TYLKO JIMNY

Moja fotograficzna podróż rozpoczęła się od rzutu okiem na otaczający mnie

krajobraz. Przez kilka następnych tygodni to bezkresne pustkowie było domem
dla mnie, mojego aparatu fotograficznego i Jimny’ego.
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DZIEN 1

Wzgórza były strome i skaliste, ale Jimny doskonale sobie z nimi radził. Kiedy niebo
nabrało już ciemnych barw, postanowiłem odpocząć i pomyśleć o długiej trasie,
która była przed nami.
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DZIEN 5

Deszcz uderzył z furią, ale śliski teren mnie nie spowolnił. Jimny poradził sobie
z trudnościami bez problemu i mogliśmy kontynuować naszą podróż.
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NADWOZIE

Gotów na podbój bezdroży
Zbudowany tak, by stawiać czoła najtrudniejszym warunkom
pogodowym i ukształtowaniu terenu. Jimny dotrze tam,
gdzie inne pojazdy boją się zapędzić. Podejmij wyzwanie natury.
Uwolnij swojego ducha odkrywcy i przygotuj się na przygodę.

Forma podążająca za funkcją
Droga ku przygodzie jest otwarta. Pomyślano o takich detalach
jak podcięte krawędzie zderzaków, które zwiększają kąty
natarcia kół, pozwalając na wspinaczkę ponad przeszkodami.
Ich kształt chroni karoserię przed uderzeniami kamieni
i zadrapaniami, o które nietrudno podczas jazdy w terenie.

Przednie reflektory LED ze spryskiwaczami

(ELEGANCE)

Bądź dumny z dziedzictwa Jimny'ego, którego symbolem są
między innymi okrągłe reflektory. Spryskiwacze są standardem
dla lamp w technologii LED, umożliwiając pewną jazdę w błocie,
kurzu lub śniegu.

Praktyczne rynienki dachowe
Pozwól Jimny'emu zabrać Cię ku przygodzie w każdą
pogodę. Dachowe rynienki zadbają o to byś miał suchą
głowę i pozytywne nastawienie, wsiadając lub wysiadając
z auta. Możesz być pewien, że deszcz nie naleje ci się
za kołnierz zaraz po otwarciu drzwi.

Narożniki maski
W pełni kontroluj to, co dzieje się wokół Ciebie. Dzięki
płaskiej i foremnej, starannie zaprojektowanej masce,
masz wciąż na oku jej narożniki, co pozwala lepiej
orientować się w przestrzeni. To kluczowe podczas jazdy
w trudnym i wymagającym terenie.
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Podświetlany zestaw wskaźników
W świetle słonecznym i świetle księżyca, na drodze i poza nią, liczniki są zawsze podświetlone,

WNĘTRZE

aby zapewnić kierowcy czytelny obraz. Ich funkcjonalny wzór uzupełnia proste wzornictwo wnętrza.

Układ kierowniczy
Bądź w kontakcie z podłożem, dzięki solidnemu, śrubowo-kulkowemu układowi kierowniczemu,
który zapewnia precyzyjną reakcję, a jednocześnie minimalizuje przenoszenie drgań na kierownicę.
Koło kierownicy zostało pokryte skórą*, dając poczucie luksusu; jej kolumna może być regulowana
w pionie w zakresie 35 mm.

Bądź skupiony na tym, co najważniejsze

* wyposażenie ELEGANCE

Jimny pozwala skupić się na jeździe. Jego stylowe,

Nawet gdy nosisz rękawice, możesz cieszyć się łatwym sterowaniem systemem audio za

czarne wnętrze jest skromne, a jednocześnie ładne.

pośrednictwem 7-calowego ekranu dotykowego na podczerwień*. Układ Smartphone Linkage Display

Elementy sterujące są zaprojektowane tak, aby zapewnić
szybką i łatwą obsługę, nawet w rękawicach.

Praktyczny design
Ciesz się czystą przyjemnością prostego,
bezpretensjonalnego i rozsądnego projektu. Gama
kolorów jest minimalistyczna. Każdy detal jest starannie
i atrakcyjnie wykonany, aby wspomagać cię podczas
jazdy w trudnym terenie.

