NOVÁ

625.900 Kč

*

* Cena vozu SUZUKI Vitara 1.4 BoosterJet 4×4 AllGrip AT ELEGANCE PANORAMA – 612.900 Kč
+ příplatek 13.000 Kč za metalický lak.

Výbava
BEZPEČNOST

INTERIÉR A KOMFORT

EXTERIÉR

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
3× tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s předpínači
u krajních sedadel
ISOFIX (systém uchycení dětské sedačky)
TopTether (systém uchycení dětské sedačky)
Dětské pojistky zámků dveří vzadu
Boční výztuhy ve dveřích
ABS + EBD
ESP® (stabilizační program)
DSBS - Dual Sensor Brake Support
(systém nouzového brzdění)
BSM – Blind Spot Monitor
(systém sledování mrtvého úhlu)
RCTA – Rear Cross Traffic Alert
(systém sledování pohybu za vozem)
LDW – Lane Departure Warning (varování před
nechtěným opuštěním jízdního pruhu)
LDP – Lane Departure Prevention
(systém udržování v jízdním pruhu)
VSW – Vehicle Sway Warning (systém sledování únavy
řidiče)
TSR – Traffic Sign Recognition (systém rozpoznávání
dopravních značek)
HHC – Hill Hold Control
(asistent rozjezdu do kopce)
HDC – Hill Descent Control
(asistent sjíždění svahu)
TPMS – Tyre Pressure Monitoring System
(systém sledování tlaku v pneumatikách)
Brzdový asistent
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Denní svícení LED
Imobilizér

Suzuki Smartphone audio + Bluetooth® + DAB rádio +
zadní parkovací kamera + NAVI
Vyhřívání předních sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Úložná kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40 a jednotlivě
sklopná
Výplně dveří semišové
Loketní opěrka ve dveřích z umělé kůže
Sedadla v kombinaci kůže a semiš
Středová loketní opěrka přední
Vnitřní kliky dveří chromované
Čtecí lampička vpředu 2polohová
Osvětlení kabiny uprostřed 3polohové
Osvětlení palubní schránky u spolujezdce
Osvětlení prostoru pro nohy řidiče a spolujezdce
Osvětlení přihrádky v přední středové konzole
Sluneční clony se zrcátky a držáky dokladů
Sluneční clony s osvětlením
Stropní schránka na brýle vpředu
Stropní madlo u spolujezdce a 2× vzadu
Držák nápojů 2× vpředu
Držák lahví ve dveřích 2× vpředu a 2× vzadu
USB zásuvka vpředu
12V zásuvka vpředu
Opěrka pro nohu řidiče
Hodiny uprostřed palubní desky
Ozdobná lišta na palubní desce se stříbrným dekorem
Rámečky výdechů ventilace chromované
Lišta na středovém panelu stříbrná
Kryt zavazadlového prostoru
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Háček na nákupní tašku 1× a oko pro uchycení sítě
2× v zavazadlovém prostoru
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru

Světlomety s automatickým rozsvěcováním
Přední mlhové světlomety
Tónovaná skla (zelená)
Zatmavená zadní boční skla a sklo pátých dveří
Přední dvourychlostní stěrače s proměnným
cyklovačem
Zadní stěrač s cyklovačem a ostřikovačem
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem
Vyhřívané sklo pátých dveří
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
Vnější zpětná zrcátka se zabudovanými bočními
směrovými ukazateli

INTERIÉR A KOMFORT

EXTERIÉR

Elektrické ovládání předních oken
Elektrické ovládání zadních oken
Centrální uzamčení dveří (z místa řidiče)
Centrální zámek s dálkovým ovladačem a optickou
odezvou směrovými ukazateli
Bezklíčové startování vozu tlačítkem
Automatická klimatizace
Pylový filtr
4× reproduktor
2× výškový reproduktor

Panoramatické střešní okno se dvěma skleněnými
posuvnými panely
Chromované překrytí předního nárazníku a zadního
blatníku
Střešní ližiny ve stříbrné barvě
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
Elektromagnetické otevírání zavazadlového prostoru
Mřížka chladiče chromovaná
Světlomety s LED projektorem
Zadní světla LED
Světlomety automaticky nastavitelné

Ceník

Platnost od 1. září 2016

ŘÍZENÍ A PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Výškově a podélně nastavitelný volant s ovládáním
audia a hands-free
Volant obšitý kůží s ovládáním tempomatu
a omezovače rychlosti
Volant s páčkami pro řazení
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
Ovladač se 4 režimy řízení AllGrip
Otáčkoměr
Auto Stop Start systém
Informační displej
LCD 4,2" barevný
Hodiny
Venkovní teplota
Spotřeba paliva (okamžitá/průměrná)
Průměrná rychlost
Dojezdová vzdálenost
Ukazatel nápovědy pro řazení rychlostních stupňů
Ukazatel režimu řízení AllGrip
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
a vzadu
Akustické upozornění na klíč v zapalování a zapnuté
světlomety
Ukazatel tlaku v pneumatikách
Upozornění na nedovřené dveře
Upozornění na nízkou zásobu paliva
Upozornění na výměnu oleje
Dekor na palubní desce se vzorem

KOLA / PNEUMATIKY
215/55 R17 + disky z lehké slitiny s leštěným
povrchem
Opravná sada pneumatik (bez rezervního kola)

