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1.0 GL 68HP p.s., a/b(4)
, abs, p.w., r.p.l., a/s, ESP, RCD-Mp3, BT, USB, DRL, KIT, a/c 7.306,50

1.0 GLX 68HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, al.w., f/l, p.m, ESP, RCD-Mp3, BT, USB, DRL, KIT, a/c 7.756,10

1.0 GLX 68HP AGS p.s., a/b(6), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, al.w., f/l, p.m., h/h, ESP, RCD-Mp3, BT, USB, DRL, KIT, a/c 8.439,02

3 ΘΥΡΑ

1.2 GL 94HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l.,  a/s, lt.w., hpm, ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/c 8.691,06

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps, lt.w., c.c.,  ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/l, aa/c 9.675,61

3 ΘΥΡΑ DIESEL

1.3 GL 75HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l.,  a/s, lt.w., hpm, ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/c 9.956,10

1.3 GLX 75HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps, lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, aa/c 11.010,57

1.2 GL 94HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l.,  a/s, lt.w., hpm, ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/c 9.247,97

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps, lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, aa/c 10.208,13

1.2 GLX 94HP AUTO p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps., lt.w., c.c., ESP, TCS, h/h, RRCD-Mp3, USB, a/l, 

aa/c
11.179,67

1.3 GL 75HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l.,  a/s, lt.w., hpm, ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/c 10.590,24

1.3 GLX 75HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps., lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, aa/c 11.556,10

1.3 GL STOP START 75HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l.,  a/s, lt.w., hpm, ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/c 10.897,56

1.3 GLX STOP START 75HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, LED, al.w.16", f/l, kps., lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, 

USB, aa/c
11.863,41

3 ΘΥΡ0

1.6 SPORT 136 HP p.s., a/b(7), abs, p.w, r.p.l., a/s, hpm, al.w 17'', f/l, k.p.s, lt.w, a/l, s.s., sp, c.c, ESP, TCS, p.g., HID, RRCD-Mp3, 

USB, bt, KIT, aa/c
11.241,46

5 ΘΥΡ0

1.6 SPORT 136 HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w, r.p.l., a/s, hpm, al.w 17'', f/l, k.p.s, lt.w, a/l, s.s., sp, c.c, ESP, TCS, p.g., HID, RRCD-

Mp3, USB, bt, KIT, aa/c
11.638,21

 SPORT

5 ΘΥΡΑ DIESEL
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2WD 

1.6 GL VVT 120HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., p.m., r.p.l., b.rg, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, a/c 12.325,20

1.6 GL+ VVT 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, f/l, 

h/h, p.g, bt, s.r/r, aa/c
13.629,27

4WD 

1.6 GL+ VVT 4X4 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, 

f/l, h/h, p.g, bt, s.r/r, aa/c
15.526,83

1.6 GLX VVT 4X4 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, f/l, 

h/h, p.g, bt, s.r/r, HID, LED, a/l, a.wipers, pks, aa/c
16.514,63

2WD 

1.6 GL DDiS 120HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., p.m., r.p.l., b.rg, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, a/c 14.447,97

1.6 GL+ DDiS 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, f/l, 

h/h, p.g, bt, s.r/r, aa/c
15.752,03

4WD 

1.6 GL+ DDiS 4X4 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, 

f/l, h/h, p.g, bt, s.r/r, aa/c
17.648,78

1.6 GLX DDiS 4X4 120HP p.s.,a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., s.r.g, RRCD-Mp3, c.c, ESP, TCS, lt.w., al.w 17"., k.p.s, f/l, 

h/h, p.g, bt, s.r/r, HID, LED, a/l, a.wipers, pks, aa/c
18.634,96

1.3 JLX VVT 85HP Metal Top p.s, a/b(2), abs, p.w, p.m, r.p.l., r/r, al.w (dark silver), f/l, RCD, a/c, ESC* 12.377,24

3 ΘΥΡΑ

1.6 JXE VVT 106HP p.s, a/b(6), abs, p.w, r.p.l, pm, r/r, f/l, al.w., ESP, TCS, RCD-Mp3, aa/c 15.691,06
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SX4 S-CROSS EΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

-Κιβώτιο ταχυτήτων CVT:                                                                        1.382,11 €

Συνδυάζεται αποκλειστικά µε κινητήρα βενζίνης στις εκδόσεις 2WD GL+  και  4WD GL+ και GLX

894,31 €

∆ιατίθεται στις εκδόσεις 2WD GL+ / 4WD GL+, µε κινητήρα βενζίνης 5ΜΤ / CVT  και πετρελαίου 6MT

1.463,41 €

Συνδυάζονται υποχρεωτικά και ο εξοπλισµός διατίθεται  στις εκδόσεις 4WD GLΧ, µε κινητήρα  βενζίνης 5ΜΤ / CVT και πετρελαίου 6MT)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

CELERIO 325,20 € JIMNY 467,48 €

SWIFT 325,20 € GRAND VITARA 548,78 €

S-CROSS 467,48 €

Superior White 81,30 €   

Bright Red 0 €   (χωρίς χρέωση)  

Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο CELERIO, όπου το SUPERIOR WHITE δεν χρεώνεται.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

