Ceník

Platnost od 3. ledna 2022

Motorizace
MOTOR
2.5 Plug-in Hybrid

PŘEVODOVKA

POHON

VÝKON (kW)

E-CVT (automatická)

4×4 E-Four

136

SPOTŘEBA (l/100 km)
NEDC / WLTP

1,2 / 1,0

KAROSERIE

ELEGANCE

5dveřová

1 399 900 Kč

Výbava
BEZPEČNOST

INTERIÉR A KOMFORT

Přední airbag řidiče a spolujezdce
Boční airbag řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy vpředu a vzadu
Kolenní airbag řidiče
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy s předpínači vpředu
2× tříbodové bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači vzadu u krajních sedadel
1× tříbodový bezpečnostní pás vzadu uprostřed
ISOFIX + TopTether (systém uchycení dětské sedačky)
Dětské pojistky zámků dveří vzadu
ABS + EBD
VSC – Vehicle Stability Control (stabilizační program)
PCS – Pre-Collision System (předkolizní bezpečnostní systém)
BSM – Blind Spot Monitor (systém sledování mrtvého úhlu)
RCTA – Rear Crossing Traffic Alert (systém sledování pohybu za vozem)
RSA – Road Sign Assist (systém rozpoznávání dopravních značek)
LTA – Lane Tracing Assist (asistent pro udržení v jízdním pruhu)
Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení
Systém sledování únavy řidiče
Centrování do jízdního pruhu
Emergency Brake Signal (automatická signalizace při nouzovém brzdění)
HSA – Hill Starting Assist (asistent rozjezdu do kopce)
TPWS – Tire Pressure Warning System (upozornění na změnu tlaku v pneumatikách)
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Bezpečnostní systém E‑Call
Imobilizér

USB zásuvka vpředu a 2× vzadu
12V zásuvka 2× vpředu
Dálkové otevírání nádrže (z místa řidiče)
Výplně a obložení dveří ze syntetické kůže
Vnitřní kliky dveří chromované
Kryt a mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Háček na nákupní tašku 1× a oko pro uchycení sítě 4× v zavazadlovém prostoru
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru LED

INTERIÉR A KOMFORT
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče)
Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou odezvou směrovými ukazateli
Automatické uzamčení vozu v závislosti na rychlosti jízdy
Smart Entry & Start System (systém bezklíčového odemykání a startování)
Automatická dvouzónová klimatizace (režim S-FLOW)
DAB anténa
4× reproduktor
2× výškový reproduktor
Audio s 9" dotykovou obrazovkou + AM/FM rádio + Bluetooth® + DAB rádio + zadní
parkovací kamera
Vyhřívání předních a zadních sedadel
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40 a jednotlivě sklopná
Sedadla v kombinaci syntetická kůže a látka
Středová loketní opěrka vpředu a vzadu
Vnitřní zpětné zrcátko antireflexní
Čtecí lampička vpředu LED
Osvětlení vzadu 3polohové LED
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Sluneční clony se zrcátky a osvětlením
Stropní schránka na brýle vpředu
Držák nápojů 2× vpředu a 2× vzadu
Držák lahví ve dveřích 2× vpředu a 2× vzadu
Háčky na kabát 2× vzadu
Řadicí páka potažená kůží
Elektronická parkovací brzda

EXTERIÉR
Střešní ližiny
Zadní spoiler
Světlomety s LED projektorem
Follow Me Home System (systém zpožděného zhasnutí světel)
Světlomety automaticky nastavitelné
Světlomety s automatickým rozsvěcováním
Světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel
Přední mlhové světlomety LED
Obrysová světla s denním svícením LED
Zadní kombinovaná světla LED
UV čelní sklo a skla předních dveří
Zatmavená zadní boční skla a sklo pátých dveří
Přední dvourychlostní stěrače s proměnným cyklovačem
Přední automatické stěrače s děšťovým senzorem
Přední stěrače vyhřívané
Zadní stěrač s cyklovačem a ostřikovačem
Vyhřívané sklo pátých dveří
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
Vnější zpětná zrcátka se zabudovanými směrovými ukazateli
Vnější zpětná zrcátka s ukazateli systému sledování mrtvého úhlu
Elektromagnetické otevírání zavazadlového prostoru pohybem nohy

