
Motorizace
MOTOR PŘEVODOVKA POHON VÝKON (kW) SPOTŘEBA (l/100 km)  

město / mimo město / kombinace
KAROSERIE

VITARA S 
1.4 BoosterJet

1.4 BoosterJet 6MT 4×2 103 6,1 / 4,7 / 5,2 5dveřová 489 900 Kč
1.4 BoosterJet 6MT 4×4 AllGrip 103 6,3 / 5,0 / 5,4 5dveřová 537 900 Kč
1.4 BoosterJet 6AT 4×4 AllGrip 103 6,4 / 5,0 / 5,5 5dveřová 581 900 Kč

Ceník 
Platnost od 15. září 2015

1.4 BoosterJet Červená linie Vám rozbuší srdce
Výkon a efektivita – to je motor 1.4 l s turbodmychadlem 
a přímým vstřikováním benzinu. Bez ohledu na podmínky vyniká 
BoosterJet silou a zároveň vynikající spotřebou paliva. Okamžité 
zrychlení je zárukou agilní jízdy s dostatkem točivého momentu  
na dálnici i v terénu.

S červeným akcentem detailů interiéru i exteriéru a ve spojení  
s novým výkonným motorem získává VITARA S 1.4 BoosterJet  
jedinečné sportovní charisma. Nechte temperamentem, který 
v sobě ukrývá, rozbušit své srdce. Proměňte každou jízdu 
v zážitek, který budete chtít zažívat pořád znovu a znovu.
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Rozměry

Prodloužená záruka
CENA vč. DPH

Prodloužená záruka 12 měsíců 4 500 Kč
Prodloužená záruka 24 měsíců 6 550 Kč

Výkonná, drsná a zábavná. VITARA S 1.4 BoosterJet. 
Dynamická tvář, LED světlomety s červeně lemovanými projektory, černá kola z lehkých slitin, interiér s nádechem červené a hliníkové  

sportovní pedály – to jsou charakteristiky zcela nové VITARY S 1.4 BoosterJet se sportovním interiérem, odvážným exteriérem a přeplňovaným 

motorem s přímým vstřikováním VITARA S 1.4 BoosterJet naplní všechna Vaše očekávání.

   Manžeta řadicí páky  
s červeným prošitím

   Sedadla v kombinaci kůže a semiš 
s červeným prošitím

   LED světlomety s červeně orámovanými 
projektory pro potkávací světlo   Pětidílná chromovaná maska chladiče 

   Vnější zpětná zrcátka se saténově 
stříbrným povrchem

   Sportovní kožený volant  
s červeným prošitím

   Ozdobná lišta na palubní desce 
s dekorem kartáčovaného kovu

   Hliníkové sportovní pedály  
(pouze verze s manuální převodovkou)

   Přístroje s červeným orámováním    Červené rámečky výdechů ventilace

   Disky z lehké slitiny 17" v lesklé černé barvě



Příplatek za metalický lak: 13 000 Kč. 
Příplatek za dvoutónový metalický lak: 21 000 Kč.

EXTERIÉR VITARA S

Překrytí předního a zadního nárazníku ve stříbrné barvě ●
Střešní ližiny ve stříbrné barvě ●
Vnější kliky dveří v barvě vozu ●
Elektromagnetické otevírání zavazadlového prostoru ●
Mřížka blatníku chromovaná ●
Mřížka chladiče chromovaná pětidílná ●
Světlomety s červeně orámovaným LED projektorem  
pro potkávací světlo ●

Světlomety s automatickým rozsvěcováním ●
Přední mlhové světlomety ●
Tónovaná skla (zelená) ●
Zatmavená zadní boční skla a sklo pátých dveří ●
Zadní stěrač s cyklovačem a ostřikovačem ●
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem ●
Vyhřívané sklo pátých dveří ●
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná ●
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná ●
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná ●
Vnější zpětná zrcátka se zabudovanými bočními směrovými ukazateli ●
Vnější zpětná zrcátka v barvě saténová stříbrná ●

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA VITARA S

Výškově a podélně nastavitelný tříramenný volant s ovládáním  
audia a hands-free ●

Sportovní volant obšitý kůží s červeným prošitím ●
Volant s ovládáním tempomatu a omezovače rychlosti ●
Volant s páčkami pro řazení AT
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti ●
Elektrický posilovač řízení ●
Ovladač se 4 režimy řízení AllGrip 4×4
Otáčkoměr ●
Auto Stop Start systém ●
Akustické upozornění na klíč v zapalování a zapnuté světlomety ●
Informační displej

Hodiny ●
Venkovní teplota ●
Spotřeba paliva (okamžitá/průměrná) ●
Průměrná rychlost ●
Dojezdová vzdálenost ●
Ukazatel nápovědy pro řazení rychlostních stupňů ●
Ukazatel tlaku v pneumatikách ●
Ukazatel režimu řízení AllGrip 4×4
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu a vzadu ●
Upozornění na nedovřené dveře ●
Upozornění na nízkou zásobu paliva ●
Upozornění na výměnu oleje ●
Přístroje s červeným orámováním ●

KOLA / PNEUMATIKY VITARA S

215/55R17 disky z lehké slitiny v lesklé černé barvě ●
Opravná sada pneumatik (bez rezervního kola) ●