-Ηλιοροφή:                                                                                             

Το Swift Collection διατίθεται µόνο στο χρώµα Cool White Pearl µε µαύρη οροφή, σε όλες τις εκδόσεις Swift GL, GLX σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, 3Θ και 5Θ.
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Το µεταλλικό χρώµα επιβαρύνεται ανά µοντέλο, ως εξής:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: 

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνονται το Φ.Π.Α, το ειδικό τέλος ταξινόµησης, τα έξοδα ταξινόµησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:  Για τα απλά χρώµατα (µη µεταλλικά), στα µοντέλα στα οποία διατίθενται ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:

-Ηλιοροφή / ∆ερµάτινο σαλόνι / θερµαινόµενα καθίσµατα:                           

Το κόστος της 5θυρης έκδοσης “Swift Collection” είναι €325,20 επιπλέον της προτεινόµενης λιανικής τιµής του αυτοκινήτου.

Έκδοση Swift Collection

Το κόστος της 3θυρης έκδοσης “Swift Collection” είναι €243,90 επιπλέον της προτεινόµενης λιανικής τιµής του αυτοκινήτου.

SWIFT 813,01 G.VITARA 3D 788,62

S-CROSS 894,31

JIMNY 780,49

SWIFT 682,93 G.VITARA 3D 650,41

S-CROSS 756,10

JIMNY 626,02

πίσω µέρος καθίσµατος και πόρτες) κατασκευάζονται από δερµατίνη, ίδιας και εξίσου καλής ποιότητας µε το δέρµα. 

Το πακέτο καπνιστού (αναπτήρας και σταχτοδοχείο) προσφέρεται στα CELERIO, SWIFT & S-CROSS στην τιµή των 52,84€.

Στις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ.

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

p.s.: υδραυλικό τιµόνι, a/b(2): αερόσακος οδηγού-συνοδηγού, a/b(4): αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού και πλευρικοί, a/b(6): αερόσακος οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί κεφαλής τύπου κουρτίνας,

p.l.: ηλεκτρικές κλειδαριές, p.m.: ηλεκτρικοί καθρέπτες, p.w.: ηλεκτρικά παράθυρα, a/b(7): αερόσακος οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί κεφαλής τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτου οδηγού,

s.r/r: ράγες οροφής σε ασηµί χρώµα, hpm: ηλεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέπτες, r.p.l.: τηλεχειριζόµενες ηλεκτρικές κλειδαριές, R-CD: ράδιο-CD, RR-CD: ράδιο-CD Mp3 ρυθµιζόµενο από το

τιµόνι, a/c: air-condition, aa/c: αυτόµατος κλιµατισµός, a/s: κάθισµα οδηγού µε ρύθµιση ύψους, leather: δερµάτινο σαλόνι, f/l: προβολείς οµίχλης, al.w.: ζάντες αλουµινίου, r/r: ράγες

οροφής, auto: αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, CVT: αυτόµατο κιβώτιο συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων, sp: αεροτοµή οροφής, b.r/g.: µαύρα περιφερειακά προστατευτικά, s.r/g.: ασηµί

περιφερειακά προστατευτικά, lt.g: δερµάτινη επένδυση τιµονιού και µοχλών, ταχυτήτων, lt.w: δερµάτινη επένδυση τιµονιού, e.s/r: ηλεκτρική ηλιοροφή, k.s.: σύστηµα εκκίνησης χωρίς κλειδί,

a.wipers: αυτόµατοι υαλοκαθαριστήρες, p.g: σκούρα φιµέ κρύσταλλα πίσω, c.c.: σύστηµα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (cruise control), ESP: ηλεκτρονικό πρόγραµµα ευστάθειας, ESC : 

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ελέγχου Ευστάθειας, TCS: σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης, s.s.: σπορ ταπετσαρία καθισµάτων, pks: αισθητήρες παρκαρίσµατος, BT: σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας

bluetooth, LED: φώτα ηµέρας LED, i-pd: σύνδεση i-pod., HID: φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ (high intensity discharge lights), kps: keyless push start, USB: θύρα USB, a/l: αυτόµατα φώτα, h/h: Hill Hold

control, seat heater: θερµαινόµενα καθίσµατα, AGS: κιβώτιο αυτόµατης εναλλαγής σχέσεων, DRL: φώτα ηµέρας, KIT: κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού

∆ερµάτινο σαλόνι (50%/50%) προσφέρεται :       

∆ερµάτινο σαλόνι 50%/50%: Όλα τα σηµεία που έρχονται σε επαφή µε το σώµα κατασκευάζονται από δέρµα, ενώ τα υπόλοιπα µέρη (µάγουλα, 

Το κόστος της 5θυρης έκδοσης “Swift Collection” είναι €325,20 επιπλέον της προτεινόµενης λιανικής τιµής του αυτοκινήτου.

∆ερµάτινο σαλόνι (100%) προσφέρεται :       

αξίας 350.000 αξίας 350.000 αξίας 350.000 

αξίας 350.000 δρχ.αξίας 350.000 δρχ.αξίας 350.000 δρχ.αξίας 350.000 δρχ.


