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

město / mimo město / kombinovaná
KAROSERIE GL/AC

1.0 VVT 5MT 50 5,2 / 3,8 / 4,3 5dveřová 199 900 Kč

Ceník
Platnost od 2. ledna 2013

Suzuki Alto 1.0 GL/AC

Vyobrazený vůz obsahuje originální příslušenství Suzuki.

Technické parametry
KAROSERIE 5DVEŘOVá

MOTOR 1.0

Počet válců / ventilů 3 / 12

Zdvihový objem (cm3) 996

Vrtání × zdvih (mm) 73,0 × 79,4

Maximální točivý moment (Nm/ot.) 90 / 3 400

Distribuce paliva vícebodové vstřikování

Emise CO2 (g/km) 99

VÝKONy

Zrychlení 0-100 km/h (s) 14

Maximální rychlost (km/h) 155

Maximální výkon (kW/ot.) 50 / 6 000

ROzMěRy A hMOTNOSTI

Celková délka / šířka / výška (mm) 3 500 / 1 600 / 1 470

Rozvor (mm) 2 360

Minimální poloměr zatáčení (m) 4,5

Objem palivové nádrže (l) 35

Pohotovostní hmotnost (kg) 885

Celková hmotnost (kg) 1 250

KAPACITA

Počet míst k sezení (osob) 4

Objem zavazadlového prostoru  
max. / vzpřímená opěradla (VDA) / složená 
opěradla (VDA) (l)

774 / 129 / 367

Řídit Alto je zábava, kdekoli chcete, ale nejpřirozenějším prostředím je pro něj město. Kompaktními vnějšími rozměry, malým poloměrem 
otáčení, mrštností a obratností učiní i z hustého městského provozu pohodovou jízdu. Zaparkovat Alto je pak úplná hračka. A tak zatímco 
ostatní hledají větší prostor pro otočení či odstavení svého vozu, Vy už dávno popíjíte kávu s přáteli nebo nakupujete v obchodech.



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

Výhradní dovozce automobilů značky Suzuki do České republiky:
SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o.
U Průhonu 1079/40
170 00  Praha 7
tel.: 226 883 200
e-mail: automobile@suzuki-motor.cz, www.suzuki.cz Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

Další služby
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 tří let od zakoupení vozu. SUZUKI 
ASSISTANCE pomůže například v případě nepojízdného vozu v důsledku poruchy 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 společností UniCredit Leasing a nabízí možnost volby finančních 
produktů dle Vašich konkrétních požadavků od finančního leasingu přes úvěrové financování až po operativní leasing.

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 pět let.
Více informací získáte u svého dealera.

INTERIéR

Uzavíratelná schránka před spolujezdcem ●

Zadní dělené sedačky 50:50 ●

Výškově stavitelné sedadlo řidiče ●

ExTERIéR

Otevírání pátých dveří klíčkem ●

Otevírání pátých dveří z místa řidiče ●

Halogenové světlomety ●

Mlhový světlomet zadní ●

Mlhové světlomety přední 5 900 Kč

Tónovaná okna (zelená) ●

Přední stěrače s cyklovačem a ostřikovačem ●

Zadní stěrač s ostřikovačem ●

Rozmrazovač zadního okna ●

Anténa (střešní vpředu) ●

ŘízENí A PŘíSTROjOVá DESKA

Posilovač řízení ●

Výškově nastavitelný volant ●

Digitální hodiny ●

Akustické upozornění na zapnuté světlomety ●

Akustické a světelné upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče ●

Kontrolka nedovřených dveří ●

Kontrolka nouzové zásoby paliva ●

KOLA / PNEUMATIKy

155/65 R 14 + ocel. disky s kryty ●

Rezervní kolo T 115/70 R 14 (dojezdové) ●

Výbava
BEzPEČNOST GL/AC

Airbag řidiče a spolujezdce ●
Boční airbagy ●
ABS + EBD (elektronická regulace a rozdělení brzdné síly) ●
Imobilizér ●
Vnitřní obložení sloupků a střechy materiálem absorbujícím energii ●
Bezpečnostní pedálová skupina ●
Přední bezpečnostní pásy tříbodové s předpínači ●
Zadní bezpečnostní pásy tříbodové (2×) ●
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 2× vzadu ●
Dětské pojistky zadních dveří ●
Bezpečnostní výztuhy dveří ●
Bezpečnostní zámky dveří ●

VÝBAVA

Elektricky ovládaná přední okna ●
Centrální zámek s dálkovým ovladačem 
a signalizací směrovkami 

●

Klimatizace (manuální) ●
Pylový filtr ●
CD tuner, MP3 + WMA přehrávač ●
2 reproduktory ●

INTERIéR

Zrcátko ve sluneční cloně (u řidiče) ●
Držáky nápojů ●
Kapsy ve výplních dveří vpředu ●
12V zásuvka ●
Otevírání nádrže z místa řidiče ●
Pevný kryt zavazadlového prostoru ●

GL/AC

Příslušenství
CENA vč. DPh

Vana zavazadlového prostoru 1 117 Kč

Velurové koberečky ECO s logem 865 Kč

Střešní nosič 4 583 Kč

Metalíza 10 000 Kč

Prodloužená záruka
CENA vč. DPh

Prodloužená záruka 12 měsíců 3 520 Kč

Prodloužená záruka 24 měsíců 5 100 Kč
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