Nowa definicja crossovera

Cennik obowiązuje od 12.02.2015 r. (PLN, brutto)
Silnik

1.6 VVT
(120 KM)

Paliwo

Benzyna

Wersja wyposażenia

Układ
przeniesienia napędu

Skrzynia
biegów

Comfort

Premium

XLED

2WD

5 M/T

72 900

78 900

85 900

5 M/T

-

85 900

92 900

CVT

-

92 900

-

ALLGRIP (4WD)

Lakier metaliczny 2 290
Suzuki Service Care 3+2 (program ochrony serwisowej: 2 lata lub 150.000 km) 1 550

2WD
ALLGRIP (4WD)
5 M/T
CVT

napęd na oś przednią
napęd na 4 koła (dostępne 4 tryby pracy: AUTO - SPORT - SNOW - LOCK)
5-stopniowa manualna skrzynia biegów
automatyczna przekładnia bezstopniowa CVT z trybem manualnym

Niezawodny w każdych warunkach drogowych.
			
Zimą i latem.
Oszczędne silniki

Zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP

Terenowy prześwit podwozia

Wytrzymałe zawieszenie

Obszerna kabina

Pojemny bagażnik (430 l)

Niski próg załadunku

7x airbag + ESP® z kontrolą trakcji

Idealnie dopasowany do życia miejskiego.
Przestronny, komfortowy i bezpieczny.

Uwaga: dostępność poszczególnych elementów wyposażenia zależy od wybranej wersji modelowej.

Poziomy wyposażenia standardowego (wybrane elementy)
Comfort
Bezpieczeństwo
 7 poduszek powietrznych (w tym poduszka kolanowa)
 System ABS + EBD + BAS
 System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji TC
 Światła do jazdy dziennej
 System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
 ISOFIX + system dezaktywacji poduszki czołowej pasażera








Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Dzielone, składane oparcie tylnej kanapy (60:40)
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom)
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu
Komputer pokładowy

Nadwozie
 Reflektory halogenowe
 Ogumienie 205/60R16
 Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami
 Pakiet Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków)
 Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Komfort
 Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
 Audio CD/MP3/USB/4 głośniki + sterowanie z koła kierownicy
 Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
 Elektryczna regulacja szyb bocznych (przód/tył)

Premium
Wyposażenie Comfort oraz dodatkowo:
 Klimatyzacja automatyczna (2-strefowa)
 System kluczyka elektronicznego
 Lampy przeciwmgielne
 Relingi dachowe (srebrne)
 Skórzana kierownica wielofunkcyjna
 System audio z 6 głośnikami
 Ogumienie 205/50R17









Felgi aluminiowe 17”
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (Hill Hold Control)
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
Regulowany kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy
Srebrne nakładki zderzaków i progów
Schowek na okulary
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth®

Premium 4WD ALLGRIP
Wyposażenie Premium oraz dodatkowo:
 Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
 Felgi aluminiowe 17” polerowane

 Podgrzewane fotele z przodu
 Pakiet zimowy

XLED
Wyposażenie Premium 4WD ALLGRIP oraz dodatkowo:
 Reflektory ksenonowe (HID) ze spryskiwaczami
 Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
 Zintegrowane czujniki cofania (przód/tył)
 Automatycznie włączane światła
 Czujnik deszczu






Interaktywny system audio z nawigacją
Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego)
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Chromowane listwy okienne

1,575

1,765

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

890

1,535

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

2,600
4,300

810

1,505

mm

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
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