trffisf,p

-}'@.r.l*1,;'
_,'4. -'Psr)

Platnďsťóřl;

Motorizace
238 900 Kč

5dVeřoVá

V peně VoZU

Výbaua
Přední airbag řidiče a spolujezdce

a

12V zásuvka Ve Středové konzole

Bočníairbag řidÍčea spo1ujezdce

a

Výš kově nastavitelná sedačka řidiče

H|aVoVé airbagy Vpředu a VZadu

Zadní Sedačky dělené v poměru 60

a

:

a

40 a.Jednotl]Vě sklopné

a

BeZpečnostní pásV S předpínači VpředU

a

Kryt ZaVa2adIoVého prostorLl

a

3* tříbodové bezpečnostnÍ pásy VZadu

a

a

ls0F|X (systém uchycení dětské sedačkv)
TopTetheÍ (systém uchycení dětské sedačky)

Háček na nákupní tašku v zavazadlovém prostoru

a

DětSké poj;stky zámků dveří vzadu

a

ABS

a

EsP@ (stabiliZační program)

o

BrZdoVý asistent

a

Denní svíceníhaIogenoVé
TPN,,lS (systém sledoVání t|akU V pneUmatikách)

a

Im o

a

a

MříŽka ch|adiče černá

a

Vnější kliky"dveří v barvě vozu
SVětlomety halogenoVé

a

Přední dvoUrvch|ostní stěrače s Cykiovačem a ostřikovačem
ZadnÍ stěÍač s ostřikovačem
VyhřÍVané sklo pátých dveří

a

Výškově nastavitelný tříÍamenný volant s oýládáním hands-free
Posilovač říZení. .]:,'

a

Otáčko m

a

a

biIiZér

E|ektÍické ovládánÍ předních oken
Centrá|ní uzamčení dveřÍ (z mÍsta ňdiče)

a
a

'.

ě r

lnfořmační displej

a
a

Centrální zamykání s dálkovým ovladačem a optickou odeZVoU
směrovými ukazateIi

a

HodinV

a

ManUá|ní kIirnatiŽace

o

a

PyIový fi|tr

a

Venkovní teplota
spotřeba paliva (okamžitá/průměrná)

2'

a

DojeZdoVá VZdá|enost

a

reproduktor

CD tUner +

l\.4P3

přehrdvač

-

BIUetootho

o

0světIerÍ kabiny vpředu 3poIo1ove
SIunečnÍc|ona se Z.cátkem a drŽákem na doklady u řidiče

a

stropní mad|o u spo|ujezdce a 2x uzadu
DrŽák nápojů 2* vpředu a 1' vzadu

a

DrŽák lahVí Ve dveřích 2* vzadu

a

l

]cŘ

ň^ýt l/ nřÁdní

c1řÓ/^l,á

L^ň7^ló

a

a

AkUstické up07orněni na k|íčv zaoaIování a zapnure sVělIometv
Akustické a světelné upozornění na nezapnuté bezpeČnostnípásy vpředu
Upozorněnt na nedoviene dveře

a

Upozornění na nízkou ZásobU paliva

a

a

165/65 R14 + ocelové disky s poklicemi
nn^l'ň^ii'

/h^-

l-^l_\

a
a

Technické parametry
Pohon

2WD

Počet vá|ců / ventilů
Tdvinovy oojem moloru (cm

31L2
998

)

Vrtání ' zdvih (mm)
Kompresní poměr
Maximá|ní vt7kon (kWot.)
N,,IaXimá|ní točiVý moment
VstřikoVání paIiVa

73,0 * 79,5
11,0 :
(N

miot.)

Vícebod oVé

Euro 6

E.nisní norma
Spotřeba paIiva (|/100 Km) (město / mimo méSto / kombinace]
Emise C0 (g/km)
Palivo

Převodový poměr

5,1. 13,1 14,3

99
BA95

1-

3,545

2.

1,904

3.

1,280

l+.

