PODSUMOWANIE KONFIGURACJI SAMOCHODU

Suzuki Ignis Hybrid (MY2021) 1.2 DualJet 2WD 5MT Premium Plus (rocznik 2020)

KOLOR LAKIERU:
Premium Silver
Metallic (ZNC)

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

SAMOCHÓD
Model:

Ignis Hybrid (MY2021)

Silnik:

1.2 DualJet (83 KM)

Rocznik:
Napęd:

2020

2WD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BEZPIECZEŃSTWO

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Czołowe
automatycznego włączania świateł
• Funkcja
wzmacniające w drzwiach bocznych
• Belki
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami
• Przednie
pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości
niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli
• Sygnalizacja
mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
• System
zamka w drzwiach tylnych
• Blokada
pedały hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku
• Bezpieczne
zderzenia czołowego)
mocowania

KOMFORT

progresywne wspomaganie układu kierowniczego
• Elektryczne,
pionowa kolumny kierownicy
• Regulacja
manualna
• Klimatyzacja
przeciwpyłkowy
• Filtr
zamek ze zdalnym sterowaniem
• Centralny
regulowane szyby w drzwiach przednich
• Elektrycznie
USB
• Gniazdo
• Gniazdo 12V

NADWOZIE

światło przeciwmgłowe
• Tylne
atermiczne
• Szyby
tylnej szyby ze spryskiwaczem
• Wycieraczka
tylnej szyby
• Ogrzewanie
• Zestaw naprawczy koła

Skrzynia biegów:
Wyposażenie:
Felgi:

Kolor nadwozia:

5MT

Premium Plus (dostępny od produkcji 10.2020)

16" felgi aluminiowe

Premium Silver Metallic (ZNC)

• Immobiliser
3-punktowe pasy bezpieczeństwa (2 szt.)
• Tylne
na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (2 szt.)
• Zagłówki
Control (kontrola przyczepności, dla wersji ALLGRIP AUTO)
• Grip
Camera Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą
• Dual
stereoskopową)
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)
• 12V
dezaktywacji poduszki czołowej pasażera
• System
• Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)
• Hill
światło STOP
• Dodatkowe
Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji
• Hill
ALLGRIP AUTO)
do jazdy dziennej LED
• Światła
ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS
• System
stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji
• System
• System kontroli ciśnienia w oponach TPMS

świateł "Guide me light"
• Funkcja
podpowiedzi zmiany biegów GSI
• System
• Obrotomierz
kabiny
• Oświetlenie
wsteczne z regulacją dzień/noc
• Lusterko
bagażnika
• Półka
wysokości fotela kierowcy
• Regulacja
• Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7"

ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™)
• Połączenie
cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze)
• Kamera
przesuwanych tylnych foteli
• System
z przyciskami sterowania radiem
• Kierownica
Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów
• Pakiet
z tyłu)
wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna,
• Wyświetlacz
zużycie paliwa, zasięg jazdy)
bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i
• Komunikacja
przyciskami sterowania w kole kierownicy

i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
• Klamki
paliwa otwierany z wnętrza kabiny
• Wlew
dachowa
• Antena
aluminiowe 16"
• Felgi
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Outdoor (osłony nadkoli i progów, relingi dachowe)
• Pakiet
szyby w tylnej części nadwozia
• Przyciemniane
LED Hi/Low
• Reflektory
regulacja wysokości świecenia reflektorów
• Automatyczna
światła przeciwmgłowe
• Przednie
• Osłona chłodnicy z motywem chromowanym

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.
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