
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2012

1.0 GL F 68HP p.s., a/b(4)
, abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3 6.414,63

1.0 GL 68HP p.s., a/b(4)
, abs, p.w., r.p.l., a/s, RCD-Mp3, a/c 6.804,88

1.0 GLX 68HP p.s., a/b(6), abs, p.w., r.p.l., a/s, al.w., f/l, ESP, TCS, RCD-Mp3 a/c 7.190,24

1.0 GLX 68HP AUTO p.s., a/b(6), abs, p.w., r.p.l., a/s, al.w., f/l, ESP, TCS, RCD-Mp3, a/c 8.200,81

5 ΘΥΡΑ

1.0 GLS F 68HP p.s., a/b(4), abs, p.w., r.p.l., h.p.m., a/s,  lt.w., RRCD-Mp3 6.747,97

1.0 GLS 68HP p.s., a/b(4), abs, p.w., r.p.l., h.p.m., a/s, lt.w., RRCD-Mp3, a/c 7.121,95

1.2 GLS 94HP p.s., a/b(6), abs, p.w., r.p.l., h.p.m, a/s, lt.w., RRCD-Mp3, a/c 7.918,70

1.2 GLS STYLE 94HP p.s., a/b(6), abs, p.w., r.p.l., h.p.m, a/s, lt.w., al.w., f/l, p.g., ESP, TCS, RRCD-Mp3, a/c 8.516,26

1.2 GLS 94HP AUTO  p.s., a/b(6), abs, p.w., r.p.l., h.p.m, a/s, lt.w., RRCD-Mp3, a/c 8.939,02

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 9.032,52

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, kps, lt.w., c.c.,  ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/l, aa/c 9.610,57

1.2 GLX 94HP START STOP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, kps, lt.w., c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, bt, a/l, aa/c 9.661,79

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, kps, lt.w., c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, e.s/r, pks, bt, a/l, aa/c 10.120,33

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 10.346,34

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 9.058,54

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, k.p.s., lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, aa/c 9.977,24

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

aa/c
10.158,54

1.2 GLX 94HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, k.p.s., lt.w., c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, e.s/r, pks, bt, a/l, aa/c 10.503,25

1.2 GLX 94HP AUTO p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, k.p.s., lt.w., c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, a/l, aa/c 10.943,09

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

aa/c
11.172,36

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 10.731,71

1.3 GLX 75HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., r.p.l., a/s, hpm, al.w.16", f/l, k.p.s., lt.w., a/l, c.c., ESP, TCS, RRCD-Mp3, USB, aa/c 11.673,98

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, aa/c
11.913,82

NEW 

SWIFT 

SPORT

5 ΘΥΡΑ DIESEL

NEW 

SPLASH

ΝΕΟ 

ALTO

Ανώτατη 

Τιµή 

Πώλησης                                                                                                                                                                                                            
προ φόρων

5 ΘΥΡΑ

 

NEW 

SWIFT

5 ΘΥΡΑ



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2012

1.6 CITY VVT 120HP p.s., a/b(2), abs, p.w., p.m., r.p.l., RRCD-Mp3, a/c 9.836,59

1.6 CITY PLUS VVT 120HP p.s., a/b(2), abs, p.w., p.m., r.p.l., r.sp, sp, fl,alw,  RRCD-Mp3, a/c 10.649,59

1.6 GL VVT 120HP p.s., a/b(2), abs, p.w., p.m., r.p.l., r/r, b.g.,RRCD-Mp3, a/c 10.369,92

1.6 GLX VVT 120HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., hpm, r.p.l., r/r, f/l, k.s., al.w., lt.w., b.g., p.g, RRCD-Mp3, aa/c 11.391,87

1.6 GLX VVT 120HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., hpm, r.p.l., r/r, f/l, k.s., al.w., lt.w., b.g., p.g, ESP, TCS, RRCD-Mp3, aa/c 12.073,17

1.6 GL VVT 4X4 120HP p.s., a/b(2), abs, p.w., p.m., r.p.l., r/r, b.g., RRCD-Mp3, a/c 12.269,11

1.6 GLX VVT 4X4 120HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., hpm, r.p.l., r/r, f/l, k.s., al.w., lt.w., b.g., p.g, ESP, TCS, RRCD-Mp3, aa/c 13.743,09

1.3 JLX VVT SPORT 85HP Metal Top p.s, a/b(2), abs, p.w, p.m, r.p.l., r/r, al.w, f/l, RCD, a/c 11.666,67

3 ΘΥΡΑ

1.6 JXE VVT 106HP p.s, a/b(6), abs, p.w, r.p.l, hpm, r/r, p.g, f/l, al.w., k.s., ESP, TCS, RRCD-Mp3, aa/c 15.790,24

1.9 JLXE DDiS 129HP DIESEL* p.s, a/b(6), abs, p.w, r.p.l, hpm, r/r, f/l, al.w, 4 mode 4x4, k.s., c.c., ESP, RRCD-Mp3,  aa/c 23.513,82

