PODSUMOWANIE KONFIGURACJI SAMOCHODU

Suzuki SX4 S-Cross Hybrid 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Comfort Plus (rocznik 2021)

KOLOR LAKIERU:
Silky Silver
Metallic (ZCC)

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

SAMOCHÓD
Model:

SX4 S-Cross Hybrid

Silnik:

1.4 BOOSTERJET (129 KM)

Rocznik:
Napęd:

2021

2WD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BEZPIECZEŃSTWO

stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji
• System
ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS
• System
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Czołowe
dezaktywacji poduszki czołowej pasażera
• System
i kurtynowe poduszki powietrzne
• Boczne
kolanowa kierowcy
• Poduszka
Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu)
• Hill
(Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w
• TPMS
kołach)

KOMFORT

progresywne wspomaganie układu kierowniczego
• Elektryczne,
kolumny kierownicy (pion + poziom)
• Regulacja
zamek ze zdalnym sterowaniem
• Centralny
regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych
• Elektrycznie
CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami
• Radioodtwarzacz
bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i
• Komunikacja
przyciskami sterowania w kole kierownicy

NADWOZIE

światło przeciwmgłowe
• Tylne
atermiczne
• Szyby
tylnej szyby ze spryskiwaczem
• Wycieraczka
tylnej szyby
• Ogrzewanie
• Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami

Skrzynia biegów:
Wyposażenie:
Felgi:

Kolor nadwozia:

6MT

Comfort Plus

16" felgi stalowe z pełnym kołpakiem

Silky Silver Metallic (ZCC)

wzmacniające w drzwiach bocznych
• Belki
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami
• Przednie
pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości

• Immobiliser
Engine Auto Stop Start
• System
pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku
• Bezpieczny
zderzenia czołowego)
do jazdy dziennej LED
• Światła
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)
• 48V
lampy zespolone LED
• Tylne
Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z
• Radar
detektorem radarowym)
automatycznego włączania świateł
• Funkcja
• Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu)

z przyciskami sterowania radiem oraz tempomatem
• Kierownica
USB
• Gniazdo
12V (w kabinie oraz bagażniku)
• Gniazdo
wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu
• Regulacja
między przednimi fotelami, z przesuwanym podłokietnikiem
• Schowek
wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna,
• Wyświetlacz
zużycie paliwa, zasięg jazdy)

podpowiedzi zmiany biegów GSI
• System
i składane oparcie tylnej kanapy (60:40)
• Dzielone
wnętrza kabiny oraz bagażnika
• Oświetlenie
z systemem podwójnej, płaskiej podłogi
• Bagażnik
automatyczna (2-strefowa) z filtrem przeciwpyłkowym
• Klimatyzacja
adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości
• Tempomat
• Czujnik deszczu

naprawczy koła
• Zestaw
regulowane lusterka zewnętrzne
• Elektrycznie
i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
• Klamki
bagażnika otwierana elektromagnetycznie
• Klapa
• Antena dachowa

Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków)
• Pakiet
LED Hi/Low
• Reflektory
regulacja wysokości świecenia reflektorów
• Automatyczna
światła przeciwmgłowe
• Przednie
automatycznego włączania wycieraczek
• Funkcja
• Relingi dachowe (czarne)

3-punktowe pasy bezpieczeństwa
• Tylne
na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.)
• Zagłówki
mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
• System
kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
• System
zamka w drzwiach tylnych
• Blokada
• Dodatkowe światło STOP
mocowania

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.

DATA UTWORZENIA KONFIGURACJI : 15.11.2021 / KOD SUZUKI: 0651SD7A

2/4

