
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
(1) MirrorLink™ jest znakiem towarowym Car Connectivity Consortium LLC.
(2) Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
(3) Android Auto™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Uwaga: dostępność usług (1),(2),(3) oraz ich kompatybilność z określonymi urządzeniami (np. smartfon) jest zależna od danego dostawcy.

NADWOZIE 5-drzwiowe
SILNIK 1.4 BOOSTERJET
NAPĘD 2WD
WYMIARY

Długość [mm] 4300
Szerokość [mm] 1785
Wysokość [mm] 1580 - 1585 (z relingami dachowymi)
Rozstaw osi [mm] 2600

Rozstaw kół Przód [mm] 1535
Rozstaw kół Tył [mm] 1505
Minimalny promień skrętu [m] 5,40
Prześwit [mm] 180

POJEMNOŚCI
Ilość miejsc 5
Pojemność bagażnika

Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 430
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 875
Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry] 1269

Zbiornik paliwa [litry] 47
SILNIK

Typ K14D
Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16
Pojemność skokowa [cm³] 1373
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 73,0 x 82,0
Stopień sprężania 10,9
Maksymalna moc [kW (KM) / obr./min] 95 (129) / 5500
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 235 / 2000-3000
Zasilanie Bezpośredni wtrysk benzyny

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów 6-stopniowa manualna

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

Tylne Tarczowe
Zawieszenie Przednie Kolumny MacPherson

Tylne Belka skrętna
Ogumienie 215/60R16, 215/55R17

MASY
Masa własna (bazowa) [kg] 1180
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1785

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 190

DANE EKSPLOATACYJNE
Norma emisji spalin Euro 6
Zużycie paliwa

Cykl miejski [l/100km] 5.2-5.3
Cykl pozamiejski [l/100km] 4.2-4.3
Cykl mieszany [l/100km] 4.6-4.6

Emisja CO₂ Cykl mieszany [g/km] 104.01-105.48 (NEDC), 127.30-132.30 (WLTC)

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE
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CENYCENY
BRUTTO [ZŁ]

SAMOCHÓD
Podstawowa cena detaliczna 93 900,00
Lakier metaliczny Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE) 2 290,00
Cena samochodu 96 190,00

AKCESORIA Z MONTAŻEM
Brak

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

UBEZPIECZENIE SUZUKI INSURANCE
Brak

ŁĄCZNA CENA KOŃCOWAŁĄCZNA CENA KOŃCOWA 96 190,0096 190,00
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 CO 2, 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: 14.03.2020
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