Ekran dotykowy z podczerwienią
Audio współpracuje z Apple CarPlay, Android AutoTM i MirrorLinkTM, co pozwala na korzystanie
z różnych aplikacji przeznaczonych na smartfony.
* wyposażenie opcjonalne dla ELEGANCE

Apple CarPlay

Android Auto

MirrorLink

Usługa Apple CarPlay dostępna jest w krajach wymienionych na stronie http://www.apple.com/ios/Ieature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Więcej informacji, w tym modele telefonów iPhone kompatybilnych z Apple CarPlay, znajdują się pod adresem http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay oraz iPhone są znakami handlowymi należącymi do Apple Inc., zarejestrowanymi w USA oraz innych krajach.
* Usługa Android Auto dostępna jest w krajach wymienionych na stronie https://www.android.com/auto/#hit-the-road
* Aplikacja Android Auto od Google Play oraz Android kompatybilny ze smartfonem z systemem Android™ 5.0 Lollipop lub nowszym:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
* Android i Android Auto są znakami towarowymi Google LLC.
* Usługa MirrorLink™ jest kompatybilna ze smartfonami wymienionymi na stronie https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* MirrorLink™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Car Connectivity Consortium LLC.
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NARZĘDZIA
PROFESJONALISTY

Spakuj swoje graty
i ruszaj ku przygodzie
Niezależnie od tego, czy poruszasz się po miejskiej dżungli,
czy odkrywasz uroki tras na uboczu, Jimny oferuje dużo miejsca
i ma wiele praktycznych schowków, aby wyjść naprzeciw
Twoim potrzebom.

Praktyczny bagażnik
Bądź spakowany i gotowy na każdą ewentualność. W przemyślanym
projekcie bagażnika znajdują się składane siedzenia - dzięki czemu
przestrzeń ładunkową można powiększyć. Pokryta specjalną powłoką
podłoga i tylna powierzchnia oparć*, pozwala na łatwiejsze usuwanie
zanieczyszczeń. Całkowicie płaska i bardzo szeroka podłoga
umożliwia przewożenie i przechowywanie szerokich przedmiotów
lub mocowanie ich w poprzek. Otwory na śruby zapewniają wsparcie
dla opcjonalnych akcesoriów, takich jak taśmy lub belki bagażowe
i haki montażowe, które zwiększają wszechstronność
i funkcjonalność. Tylne gniazdo zasilania** umożliwia również
podłączenie urządzeń i narzędzi wykorzystywanych poza pojazdem.
*w
 yposażenie tylko dla wersji PREMIUM i ELEGANCE (schowek bagażowy dostępny tylko
w wersji ELEGANCE)
** wyposażenie wersji ELEGANCE

Poręczne schowki z przodu
Wszystko w zasięgu ręki. Wygodne kieszenie
i przetłoczenia umożliwiają trzymanie smartfona,
napojów i innych rzeczy osobistych pod ręką.
Złącza USB i kieszenie na akcesoria umożliwiają
podłączanie i zasilanie urządzeń mobilnych. Duży,
łatwy do złapania uchwyt zapewnia pewne wsparcie
przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu dla pasażera
z przodu.
Uwaga: Osobiste przedmioty na zdjęciach są pokazane tylko w celach
ilustracyjnych. Przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone
podczas jazdy.
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Uwaga: Przedmioty widoczne w przestrzeni bagażnika są użyte do celów ilustracyjnych.
W czasie podróży bagaż należy odpowiednio zabezpieczyć.

WŁAŚCIWOŚCI
TERENOWE

Polegaj na prawdziwej solidności
Cztery bezkompromisowe cechy definiują Jimny'ego jako prawdziwą
maszynę terenową - solidna konstrukcja ramowa, parametry terenowe,
trójwahaczowe, sztywne zawieszenie osi ze sprężynami śrubowymi i napęd
na 4 koła z przekładnią wyposażoną w reduktor.

Sztywna konstrukcja ramowa
Od swojej pierwszej generacji Jimny zawsze bazował
na konstrukcji ramowej, która zapewnia solidną bazę
do ciężkiej jazdy w terenie.