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Výškově a podélně nastavitelný volant obšitý kůží s ovládáním audia a hands-free
Vyhřívání volantu
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
Ovladač se 3 jízdními režimy 4×4
Informační displej
LCD 7" barevný
Hodiny
Venkovní teplota
Spotřeba paliva
Dojezdová vzdálenost
Rychlost jízdy (aktuální/průměrná)
Rádce a ukazatel úspěšnosti pro ECO jízdu
Ukazatel toku energie
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu a vzadu
Přístrojová deska ze syntetické kůže

KOLA / PNEUMATIKY
235/55 R19 + disky z lehké slitiny s leštěným povrchem
Dojezdové rezervní kolo 165/90 D18 + disk z lehké slitiny

Technické parametry
KAROSERIE
MOTOR

5DVEŘOVÁ
2.5 PLUG-IN HYBRID

PŘEVODOVKA

E-CVT (AUTOMATICKÁ)

Zdvihový objem motoru (cm3)
Počet válců / ventilů

2 487
4 / 16

Vrtání × zdvih (mm)
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/ot.)
Vstřikování paliva
Pohon
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Elektrický dojezd (km)

87,5 × 103,4
14,0 : 1
136 / 6 000
227 / 3 200–3 700
přímé + nepřímé
E-Four (4WD)
180
6,0
75

ELEKTROMOTOR
Maximální výkon vpředu / vzadu (kW)
Maximální točivý moment vpředu / vzadu (Nm)

134 / 40
270 / 121

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE*
Spotřeba paliva (WLTP) (l/100 km)
Emise CO2 (WLTP) (g/km)
Emisní norma

1,0
22
Euro 6d

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

4 635
1 855
1 690
2 690
1 600
1 630
5,7
190

KAPACITA
Počet míst k sezení
Objem zavazadlového prostoru:
– maximální (l)
- vzpřímená opěradla (VDA) (l)
- složená opěradla (VDA) (l)
Objem palivové nádrže (l)
Kapacita baterie (kWh)

5
1 604
490
1 168
55
18,1

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

2 015
2 510
1 500 / 750

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

hřebenové s elektrickým posilovačem
kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové s vnitřním chlazením
vzpěry McPherson / víceprvková náprava
235/55 R19

* Uváděné hodnoty jsou získány metodikou dle platných právních předpisů. Kombinovaná spotřeba paliva a emise konkrétního vozu se mohou lišit v závislosti
na jízdním stylu a dalších netechnických faktorech.
Nabíječka se zásuvkou TYPE 2 využívá střídavý proud (AC) s výkonem až 6,6 kW. Nabíjení stejnosměrným proudem (DC) není k dispozici.

Další služby

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.

SUZUKI ZÁRUKA je na základě vysoké kvality výrobku standardně
poskytována na 3 roky nebo do 100 000 km, na prvky hybridního
systému na 5 let nebo do 100 000 km. Záruka 12 let se vztahuje
na prorezivění karoserie.
Záruku je možné prodloužit na 5 let. Více informací získáte u svého prodejce Suzuki.
Distributor automobilů
značky Suzuki
v České republice:
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
branch office Czech Republic
organizační složka
U Průhonu 1079/40
170 00 Praha 7

01/2022

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.
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.

e-mail: automobile@suzuki.cz
www.suzuki.cz

Cena je uvedena v Kč včetně DPH. Distributor si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.
Vyobrazená vozidla obsahují prvky originálního příslušenství Suzuki a příplatkové výbavy.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

