
2WD	 napęd	na	oś	przednią
ALLGRIP	(4WD)	 napęd	na	4	koła	(dostępne	4	tryby	pracy:	AUTO	-	SPORT	-	SNOW	-	LOCK)
5	M/T	 5-stopniowa	manualna	skrzynia	biegów

Dopłata	do	lakieru	metalicznego	jednokolorowego:	2  290
Dopłata	do	lakieru	zwykłego/metalicznego	dwukolorowego:	3  290 

Silnik Paliwo Napęd
Skrzynia
biegów

Wersja wyposażenia

Comfort Premium XLED XLED 
(dach panoramiczny)

1.6	VVT Benzyna
2WD 5	M/T 61 900 68 900 78 900 -

ALLGRIP (4WD) 5	M/T 69 900 78 900 88 900 92 900

Cennik obowiązuje od 03.02.2015 r. (PLN, brutto)

Lakiery zwykłe Lakiery metaliczne jednokolorowe Lakiery metaliczne dwukolorowe 

Superior	White Silky	Silver	 
Metallic	2

Cosmic	Black	 
Pearl	Metallic

Atlantis	Turquoise	 
Pearl	Metallic

Cosmic	Black	 
Pearl	Metallic

Galactic	Gray	 
Metallic

Horizon	Orange	 
Metallic

Galactic	Gray	 
Metallic

Cool	White	 
Pearl

Atlantis	Turquoise	 
Pearl	Metallic

Bright	Red	5	 
(zwykły)

Savanna	Ivory	 
Metallic

Horizon	Orange	 
Metallic

Atlantis	Turquoise	 
Pearl	Metallic



Poziomy wyposażenia standardowego	(wybrane	elementy)

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.  
W zależności od wersji zużycie paliwa prezentowanego samochodu wynosi od 5.3 do 5.6 l/100 km, a emisja CO2 wynosi od 123 
do 130 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

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

Premium

Wyposażenie Comfort oraz dodatkowo:
 Felgi	aluminiowe	17”	z	ogumieniem	215/55R17
 Srebrne	relingi	dachowe
 Wykończenie	boczne	błotników	przednich	w	kolorze	szarym	
 Osłona	chłodnicy	w	kolorze	szarym
 Lampy	przeciwmgielne	(przednie	i	tylna)
 Przyciemniane	szyby	z	tyłu	nadwozia
 Podgrzewane	lusterka	zewnętrzne	w	kolorze	nadwozia
 Tempomat	adaptacyjny	z	ogranicznikiem	prędkości*
 Skórzana	kierownica	z	przyciskami	sterowania	tempomatem
 Automatyczna	klimatyzacja

 Elektryczna	regulacja	szyb	bocznych	(przód/tył)
 Interaktywny	system	audio
 Podgrzewane	fotele	z	przodu	
 Materiałowa	tapicerka	siedzeń	z	ozdobnym	ściegiem	(srebrnym)
 Oświetlenie	bagażnika
 Bagażnik	z	systemem	podwójnej,	płaskiej	podłogi
 Radar	Brake	Support	oraz	funkcja	ostrzegania	o	nagłym	hamowaniu*
 Światła	do	jazdy	dziennej	LED
 Srebrne	elementy	wykończenia	wnętrza	

XLED (dach panoramiczny)

Wyposażenie XLED oraz dodatkowo:
 Przeszklony	dach	panoramiczny  Konsola	podsufitkowa	ze	schowkiem	na	okulary	

XLED

Wyposażenie Premium oraz dodatkowo:
 Felgi	aluminiowe	17”	(polerowane)
 Wykończenie	boczne	błotników	przednich	w	kolorze	chromu
 Osłona	chłodnicy	w	kolorze	chromu
 Reflektory	LED	(dla	świateł	mijania)
 Elektrycznie	składane	lusterka	zewnętrzne	z	kierunkowskazami
 System	kluczyka	elektronicznego

 Interaktywny	system	audio	z	nawigacją
 Zegarek	na	desce	rozdzielczej
 Zintegrowane	czujniki	parkowania
 Zamszowo-skórzana	tapicerka	siedzeń
 Satynowe	i	srebrne	elementy	wykończenia	wnętrza	

*	wyposażenie	standardowe	w	wersji	4x4	AllGrip	 
ESP®	jest	zarejestrowanym	znakiem	towarowym	firmy	Daimler	AG.

Bluetooth®	jest	zarejestrowanym	znakiem	towarowym	firmy	Bluetooth	SIG,	Inc. 

NR	KAT.	99999-SMP4W-297B

Comfort

Bezpieczeństwo
 7	poduszek	powietrznych	(w	tym	poduszka	kolanowa)
 ISOFIX	+	system	dezaktywacji	poduszki	czołowej	pasażera
 System	ABS	+	EBD	+	BAS
 System	stabilizacji	toru	jazdy	ESP®	z	kontrolą	trakcji	TC
 Wspomaganie	ruszania	na	wzniesieniu	(Hill	Hold	Control)
 Wspomaganie	zjazdu	ze	wzniesienia	(Hill	Descent	Control)*
 Światła	do	jazdy	dziennej
 System	ENG	A-Stop

Komfort
 Klimatyzacja	manualna	z	filtrem	przeciwpyłkowym	
 Audio	CD/MP3/4	głośniki	+	sterowanie	z	koła	kierownicy
 System	komunikacji	bezprzewodowej	Bluetooth®

 Zamek	centralny	ze	zdalnym	sterowaniem
 Elektryczna	regulacja	szyb	bocznych	(przód)
 Dzielone,	składane	oparcie	tylnej	kanapy	(60:40)	
 Regulacja	kolumny	kierownicy	(pion	+	poziom)
 Regulacja	wysokości	fotela	kierowcy	i	pasażera	z	przodu
 Wyświetlacz	wielofunkcyjny

Nadwozie
 Reflektory	halogenowe
 Ogumienie	215/60R16
 Felgi	stalowe	16”	z	pełnymi	kołpakami
 Zabezpieczenie	nadwozia	(osłony	nadkoli,	progów	i	zderzaków)
 Elektrycznie	regulowane	lusterka	zewnętrzne	
 Czarne	elementy	wykończenia	wnętrza	