Sztywny most z potrójnym
układem wahaczy
Pewnie osadzony na sztywnych osiach Jimny zapewnia
doskonałą przyczepność na wszelkiego rodzaju
nawierzchniach. Kiedy pokonywana przeszkoda wypycha
jedno koło w górę, oś dociska drugie koło ku dołowi,
aby zmaksymalizować kontakt opony z nawierzchnią
w trudnych warunkach drogowych.
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Kąt zejścia

Kąt rampowy

Kąt natarcia

Prześwit

49°

28°

Kąty zejścia, rampowy, natarcia i prześwit

210mm

Odważ się przełamać granice, dzięki odpowiedniemu kątowi zejścia, kątowi

37°

rampowemu, kątowi natarcia i prześwitowi, które pozawalają Ci na wspinaczkę
na strome zbocza, ostre zjazdy i pokonywanie przeszkód bez obawy
o całość zderzaków lub podwozia Jimny'ego.

Napęd na cztery koła ze skrzynią redukcyjną
Na twoje polecenie Jimny dostosuje się do każdej sytuacji. Gdy mierzysz się z prawdziwie trudnym terenem, przesuń
dźwignię przekładni do trybu 4L, aby uzyskać dostęp do maksymalnego momentu obrotowego i przyczepności.
Na płaskich trasach terenowych i drogach pokrytych śniegiem włącz tryb 4H, aby cieszyć się przyczepnością 4WD
przy wyższych prędkościach. Po powrocie na utwardzone drogi, przejdź z trybu 2H (2WD), by jeździć płynniej, ciszej
i bardziej oszczędnie. Pozwól, aby ALLGRIP PRO, dzięki pełnej kontroli w terenie i poza nim, zaspokoił
Twój pełen przygód umysł.
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OSIĄGI

Podkręć swoje ambicje w terenie
Podczas jazdy Jimny'm nic nie stanie Ci na przeszkodzie. Zabierze
Cię tam, gdzie chcesz, z niezrównaną zwrotnością, precyzją
sterowania i potężnym momentem obrotowym dostępnym zawsze,
gdy potrzebujesz go najbardziej.

Nowy silnik 1,5 l
Poczuj siłę Jimny’ego. Wytrzymały silnik 1,5 l generuje pokaźny moment
obrotowy w szerokim zakresie obrotów, aby zapewnić wydajną pracę
w terenie. Mały i lekki, zapewnia także niskie zużycie paliwa.

5MT

4AT

Brak trakcji

Koło się ślizga

Koło się ślizga

Brak trakcji

Bez systemu LSD

Przyczepność

Hamulec

Hamulec

Przyczepność

Z systemem LSD

System wspomagania
wjazdu na wzniesienia
(Hill Hold Control)

System wspomagania zjazdu
ze wzniesienia
(Hill Descent Control)

Funkcja aktywnego sterowania siłą
napędową (Brake LSD Traction Control)

Bezpiecznie wjeżdżaj pod górę i ruszaj,

W przypadku wymagających zjazdów,

Jeśli podczas jazdy wybrane koło utraci przyczepność,

gdy startujesz na stromych zboczach, nawet

jednym naciśnięciem przycisku uruchomisz

układ automatycznie przyhamowuje ślizgające się koła

tam, gdzie pod kołami są wyboje, które dają

system kontroli zjazdu. Zaprojektowany do

i przenosi moment obrotowy na koła o większej

różną przyczepność po prawej i lewej stronie.

automatycznego uruchamiania hamulców

przyczepności. Dzięki temu Jimny bez problemu

Funkcja Hill Hold Control zapobiega staczaniu

i utrzymywania stałej prędkości, dzięki czemu

wydostanie się z opałów.

się auta, dzięki czemu można skupić się

można skoncentrować się na kierowaniu bez

na spokojnym ruszeniu z miejsca.

użycia pedału hamulca lub sprzęgła.

Śliska nawierzchnia nie jest dla Ciebie problemem.
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BE Z P I E CZ E Ń T WO

Chroń siebie i innych
Bezpieczeństwo jest priorytetem, bez względu na to, czy przemierzasz puszczę, czy zmierzasz
do pracy w mieście. Dzięki technologii bezpieczeństwa Suzuki zawsze możesz jechać spokojnie.

