ΤΟ ΝΕΟ SWIFT

Σε συναρπάζει!
Περισσότερη ομορφιά, δυνατότερες συγκινήσεις. Περισσότερη
αδρεναλίνη, μεγαλύτερο πάθος. Περισσότερη λογική,
καλύτερη ασφάλεια. Ισχυρότερες επιδόσεις, περισσότερη
ελευθερία. Νέο Suzuki SWIFT. Σου δίνει περισσότερα, αντέχει
κάθε σύγκριση. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!
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Ο δρόμος είναι ανοιχτός, σε περιμένει να τον κατακτήσεις.
Απέραντες ευθείες, δύσκολες στροφές, νέες εμπειρίες
που σε καθορίζουν. Συναρπαστικές μέρες, περιπετειώδεις
νύχτες, εντός και εκτός πόλης. Στην πορεία ανακαλύπτεις
τον εαυτό σου. Το αυτοκίνητο σου, το νέο SWIFT.
Άστο να σε οδηγήσει. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!
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ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ

Σε συναρπάζει!

Ομορφιά που έρχεται από μέσα. Σχεδίαση που δίνει
την αίσθηση της κίνησης ακόμη και σταματημένο.
Δυναμισμός που σε προκαλεί να τον ακολουθήσεις.
Χαμηλό και φαρδύ αμάξωμα που το νοιώθεις κάθε στιγμή.
Ένα αυτοκίνητο με ψυχή, γεννημένο για να προκαλεί
συναισθήματα κάθε μέρα. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!
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Προηγμένο Cockpit για περισσότερη άνεση και ασφάλεια

* Οι ενδείξεις του πίνακα οργάνων διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση:
- Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2’’ (εκδόσεις GLX)
- Ψηφιακή οθόνη (εκδόσεις GL και GL+)

Ευανάγνωστος πίνακας
οργάνων υψηλής αισθητικής
Οι λεπτομέρειες χρωμίου σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα
του πίνακα οργάνων κοσμούν τους δύο κύριους μετρητές
(ταχύμετρο και στροφόμετρο), οι οποίοι τονίζονται περαιτέρω
με λευκό και κόκκινο χρώμα. Οι δύο κύριοι μετρητές
φιλοξενούν και τις ενδείξεις καυσίμου και θερμοκρασίας
νερού αντίστοιχα*. Ευανάγνωστα όργανα με σπορ σχεδίαση
δίνουν την αίσθηση ενός μοντέρνου ρολογιού και ειδικά,
χρονογράφου.

Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων
Μια προηγμένη, έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 4,2’’,
τεχνολογίας TFT LCD, καταλαμβάνει το κέντρο του πίνακα
οργάνων και ενημερώνει τον οδηγό με ακριβή και κατανοητή
πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά και τη λειτουργία
του οχήματος. Μέσω γραφικών αναπαραστάσεων,
παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση της βαρύτητας G,
η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση και η πέδηση.

Ηχοσύστημα με οθόνη
& πολλαπλές λειτουργίες (GL+ και GLX)

Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Κιβώτιο συνεχώς
μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT

Το σαλόνι του νέου SWIFT έχει οδηγοκεντρική σχεδίαση. Το δερμάτινο sport τιμόνι, τα εργονομικά εμπρός καθίσματα
και η κεντρική -στραμμένη προς τον οδηγό- κονσόλα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια συναρπαστική
εμπειρία οδήγησης.
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Αυτόματο κιβώτιο
6 σχέσεων

Η οθόνη αφής 7’’ επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του
smartphone, συνδέοντας το μέσω Bluetooth® ή καλωδίου
USB. Επίσης, μέσω της οθόνης αφής έχετε πρόσβαση στο
ραδιόφωνο, στην κάμερα οπισθοπορείας και στο σύστημα
πλοήγησης (εκδόσεις GLX). Η οθόνη είναι συμβατή με Apple
CarPlay, Android Auto™ και MirrorLink™.
Μέσω του Apple CarPlay, μπορείτε να κάνετε κλήσεις από
το iPhone σας, να έχετε πρόσβαση στη μουσική της επιλογής
σας, να επικοινωνείτε με μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες
είτε με φωνητικές εντολές μέσω Siri είτε με την οθόνη αφής.
Το Android Auto™ είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την απόσπαση
της προσοχής του οδηγού με χρήση των υπηρεσιών της Google™,
όπως το Google Maps™ και το Google™ Search.
Το MirrorLink σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα
χαρακτηριστικά του smartphone σας, μέσω των εφαρμογών
του που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του αυτοκινήτου.

