Двигун

Тип
приводу

бензиновий 1.5 л (102 к.с) EURO6

ALL GRIP
PRO
(4WD)

Трансмісія
5MT
4AT

Роздрібна ціна (грн.) на а/м 2020 р.в. /
Спеціальна роздрібна ціна (грн.) на а/м
2020 р.в.

GA

GL

GLX

587 600 / 569 700

642 700 / 624 300

-

-

685 300 / 665 500

807 900 / 785 000

GA (стандартна комплектація)
• ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD

• Кондиціонер + фільтр

• Задній протитуманний ліхтар

• Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)

• Круїз-контроль з функцією обмеження швидкості

• Галогенові передні фари і ходові вогні

• Система допомоги при екстреному гальмуванні (Brake Assist) та сигнал
• Електропідсилювач керма
екстренного гальмування

• Механічний коректор фар

• Система утримання на схилі (Hill hold control)

• Відкриття багажного відділення ключем

• Тканинна оббивка сидінь

• Система контролю спуску зі схилу (Hill descent control)

• Тахометр

• Підстаканники на передній консолі (2 шт.)

• Система автоматичного гальмування з датчиком (Dual Sensor Brake
Support)

• Датчик автоматичного включення світла фар

• Решітка радіатора чорного кольору

• Імобілайзер

• Датчик автоматичного перемикання дальнього світла

• Водовідводи на даху

• Система попередження про зміну смуги руху

• Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу

• УФ накладка на лобовому склі

• Фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки

• СD/MP3 програвач з Bluetooth, 2 динаміка та антена

• Розширювачі колісних арок

• Демпфер керма

• Цифрове радіо (DAB)

• Шини 195/80R15 Bridgestone

• Система контролю тиску в шинах

• Функція Hands free «Вільні руки»

• 15" сталеві колісні диски

• Травмобезпечний педальний вузол

• USB роз'єм

• Повнорозмірне запасне колесо з стальним диском та датчиком тиску у
колесі

• Балки дверей для захисту від бокового удару

• Рульове колесо з кнопками управління аудіосистемою та круїз-контролем

• Кришка запасного колеса чорного кольору (форма диску)

• Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX

• Бортовий комп'ютер (годинник, температура, витрата палива, запас ходу,
середня швидкість, час водіння)

• Зовнішні дзеркала та ручки дверей чорного кольору (нефарбовані)

• Центральний замок з дистанційним управлінням

• Передні електросклопідйомники (автоматичний з боку водія)

• Ручки відкриття дверей зсередини хромовані

• Бічні дзеркала з електроприводом регулювань

• Відкриття багажного відділення за допомогою центрального замка

• Спинка заднього сидіння, складана в пропорції 50:50

• Підігрів передніх сидінь

• Передні протитуманні фари

GL (додатково до стандартного обладнання GA)

GLX (додатково до стандартного обладнання GL)
• Клімат-контроль

• Підігрів бічних дзеркал

• Мультимедійна система з сенсорним 7" екраном, слотом для SD карти і
• Бічні дзеркала чорного кольору (пофарбовані)
можливістю підключення смартфона

• Світлодіодні передні фари LED (ближнє та дальнє світло)
• Омивач передніх фар

• Навігаційна система

• Зовнішні ручки дверей кольору кузова

• Додаткова розетка в багажному відділенні

• Рульове колесо зі шкіряним оздобленням

• Тоновані стекла (задні)

• Органайзер багажного відсіку

• Освітлення задньої частини салону автомобіля

• Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами

• 15" легкосплавні колісні диски сірого кольору

• Площадка відпочинку лівої ноги

• Автоматичний коректор фар

• Повнорозмірне запасне колесо з легкосплавним диском та датчиком
тиску у колесі

Доплата за двокольоровий екстерьер автомобіля 12 000 грн.
¹ Роздрібні ціни та спеціальні роздрібні ціни дійсні з 19.09.2020 р.
Виробник: Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu City, Japan/Компанія «Сузукі Мотор Корпарейшн», 300 Такатсука-чо, Мінамі-ку, Хамаматсу, Японія
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу
www.suzuki.ua