Dual Sensor Brake Support (DSBS) - układ reagowania
przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i detektorem laserowym**
Podczas jazdy Jimny używa dwóch czujników - kamery jednoobiektywowej i detektora laserowego,
aby określić, czy istnieje ryzyko kolizji z pojazdem lub pieszym. Po wykryciu potencjalnej kolizji
pojazd działa na jeden z trzech poniższych sposobów, w zależności od sytuacji.
1 Ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
Sensor laserowy
Kamera jednoobiektywowa

Sygnał dźwiękowy

Weaving alert - ostrzeżenie
o niestabilności kierunku jazdy*
Po ciężkim dniu, dobrze jest mieć
wsparcie. Kiedy samochód zacznie
„zygzakować” z powodu senności
lub zmęczenia kierowcy, system wykryje
takie zachowanie i za pomocą sygnałów
dźwiękowych i wizualnych poinformuje
kierowcę, żeby pobudzić jego uwagę.
* Funkcja aktywna podczas jazdy powyżej 60 km/h.

Ekran

2 Gdy ryzyko kolizji jest już bardzo duże, a kierowca rozpoczął hamowanie awaryjne, system uruchamia
układ wspomagania hamowania, by zwiększyć jego siłę.

Reakcja kierowcy
Zwiększenie siły hamowania

Sygnał dźwiękowy

Lane Departure Warning (LDW)
- ostrzeżenie o zjeżdżaniu
z pasa ruchu*
Jimmy pomoże Ci zostać na drodze.

Ekran

W przypadku wykrycia mimowolnego
opuszczenia pasa ruchu, system ostrzeże

3 Gdy zderzenie jest nieuniknione, a działania kierowcy nie okazały się skuteczne, system aktywuje
układ hamulcowy z pełną mocą.

Cię za pomocą sygnału dźwiękowego
i wizualnego, a także za pomocą wibracji

Sygnał dźwiękowy

Automatyczne hamowanie

wyczuwalnych na kole kierownicy.
* Funkcja aktywna podczas jazdy powyżej 60 km/h.

Ekran

Błysk

High Beam Assist – funkcja automatycznego przełączania
świateł drogowych*

Traffic Sign Recognition (TSR)
- funkcja rozpoznawania
znaków drogowych

Ciesz się bezpieczniejszą jazdą po zmroku, dzięki automatycznemu przełączaniu trybu pracy

Bądź poinformowany i jedź spokojnie.

reflektorów ze świateł mijania na drogowe w zależności od obecności innych pojazdów

Kiedy system wykryje znaki takie

na drodze i oświetlenia.

jak ograniczenie prędkości, czy zakaz

*Funkcja aktywna podczas jazdy powyżej 40 km/h z włączonym oświetleniem na Auto.

wyprzedzania, wyświetla jego ikonę

Po wykryciu świateł nadjeżdżającego lub poprzedzającego pojazdu

na ekranie, przypominając kierowcy jaki
znak właśnie minął. W przypadku wykrycia
wielu znaków, na ekranie pojawią się

Automatyczna
zmiana na
światła mijania

maksymalnie 3 ikony.

Kiedy nadjeżdżający lub poprzedzający pojazd nie jest już obecny

Automatyczna zmiana na światła drogowe

** Istnieje ograniczenie możliwości kamery jednoobiektywowej i czujnika laserowego w wykrywaniu przeszkód,
pasów ruchu i znaków drogowych. Proszę nie polegać całkowicie na systemie. Zawsze jedź bezpiecznie.
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O RYG I N A L N E
A KC E S O R I A

Wyraź siebie
Stwórz swojego Jimny'ego korzystając z oryginalnych akcesoriów Suzuki. Niezależnie
od tego, czy poszukujesz stylu, lepszej ochrony czy też dodatkowej funkcjonalności,
znajdziesz coś, co zaspokoi Twoją fantazję.

Dodatkowe zabezpieczenie dla profesjonalistów
Zapewnij wyższy poziom ochrony w ciężkim terenie, lub zwiększ wygodę w korzystaniu z bagażnika.

