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Technické parametry

Pohon::.. ...: . ..r . r..,.,:
počet Válců / Ventilů
ldvrhow oblem (cm')

VrtánÍ ' zdvih (mm)

Kompresní poměr

Maximální výkon (kW/ot.)

Maximální točíVý momenL (Nm/ot.)

Příprava směsi
[misní norma
spotřeba (l/100 km) (město / mimo město / kombinovaná)
Fmise CO (ýkm)
Palivo

zapínatelný 4WD

t+116

'. r gza

78,0 " 69,5

r,.' 9,5:1
62,4 / 6 000

. 1.10/4100
VícebodoVé VstřikoVání

. ,Euro 5

8,9 16,0 1t,1.
. 1.62'

BA95

zapínateIný 4WD

4116
1 328

78,0 " 69,5

9,5:1
62,4 / 6 000

110 / 4 100

VíCebodoVé Vstřikování
Euro 5

9,0 16,3 tl,s
167

BA95

Převodoýý loměr 1'

2.

.J.

t+.

:-. : 5.

zpátečka
Koncový převod

PřevodoVý poměr redukční
Převodový boměr redukčnÍ

převodovky Wsoký (silniČní)
přeyodovky nÍzký' (terénní)

I+,+25

2,304
L,67 tr

1,190

1,000

5,15 1

4,300

1,000

2.002

2,875
1,568

1,000

0,6 96

2,300

4,090

1.,320

2,6t+3

Zrychlení 0-100 .km/h (s)

|Vaximální rvchlost (km/h)

Pio'idŽňí (kg)

Největší technicky povolená (kg)

PříVě5]bizděný / nebrZděný (kg)

''"1 060'
1 L20

1 300 / 350

1 075

1. 420

1 300 1 350

célkoýá'délka qd předního.néraznÍku po rezervní kolo bez krvtu (mm)

Ce|ková délka od předního nárazníku po rezervní kolo s částečným krytem (mm)

Ce|kové,šířka' (iÍim) , '' , 
.

Ce|ková výška (mm)

Rozvo.r (mni)

Rozchod vpředu (mm)

Řg_zcn.oo vzadu (mm)

Minimální poloměÍ Zatáčení (m)

Miiiimální světlá rnýška (mm)

NájezdoW Úhel vpředu / vzadu (")

PřechodoVý Úhe| (')

Objem pa|ivové nádrŽe (|)

,3 675
3 695

1 600

1 705

.2 25i'

1 365
Íq

190

34 I t+6

40

3 695

1 600
1 705

2 250
1 355

1 365
l+,9

190

3t+ I t+6

J1

40

Početmístksezení(osob)
Objem Zavazad|ového prostoru - maximální/ vzpřímená opěÍadla (VDA) / složená opěrad|a (VDA) (l)

4

81.6t1.13t324
4

8L6 11.13 l32t+

Rízeníl:: .: .

BÍZdy VpředU

BÍzdy VzadÚ

ZaVěšení kol

Pneumatiky

maticové s oběhém kuliČek a hydrauIickým posilovačem

ko LoU čoVé

bubnové
tuhá náprava V 3ramenném ./áVěsu

205/70 R] 5

Vašich konkrétních poŽadavků od finančního Ieasingu přes ÚVěrové financování
až po operaliVní |easing'.

sUzUKl zÁRUKA je na základě Vysoké kValitV výrobku standardně
poskytována na 3 rokV nebo do 100 000 najetých km. Záruka 6 |et
se VZtahuje na proreZaVění karoserie. ZárUku je možné prodIouŽit
na pět let. Více informací Získáte U svého prodejce Suzuki.

Výhradní dovozce
automobi|ů značky Suzuki
do České republiky:

Magyar Suzuki Corporaliol Ltd.

branch office Czech Republic
organizačnÍ sIoŽka
U Průhonu 1079/40
17n nn Dr-h- 1 a

Další sluŽby
sUzUKl AsslsTANcE je bezp|atná asistenční sIuŽba, která zabezpeČÍ Vaši bez-
starostnoU jízdu a zvýšený komfort na cestách Ve vozech Suzuki. Je k dispozici
nepřetrŽitě 24 hodin denně jak v České republice, tak v zahraničí, a to po dobu
tří |et od zakoupení vozu. SUZUK| AsSlSTANCE pomůŽe napříkLad V případě nepo-
jízdného vozu v důsIedku poruchy nebo dopravní nehody tím, Že zajistí nejen
jeho bezplatnou opravu na místě Či odtah, aIe také Zabezpečí náhradní automobi|,
parkovné, ubytování či dopravu do zamýš|eného cíle nebo zpět domů.

suzUKl FlNANcE je značkové financování poskytované ve spoIupráci se spo-
Iečností ČSoB Leasing a nabÍzí moŽnost volby finančních prodUktů podle

sUzUKl PoJlŠTĚruí vam ušetří čas, peníze, a především starosti.
Za mimořádně výhodných podmínek získáte komp|exní sluŽby s rych-
Iou Iikvidací při nenadálých událostech, kdy vznikne škoda nebo poru-
cha na vozidIe (havárie, odcizení, vandalismus, srážka se zvířetem

ň^h^ ň6ňýíl.lá' i4A^^a l,,,^,,,, ^_"áiil D^iié+x^í _',.li i ^^ ^^žD^-^^í l.+^.^Á^l,^