Κάρτα πλοήγησης SD (εκδόσεις GL+)
Ευανάγνωστοι χάρτες πλοήγησης 3D μπορούν να προστεθούν
με την εισαγωγή μιας κάρτας SD στην οθόνη αφής.

Ένδειξη ιστορικού επιτάχυνσης
της βαρύτητας G στο τέλος
του ταξιδιού

Ένδειξη ισχύος και ροπής
κατά την οδήγηση

Ένδειξη ιστορικού στοιχείων
επιτάχυνσης και πέδησης
στο τέλος του ταξιδιού

Ένδειξη διακύμανσης
της ενέργειας
(μόνο σε εκδόσεις με HYBRID)

Apple CarPlay

Ένδειξη προκαθορισμένης ταχύτητας
του συστήματος adaptive cruise
control και επιλεγμένης απόστασης
από το προπορευόμενο όχημα.

Android Auto™

Ένδειξη μέσης κατανάλωσης
καυσίμου και αντίστοιχου ιστορικού

MirrorLink™

Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Το Apple CarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: http://www.apple.com/ios/carplay/
Apple, iPhone και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
Η πλειονότητα των smartphone που διαθέτουν Android 5.0+ είναι συμβατά με Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
Android, Android Auto, Google, Google Play και λοιπά είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
Για τη λίστα με τα συμβατά με το MirrorLink smartphones, δείτε: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
To MirrorLink™ είναι πιστοποιημένος τίτλος της Car Connectivity Consortium LLC.
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Ευρυχωρία, λειτουργικότητα σε compact διαστάσεις

Ευρύχωρο εσωτερικό για να απολαμβάνεις
ακόμη περισσότερες στιγμές διασκέδασης.
Το νέο SWIFT διαθέτει έναν άνετο χώρο αποσκευών
και σε συνδυασμό με τα πίσω διαιρούμενα και αναδιπλούμενα
καθίσματα σού επιτρέπει να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι.
Οι εργονομικές θέσεις των καθισμάτων φροντίζουν
για την άνεση οδηγού και επιβατών, ενώ οι πολυάριθμοι,
εύχρηστοι και πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι προσφέρουν
την αίσθηση της απόλυτης ευρυχωρίας.

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Θύρα USB και πρίζα 12V

Αποθηκευτικός χώρος
κεντρικής κονσόλας

Ποτηροθήκες
εμπρός (2)

Θήκη στις εμπρός
πόρτες

Θήκη στην πλάτη
του καθίσματος του συνοδηγού

Ποτηροθήκη πίσω

Θήκη για μπουκάλι
στις πίσω πόρτες

Κλιματισμός με ευανάγνωστη οθόνη
και εργονομικά χειριστήρια

Compact αμάξωμα, ευέλικτο, λειτουργικό και ευρύχωρο εσωτερικό, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους.
Με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, οι επιβάτες επωφελούνται και από την ευρυχωρία που προσφέρει η καμπίνα,
αλλά και από τον χώρο αποσκευών.

Απλή και εύκολη λειτουργία του αυτόματου κλιματισμού στην έκδοση GLX
μέσω των εργονομικών χειριστηρίων. Με τη χρήση οθόνης LCD υψηλής
αντίθεσης οι επιλογές του κλιματισμού είναι ακόμα πιο ευδιάκριτες.
Η έκδοση GL εξοπλίζεται με air condition που επιτρέπει στον οδηγό
τον εύκολο και λειτουργικό χειρισμό του.
Αυτόματος κλιματισμός
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Air Condition
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Κορυφαία ασφάλεια και οδηγική απόλαυση

DSBS (εκδόσεις GLX)

Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης
Mε τη βοήθεια ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ
μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,
με σκοπό να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει
τη σύγκρουση ή να περιορίσει τις ζημιές
σε περίπτωση σύγκρουσης. Για πρώτη φορά
μοντέλο της Suzuki εξοπλίζεται με κάμερα
και αισθητήρα laser στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Ο συνδυασμός μιας κάμερας που υπερέχει
στις μέσες και μεγάλες αποστάσεις και μπορεί
επίσης να ανιχνεύσει πεζούς και ενός αισθητήρα
laser, ο οποίος υπερέχει σε μικρές αποστάσεις
και διαθέτει καλύτερη νυχτερινή ανίχνευση,
καθιστά γεγονός την εφαρμογή ενός συστήματος
ασφαλείας με λειτουργίες όπως η υποβοήθηση
πέδησης, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας και εκτροπής αυτοκινήτου και η αυτόματη
λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων.
Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης (εκδόσεις GLX)
Radar Brake Support (RBS)
Adaptive cruise control
Dual Sensor Brake Support (DSBS)
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων

Το νέο SWIFT χρησιμοποιεί μία κάμερα και ένα αισθητήρα laser προκειμένου
να εξακριβώσει εάν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα
ή με πεζό. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης το αυτοκίνητο
-αναλόγως συνθηκών- λειτουργεί με τους εξής τρόπους:
Αισθητήρας laser
Κάμερα

Ηχητική ειδοποίηση

Απεικόνιση Ένδειξη

1. Ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας
και ηχητικής ειδοποίησης.
Ηχητική ειδοποίηση

Απεικόνιση Ένδειξη

Ο οδηγός φρενάρει
Η δύναμη φρεναρίσματος αυξάνεται

Όταν η χρήση μεγάλης σκάλας
κρίνεται απαραίτητη

Απεικόνιση

Όταν ανιχνεύσει φώτα προπορευόμενου οχήματος ή φώτα οχήματος που
κινείται στο αντίθετο ρεύμα

Όταν δεν ανιχνεύει πλέον φώτα προπορευόμενου οχήματος ή φώτα οχήματος
που κινείται στο αντίθετο ρεύμα

2. Αυξάνει τη δύναμη πέδησης σε ένα φρενάρισμα πανικού, εάν υπάρχει υψηλή
πιθανότητα σύγκρουσης.
Αυτόματο φρενάρισμα

Ηχητική ειδοποίηση

Αυτόματη ενεργοποίηση
μεγάλης σκάλας

Μεγάλη σκάλα
Αυτόματη αλλαγή
σε μεσαία σκάλα

Απεικόνιση Ένδειξη

3. Ενεργοποιεί τα φρένα αυτόματα σε περίπτωση που η πιθανότητα σύγκρουσης αυξηθεί
ακόμα περισσότερο.

RBS (εκδόσεις GLX)
Το νέο SWIFT ανιχνεύει το προπορευόμενο όχημα μέσω ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ.
Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης, το αυτοκίνητο, αναλόγως συνθηκών,
λειτουργεί με τους εξής τρόπους:
1. Ειδοποιεί

τον οδηγό
μέσω λυχνίας
και ηχητικής
ειδοποίησης.

Απεικόνιση

Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)
Κατά την οδήγηση με ταχύτητα από 40 χλμ./ώρα, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων,
σχεδιάστηκε για να αλλάζει αυτόματα τους προβολείς μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας
ανάλογα με την παρουσία άλλων οχημάτων και του περιβάλλοντος φωτισμού. (εκδόσεις GLX)

1. Διαρκής έλεγχος ταχύτητας

Ηχητική ειδοποίηση

Αυτόματη ελαφριά πέδηση

Ηχητική ειδοποίηση

Ο οδηγός φρενάρει
Η δύναμη φρεναρίσματος αυξάνεται

3. Αυξάνει τη

δύναμη πέδησης
υποστηρίζοντας
το φρενάρισμα
του οδηγού.

Απεικόνιση Ένδειξη

Ηχητική ειδοποίηση

2. Ασκεί ελαφριά

πίεση στο φρένο
προκειμένου να
ειδοποιηθεί ο οδηγός
να χρησιμοποιήσει
τα φρένα.

Απεικόνιση Ένδειξη

Αυτόματο φρενάρισμα

4. Αυτόματη

ενεργοποίηση
φρένων.

