Akční ceník automobilů SUZUKI

Prostor
pro každou výzvu
Nový Suzuki S-Cross

od

  nové motory BoosterJet
  inteligentní pohon 4×4 AllGrip
  kombinace pohonu 4×4
a automatické převodovky
  RBS (systém nouzového brzdění)
  asistent rozjezdu do kopce  
  LED světlomety  
  7× airbag včetně kolenního  
  parkovací senzory a kamera  
  adaptivní tempomat  
  bezklíčové startování
  vestavěná navigace
  ABS + EBD, ESP®

409.900 Kč

Suzuki S-Cross 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,1 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Platný od 16. 9. 2016

Nyní karta CCS v hodnotě 15.000 Kč zdarma a úvěr od Suzuki Finance s úrokem pouze 0,01 %!
Reprezentativní příklad:
Spotřebitelský úvěr, pořizovací cena vozu (PC) 569.900 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 40 % z PC, RPSN 10,6091 %, výpůjční úroková sazba 0,01 %, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, celková výše spotřebitelského úvěru
341.940 Kč, měsíční splátka úvěru 6.333,67 Kč, měsíční splátka včetně pojištění 7.909,97 Kč. Doba trvání 54 měsíců. Celková částka splatná spotřebitelem 427.138,38 Kč (včetně komplexního pojištění po celou dobu
trvání smlouvy ve výši 85.119,66 Kč). Pojištění 1.576,29 Kč (Suzuki S-CROSS 1.4, havarijní pojištění při 10% spoluúčasti a povinné ručení). Havarijní pojištění předmětu i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla se sjednává jako povinná doplňková služba. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

NOVÁ SPECIÁLNÍ EDICE SUZUKI SWIFT

S atraktivní výbavou ve sportovním balení
Přináší několik atraktivních prvků výbavy:
Exteriér:
• 16" litá kola v elegantní černé barvě
• střešní spoiler na 5. dveřích v barvě karoserie
Interiér:
• sportovní multifunkční volant obšitý kůží
• speciální prošití stříbrným stehem – manžeta řadicí páky, volant a sedadla
• audio s funkcí Bluetooth® pro komfortní telefonování
• vyhřívání předních sedadel

Klimatizace

Elek. nastavitelná
a vyhřívaná zrcátka

Centrální zamykání
s dálkovým ovládáním

Startování tlačítkem,
bezklíčové ovládání

Elektrická okna vpředu

Multifunkční volant
obšitý kůží

Autorádio CD MP3
s ovl. na volantu,
USB port, 4 repro

Denní svícení
LED diodami

Výškově nastavitelné
sedadlo řidiče

ESP + TCS

Disky kol z lehké
slitiny 16"

Tempomat + ovládání
tempomatu na volantu

Parkovací senzory
vzadu

SWIFT 5dveřový

Airbagy

SWIFT
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304.900 Kč
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1.6 SPORT
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Cena

Akční cena

256.500 Kč
289.900 Kč
265.700 Kč

389.900 Kč
Metalický lak 11.000 Kč

Platnost akce do vyprodání zásob, bližší informace získáte u svého autorizovaného prodejce Suzuki.
Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.
SUZUKI záruka je poskytována na 3 roky nebo 100 000 ujetých km, možnost prodloužení záruky na 5 let nebo 150 000 ujetých km.
Záruka 12 let se vztahuje proti prorezivění karoserie (Jimny 6 let).
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí při platbě v hotovosti.

