NIVEL
PORTIERE
DOTARE

MOTORIZARE
1.2 HYBRID 2WD MT
1.2 HYBRID 2WD MT
1.2 HYBRID 2WD (CVT) AT
1.2 HYBRID 2WD MT
1.2 HYBRID 2WD (CVT) AT
1.2 HYBRID 4WD MT
1.2 HYBRID 4WD MT
1.4 HYBRID 2WD MT

COOL
PASSION
PASSION
SPIRIT
SPIRIT
PASSION
SPIRIT
SPORT

5
5
5
5
5
5
5
5

*Vopsea metalizată (intr-o culoare )
* Vopsea metalizata ( in 2 culori)

PREŢ EUR
TVA INCLUSA
13.980 EUR
15.010 EUR
15.820 EUR
16.660 EUR
17.550 EUR
16.660 EUR
18.400 EUR
22.450 EUR

+ 440 Euro
+ 840 Euro

Ionut Dobric
Area Sales Manager
Auto Padova - Dealer autorizat Suzuki
Telefon : 0749 358 779
E-mail: ionut.dobric@romil.ro

www.suzuki-bacau.ro

CREAT PENTRU A IEȘI ÎN EVIDENȚĂ

Echipări - o selecție a celor mai importante dotări

COOL
EXTERIOR
Bare de protecţie în culoarea caroseriei (faţă/spate)
Grila frontală de culoare neagră cu accent cromat
Mânere exterioare in culoarea caroseriei
Carcase oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei

Jante oţel cu capace 175/65R15
Kit de reparaţie roată
Faruri cu tehnologie led
Aprinderea automată a farurilor
Funcție faruri “guide me light”
Reglare automată faruri
Combinatie stopuri spate led
Lampă ceață
Lumini de poziție cu tehnologie LED
Oglinzi retrovizoare exterioare acţionate electric
Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite
Oglindă retrovizoare zi/noapte

INTERIOR ȘI CONFORT

Sistem dezactivare airbag pasager
Airbag-uri laterale
Airbag-uri cortină
Centuri pretensionate elr cu prindere în 3 puncte, cu limitatoare de forță

Centuri ELR cu prindere în 3 puncte (spate)
Sistem isofix de prindere a scaunului de copil pentru laterale spate

Sistem de blocare a ușilor din spate pentru siguranţă copii
Bare impact lateral în uşi
ABS
ESP® - este marcă înregistrată “Daimler AG”
Radar brake support (RBS)
Sistem de asistență la pornirea din rampă (HILL HOLD CONTROL)

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Funcţie de asistare la frânare
Lumini de zi cu tehnologie led (DRL)
Imobilizator motor
Sistem auto STOP & START motor
Sistem Hybrid (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 12V

PASSION (suplimentar față de COOL)

Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele

EXTERIOR

Comenzi audio pe volan

Proiectoare ceaţă

Comenzi cruise control pe volan

Asistență lumină întâlnire (HIGH BEAM ASSIST)

Comenzi limitator de viteză pe volan

Jante aliaj 185/55R16

Comenzi hands-free pe volan

INTERIOR ȘI CONFORT

Volan reglabil pe înălţime

Sistem multimedia + conectivitate smartphone
+ cameră de mers înapoi

Display LCD între ceasurile de bord de 4,2 inch
Ornamente interioare albe
Geamuri acţionate electric (față)
Geamuri cu tentă verde

Display recunoaștere semne trafic
Privacy glass (geamuri spate și lunetă)
Scaune încălzite (faţă)

Aer condiţionat cu reglare manuală

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Sistem audio cu 4 incinte

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Radio CD cu Mp3 și Bluetooth

Avertizare depășire bandă (LANE DEPARTURE WARNING)

Cruise control adaptiv (AAC)

Avertizare rulare oscilantă stânga-dreapta (WEAVING ALERT)

Limitator de viteză

Avertizare “unghi mort” (BLIND SPOT MONITOR)

Kit iluminare ambientală interioară (față)

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație
(TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

Parasolar cu oglindă și buzunar (șofer + pasager)
Suport pahare (2 față / 1 spate)
Suport sticlă (2 faţă / 2 spate)

Senzori de parcare spate

SPIRIT (suplimentar față de PASSION)