Απεικόνιση Ένδειξη
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Σύστημα
προειδοποίησης
εκτροπής αυτοκινήτου

Προειδοποίηση

Απεικόνιση

Ηχητική ειδοποίηση

Μόνο όταν νιώθεις απόλυτη ασφάλεια, μπορείς να απολαύσεις την οδήγηση. Το νέο SWIFT αναγεννήθηκε ενσωματώνοντας όλες τις προηγμένες
τεχνολογίες ασφαλείας της Suzuki, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί υιοθετώντας νέες τεχνολογίες αιχμής και προληπτικά μέτρα ασφαλείας
προς αποφυγή ή τον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σύστημα
προειδοποίησης
αλλαγής λωρίδας

Προκαθορισμένη
ταχύτητα
100χλμ./ώρα

Σύστημα προειδοποίησης
αλλαγής λωρίδας
Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα από 60 χλμ/
ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση
του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί
τον οδηγό μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων
και δόνησης του τιμονιού. (εκδόσεις GLX)

Σύστημα προειδοποίησης
εκτροπής αυτοκινήτου
Με ταχύτητες από 60 χλμ/ώρα, το σύστημα
ανιχνεύει τις διαχωριστικές γραμμές λωρίδας
εκατέρωθεν του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τον
οδηγό μέσω λυχνίας και ηχητικής ειδοποίησης
στην περίπτωση που εντοπίσει κίνδυνο
εκτροπής του αυτοκινήτου. (εκδόσεις GLX)

Adaptive cruise control

2. Έλεγχος επιβράδυνσης
100χλμ./ώρα - 80χλμ./ώρα

όχημα μπροστά

80χλμ/ώρα

3. Έλεγχος επιτάχυνσης
80χλμ./ώρα - 100χλμ./ώρα
προκαθορισμένη
ταχύτητα

Απομάκρυνση μπροστινού οχήματος

80χλμ./ώρα

Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα,
ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ μετρά την απόσταση
από αυτό και αυτομάτως διατηρεί μεγάλη, μέση
ή μικρή απόσταση, κατ’ επιλογή του οδηγού*.
Όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα,
το σύστημα διατηρεί την προκαθορισμένη
από τον οδηγό ταχύτητα (από 40 χλμ/ώρα
έως 160 χλμ/ώρα).
* Η απόσταση είναι ανάλογη με την ταχύτητα
του προπορευόμενου οχήματος.
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Νέες τεχνολογικές καινοτομίες για δυναμικές επιδόσεις και οικονομία καυσίμου
Συνδυασμός ηλεκτρογεννήτριας και μπαταρίας ιόντων λιθίου για την υποστήριξη του κινητήρα
Το νέο Swift εξοπλίζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα (βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων) για ακόμα μεγαλύτερη
οικονομία καυσίμου. Το σύστημα βοηθά τον κινητήρα και αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα ιδανικό υβριδικό σύστημα για μικρά αυτοκίνητα, σχεδιασμένο να προσφέρει όχι μόνο οικονομία
στην κατανάλωση των καυσίμων, αλλά επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και βέλτιστη κατανομή βάρους.

Δύο κινητήρες
με διαφορετικά χαρακτηριστικά
Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας άμεσου
ψεκασμού 1,0 BOOSTERJET αποδίδει εφάμιλλη ροπή
με αυτή ενός ατμοσφαιρικού κινητήρα 1,8 λίτρων,
ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετική οικονομία καυσίμου.
Το σύστημα άμεσου ψεκασμού συνεισφέρει τόσο
στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμων όσο και στη μείωση
της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κυλίνδρων
του κινητήρα. Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυμπιεστή
καυσαερίων, ο κινητήρας παράγει υψηλή ροπή από
ένα χαμηλό φάσμα στροφών, επιτρέποντας
την οδήγηση μέσα στην πόλη, αλλά και τη sport
οδήγηση έξω από αυτή.
Ο βενζινοκινητήρας 1,2 DUALJET διαθέτει σύστημα
διπλού ψεκασμού για κάθε κύλινδρο, που συνδυάζεται
με ψυχόμενη βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR),
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης
και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
Ένας κινητήρας εύκολος στο χειρισμό που επιτυγχάνει
την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις εξαιρετικές
επιδόσεις και στην οικονομία καυσίμου.

Μπαταρία μολύβδου

Μπαταρία ιόντων λιθίου

ISG

Σύστημα Engine Auto Stop Start

Επανεκκίνηση κινητήρα

Εκκίνηση οχήματος και επιτάχυνση

Επιβράδυνση

Ο κινητήρας σταματά και τα ηλεκτρικά μέρη τροφοδοτούνται
από τις μπαταρίες, εξοικονομώντας καύσιμο.

