Ceník

Platnost od 2. ledna 2013

Motorizace
MOTOR

PŘEVODOVKA

výkon (kW)

1.3 VVT

5MT

62,5

SPOTŘEBA (l/100 km)

město / mimo město / kombinovaná

8,9 / 6,0 / 7,1

KAROSERIE

JLX

3dveřová

414 900 Kč

Technické parametry
karoserie

3dveřová

Rozměry a hmotnosti

1.3 VVT

Celková délka (mm)

3 675
(od předního nárazníku po rezervu)

zapínatelný 4WD

Celková šířka (mm)

1600

Počet válců / ventilů

4 / 16

Celková výška (mm)

1705

Zdvihový objem (cm3)

1 328

Rozvor (mm)

2250

MOTOR
Systém pohonu

Vrtání × zdvih (mm)
Kompresní poměr
Maximální výkon (kW/ot.)
Maximální točivý moment (Nm/min-1)
Příprava směsi
Emise CO2 (g/km)

78,0 × 69,5
9,5 : 1

Minimální poloměr zatáčení (m)
Světlá výška (mm)

4,9
190

62,5 / 6 000

Nájezdový úhel přední / zadní (°)

110 / 4 100

Přechodový úhel (°)

31

Objem palivové nádrže (l)

40

vícebodové vstřikování
162

Emisní norma

Euro 5

Palivo

BA95

Pohotovostní / celková hmotnost (kg)
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného (kg)

34 / 46

1 060 / 1 420
1 300 / 350

kapacita

výkony

Počet míst k sezení (osob)

Zrychlení 0–100 km/h (s)

14,1

Maximální rychlost (km/h)

140

Objem zavazadlového prostoru
max. / vzpřímená opěradla (VDA) /
složená opěradla (VDA) (l)

4
816 / 113 / 324

Výbava
BEZPEČNOST

JLX

Exteriér

JLX

Airbag řidiče a spolujezdce

●

Světlomety halogenové multireflektory

●

ABS + EBD

●

Přední stěrače dvourychlostní s cyklovačem

●

Boční výztuhy dveří

●

Zadní stěrač s ostřikovačem

●

Programově deformovatelný sloupek řízení

●

Tónovaná skla (zelená)

●

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy s předpínači

●

Vyhřívané zadní okno

●

Imobilizér

●

Střešní ližiny

●

ISOFIX systém uchycení dětské sedačky

●

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná

●

Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

●
●
●

Výbava
Elektrické ovládání předních oken

●

Nárazníky v barvě vozu

Centrální zamykání s dálkovým ovladačem

●

Anténa

Manuální klimatizace

●

Řízení a přístrojová deska

Rádio s CD přehrávačem, 2 reproduktory

●

Akustické a světelné upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče

●

12V zásuvka ve středovém panelu

●

Posilovač řízení hydraulický

●

Vyhřívání předních sedaček

●

Otáčkoměr

●

Digitální hodiny

●
●
●

Interiér
Textilní čalounění sedadel (šedá/černá)

●

Akustické upozornění na zapnuté světlomety a otevřené dveře

Sklopná a dělená opěradla zadních sedadel

●

Kontrolka nouzové zásoby paliva

Schránky ve výplních dveří

●

kola / pneumatiky

Schránka pod zavazadlovým prostorem

●

205/70 R15 + ocelové disky

●

Osvětlení kabiny vpředu 3polohové

●

Rezervní kolo 205/70 R15 + ocelový disk

●

Držáky nápojů 2 vpředu / 2 vzadu

●

Kryt rezervního kola částečný s logem SUZUKI

●

Otevírání palivové nádrže z místa řidiče

●

Zrcátka ve slunečních clonách

●

Příplatek za metalízu: 15 000 Kč

Prodloužená záruka
CENA vč. DPH
Prodloužená záruka 12 měsíců

4 500 Kč

Prodloužená záruka 24 měsíců

6 550 Kč

Další služby
SUZUKI ASSISTANCE je bezplatná asistenční služba, která zabezpečí Vaši bezstarostnou jízdu a zvýšený komfort na cestách ve vozech Suzuki.
Je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, jak v České republice, tak v zahraničí, a to po dobu tří let od zakoupení vozu. SUZUKI ASSISTANCE
pomůže například v případě nepojízdného vozu v důsledku poruchy tím, že zajistí nejen jeho bezplatnou opravu na místě či odtah, ale také
zabezpečí náhradní automobil, parkovné, ubytování či dopravu do zamýšleného cíle nebo zpět domů.
SUZUKI FINANCE je značkové financování poskytované ve spolupráci se společností UniCredit Leasing a nabízí možnost volby finančních
produktů dle Vašich konkrétních požadavků od finančního leasingu přes úvěrové financování až po operativní leasing.
SUZUKI ZÁRUKA je na základě vysoké kvality výrobku standardně poskytována na 3 roky nebo 100 000 najetých km. Záruka 6 let se vztahuje
na prorezivění karoserie.
Záruku je možné prodloužit na pět let.
Více informací získáte u svého dealera.

Výhradní dovozce automobilů značky Suzuki do České republiky:
SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o.
U Průhonu 1079/40
170 00 Praha 7
tel.: 226 883 200
e-mail: automobile@suzuki-motor.cz, www.suzuki.cz

01/2013

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a vybavení vozu bez předchozího oznámení.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce Suzuki.

