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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
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Άστο να σε οδηγήσει!
Είναι η χαρά της ζωής.

Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Έρωτας με την πρώτη ματιά! Το ερέθισμα ταξιδεύει από το
οπτικό νεύρο στον εγκέφαλο και μετατρέπεται σε συναίσθημα. Όταν πατάς το γκάζι γίνεται πάθος
και εμπειρία. Όταν το βλέπεις ερωτεύεσαι αμέσως το ιδιαίτερο ντιζάιν του και το αξεπέραστο στυλ
του.
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Γίνε μέρος του σχεδίου του.

Το SWIFT αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ hatchback. Τώρα, το νέο μοντέλο προορίζεται
για εσένα που θέλεις να αφήνεις ίχνη στο πέρασμά σου και δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια.
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Αυτόματος κλιματισμός

Ηχοσύστημα με οθόνη & πολλαπλές λειτουργίες
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™.

Air Condition

Κλιματισμός με ευανάγνωστη
οθόνη και εργονομικά χειριστήρια

*Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

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.
Οι εκδόσεις GL και GL+ εξοπλίζονται με air
condition που επιτρέπει στον οδηγό τον εύκολο
και λειτουργικό χειρισμό του.

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 ή με την
οθόνη αφής.
*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.

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)

Ένδειξη προκαθορισμένης Ένδειξη μέσης
ταχύτητας του συστήματος κατανάλωσης καυσίμου και
adaptive cruise control και αντίστοιχου ιστορικού
επιλεγμένης απόστασης από
το προπορευόμενο όχημα.

Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

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

Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Απόλαυσε τη διαδρομή.

*Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*Η πλειοψηφία 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.

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.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές του εκπλήσσουν ευχάριστα. Το σπορ τιμόνι εμπνέει εμπιστοσύνη
πριν ακόμη βάλεις μπρος. Στο άνετο εσωτερικό κυριαρχούν οι καθαρές, κομψές μινιμαλιστικές γραμμές, με τα
κυλινδρικά όργανα ελέγχου λειτουργιών να δεσπόζουν στην κεντρική κονσόλα που θυμίζει πιλοτήριο.
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Το Android Auto™ είναι σχεδιασμένο να
ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του
οδηγούμε 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 οχήματος.
*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.

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων
σχέσεων CVT

Κιβώτιο CVT με χειριστήρια στο τιμόνι
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Ευρυχωρία, λειτουργικότητα σε
compact διαστάσεις

Ζήσε το ρυθμό του.
08

Με το SWIFT σημασία έχει ο προορισμός, το ταξίδι, οι μεγάλες αλλά και οι μικρές αποστάσεις. Πάντα έτοιμο για αληθινή ζωή, χωράει στις ανάγκες σου και
ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο ζωής σου. Είτε πρόκειται για τα ψώνια του Σαββάτου είτε για μια τριήμερη απόδραση, θα σε μεταφέρει παντού με άνεση και
αιχμηρό στυλ.

Compact αμάξωμα, ευέλικτο, λειτουργικό και
ευρύχωρο εσωτερικά 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.

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Ποτηροθήκες εμπρός (2)

Θύρα USB και πρίζα 12V

Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής
κονσόλας

Θήκη στην πλάτη του
καθίσματος του συνοδηγού

Θήκη στις εμπρός πόρτες

Ποτηροθήκη πίσω

Θήκη για μπουκάλι στις πίσω πόρτες
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Προτεραιότητα στην ασφάλεια.
Οι μοντέρνοι καιροί απαιτούν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο σε κάθε επίπεδο. Τα εξελιγμένα συστήματα
προστασίας Suzuki Safety Support, συμβάλλουν στην πρόληψη απρόοπτων και δυσάρεστων καταστάσεων.
Με τις έξυπνες λειτουργίες του κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη, ώστε να απολαμβάνεις
κάθε χιλιόμετρο.

DSBS
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:

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

Adaptive cruise control*1

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας*1

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

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).

Το σύστημα αυτό, μέσω της κάμερας, παρακολουθεί το δρόμο για
πινακίδες κυκλοφορίας. Όταν εντοπίζει οδικά σήματα, όπως όρια
ταχύτητας ή σήμανση επιτρεπόμενης προσπέρασης, εμφανίζει το σήμα
στην οθόνη του πίνακα οργάνων για να βοηθήσει τον οδηγό να θυμάται
ποια οδική σήμανση έχει περάσει. Όταν ανιχνεύονται περισσότερα από
ένα σήματα, μπορούν να εμφανιστούν κατά το μέγιστο ταυτόχρονα τρία.