Η ηλεκτρογεννήτρια επιτρέπει την αθόρυβη
και ομαλή επανεκκίνηση του κινητήρα.

Η ηλεκτρογεννήτρια υποστηρίζει τον κινητήρα*
κατά την εκκίνηση ή την επιτάχυνση, βοηθώντας έτσι
στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Η ηλεκτρογεννήτρια χρησιμοποιώντας την ενέργεια
που παράγεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, φορτίζει
αποτελεσματικά τις μπαταρίες.

* Η υποστήριξη του κινητήρα εξαρτάται από ορισμένες
προϋποθέσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας.

Ανάρτηση για ευέλικτη
και συναρπαστική οδήγηση
Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανάρτηση, τόσο εμπρός
όσο και πίσω, προσφέρει ανεπανάληπτη οδηγική
εμπειρία μέσω του γραμμικού ελέγχου του συστήματος
διεύθυνσης, για το οποίο φημίζεται το SWIFT, αλλά
και της εξαιρετικής ποιότητας κύλισης.
Συνδυασμός επιδόσεων και άμεσης απόκρισης
του αυτοκινήτου στις στροφές, αλλά και αίσθηση
σταθερότητας στις ευθείες υπόσχονται ακόμα
περισσότερη οδηγική απόλαυση.

Άμεση και συνεχής επιτάχυνση. Εξαιρετική οδική συμπεριφορά σε στροφές που επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση
και την εξαιρετική ακρίβεια χειρισμών κατά τους ελιγμούς. Το SWIFT επανασχεδιάστηκε με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια
των κινητήριων συνόλων και στην πλατφόρμα, προκειμένου ο οδηγός να γίνεται ένα αρμονικό σύνολο με το αυτοκίνητο
και να έχει τον πλήρη έλεγχό του. Επειδή ο κινητήρας και η πλατφόρμα είναι αναντικατάστατα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας,
έχουν υιοθετηθεί νέες προηγμένες τεχνολογίες σε τομείς που εκτείνονται πέραν από την άμεση αντίληψη του οδηγού.
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Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO σου επιτρέπει
να συνεχίσεις την οδήγηση ανεπηρέαστος από ξαφνικές
αλλαγές στον τύπο του οδοστρώματος ή στις καιρικές
συνθήκες.

Το σύστημα ALLGRIP AUTO βελτιστοποιεί
την πρόσφυση του αυτοκινήτου
σε όλους τους τύπους οδοστρώματος
παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη
ασφάλεια. Με τη χρήση ενός συνεκτικού
συμπλέκτη, το σύστημα ALLGRIP AUTO
μεταφέρει ροπή αυτόματα στους πίσω
τροχούς όταν ανιχνεύσει απώλεια
πρόσφυσης στους εμπρός, προκειμένου
να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση
του οχήματος σε κάθε είδους επιφάνεια.

Αυτή η εικόνα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
για εξαιρετικές επιδόσεις
Η πρόσφατα εξελιγμένη πλατφόρμα νέας γενιάς «HEARTECT» διαθέτει πλαίσιο υψηλής ακαμψίας που
συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβαινόντων. Το πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με ομαλές και συνεχείς καμπύλες
ώστε να απορροφά και να διοχετεύει την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης. Με γνώμονα το μειωμένο
βάρος, έχει εξαλειφθεί οτιδήποτε περιττό στη σχεδίαση της πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας χάλυβα
υψηλής αντοχής, έχουν αναβαθμιστεί οι θεμελιώδεις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η οδήγηση
σε σταθερή πορεία, η οδική συμπεριφορά σε στροφές και η πέδηση, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί
η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
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Εκδόσεις
GL

GL+

GLX

Pure White Pearl

Speedy Blue Metallic

Burning Red Pearl Metallic

Χρώματα

Burning Red Pearl Metallic

Speedy Blue Metallic

Speedy Blue Metallic × Premium Silver
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Pure White Pearl