Ulepszona funkcjonalność i stylistyka

Osłona przedniego zderzaka

Listwy boczne

Osłona mechanizmu różnicowego

Głęboko profilowana wykładzina bagażnika

Dodaj akcesoria dedykowane do modelu Jimny by wyglądał
jeszcze bardziej zawadiacko, a Ty byś mógł czerpać przyjemność
z jego wszechstronnych zalet.
Bagażnik dachowy

Błotniki przednie, czarne

Poprzeczki bagażnika dachowego

Błotniki tylne, czarne

Owiewki na szyby boczne

20

/

DZIEN 9

Ze szczytu mglistej góry zobaczyłem grzmiące wodospady.
To była poruszająca chwila i główna atrakcja mojej długiej,
pełnej wyzwań przygody z Jimny'm.
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TYLKO JIMNY
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WERSJE WYPOSAŻENIA
COMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
∙∙ Światła do jazdy dziennej
∙∙ Funkcja automatycznego włączania świateł
∙∙ High Beam Assist
∙∙ 6 poduszek powietrznych
∙∙ Zagłówki tylne z regulacją wysokości
∙∙ System ABS + EBD + ESP
∙∙ Dual Sensor Brake Support
∙∙ Hill Hold Control + Hill Descent Control
∙∙ Wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
∙∙ System kontroli ciśnienia w oponach TPMS

KOMFORT
∙∙ Kierownica z przyciskami sterowania radiem, tempomatem
i zestawem głośnomówiącym
∙∙ Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
∙∙ Monochromatyczny wyświetlacz wielofunkcyjny 3,5”
∙∙ Radioodtwarz. CD + MP3/WMA + Bluetooth® + DAB
∙∙ Głośniki szerokopasmowe (2 szt.)
∙∙ Tempomat z ogranicznikiem prędkości
∙∙ Gniazdo 12V (w kabinie)
∙∙ Gniazdo USB

NADWOZIE
∙∙ Zderzaki, nadkola, listwy progowe czarne
∙∙ Obudowy lusterek zewnętrznych czarne
∙∙ Tylne światło przeciwmgłowe
∙∙ Reflektory halogenowe
∙∙ Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów
∙∙ Szyby atermiczne
∙∙ Felgi stalowe 15”
∙∙ Tarczowa osłona koła zapasowego
∙∙ Pełnowymiarowe koło zapasowe

∙∙ Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
∙∙ Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich
∙∙ Podgrzewane fotele przednie
∙∙ Dzielone i składane oparcia tylnych siedzeń (50:50)

∙∙ Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
∙∙ Przednie światła przeciwmgłowe

∙∙ Skórzana kierownica z przyciskami sterowania radiem, tempomatem
i zestawem głośnomówiącym
∙∙ Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym
∙∙ Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7” + nawigacja
∙∙ Plastikowy schowek bagażnika

∙∙ Obudowy lusterek lakierowane na czarno
∙∙ Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
∙∙ Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
∙∙ Reflektory LED Hi/Low
∙∙ Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów
∙∙ Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
∙∙ Felgi aluminiowe 15”

PREMIUM
Zawiera wyposażenie Comfort oraz dodatkowo (zamiennie):

ELEGANCE
Zawiera wyposażenie Premium oraz dodatkowo (zamiennie):
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KOLORYSTYKA
LAKIERY METALICZNE 2-TONE

Kinetic Yellow
+ Bluish Black Pearl 3 (DG5)

Chiffon Ivory Metallic
+ Bluish Black Pearl 3 (2BW)

Brisk Blue Metallic
+ Bluish Black Pearl 3 (CZW)

Superior White (26U)

Jungle Green (ZZC)

Medium Gray (ZVL)

Silky Silver Metallic (Z2S)

Bluish Black Pearl 3 (ZJ3)

LAKIERY ZWYKŁE

LAKIERY METALICZNE
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Service
Care

SUZUKI SERVICE CARE 3+2
yy3 lata gwarancji producenta
yydo 2 lat ubezpieczenia kosztów napraw

Program Suzuki Service Care 3+2 to kompleksowa ochrona serwisowa Państwa samochodu po 3-letnim
okresie gwarancji producenta w formie ubezpieczenia kosztów napraw. Oferujemy możliwość przedłużenia
ochrony na okres do 24 miesięcy po zakończeniu gwarancji.
Program jest adresowany do nabywców nowych samochodów Suzuki zakupionych
w Sieci Autoryzowanych Dealerów Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.

