Ceník

Platnost od 2. ledna 2013

Motorizace
MOTOR

PŘEVODOVKA

VÝKON (kW)

POHON

2.4 VVT

6MT

131

2WD

2.4 VVT

CVT

131

4WD

Kizashi 2.4 VVT
Představujeme vám naprostou novinku a vrchol modelové
řady Suzuki. Nic většího a luxusnějšího Suzuki ještě
nevyrobila. Jde o nejsportovnější esenci genů Suzuki
koncentrovaných do více než 4,5 m dlouhého sedanu.
O maximální a neutuchající příděl emocí se stará 2.4litrové
srdce s technologií proměnného časování ventilů VVT a Vy tak
máte možnost krotit 178 koní pomocí sekvenční převodovky
CVT. Přenos energie na vozovku a její optimální distribuci
obstarává systém i-AWD inteligentního pohonu 4×4. Rozsah
výbavy je také z říše snů – má maximalistickou podobu
a zahrnuje mimo jiné 7× airbag, ABS + EBD, ESP®, sport kit,
elektrickou výbavu, rádio s CD/MP3 + Bluetooth® s ovládáním
na volantu, dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední
a zadní parkovací senzory, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním a 18" kola.
ESP® je registrovanou značkou Daimler AG.

SPOTŘEBA (l/100 km)

KAROSERIE

SPORT

10,6 / 6,3 / 7,9

sedan

679 900 Kč

11,3 / 6,6 / 8,3

sedan

759 900 Kč

město / mimo město / kombinovaná

Výbava
BEZPEČNOST

SPORT

Exteriér

SPORT

Airbag řidiče a spolujezdce

●

Světlomety HID (xenon) projektory s ostřikovačem

●

Boční airbagy

●

Denní svícení

●

Hlavové airbagy – přední, zadní

●

Automatické výškové nastavení světlometů

●

Kolenní airbag – sedadlo řidiče

●

Přední mlhová světla

●

Deaktivace airbagu spolujezdce

●

Tónovaná skla (zelená)

●

Bezpečnostní brzdový pedál (při nárazu se uvolní)

●

●

ABS + EBD

●

Tmavá neprůhledná okna v zadních bočních
dveřích + zadním okně

ESP®

●

Stěrače 2rychlostní + automatické (s dešťovým senzorem)

●

Boční výztuhy dveří

●

Rozmrazovač zadního okna

●

Bezpečnostní pásy vpředu: tříbodové s předepínači,
výškovým nastavením a omezovači

●

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie elektricky sklopná,
stavitelná a vyhřívaná

●

Bezpečnostní pásy vzadu: 3× tříbodové

●

Elektrické střešní okno

●

ISOFIX systém uchycení dětské sedačky

●

Toptether systém uchycení dětské sedačky

●

Dětské pojistky zadních dveří

●

Bezpečnostní zámky dveří

●

Řízení a přístrojová deska

Imobilizér

●

Volant obšitý kůží, multifunkční tříramenný, výškově
a podélně nastavitelný
Ovladače audio, informačního displeje, tempomatu
a handsfree na volantu

Výbava

Chromový paket, upravený přední nárazník, mřížka
chladiče a zadní spoiler
Otevírání zavazadlového prostoru
dálkově + elektromagneticky

●
●

●
●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna

●

Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou
odezvou směrovými ukazateli

Ovládání automatické převodovky na volantu (pouze CVT)

●

●

Asistent pro rozjezd do kopce (pouze CVT)

●

Alarm

●

Brzdový asistent

●

Startování motoru tlačítkem START/STOP

●

Tempomat

●

Dvouzónová automatická klimatizace s prachovým
a pylovým filtrem

●

Rádio s CD/MP3 + Bluetooth®

●

4 reproduktory, 2 výškové reproduktory 1 subwoofer,
středový reproduktor v palubní desce
Multimediální centrum s navigací CLARION NX501E,
včetně montáže (podrobné info na poslední straně)
Vyhřívání předních sedaček – třístupňové

●
32 000 Kč
●

Interiér

Informační displej
Hodiny

●

Vnější teplota

●

Spotřeba paliva okamžitá / průměrná

●

Dojezdová vzdálenost

●

Průměrná rychlost

●

Indikace zařazeného převodového stupně (pouze CVT)

●

Přední a zadní parkovací senzory

●

2× čtecí lampička vpředu

●

Akustické upozornění na zapnuté světlomety

●

Osvětlení kabiny vpředu 3polohové

●

Kontrolka na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu

●

Osvětlení kabiny vzadu 3polohové

●

Indikace nedovřených dveří

●

Osvětlení zavazadlového prostoru

●

Osvětlení přihrádky v přístrojové desce před spolujezdcem

●

Osvětlení prostoru pro nohy (obě přední sedadla)

●

Osvětlení řadicí páky

●

Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce
(řidiče s pamětí)