Αισθητήρας laser
Κάμερα

Ηχητική ειδοποίηση

1. Διαρκής έλεγχος ταχύτητας

Απεικόνιση Ένδειξη

Προκαθορισμένη
ταχύτητα
100χλμ./ώρα

Απεικόνιση

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

100χλμ./ώρα - 80χλμ./ώρα

Ο οδηγός φρενάρει
Η δύναμη φρεναρίσματος αυξάνεται

Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου

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

Απεικόνιση Ένδειξη

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

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:
Ηχητική ειδοποίηση

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. Το SWIFT διαθέτει κάμερα και αισθητήρα laser στο παρμπριζ. 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, η αυτόματη
λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων και η αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας.
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Συστήματα Suzuki Safety Support
• 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

1. Ειδοποιεί

τον οδηγό
μέσω λυχνίας
και ηχητικής
ειδοποίησης.

Απεικόνιση

Ηχητική ειδοποίηση

Αυτόματη ελαφριά πέδηση

Ηχητική ειδοποίηση

Ο οδηγός φρενάρει
Η δύναμη φρεναρίσματος αυξάνεται

Ηχητική ειδοποίηση

3. Αυξάνει τη

δύναμη πέδησης
υποστηρίζοντας
το φρενάρισμα
του οδηγού.

Απεικόνιση Ένδειξη

Αυτόματο φρενάρισμα

1.
Περιοχή παρακολούθησης

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.
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

Display after passing traﬃc signs

Αισθητήρες παρκαρίσματος

Οι αισθητήρες υπερήχων στον προφυλακτήρα ανιχνεύουν εμπόδια ενώ ο οδηγός
αναστρέφει το αυτοκίνητο και οι προειδοποιητικοί ήχοι ενημερώνουν τον οδηγό
για την απόσταση από τα εμπόδια

Περιοχή παρακολούθησης

2.

Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας
Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας

Σε ταχύτητες έως και 8 χλμ./ώρα κινούμενο με την όπισθεν, το όχημα
χρησιμοποιεί τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες οι οποίοι βοηθούν
τον οδηγό προειδοποιώντας τον ότι πλησιάζουν οχήματα σε κάθε πλευρά
του οχήματος όταν εξέρχεται από κάποιο χώρο στάθμευσης. Εάν ανιχνευτεί
όχημα, ο οδηγός λαμβάνει οπτικοακουστική ειδοποίηση στην οθόνη του
πίνακα οργάνων. Το σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης
κυκλοφορίας βοηθά τον οδηγό να κινείται ασφαλέστερα στους χώρους
στάθμευσης.
Ειδοποίηση!

Αυτόματη ενεργοποίηση
μεγάλης σκάλας

Μεγάλη σκάλα

3.
Αυτόματη αλλαγή
σε μεσαία σκάλα

Ειδοποίηση!

4. Αυτόματη

ενεργοποίηση
φρένων.

Απεικόνιση Ένδειξη

Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων
(High Beam Assist)

Όταν η χρήση μεγάλης σκάλας
κρίνεται απαραίτητη

Απομάκρυνση μπροστινού οχήματος

80χλμ./ώρα

2. Ασκεί ελαφριά

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

Απεικόνιση Ένδειξη

Detect before passing traﬃc signs

80χλμ./ώρα - 100χλμ./ώρα
προκαθορισμένη
ταχύτητα

Η αλλαγή λωρίδας με ταχύτητες άνω των 15 χλμ./ώρα γίνεται ασφαλέστερη με
τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν τα οχήματα
που βρίσκονται ή πλησιάζουν τα τυφλά σημεία της κάθε πλευράς του οχήματος.
Όταν πλησιάζει ένα όχημα ή ανιχνεύεται σε τυφλό σημείο, μια προειδοποιητική
ένδειξη εμφανίζεται στον εξωτερικό καθρέφτη. Αν ο οδηγός ενεργοποιήσει το
φλας προκειμένου να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας, τότε η ένδειξη αναβοσβήνει
και συνοδεύεται από ηχητική προειδοποίηση.

Απεικόνιση Ένδειξη

RBS

80χλμ/ώρα

Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου *1 / *2

Προειδοποίηση

Αυτόματο φρενάρισμα

Ηχητική ειδοποίηση

όχημα μπροστά

3. Έλεγχος επιτάχυνσης

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.