Mineral Gray × Super Black

Premium Silver Metallic

Mineral Gray Metallic

Premium Silver × Super Black

Super Black Pearl

Fervent Red

Super Black × Premium Silver
17

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Φιμέ κρύσταλλα
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Eξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού
Προβολείς αλογόνου
Προβολείς LED
Πίσω φώτα LED
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων
Προβολείς ομίχλης εμπρός
Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα
Φώτα ημέρας LED στους προβολείς
Λειτουργία φώτων ‘Guide me‘
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων
με διακοπτόμενη λειτουργία
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία
και πλυστική συσκευή
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ
Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι
ΑΝΕΣΗ
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Σύστημα Keyless Push Start
Air condition
Αυτόματος κλιματισμός
Φίλτρο γύρης
Σύστημα Adaptive Cruise Control
με χειριστήρια στο τιμόνι
Pάδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage
και κάμερα οπισθοπορείας
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1,0lt BOOSTERJET
4WD

2WD

Tweeters (2)

-

-

Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι





Σύστημα πλοήγησης

GL

GL+

GLX

GL+

GLX

GL+

GLX

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες



















Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

-

-















Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες



















Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)















-



























-















Αυτόματη λειτουργία φώτων
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων
(High Beam Assist)
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων ΑΤ *2



















Kιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT *3

-















ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

- /

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού





/

-

-

/

-/

-

/

-/

-

/





-














-






-















-































-



-



-



-

-

-

-

-

-























Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ'ύψος





























Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού

-

-



-



-

















Δερμάτινη επένδυση τιμονιού





























-

-



-



-





























-

-

-





-














































Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"
Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης
(μόνο στις εκδόσεις με AT & CVT)
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης
Οθόνη πολλαπλών (μόνο στις εκδόσεις με MT & AT)
Ένδειξη μέσης ταχύτητας
ενδείξεων
Ψηφιακό ρολόϊ

-

-



-



-

















Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου
και αυτονομίας
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας











































Στροφόμετρο
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης
κινητήρα
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών



















/



/



/















Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου















-

-

-

-

/

-/

-

/

-/

-

/

- /











































-









































-

-



-



-



















-

-

-

-

-

-

-



-





-





-

Radar Brake Support

















-

-



-

-

-















-

-

-

-








-



-













Ήπιο Υβριδικό Σύστημα*4
Σύστημα Engine Auto Stop Start*4



-




-






-



-





Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

















Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

















Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''



































-

Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ® *5
με Traction Control
ABS με EBD
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος
έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

























































Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)















Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες
και ρύθμιση καθ' ύψος
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες*6































































































































-

-



-



-



Πλευρικές δοκοί ασφαλείας

















-

-

-

-



-



-





-

Σύστημα ''Hill Ηold'' *7





Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι
(μόνο στις εκδόσεις με ΑΤ)
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων
(μόνο στις εκδόσεις με ΑΤ και CVT)
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)
Aντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης
περιστροφής ομφαλού
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)















-

-

-

-

-

-



-





-

-

-







-

-



-





-





-

-



-

-



-



-











-



-



-

-

-

-

-

-

























































1.0 BOOSTERJET

1.0 BOOSTERJET + HYBRID

4WD
(ALLGRIP AUTO)

2WD

1.495

1.520

1.495

1.520

1.495

2.450

1.530 (GL) /
(χιλιοστά) 1.520
(GL+,GLX)
1.530
/ 1.520
(χιλιοστά) (GL+) / (GL)
1.525 (GLX)
(μέτρα)
(χιλιοστά)

1.520

1.530 (GL), 1520 (GL+, GLX)

1.525

1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)
4,8
120

K12C
4
16
1.242
73,0×74,2
12,5
90 / 6.000

(κ.εκ.)
(χιλιοστά)
(ίπποι/σ.α.λ.)

K10C DITC
3
12
998
73,0×79,5
10,0
112 / 5.500
170/2.000-3.500 (5MT) /
160/1.700-4.000 (6AT)
Άμεσος ψεκασμός

120 / 4.400
Ψεκασμός πολλαπλών σημείων

2WD: 1.530 (GL), 1.520 (GL+), 1525 (GLX)
4WD: 1.525

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τύπος κιβωτίου

5MT
CVT
3,545 4,006 0,550
1,904
(Χαμηλή:
1,240 4,006 1,001
0,914
Υψηλή:
0,717 2,200 0,550)
3,272
3,771
4,294
3,757

1η
2η
3η
Σχέσεις
4η
μετάδοσης
5η
6η
Όπισθεν
Τελική σχέση μετάδοσης
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων
Κύκλος πόλης
Κατανάλωση
Κύκλος εκτός πόλης
Συνδυασμένος κύκλος
*2
Εκπομπές CO2
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα*1
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα)*1
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύστημα διεύθυνσης
Εμπρός
Φρένα
Πίσω



