Двигун

Тип приводу

GL

Трансмісія

GLX

Роздрібна ціна на а/м 2020 р.в. (грн.)¹
2WD
бензиновий 1.6 л (117 к.с)
ALL GRIP
(4WD)

5MT

494 400

-

6AT

532 200

597 000

5MT

538 000

-

6AT

576 200

-

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

• Підлокiтник передніх сидінь

• Додаткова розетка (12вольт) в багажному відділенні

• Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)

• Регулювання передніх сидінь по висоті

• Підсвічування відділення для рукавичок

• Brake Assist (Система допомоги при екстреному гальмуванні)

• Підігрів передніх сидінь

• Передні підстаканники (2 шт.)

• Система утримання на схилі (Hill hold control) для 6АТ

• Обігрів заднього скла

• Тримачі для пляшок в дверях (4 шт.)

• Блокування селектора автоматичної коробки передач

• Бічні дзеркала з підігрівом та електроприводом регулювань

• Багатопозиційна панель багажного відділення

• Фронтальні та бокові подушки безпеки

• Тахометр

• Підсвітка багажного відділення

• Шторки безпеки

• Імобілайзер

• Решітка радіатора хромована

• Подушка безпеки колін водія

• Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту

• Передня, задня, та бокова накладки порогів

• Система деактивації подушки безпеки переднього пасажира

• СD/MP3 програвач та радіоприймач

чорного кольору

• Травмобезпечний педальний вузол

• 4 динаміка аудіосистеми

• Галогенові передні фари і ходові вогні

• Балки дверей для захисту від бокового удару

• Рульове колесо з кнопками управління аудіосистемою

• Електрокоректор кута нахилу фар

• Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті

• USB роз'єм

• Передні протитуманні фари

• Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX

• Круїз-контроль, управління системою на кермі

• 16" сталеві колісні диски з декоративними ковпаками

• Кондиціонер + фільтр

• Бортовий комп'ютер

• Шини 215/60 R16

• Центральний замок з дистанційним управлінням

• Підкермові перемикачі керування коробкою передач (6АТ)

• Релінги чорного кольору

• Електропідсилювач керма

• Тканинна оббивка сидінь

• Запасне колесо тимчасового використання

• Електросклопідйомники передніх та задніх дверей

• Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами

GLX 1.6л (додатково до стандартного обладнання GL)
• Передні та задні датчики паркування

• Рульове колесо зі шкіряним оздобленням

• Світлодіодні фари головного світла (LED)

• Клімат-контроль двозонний

• Підлокiтник задніх сидінь

• Тонування скла задніх бічних дверей + заднє скло

• Система безключового доступу

• 2 додаткових високочастотних динаміка

• Тканинна оббивка сидінь з прострочкою

• Система запуску двигуна без ключа

• Bluetooth

• Регулювання кута нахилу спинок задніх сидінь

• Автоматичний електрокоректор кута нахилу фар

• Управління системою "Hands-free/Вільні руки" на кермі

• Передня, задня, та бокова накладки порогів

• Датчик автоматичного увімкнення світла та датчик дощу

• Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

сріблястого кольору

• Бічні дзеркала з вбудованими покажчиками повороту

• Підсвічування зони ніг для водія та переднього пасажира

• Сріблясті рейлінги

і електроприводом складання

• Денні ходовi вогнi LED

• 16" легкосплавні колісні диски

¹ Роздрібна ціна на а/м 2020 р.в. дійсна з 19.09.2020 р.
Виробник: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/ Підприємство “Мадьяр Сузукі Корпорейшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Угорщина
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.
Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу
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