Výbava
BEZPEČNOST VITARA S

Přední airbag řidiče a spolujezdce ●
Vypínatelný airbag spolujezdce ●
Boční airbag řidiče a spolujezdce ●
Hlavové airbagy vpředu a vzadu ●
Kolenní airbag řidiče ●
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy s předpínači vpředu ●
3× tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s předpínači u krajních sedadel ●
ISOFIX (systém uchycení dětské sedačky) ●
TopTether (systém uchycení dětské sedačky) ●
Dětské pojistky zámků dveří vzadu ●
Boční výztuhy ve dveřích ●
ABS + EBD ●
ESP® (stabilizační program) ●
RBS – Radar Brake Support (systém nouzového brzdění) ●
HHC – Hill Hold Control (asistent rozjezdu do kopce) ●
TPMS (systém sledování tlaku v pneumatikách) ●
Brzdový asistent ●
HDC – Hill Descent Control (asistent sjíždění svahu) 4×4
Parkovací senzory vpředu a vzadu ●
Denní svícení LED ●
Imobilizér ●

INTERIÉR A KOMFORT VITARA S

Elektrické ovládání předních oken ●
Elektrické ovládání zadních oken ●
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče) ●
Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou odezvou 
směrovými ukazateli ●

Bezklíčové startování vozu tlačítkem ●
Automatická klimatizace ●
Pylový filtr ●
4× reproduktor ●
2× výškový reproduktor ●
Suzuki Smartphone audio – MirrorLink™, zadní parkovací  
kamera a NAVI ●

Vyhřívání předních sedadel 2polohové ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce ●
Úložná kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce ●
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40 a jednotlivě sklopná ●
Výplně dveří semišové se stříbrným dekorem ●
Loketní opěrka ve dveřích z umělé kůže ●
Sedadla v kombinaci kůže a semiš s červeným prošitím ●
Manžeta řadicí páky s červeným prošitím ●
Čtecí lampička vpředu 2polohová ●
Osvětlení kabiny uprostřed 3polohové ●
Osvětlení palubní schránky u spolujezdce ●
Osvětlení prostoru pro nohy řidiče a spolujezdce ●
Osvětlení přihrádky v přední středové konzole ●
Sluneční clony se zrcátky a držáky dokladů ●
Sluneční clony s osvětlením ●
Stropní madlo u spolujezdce a 2× vzadu ●
Držák nápojů 2× vpředu uprostřed ●
Držák lahví ve dveřích 2× vpředu a 2× vzadu ●
USB zásuvka v přihrádce vpředu ●
12V zásuvka v přihrádce vpředu ●
Opěrka pro nohu řidiče ●
Hliníkové sportovní pedály MT
Hodiny uprostřed palubní desky ●
Ozdobná lišta na palubní desce s dekorem  
kartáčovaného kovu ●

Červené rámečky výdechů ventilace ●
Lišta na středovém panelu stříbrná ●
Kryt zavazadlového prostoru ●
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru ●
Háček na nákupní tašku 1× v zavazadlovém prostoru ●
Kotevní oko 6× v zavazadlovém prostoru ●
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru ●
Osvětlení zavazadlového prostoru ●
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Výhradní dovozce  
automobilů značky Suzuki  
do České republiky:

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 Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

Další služby
SUZUKI ASSISTANCE je bezplatná asistenční služba, 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 
3 let od zakoupení vozu. SUZUKI ASSISTANCE pomůže například v případě nepo-
jízdného 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.

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

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 pro-
dejců Suzuki.

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 prorezivění karoserie. Záruku je možné prodloužit 
na 5 let. Více informací získáte u svého prodejce Suzuki.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.  
Vyobrazená vozidla obsahují prvky originálního příslušenství Suzuki a příplatkové výbavy.

Technické parametry
KAROSERIE 5DVEŘOVÁ 5DVEŘOVÁ

MOTOR 1.4 BOOSTERJET 1.4 BOOSTERJET
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 373 1 373
Počet válců / ventilů 4 / 16 4 / 16
Vrtání × zdvih (mm) 73,0 × 82,0 73,0 × 82,0
Kompresní poměr 9,9 : 1 9,9 : 1
Maximální výkon (kW/ot.) 103 / 5 500 103 / 5 500
Maximální točivý moment (Nm/ot.) 220 / 1 500–4 000 220 / 1 500–4 000
Vstřikování paliva přímé vstřikování přímé vstřikování
Pohon 2WD 4WD 4WD
Maximální rychlost (km/h) 200 200 200
Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,5 10,2 10,2

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE
Spotřeba paliva – město (l/100 km) 6,1 6,3 6,4
 – mimo město (l/100 km) 4,7 5,0 5,0
 – kombinace (l/100 km) 5,2 5,4 5,5
Emise CO2 (g/km) 121 127 128
Emisní norma Euro 6 Euro 6

PŘEVODOVKA MANUÁLNÍ ŠESTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ
Převodový poměr 1. 3,615 4,044

2. 1,954 2,371
3. 1,275 1,556
4. 0,942 1,159
5. 0,794 0,852
6. 0,674 0,672
zpátečka 3,481 3,193

Koncový převod 4,312 3,502

ROZMĚRY
Celková délka (mm) 4 175 4 175
Celková šířka (mm) 1 775 1 775
Celková výška (mm) 1 610 1 610
Rozvor (mm) 2 500 2 500
Rozchod vpředu (mm) 1 535 1 535
Rozchod vzadu (mm) 1 505 1 505
Minimální poloměr otáčení (m) 5,2 5,2
Minimální světlá výška (mm) 185 185

KAPACITA
Počet míst k sezení 5 5
Objem zavazadlového prostoru - maximální (l) 1 120 1 120
 - vzpřímená opěradla (VDA) (l) 375 375
 - složená opěradla (VDA) (l) 710 710
Objem palivové nádrže (l) 47 47

HMOTNOSTI
Provozní (kg) 1 215 1 285 1 310
Největší technicky povolená (kg) 1 730 1 730 1 730
Přívěs brzděný / nebrzděný (kg) 1200 / 400 1200 / 400 1200 / 400

PODVOZEK
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
Brzdy vpředu / vzadu kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové
Zavěšení kol vpředu / vzadu vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny
Pneumatiky 215/55 R17


