371.900 Kč

*

* Cena nejvyšší výbavy 362.900 Kč + příplatek 9.000 Kč za metalický lak.

Výbava
BEZPEČNOST

INTERIÉR A KOMFORT

EXTERIÉR

Přední airbag řidiče a spolujezdce

4× reproduktor

Přední dvourychlostní stěrače s cyklovačem

Boční airbag řidiče a spolujezdce

2× výškový reproduktor

Zadní stěrač s ostřikovačem

Hlavové airbagy vpředu a vzadu

Suzuki Smartphone audio + Bluetooth® + DAB rádio +
zadní parkovací kamera + NAVI

Vyhřívané sklo pátých dveří

Vypínatelný airbag spolujezdce
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
s předpínači vpředu

Vyhřívání předních sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná

2× tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Úložná kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka se zabudovanými bočními
směrovými ukazateli

ISOFIX (systém uchycení dětské sedačky)

Zadní sedadla dělená v poměru 50 : 50 a jednotlivě
posuvná a sklopná

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

Osvětlení kabiny uprostřed 3polohové

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Sluneční clona se zrcátkem a držákem na doklady u
řidiče

Výškově nastavitelný volant s ovládáním audia
a hands-free

Sluneční clona se zrcátkem a držákem na doklady u
spolujezdce

Volant obšitý kůží s ovládáním tempomatu
a omezovače rychlosti

TopTether (systém uchycení dětské sedačky)
Dětské pojistky zámků dveří vzadu
Boční výztuhy ve dveřích
ABS + EBD
ESP® (stabilizační program)
DCBS – Dual Camera Brake Support
(systém nouzového brzdění)

Stropní madlo u spolujezdce

Varování před nechtěným opuštěním
jízdního pruhu

Držák lahví ve dveřích 2x vpředu a 2x vzadu

Systém sledování únavy řidiče

Držák nápojů 2x vpředu a 1x vzadu
USB zásuvka v přední středové konzole
12V zásuvka v přední středové konzole

Tempomat s omezovačem rychlosti
Otáčkoměr
Informační displej
Hodiny
Venkovní teplota

HHC – Hill Hold Control
(asistent rozjezdu do kopce)

Opěrka pro nohu řidiče

HDC – Hill Descent Control
(asistent sjíždění svahu)

Dekor dveří v bílé a černé barvě

Průměrná rychlost

Grip Control (stabilizační systém)

Vnitřní kliky dveří chromované

Dojezdová vzdálenost

Brzdový asistent

Odkládací kapsy v předních dveřích

Ukazatel nápovědy pro řazení rychlostních stupňů

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System
(systém sledování tlaku v pneumatikách)

Kryt zavazadlového prostoru

Ukazatel tlaku v pneumatikách

Denní svícení LED (ve světlometech)
Brzdové světlo LED
Imobilizér

Dálkové otevírání nádrže (z místa řidiče)

EXTERIÉR
Střešní ližiny

Spotřeba paliva (okamžitá/průměrná)

Akustické upozornění na klíč v zapalování a zapnuté
světlomety

Přední a zadní nárazník v barvě vozu

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
a vzadu

Mřížka chladiče černá s chromovanou lištou

Upozornění na nedovřené dveře

INTERIÉR A KOMFORT

Světlomety s LED projektorem

Upozornění na nízkou zásobu paliva

Elektrické ovládání předních oken

Zpožděné zhasínání světlometů
(funkce Guide Me Light)

Upozornění na výměnu oleje

Elektrické ovládání zadních oken
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče)
Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou
odezvou směrovými ukazateli

Světlomety automaticky nastavitelné
Světlomety s automatickým rozsvěcováním
Přední mlhové světlomety

Nastavitelná intenzita podsvícení
informačního displeje
Přístrojová deska v bílé a černé barvě

Bezklíčové startování vozu tlačítkem

Obrysová světla LED

KOLA / PNEUMATIKY

Automatická klimatizace

Tónovaná skla (zelená)

175/60 R16 + disky z lehké slitiny

Pylový filtr

Zatmavená zadní boční skla a sklo pátých dveří

Opravná sada pneumatik (bez rezervního kola)

380.900 Kč

*

* Cena nejvyšší výbavy 362.900 Kč + příplatek 18.000 Kč za dvoutónový metalický lak.