KORZYŚCI PROGRAMU
Ochrona serwisowa nawet do 5 lat, czyli do 24 miesięcy po zakończeniu gwarancji producenta
Możliwość bezkosztowej naprawy elementów objętych programem (zgodnie z warunkami ubezpieczenia)
Pewność naprawy zgodnie z technologią Suzuki w Autoryzowanej Stacji Obsługi
Pewność zastosowania do naprawy oryginalnych części
Wzrost atrakcyjności pojazdu na rynku wtórnym - możliwe przekazanie uprawnień
z tytułu ubezpieczenia kolejnemu nabywcy pojazdu
 Pomoc assistance w trakcie trwania ubezpieczenia (m.in. naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie)*






*szczegółowy zakres assistance znajduje się w warunkach ubezpieczenia.

TARYFA SKŁADEK (w złotych)
Model Vitara
Okres zakupu ubezpieczenia
od momentu rozpoczęcia
gwarancji producenta

+ 12 miesięcy

+ 24 miesiące

limit 120.000 km

bez limitu km

limit 150.000 km

bez limitu km

0 - 6 miesięcy

800

894

1421

1569

7 - 12 miesięcy

960

1073

1707

1884

13 - 24 miesięcy

1017

1140

1801

1994

25 - 32 miesięcy

1247

1399

2204

2444

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Suzuki oraz na www.suzuki.pl

DANE TECHNICZNE
Nadwozie

3-drzwiowe
Benzynowy turbodoładowany
1.5
5 MT
4 AT
Dołączany 4WD (ALLGRIP PRO)
Comfort / Premium /
Elegance
Elegance

Silnik
Skrzynia biegów
Układ przeniesienia napędu
Wersja wyposażenia
MASY I WYMIARY
Długość / szerokość / wysokość
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)
Dopuszczalna masa całkowita
Rozstaw osi
Minimalny promień skrętu
Prześwit
Ilość miejsc
Kąt natarcia
Kąt rampowy
Kąt zjazdu
SILNIK
Typ
Ilość i układ cylindrów / liczba zaworów
Rodzaj zasilania
Pojemność skokowa silnika
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy
Norma emisji spalin
PODWOZIE
Napęd na oś
Układ kierowniczy
Zawieszenie

przednie / tylne

Hamulce
Rozmiar opon
DANE EKSPLOATACYJNE

przednie / tylne

Pojemność bagażnika

mm
kg
kg
mm
m
mm
st.
st.
st.

Emisja CO2 (NEDC)
Emisja CO2 (WLTP)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h

COMFORT

K15B z VVT
4 / 16
Wtrysk wielopunktowy
1462
75 (102) / 6000
130 / 4000
Euro 6

cm3
kW (KM) / obr./min
Nm / obr./min

4WD
Przekładnia śrubowo kulkowa
Sztywna oś z 3 wahaczami, sprężyny śrubowe
/ Sztywna oś z 3 wahaczami, sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe / bębnowe
195/80R15

z podniesionymi oparciami tylnej kanapy (VDA)
ze złożonymi oparciami tylnej kanapy (VDA)
maksymalna pojemność (dane fabryczne)

Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie
paliwa

3480 / 1645 / 1720
1110 / 1135
1435
2250
4,9
210
4
37
28
49

cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
cykl mieszany
cykl mieszany

litry
litry
litry
litry
l/100km
l/100km
l/100km
g/km
g/km
km/h
s

85
377
830
47
7,7
6,2
6,8
154
178-181
145
11,5

1,725mm
1,725mm

PREMIUM

8,4
6,9
7,5
170
198
140
12,5
1,395mm
1,395mm

2,250mm
2,250mm
3,645mm
3,645mm

1,725mm
1,725mm

2,250mm
2,250mm
3,645mm
3,645mm

ELEGANCE

1,645mm
1,645mm

1,395mm
1,395mm

1,405mm
1,405mm
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

Niniejsza broszura ma wyłącznie charakter informacyjny. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dystrybutorzy będą informowani 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 katalogu informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art.
66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym katalogu 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
Standard and optional equipment may vary for individual markets. Please enquire at your
dealer,
as speciﬁcations
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.
and images may refer to models not available in your region. Speciﬁcations in non-metric
units are
approximate.
Informacjematerials,
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
SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves the right to change, without notice, prices, colours,
equipment,
speciﬁcations and models, and also to discontinue models.

All photographs in this catalogue were taken with relevant permission. Images of the SUZUKI
vehicles without MOTOR
number
99999-SMP4W-057
platesNRonKAT.
public
roads are composite photos. Data opracowania: 01/2019
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