2WD

3.840
1.735

(Nm/σ.α.λ.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

-

1.2 DUALJET + HYBRID

4WD
(ALLGRIP AUTO)

Τροφοδοσία







Πίσω



-

-

Εμπρός

Μέγιστη ροπή



-



(χιλιοστά)
(χιλιοστά)
(χιλιοστά)
(χιλιοστά)

Ακτίνα στροφής*1
Απόσταση από το έδαφος
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος
Αριθμός κυλίνδρων
Αριθμός βαλβίδων
Κυλινδρισμός
Διάμετρος × Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς

-

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

-

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ολικό μήκος
Ολικό πλάτος
Ολικό ύψος
Μεταξόνιο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ





-

Βενζίνη
1.2 DUALJET
2WD

Μετατρόχιο



/

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



:

Βασικός εξοπλισμός
: Προαιρετικός εξοπλισμός
-: Δεν διατίθεται
*1
Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG,
Inc.
*2
Προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση GLΧ με τον κινητήρα
1,0 BOOSTERJET.
*3
Προσφέρεται αποκλειστικά στις δικίνητες εκδόσεις 1.2lt GL+
και GLX.
*4
Προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις GLX με μηχανικό
κιβώτιο.
*5
Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP®
βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας
πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα
σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.
*6
Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω
καθίσματος.
*7
Το σύστημα Hill Hold αποτελεί βασικό εξοπλισμό στην έκδοση
1.2lt GL+ 2WD με κιβώτιο CVT.
ΜΤ: Μηχανικό κιβώτιο, AT: Αυτόματο κιβώτιο,
CVT: Kιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων.
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Ανάρτηση

5MT
3,545
1,904
1,258
0,911
0,725
3,250
4,388

5MT
3,545
1,904
1,240
0,914
0,717
3,272
4,294

5MT
3,545
1,904
1,258
0,911
0,725
3,250
4,388

5MT
3,545
1,904
1,233
0,885
0,690
3,250
3,944

6AT
4,666
2,533
1,555
1,135
0,859
0,685
3,393
3,501

5MT
3,545
1,904
1,233
0,885
0,690
3,250
3,944

2WD: 1.495
4WD: 1.520

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας / νύχτας
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα
Υποπόδιο
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα
λευκό με μοτίβο / σε pearl white
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική
επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl white
Φώς στο χώρο αποσκευών
Εταζέρα χώρου αποσκευών

1,2lt DUALJET
2WD

2.450

Euro 6
(λίτρα/100χλμ)
(λίτρα/100χλμ)
(λίτρα/100χλμ)
(γραμ./χλμ)

5,4
3,7
4,3
98

5,6
4,0
4,6
103

5,9
4,3
4,9
110

4,5
3,7
4,0
90

4,9
4,2
4,5
101

5,7
4,0
4,6
104

6,4
4,3
5,0
114

4,8
4,0
4,3
97

(χλμ./ώρα)
(δευτ.)

180
11,9

175
11,0

170
12,6

180
11,9

170
12,6

195
10,6

190
10,0

195
10,6

3.840

1.735

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Z

Ηλεκτρική υποβοήθηση
Αεριζόμενοι δίσκοι
Ταμπούρα
(GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)
Γόνατα MacPherson
Ημιάκαμπτος άξονας
175/65R15 (GL) / 185/55R16 (GL+, GLX)

Εμπρός
Πίσω

Ελαστικά

χιλ.

ΒΑΡΗ
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)
Μικτό βάρος

(κιλά) 840 / 890 900 / 925
(κιλά)
1.365

950 / 970
1.405

850 / 900
1.365

960 / 980
1.405

865 / 915 940 / 945
875 / 925
1.380

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέσεις επιβατών
Χώρος
αποσκευών
Ρεζερβουάρ

καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση*3
Αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα*3
Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος

(λίτρα)
(λίτρα)
(λίτρα)
(λίτρα)

5
265
579
947
37

*1 Μέτρηση κατασκευαστή
Συνδυασμένος κύκλος
Μέτρηση VDA
Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
*2
*3

99000-SWIFT-2018 01/2018

www.suzuki.gr

Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό
και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου
αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες.
Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto
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