
NADWOZIE 5-drzwiowe
SILNIK 1.2 DualJet
NAPĘD 2WD
WYMIARY

Długość [mm] 3700
Szerokość [mm] 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor)
Wysokość [mm] 1595
Rozstaw osi [mm] 2435

Rozstaw kół Przód [mm] 1460
Rozstaw kół Tył [mm] 1470 (2WD) - 1460 (4WD)
Minimalny promień skrętu [m] 4,70
Prześwit [mm] 180

POJEMNOŚCI
Ilość miejsc 5

Pojemność bagażnika
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 267
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 501
Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry] 1097

Zbiornik paliwa [litry] 32
SILNIK

Typ K12C z VVT
Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16
Pojemność skokowa [cm³] 1242
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 73,0 x 74,2
Stopień sprężania 12,5
Maksymalna moc [kW (KM) / obr./min] 66 (90) / 6000
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 120 / 4400
Zasilanie Elektroniczny wtrysk wielopunktowy

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów 5MT

PODWOZIE
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce Przednie Tarczowe wentylowane

Tylne Bębnowe
Zawieszenie

Przednie Kolumny MacPherson
Tylne Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami

wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD)
Ogumienie 175/65R15, 175/60R16

MASY
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) [kg] 810 / 855
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1330

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 170
Przyspieszenie 0-100 km/h [sek.] 12,2

DANE EKSPLOATACYJNE
Norma emisji spalin Euro 6
Zużycie paliwa

Cykl miejski [l/100km] 5.7
Cykl pozamiejski [l/100km] 4.1-4.2
Cykl mieszany [l/100km] 4.7

Emisja CO₂ Cykl mieszany [g/km] 120-125
Uwaga: wybór wersji wyposażenia z systemem przesuwanych tylnych foteli zmienia pojemności pojazdu zgodnie z poniższym:
[dla 2WD: ilość miejsc: 4, pojemności bagażnika: 260 l – 514 l – 1100 l] - [dla 4WD: ilość miejsc: 4, pojemności bagażnika: 204 l – 490 l – 1086 l, zbiornik paliwa: 30 l]

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE
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CENYCENY
BRUTTO [ZŁ]

SAMOCHÓD
Podstawowa cena detaliczna 57 100,00
Lakier metaliczny 2-tone Flame Orange Pearl Metallic (CFK) 3 090,00
Rabat gotówkowy (-0,09%) - 53,05
Cena samochodu 60 136,95

AKCESORIA Z MONTAŻEM
Podstawowa cena detaliczna 4 163,05
Cena akcesoriów z montażem 4 163,05

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA SERVICE CARE 3+2 (UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW)
Brak

UBEZPIECZENIE SUZUKI INSURANCE
Brak

ŁĄCZNA CENA KOŃCOWAŁĄCZNA CENA KOŃCOWA 64 300,0064 300,00
Zawiera cenę samochodu wraz z uwzględnieniem dodatkowych kosztów, tj.: wybranych elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoria) wraz z ich montażem.

ORIENTACYJNY TERMIN DOSTAWY
Brak

UWAGI
Brak

Nota prawna
Dane zawarte w niniejszej propozycji handlowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w
rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia oraz specyfikacji samochodu następuje w pisemnej umowie
sprzedaży/zamówienia samochodu. Zawarte w propozycji handlowej informacje na temat gwarancji samochodu Suzuki nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w
szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu Suzuki, a jej warunki zostaną określone w dokumencie
gwarancyjnym.
Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszej propozycji handlowej mogą się
różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych i
wyposażenia samochodów Suzuki oferowanych na rynku polskim.
Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste wyniki samochodów Suzuki, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych
właściwości trakcyjnych) ma m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od
podanych w niniejszej propozycji handlowej.
Informacje o recyklingu samochodów Suzuki, w tym o ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu, o zgodnym z wymogami ochrony środowiska postępowaniu z
samochodami stanowiącymi odpady, jak też informacje o postępie i rozwoju w zakresie odzysku i recyklingu samochodów i ich części, oraz informacje o stacjach odbioru
wysłużonych samochodów znajdują się na stronie internetowej: www.suzuki.pl
Niniejsza propozycja handlowa oraz wszelkie załączniki z nią związane są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać
wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne.
Propozycja handlowa ważna do dnia: 15.11.2019
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