0,966

5.

0,78 3

Zpátečka

3,212

Koncový převod

3,650

ZrychIení 0-100 kmih (s)

13,5

|Vaximá|ní rychIost (km/h)

155

Provozní (kg)
Největší technicky povolená (kg)

880
1 260

Přívěs brzděný l nebrzděný (kg)

400

Brzdy vpředu / vzadu

Zavěšení koI vpředu / vzadu
Pn eu mati kV

400

2 425
1t+20 l1t+10
l+,1

výška (mm)

Počet míst k sezení
0bjem ZaVaZadlového prostorU - maximá|ní/vzpřímená opěrad|a (VDA) / s|oŽená opěradla (VDA)
Objem paIivove náorŽe (|)

i

3600/160011540

Celková délka / šířka / výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu i vzadu (mm)
l/inimá|ní poloměr otáčení(m)
|\,4inimální světlá

1

50/6000
90/3500

145

5

r

(|)

053 I 254 I 726
35

hřebenové s elektrickým posilovačem
kotoučoVé s Vnitřním chlazením / bubnové
VZpěry McPherson a Vinuté prUŽinV / torZní náprava a VinUté pruŽiny
165/65 R14

ProdIouŽená záruka
Prod|oužená záruka 12 měsícŮ

3 520 Kč

Prod|oUžená ZárUka 24 měsíců

5 100 Kč

DalšísluŽby
sUzuKl AsslsTANcE je beZplatná asistenčníslužba, která zabezpečÍ Vaši bez-

starostnou jízdu a zvýšený komfort na cestách Ve vozech Suzuki' Je k dispozici
nepřetrŽitě 24 hodin denně jak v Česke repubIice, tak V Zahraničí,a to po dobU
3 let od Zakoupení vozu' SUZUK| AsSISTANCE pomůŽe napřík|ad v případě nepojízdného vozu v důs|edku poruchy nebo dopravní nehody tím, Že zajistí nejen
jeho bezp|atnoU opravu na místě či odtah, aIe také ZabeZpečÍ náhradní automobi|,
parkovné, ubytovánÍ Čidopravu do zamýšlenéhocí|e nebo zpět domů.

sUzUKl FlNANcE je značkovéfinancování poskVtované ve spoIupráci se spo
IečnostíČS0a Leasing a nabízí moŽnost voIby finančních produktů podIe

Vašich konkrétníchpoŽadavků od finančního{easingu přes Úvěrové financování
aŽ po operativní leasing'

sUzUKl PoJlŠTĚruÍ vam ušetří čas, peníze a především starosti.

Za mimořádně Výhodných podmínek ZÍskáte kompIeXní sluŽbV s rychIou Iikvidací při nenadá|ých událostech, kdy vznikne škoda nebo porucha na vozidle (havárie, odcizení, vandalismus, sráŽka se zvířetem
nebo například řádění kuny v garáži). Pojištění mys|í i na poškození kteréhokoliv skla na Voze Včetně střešního a na ráfky kol' A navíc máte po dobu opravy

zdarma zapůjčeno náhradní vozidlo. Suzuki pojištěnínyní u všech autorizovaných prodejců Suzuki.

sUzUKl zÁRUKAje na Základě vysoké kvaIity výrobku stanclardně

poSkytována na 3 rokV nebo do 100 000 najetých km' Záruka 12 |et
se VZtahUje na prorezavění karoserie. Záruku je moŽné prodloUŽit
na 5 let. Více inforrnací ZíSkáte U svého prode]ce Suzukí.

Výhradní dovozce
automobi|ů značky Suzuki
clo ČeskérepubIiky:
lVagvar Suzuki Corporation Ltd
branch office Czech Republic
organizačnísIoŽka
U PrůhonU 1079/40
170 00 Praha 7
telj226 883 202
e-mail: automobile@suzuki.cz

wwwsuzuki.cz

Pro Více inforrnací kontaktujte sVého prodejce suZuk]

