Ceník

Platnost od 1. listopadu 2015

Motorizace
MOTOR
1.0

PŘEVODOVKA

VÝKON (kW)

5MT

50

SPOTŘEBA (l/100 km)

město / mimo město / kombinace

5,1 / 3,7 / 4,3

KAROSERIE

GL/AC

METALICKÝ LAK

5dveřová

238 900 Kč

v ceně vozu

Výbava
BEZPEČNOST
Přední airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbag řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy vpředu a vzadu
Bezpečnostní pásy s předpínači vpředu
3× tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
ISOFIX (systém uchycení dětské sedačky)
TopTether (systém uchycení dětské sedačky)
Dětské pojistky zámků dveří vzadu
ABS
ESP® (stabilizační program)
Brzdový asistent
Denní svícení halogenové
TPMS (systém sledování tlaku v pneumatikách)
Imobilizér

INTERIÉR A KOMFORT
Elektrické ovládání předních oken
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče)
Centrální zamykání s dálkovým ovladačem a optickou odezvou
směrovými ukazateli
Manuální klimatizace
Pylový filtr
2× reproduktor
CD tuner + MP3 přehrávač + Bluetooth®
Osvětlení kabiny vpředu 3polohové
Sluneční clona se zrcátkem a držákem na doklady u řidiče
Stropní madlo u spolujezdce a 2× vzadu
Držák nápojů 2× vpředu a 1× vzadu
Držák lahví ve dveřích 2× vzadu
USB port v přední středové konzole
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INTERIÉR A KOMFORT
12V zásuvka ve středové konzole
Výškově nastavitelná sedačka řidiče
Zadní sedačky dělené v poměru 60 : 40 a jednotlivě sklopné
Kryt zavazadlového prostoru
Háček na nákupní tašku v zavazadlovém prostoru

EXTERIÉR
Mřížka chladiče černá
Vnější kliky dveří v barvě vozu
Světlomety halogenové
Přední dvourychlostní stěrače s cyklovačem a ostřikovačem
Zadní stěrač s ostřikovačem
Vyhřívané sklo pátých dveří

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Výškově nastavitelný tříramenný volant s ovládáním hands-free
Posilovač řízení
Otáčkoměr
Informační displej
Hodiny
Venkovní teplota
Spotřeba paliva (okamžitá/průměrná)
Dojezdová vzdálenost
Akustické upozornění na klíč v zapalování a zapnuté světlomety
Akustické a světelné upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
Upozornění na nedovřené dveře
Upozornění na nízkou zásobu paliva

KOLA / PNEUMATIKY
165/65 R14 + ocelové disky s poklicemi
Opravná sada pneumatik (bez rezervního kola)
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Technické parametry
KAROSERIE

5DVEŘOVÁ

MOTOR

1.0

Pohon
Počet válců / ventilů
Zdvihový objem motoru (cm3)
Vrtání × zdvih (mm)
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Vstřikování paliva
Emisní norma
Spotřeba paliva (l/100 km) (město / mimo město / kombinace)
Emise CO2 (g/km)
Palivo

2WD
3 / 12
998
73,0 × 79,5
11,0 : 1
50 / 6 000
90 / 3 500
vícebodové
Euro 6
5,1 / 3,7 / 4,3
99
BA95

PŘEVODOVKA

MANUÁLNÍ PĚTISTUPŇOVÁ

Převodový poměr 1.
2.
3.
4.
5.
zpátečka
Koncový převod

3,545
1,904
1,280
0,966
0,783
3,272
3,650

VÝKONY
Zrychlení 0-100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)

13,5
155

HMOTNOSTI
Provozní (kg)
Největší technicky povolená (kg)
Přívěs brzděný / nebrzděný (kg)

880
1 260
400 / 400

ROZMĚRY
Celková délka / šířka / výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu / vzadu (mm)
Minimální poloměr otáčení (m)
Minimální světlá výška (mm)

3 600 / 1 600 / 1 540
2 425
1 420 / 1 410
4,7
145

KAPACITA
Počet míst k sezení
Objem zavazadlového prostoru – maximální / vzpřímená opěradla (VDA) / složená opěradla (VDA) (l)
Objem palivové nádrže (l)

5
1 053 / 254 / 726
35

PODVOZEK
Řízení
Brzdy vpředu / vzadu
Zavěšení kol vpředu / vzadu
Pneumatiky

hřebenové s elektrickým posilovačem
kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové
vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny
165/65 R14

Prodloužená záruka
CENA vč. DPH
Prodloužená záruka 12 měsíců

3 520 Kč

Prodloužená záruka 24 měsíců

5 100 Kč

Další služby
SUZUKI ZÁRUKA je na základě vysoké kvality výrobku standardně
poskytována na 3 roky nebo do 100 000 najetých km. Záruka 12 let
se vztahuje na prorezavění karoserie. Záruku je možné prodloužit
na 5 let. Více informací získáte u svého prodejce Suzuki.

SUZUKI FINANCE je značkové financování poskytované ve spolupráci se společností ČSOB Leasing a nabízí možnost volby finančních produktů podle
Vašich konkrétních požadavků od finančního leasingu přes úvěrové financování
až po operativní leasing.

Výhradní dovozce
automobilů značky Suzuki
do České republiky:

SUZUKI POJIŠTĚNÍ Vám ušetří čas, peníze a především starosti.
Za mimořádně výhodných podmínek získáte komplexní služby s rychlou likvidací při nenadálých událostech, kdy vznikne škoda nebo porucha na vozidle (havárie, odcizení, vandalismus, srážka se zvířetem
nebo například řádění kuny v garáži). Pojištění myslí i na poškození kteréhokoliv skla na voze včetně střešního a na ráfky kol. A navíc máte po dobu opravy
zdarma zapůjčeno náhradní vozidlo. Suzuki pojištění nyní u všech autorizovaných prodejců Suzuki.

Magyar Suzuki Corporation Ltd.
branch office Czech Republic
organizační složka
U Průhonu 1079/40
170 00 Praha 7
tel.: 226 883 202
e-mail: automobile@suzuki.cz
www.suzuki.cz
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SUZUKI ASSISTANCE je bezplatná asistenční služba, která zabezpečí Vaši bezstarostnou 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
3 let od zakoupení vozu. SUZUKI ASSISTANCE pomůže například v případě nepojízdného vozu v důsledku poruchy nebo dopravní nehody tím, že zajistí nejen
jeho bezplatnou opravu na místě či odtah, ale také zabezpečí náhradní automobil,
parkovné, ubytování či dopravu do zamýšleného cíle nebo zpět domů.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení. Fotografie je pouze ilustrativní.