Výbava
BEZPEČNOST

INTERIÉR A KOMFORT

EXTERIÉR

Přední airbag řidiče a spolujezdce

4× reproduktor

Přední dvourychlostní stěrače s cyklovačem

Boční airbag řidiče a spolujezdce

2× výškový reproduktor

Zadní stěrač s ostřikovačem

Hlavové airbagy vpředu a vzadu

Suzuki Smartphone audio + Bluetooth® + DAB rádio +
zadní parkovací kamera + NAVI

Vyhřívané sklo pátých dveří

Vypínatelný airbag spolujezdce
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
s předpínači vpředu

Vyhřívání předních sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná

2× tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Úložná kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka se zabudovanými bočními
směrovými ukazateli

ISOFIX (systém uchycení dětské sedačky)

Zadní sedadla dělená v poměru 50 : 50 a jednotlivě
posuvná a sklopná

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

Osvětlení kabiny uprostřed 3polohové

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Sluneční clona se zrcátkem a držákem na doklady u
řidiče

Výškově nastavitelný volant s ovládáním audia
a hands-free

Sluneční clona se zrcátkem a držákem na doklady u
spolujezdce

Volant obšitý kůží s ovládáním tempomatu
a omezovače rychlosti

TopTether (systém uchycení dětské sedačky)
Dětské pojistky zámků dveří vzadu
Boční výztuhy ve dveřích
ABS + EBD
ESP® (stabilizační program)
DCBS – Dual Camera Brake Support
(systém nouzového brzdění)

Stropní madlo u spolujezdce

Varování před nechtěným opuštěním
jízdního pruhu

Držák lahví ve dveřích 2x vpředu a 2x vzadu

Systém sledování únavy řidiče

Držák nápojů 2x vpředu a 1x vzadu
USB zásuvka v přední středové konzole
12V zásuvka v přední středové konzole

Tempomat s omezovačem rychlosti
Otáčkoměr
Informační displej
Hodiny
Venkovní teplota

HHC – Hill Hold Control
(asistent rozjezdu do kopce)

Opěrka pro nohu řidiče

HDC – Hill Descent Control
(asistent sjíždění svahu)

Dekor dveří v bílé a černé barvě

Průměrná rychlost

Grip Control (stabilizační systém)

Vnitřní kliky dveří chromované

Dojezdová vzdálenost

Brzdový asistent

Odkládací kapsy v předních dveřích

Ukazatel nápovědy pro řazení rychlostních stupňů

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System
(systém sledování tlaku v pneumatikách)

Kryt zavazadlového prostoru

Ukazatel tlaku v pneumatikách

Denní svícení LED (ve světlometech)
Brzdové světlo LED
Imobilizér

Dálkové otevírání nádrže (z místa řidiče)

EXTERIÉR
Střešní ližiny

Spotřeba paliva (okamžitá/průměrná)

Akustické upozornění na klíč v zapalování a zapnuté
světlomety

Přední a zadní nárazník v barvě vozu

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
a vzadu

Mřížka chladiče černá s chromovanou lištou

Upozornění na nedovřené dveře

INTERIÉR A KOMFORT

Světlomety s LED projektorem

Upozornění na nízkou zásobu paliva

Elektrické ovládání předních oken

Zpožděné zhasínání světlometů
(funkce Guide Me Light)

Upozornění na výměnu oleje

Elektrické ovládání zadních oken
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče)
Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou
odezvou směrovými ukazateli

Světlomety automaticky nastavitelné
Světlomety s automatickým rozsvěcováním
Přední mlhové světlomety

Nastavitelná intenzita podsvícení
informačního displeje
Přístrojová deska v bílé a černé barvě

Bezklíčové startování vozu tlačítkem

Obrysová světla LED

KOLA / PNEUMATIKY

Automatická klimatizace

Tónovaná skla (zelená)

175/60 R16 + disky z lehké slitiny

Pylový filtr

Zatmavená zadní boční skla a sklo pátých dveří

Opravná sada pneumatik (bez rezervního kola)