Spaţiu depozitare în consola centrală inferioară

EXTERIOR

Port usb în consola centrală

Jante din aliaj cu aspect satinat 185/55R16

Priză 12 V în consola centrală

Oglinzi retrovizoare exterioare pliabile electric

Mânere interioare cromate

Oglinzi retrovizoare cu semnalizare

Buzunare laterale în uşi (față)

INTERIOR ȘI CONFORT

Scaun şofer reglabil pe înălţime

Volan reglabil pe adâncime

Buzunar pe spatele scaunului pasagerului

Ornamente interioare argintii

Banchetă rabatabilă 60:40

Aer condiţionat cu reglare automată

Tapițerie material textil

Sistem audio cu 6 incinte

Acoperire compartiment portbagaj

Navigație

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Geamuri acţionate electric (spate)

Airbag-uri frontale (șofer + pasager)

Sistem keyless push start

CREAT PENTRU A IEȘI ÎN EVIDENȚĂ

CARB.

TRAC.

Model

IMAGINI INTERIOR - EXTERIOR

COOL

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

PASSION

SPIRIT

CREAT PENTRU A IEȘI ÎN EVIDENȚĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE
Număr uși

5 uși
Benzină
1.2 DUALJET HYBRID 12V

Motorizare
Tracțiune

2WD

ALLGRIP AUTO

DIMENSIUNI
Lungime (mm)

3845

Lățime (mm)

1735

Lățime (mm)

1495

Ampatament (mm)

1520
2450

Față

175/65R15

1530
1520
1530

185/55R16
175/65R15

Ecartament

Spate

1525
1515
1535

1,520 (cu Tamburi)
1,525 (cu Discuri)

185/55R16

Raza de virare (m)
Garda la sol (mm)

1525

4,8
120

CAPACITĂȚI
Număr locuri (persoane)

5

Capacitate rezervor carburant

37

Volum portbagaj maxim (litri)
Volum portbagaj banchetă spate rabatată (litri)
Volum portbagaj banchetă spate ridicată (litri)

947
579
265

MOTOR
Tip
Număr cilindri
Număr supape
Capacitate cilindrică (cm3)
Alezaj X Cursă (mm)
Raport compresie
Putere maximă (CP/rpm)
Cuplu maxim (N.m/rpm)
Sistem de aprindere
Tip motor electric
Sistem
Putere maximă motor electric (CP/rpm)

K12D
4
16
1,197
73.0 x 71.5
13,0
83/6,000
107/2,800
Injecție multipunct
WA05B
Traction motor & generator
3/800

TRANSMISIE
Tip

5MT

Raport de transmisie

Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
Treapta 4
Treapta 5
Mers înapoi

Raport de transmisie final

CVT

5MT

3,545
1,904
1,240
0,914
0,717
3,272

4.006 ~ 0.550
(LOW:4.006 ~
1.001,
HIGH:2.200 ~
0.550)
3,771

3,545
1,904
1,258
0,911
0,725
3,250

4,294

3,757

4,388

ȘASIU
Direcție

Pinion și cremalieră

Frâne

Față
Spate

Discuri ventilate
Tamburi (COOL), Disc (PASSION, SPIRIT)

Suspensii

Față
Spate

Tip MacPherson cu arc elicoidal
Punte rigidă cu arc elicoidal

Anvelope

175/65R15, 185/55R16
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SPECIFICAȚII TEHNICE
MASE
Masa proprie (kg)
Masa totală (kg)

865/911

925/946

1,365

1,375

975/991
1,420

PERFORMAȚE
Viteza maximă (km/h)

180

175

170

0-100 km/h *1 (sec.)