2.4 JLXEL VVT 169HP p.s, a/b(6), abs, p.w, r.p.l, hpm, r/r, a/s, lt.g, es/r, p.g, f/l, al.w., k.s., 4 mode 4x4, c.c., ESP, TCS, 

leather, HID, RRCD-Mp3, aa/c
25.495,93

5 ΘΥΡΑ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ALTO 284,55 SX4 447,15

SPLASH 365,85 JIMNY 447,15

SWIFT 365,85 GRAND VITARA 528,46

* Η τιµή του ειδικού µεταλλικού χρώµατος "ablaze red pearl"  του SWIFT έχει επιπλέον επιβάρυνση 162,60 ευρώ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

ALTO 593,50 JIMNY 593,50

SPLASH 593,50 G.VITARA 3D 691,06

SWIFT 666,67 G.VITARA 5D 691,06

SX4 666,67

Οι πλάτες των δερµάτινων καθισµάτων είναι επενδυµένες µε δερµατίνη. Η επένδυση τους µε δέρµα επιβαρύνεται µε επιπλέον 81,30€.

Η επένδυση των προσκεφάλων µε δέρµα επιβαρύνεται µε 40,65€.

Το πακέτο καπνιστού (αναπτήρας και σταχτοδοχείο) προσφέρεται στο ALTO,SPLASH,SWIFT & SX4 στην τιµή των 40,65€.

Το Multimedia Cyber Station, DNX-5260BT, προσφέρεται στην ειδική τιµή των €813,00 τοποθετηµένο.

 Μαύρο (Cosmic Black pearl metallic-ZCE) µε κόκκινη οροφή (Ablaze red pearl-ZRK)
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Οι τιµές του παρόντος τιµοκαταλόγου ισχύουν για απλά χρώµατα. Το µεταλλικό χρώµα επιβαρύνεται ανά µοντέλο, ως εξής:

Το κόστος της 5θυρης έκδοσης “Swift Collection 2012” είναι €325,20 επιπλέον της προτεινόµενης λιανικής τιµής τους αυτοκινήτου.

∆ερµάτινο σαλόνι (100%) προσφέρεται :       

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

Έκδοση Swift Collection 2012

Το Swift Collection διατίθεται στις εκδόσεις GLX, GLX Start Stop, GLX AT, GLX diesel σε 4 µεταλλικά χρώµατα µε τους εξής συνδυασµούς:

Το κόστος της 3θυρης έκδοσης (1.2lt) “Swift Collection 2012” είναι €243,90 επιπλέον της προτεινόµενης λιανικής τιµής τους αυτοκινήτου.

 Λευκό (Cool white pearl-ZNL) µε µαύρη οροφή (Cosmic Black pearl metallic-ZCE)

 Κόκκινο (Ablaze red pearl-ZRK) µε µαύρη οροφή (Cosmic Black pearl metallic-ZCE) 

 Γκρι (Galactic gray metallic-ZCD) µε µαύρη οροφή (Cosmic Black pearl metallic-ZCE) 

αξίας 350.000 δρχ.αξίας 350.000 δρχ.

Το Multimedia Cyber Station, DNX-5260BT, προσφέρεται στην ειδική τιµή των €813,00 τοποθετηµένο.

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

p.s.: υδραυλικό τιµόνι, a/b(2): αερόσακος οδηγού-συνοδηγού, a/b(4): αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού και πλευρικοί, p.w.: ηλεκτρικά παράθυρα, 

a/b(6): αερόσακος οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί κεφαλής τύπου κουρτίνας, p.l.: ηλεκτρικές κλειδαριές, p.m.: ηλεκτρικοί καθρέπτες,

a/b(7): αερόσακος οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί κεφαλής τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτου οδηγού,

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, r/r: ράγες οροφής σε ασηµί χρώµα, sp: αεροτοµή οροφής, 

dg: διακοσµητική επένδυση ταµπλό, b.g.: προστατευτικό κάλλυµα εµπρός προφυλακτήρα, lt.g: δερµάτινη επένδυση τιµονιού και µοχλών 

ταχυτήτων, lt.w: δερµάτινη επένδυση τιµονιού, r.d.: περιφερειακά διακοσµητικά, es/r: ηλεκτρική ηλιοροφή, k.s.: σύστηµα εκκίνησης χωρίς κλειδί,

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

TCS: σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης, MCS2: Multimedia Cyber Station-Audiovox/Bluetooth, MCS6: Multimedia Cyber Station 6,1'', MCS: Multimedia Cyber Station 7'',  

s.s.: σπορ ταπετσαρία καθισµάτων, MR: οθόνη στα προσκέφαλα των εµπρός, pks: αισθητήρες παρκαρίσµατος, BT: σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας bluetooth,  

i-pd: σύνδεση i-pod., HID.: xenon φώτα (high intensity discharge), kps.: keyless push start, USB: θύρα USB, a/l: αυτόµατα φώτα, 

r.sp: περιφερειακά αεροδυναµικά βοηθήµατααξίας 350.000 

αξίας 350.000 

αξίας 350.000 

αξίας 350.000 


