
Maksymalna moc [kW (KM) / obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min]

3 / 12
82 (111) / 5500
170 / 2000-3500

4 / 16
103 (140) / 5500
220 / 1500-4000

Nadwozie
Długość / szerokość / wysokość [mm]
Rozstaw osi / prześwit [mm]
Pojemność: bagażnika / zbiornika paliwa [litry]
Prędkość maksymalna [km/h]
Przyspieszenie 0-100km/h [sek.]
Zużycie paliwa [l/100km]
Cykl
Cykl
Cykl
Emisja CO2 [g/km]
Cykl

miejski
pozamiejski
mieszany
mieszany

5-drzwiowe
4300 / 1785 / 1580 - 1585 (z relingami dachowymi)
2600 / 180
430 / 47
180
11,0
5,7
4,6
5,0
113

170
12,4
6,2
4,7
5,2
119

* wersje 1.0 BOOSTERJET z automatyczną skrzynią biegów dostępne od miesiąca produkcji październik 2016.
Dopłata do lakieru metalicznego: 2 290 zł (cena brutto)

175
12,0
5,9
4,9
5,3
119

165
13,5
6,5
5,1
5,6
126

200
10,2
6,6
5,2
5,6
127

200
10,2
6,7
5,2
5,7
128

Poziomy wyposażenia standardowego (wybrane elementy)
Comfort
Bezpieczeństwo
 7
 poduszek powietrznych (łącznie z poduszką kolanową kierowcy)
 ESP®* + TC
 ABS + EBD + BAS
 TPMS
 ISOFIX
 Immobiliser
 Światła do jazdy dziennej
 Hill Hold Control
 System Engine Auto Stop Start
Komfort
 Klimatyzacja manualna
 Audio CD/MP3/USB + 4 głośniki
 K
omunikacja bezprzewodowa Bluetooth®* z zestawem
głośnomówiącym









Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Elektryczna regulacja szyb (przód/tył)
Tempomat z ogranicznkiem prędkości
Regulacja kolumny kierownicy: pion + poziom
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40)
Bagażnik z system podwójnej składanej podłogi

Nadwozie
 Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami
 Zestaw naprawczy koła
 Reflektory halogenowe typu projekcyjnego
 Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
 Klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Pakiet Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków)

Premium - zawiera wyposażenie Comfort oraz dodatkowo:
Bezpieczeństwo
 Ś
wiatła do jazdy dziennej LED
Komfort
 K
 limatyzacja automatyczna 2-strefowa
 Interaktywny system multimedialny ze zintegrowaną tylną
kamerą cofania (języki: EN-DE-NL-FR-IT-ES-PT-HU-RU)
 S
 ystem kluczyka elektronicznego
 A
 utomatyczne światła
 C
 zujnik deszczu
 S
 amościemnające się lusterko wsteczne
 S
 kórzana kierownica wielofunkcyjna
 P
odłokietnik w oparciu tylnej kanapy (z uchwytem na 2 kubki)
 P
akiet Oświetlenie
 S
 chowek na okulary

 2
 dodatkowe głośniki wysokotonowe
 Srebrny ścieg ozdobny tapicerki
 Podgrzewane fotele przednie
Nadwozie
 Reflektory LED Hi/Low (światła mijania i drogowe)
 Felgi aluminiowe 17”
 Przednie światła przeciwmgłowe
 Chromowane listy okienne
 Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
 Relingi dachowe (srebrne - malowane)
 Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
 Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
 Srebrne nakładki progów i zderzaka tylnego

Elegance - zawiera wyposażenie Premium oraz dodatkowo:
Bezpieczeństwo
 R
adar Brake Support (system wspomagania hamowania
awaryjnego z detektorem radarowym)
 ESS (funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym)
 Zintegrowane czujniki cofania (przód/tył)
z sygnalizacją dźwiękową i wizualną

Komfort
 Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
 Nawigacja satelitarna 3D
 Głośnik centralny
Nadwozie
 Felgi aluminiowe 17” polerowane
 Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium)

Elegance Sun - zawiera wyposażenie Elegance oraz dodatkowo:
Komfort
 S
 kórzana tapicerka (skóra naturalna + skóra syntetyczna)
 W
 stawki ze skóry syntetycznej
(tapicerka drzwi + podłokietniki drzwiowe)

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

Nadwozie
 Przeszklony dach panoramiczny

Niniejsza broszura ma wyłącznie charakter informacyjny. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dystrybutorzy będąinformowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe.
Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki druku, kolory przedstawione w folderze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki.
SUZUKI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią publicznego zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ani opisu towaru
w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy.
Wpływ na rzeczywiste wyniki pojazdów, 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 powyżej.
Suzuki Motor Corporation czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku
i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby osiągać wymagania ochrony środowiska. Suzuki Motor Corporation zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami
stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu bądź punktu zbierania pojazdów.
Informacje o recyklingu wysłużonych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach odbioru wysłużonych samochodów znajdują się
na naszej stronie internetowej: www.suzuki.pl
* ESP® to zarejestrowany znak towarowy koncernu Daimler AG.
* Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

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