13,1

12,2

13,8

CONSUM CARBURANT ȘI EMISII CO2
Norma de poluare

EURO 6

Consum carburant urban (NEDC) litri/100km

4,3(A) 4,3(M)

4,6(A) 4,6(M)

4,6(A) 4,6(M)

Consum carburant extra-urban (NEDC) litri/100km

3,7(A) 3,7(M)

3,9(A) 3,9 (M)

4,0(A) 4,0(M)

Consum carburant combinat (NEDC) litri/100km

3,9(A) 3,9(M)

4,1(A) 4,1(M)

4,2(A) 4,2(M)

Consum carburant urban (WLTP) litri/100km

5,3(A) 5,3(M)

6,2(A) 6,2(M)

5,8(A) 5,9(M)

Consum carburant extra-urban (WLTP) litri/100km

5,7(A) 5,7(M)

6,1(A) 6,2(M)

6,2(A) 6,3(M)

Consum carburant combinat (WLTP) litri/100km

4,9(A) 5,0(M)

5,4(A) 5,4(M)

5,5(A) 5,5(M)

88

94

Emisii CO2 (NEDC)
Emisii CO2 (WLTP)

(Low) 111 (High) 112 (Low) 121 (High) 122

95
(Low) 123 (High) 125

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și nu includ valoarea oricăror echipamente, accesorii sau dotări opționale. Magyar Suzuki ZRT
Esztergom Sucursala Bucuresti își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri si specificatii ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Un ghid conținând date privind consumul de carburant și emisiile de CO₂
pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut în rețeaua autorizată Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala Bucuresti. Din acest motiv ele nu
pot fi considerate drept angajamente contractuale. De asemenea imaginile autoturismelor prezente sunt cu titlu de prezentare, vehiculele comercializate
efectiv având dotări și accesorizări diferite, în funcție de nivelul de echipare al fiecăruia.
Începând cu data de 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la nivel
Mondial (WLTP), care este o procedură de testare nouă, mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. De la 1 septembrie
2018, în ceea ce privește modelele noi de autovehicule, WLTP va înlocui integral Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), care reprezintă procedura
actuală de testare. Pe toată perioada retragerii treptate a autovehiculelor omologate NEDC, consumul decombustibil și emisiile de CO₂ conform procedurii
WLTP sunt corelate cu NEDC cum este și în cazul de față. Vor exista anumite variații ale valorilor anterioare pentru economia de combustibil și emisii,
deoarece anumite elemente ale testării s-au schimbat, de exemplu aceeași mașină poate avea alte valori raportate ale consumului de combustibil și ale
emisiilor de CO₂. Consumurile declarate de combustibil și emisiile de dioxid de carbon sunt măsurate în conformitate cu legislația europeană (fără limită la:
Regulamentul (EC) 715/2007 și Regulamentul (EC) 692/2008 așa cum acestea au fost amendate și/sau republicate). Consumul de combustibil și nivelul de
emisii de dioxid de carbon sunt specificate pe variante de autovehicule, nu pe un autovehicul singular. Procedura de testare standard aplicată facilitează
compararea valorilor mai multor tipuri de autovehicule și a diferiților producători de autovehicule. Emisiile de CO₂ sunt influențate de anumite opțiuni cu care
vă echipați autovehiculul (ex. dimensiunile anvelopelor, capacitatea cilindrică a motorului), cu repercusiuni în ceea ce privește, printre altele: nivelul taxelor și
impozitelor sau alte elemente similare, calculate în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon – vă rugăm să ca consultați dealerul pentru informații
suplimentare înainte de a decide achiziționarea unui produs. Cu privire la directiva europeană numărul 1999/94/EC, suplimentar față de eficiența valorilor de
consum, stilul de condus și/sau factori non tehnici joacă un rol esențial atât în materia consumului de combustibil cât și al emisiilor de dioxid de carbon .
Acesta din urmă este determinant în formarea gazelor de seră, principalele elemente care stau la baza încălzirii globale. Vă rugăm să consultați ghidul
referitor la metode de eficientizare a nivelului consumului și la emisiile de dioxid de carbon, a cărui disponibilitate este asigurată conform legislației aplicabile
la punctele de vânzare. De asemenea, pentru informații legale suplimentare vă rugăm consultați www.rarom.ro, secțiunea dedicată acestei teme.
Detalii complete despre metoda de testare WLTP puteți găsi pe: http://wltpfacts.eu/
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GAMA CULORI

Burning Red Pearl Mettalic

Speedy Blue Mettalic

Mineral Gray Mettalic

Pure White Pearl

Super Black Pearl

Premium Silver Mettalic

Fervent Red

Burning Red Pearl Metallic x
Super Black Pearl

Frame Orange Pearl Metallic x
Super Black Pearl

Rush Yellow Metallic x
Premium Silver Metallic

Speedy Blue Metallic x
Super Black Pearl