●

Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče

●

Kožené čalounění sedaček a výplně dveří

●

Dělená zadní sedadla v poměru 60 : 40

●

Přední dveře – osvětlení při vystupování

●

Sluneční clony se zrcátky, osvětlením a držáky dokladů

●

Stropní madla 2× vpředu, 2× vzadu s háčky na oděv

●

Držák nápojů 2× vpředu, 2× vzadu, 4× držák lahví

●

Stropní schránka na brýle vpředu

●

Přední středová opěrka s úložným prostorem a zadní
středová vyklápěcí opěrka

●

Úložné prostory v předních a zadních dveřích

●

Úložné prostory ve středové konzoli

●

Úložné prostory v zavazadlovém prostoru

●

Kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel

●

Odkládací kapsa před spolujezdcem

●

Zásuvka USB v přední středové konzoli

●

2× 12V zástrčka v přední středové konzoli

●

Vnitřní zpětné zrcátko polohovatelné den/noc

●

Příplatek za metalízu: 15 000 Kč
Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.

kola / pneumatiky
235/45 R18 + disky z lehké slitiny

●

Nouzová sada na opravu pneumatik

●

Prodloužená záruka

CENA vč. DPH
5 850 Kč

Prodloužená záruka 24 měsíců

8 500 Kč

1 470

Prodloužená záruka 12 měsíců

1 820

4 650

Technické parametry
Karoserie

sedan

MOTOR

2.4 VVT

Počet válců/ventilů

4/16

Zdvihový objem (cm3)

2 393

Vrtání × zdvih (mm)

92,0 × 90,0

Kompresní poměr

10,0

Maximální výkon (kW/ot.)

131/6 500**

Maximální točivý moment (Nm/ot.)

230/4 000

Příprava směsi

vícebodové vstřikování

Emisní norma

Euro 5

Spotřeba (l/100 km) (město / mimo město / kombinovaná)
Emise CO2 (g/km)

10,6 / 6,3 / 7,9

11,3 / 6,6 / 8,3

183

191

Palivo

BA95

převodovka

6MT (2WD)

CVT (4WD)

Převodový poměr 1.

3,615

2.

2,047

3.

1,379

4.

1,029

5.

0,837

6.

0,707

zpátečka

3,481

1,750

4,117

5,798

Koncový převod

2,349-0,394

výkony
Zrychlení 0-100 km/h (s)

7,8

8,8

Maximální rychlost (km/h)

215

205

1 420/1 475

1 530/1 585

2 000

2 030

hmotnosti
Pohotovostní (kg)
Celková (kg)

Rozměry
Celková délka (mm)

4 650

Celková šířka (mm)

1 820

Celková výška (mm)

1 470

Rozvor (mm)

2 700

Rozchod vpředu (mm)

1 565

Rozchod vzadu (mm)

1 575

Minimální poloměr zatáčení (m)

5,5

Světlá výška (mm)

135

Objem palivové nádrže (l)

63

kapacita
Počet míst k sezení (osob)
Objem zavazadlového prostoru - vzpřímená opěradla (VDA) (l)

5
461

podvozek
Řízení
Brzdy vpředu / vzadu
Zavěšení kol vpředu / vzadu
** Kvůli ochraně aut. převodovky jsou maximální otáčky motoru s převodovkou CVT omezeny na 6 000 ot./min.

hřebenové s elektrickým posilovačem
kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové
vzpěry McPherson / nezávislé Multi-link

Multimediální centrum CLARION NX501E

Multimediální přístroj s dotykovým displejem, DVD přehrávačem, integrovaným navigačním systémem a integrovaným Bluetooth® rozhraním.

Technické parametry
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

LCD monitor s úhlopříčkou 16 cm a rozlišením WVGA (800 × 480)
Nastavení jasu a kontrastu displeje a možnost ztlumení podsvícení tlačítek
Dotykové ovládání
4× 50 W (MOS-FET)
Parametrický ekvalizér pro úpravu zvuku
Zvýraznění basů Magna Bass EX
Přehrávané typy disků:
DVD, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW
Přehrávané formáty: MP3, WMA, AAC
RDS
24 předvoleb
Použití jako handsfree (HFP, HSP, PBAP a OPP)
Možnost přehrávání hudby (A2DP a AVRCP)
Podpora telefonního seznamu, historie volání, ID volaného
Mikrofon integrovaný v čelním panelu s možností nastavení úrovně hlasitosti
(možnost externího mikrofonu)
Navigační software IGO Primo
Ovládání prostřednictvím dotykového displeje
Menu i hlasové pokyny v češtině

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Podrobné mapové podklady pro 44 zemí Evropy
3D zobrazení řazení do jízdních pruhů
TMC tuner (dynamická navigace podle dopravní situace)
Update mapových podkladů prostřednictvím www.naviextras.com
Záruka nejnovější mapy (do 30 dnů po prvním spuštění možnost
stažení nejaktuálnější mapy)
USB vstup na kabelu
Přímé ovládání iPodu (pro iPod video nutný kabel CCA748)
2 externí A/V vstupy s regulací hlasitosti
6kanálový RCA výstup (přední + zadní + subwoofer)
2kanálový výstup pro zónu 2 (monitor pro zadní sedadla)
Vstup pro couvací kameru
Vstup pro OEM ovládání z volantu
Dálkový ovladač

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.

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

01/2013

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

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