Απεικόνιση

Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης

Display

2. Έλεγχος επιβράδυνσης

Monitored area
Detection range: approx. 20m

Monitored area
Detection range: approx. 20m

*1 Το σύστημα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει εμπόδια, λωρίδες και σήματα κυκλοφορίας. Κατά την οδήγηση σας, μην επαφίεστε μόνο στο σύστημα. Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια.
*2 Η απόσταση είναι ανάλογη με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.
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SUZUKI
SUZUKI

- - -

- -

- - -

Νέος κινητήρας 1.2 DUALJET
Ο νέος κινητήρας 1.2 DUALJET (K12D) διαθέτει σύστημα
διπλού ψεκασμού σε κάθε κύλινδρο για υψηλή θερμική
απόδοση. Τεχνολογικές καινοτομίες συμβάλλουν στην
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της
σχέσης συμπίεσης, τον μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων που
επενεργεί άμεσα από χαμηλό εύρος στροφών κινητήρα και
λειτουργεί σε μεγάλο εύρος γωνιών του στροφάλου, μια
αντλία λαδιού μεταβλητής χωρητικότητας που μπορεί να
διατηρήσει χαμηλή υδραυλική πίεση σε χαμηλές θερμοκρασίες
κινητήρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπεκ ψύξης εμβόλου
που εκμηδενίζουν τις ψυκτικές απώλειες και τον θόρυβο του
κινητήρα.
12

- -

13

Advanced

14

Efficient

Connected

15

Χρώματα.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές εκπλήσσουν ευχάριστα.
Από τη δυναμική μάσκα χρωμίου μέχρι τις επανασχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου
και από την αεροδυναμική οροφή ως τη λαβή των θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος, αυτό το αυτοκίνητο είναι γεννημένο για να ξεχωρίζει.

16

Burning Red Pearl Metallic

Speedy Blue Metallic

Mineral Gray Metallic

Fervent Red

Burning Red Pearl Metallic ×Super Black Pearl

Frame Orange Pearl Metallic ×Super Black Pearl

Pure White Pearl

Premium Silver Metallic

Super Black Pearl

Rush Yellow Metallic ×Premium Silver Metallic

Speedy Blue Metallic×Super Black Pearl

17

GLX

GL+

GLX

Αυτόματη λειτουργία φώτων
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων
(High Beam Assist)
Kιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT *2

GL

GL+

GLX

GL+

GLX











-









































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 CVT)
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις
Οθόνη πολλαπλών εκδόσεις με MT)
Ένδειξη μέσης / τρέχουσας ταχύτητας
ενδείξεων
Ψηφιακό ρολόϊ
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαίας/
μέσης) και αυτονομίας
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας

/

-



/

-



-/ 


/

-



-/








































































/

-

/

-

-/ 

/

-

-/ 





















4WD









-

-













-



-



























-

-





























































Στροφόμετρο











Χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι (μόνο στην έκδοση με CVT)

-

-



-

-

Υπενθύμιση αναμμένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα











Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών











Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου





















-



















ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ











Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 12V











-

-



-



Σύστημα Engine Auto Stop Start





















-

-

-













-

Φίλτρο Μικροσωματιδίων-GPF (Gasoline Particulate Filter)
Radar Brake Support



-

-










-



























-

-



-















-













































































Σύστημα Προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου









Σύστημα Aναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)









Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας
(Rear Cross Traffic Alert)
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign
Recognition)











Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ® *3
με Traction Control
ABS με EBD































Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω)
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*4









Πλευρικές δοκοί ασφαλείας















Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''



















-















-





-

-









Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας













-







-







Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)









Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

-

-



Dual Sensor Brake Support (DSBS)







Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες











Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

-

-



-



Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες











Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)

-







































Σύστημα ''Hill Ηold''











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

















-

-































2WD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ολικό μήκος
Ολικό πλάτος
Ολικό ύψος
Μεταξόνιο
Εμπρός
Μετατρόχιο

Πίσω

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

2WD: 1.530 (GL), 1.520 (GL+/GLX)
4WD: 1.515

ΒΕΝΖΙΝΗ
1.2 DUALJET + HYBRID
4WD (ALLGRIP AUTO)

(χιλιοστά)
3.845
(χιλιοστά)
1.735
(χιλιοστά)
1.495
(χιλιοστά)
2.450
(χιλιοστά) 1.530(GL)/1.520(GL+,GLX)
1.530(GL)/1.520(GL+)/
(χιλιοστά)
1.525 (GLX)
(μέτρα)
4,8
(χιλιοστά)
120

(ίπποι/σ.α.λ.)
(Nm/σ.α.λ.)

2WD

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θέσεις επιβατών

1.520

Χώρος
αποσκευών

1.515

Ρεζερβουάρ

Καθίσματα σε όρθια θέση/με κλίση*3
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα*3
Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος

 Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
– Δεν διατίθεται

*1 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της
Bluetooth SIG, Inc.				
*2 Προσφέρεται προαιρετικά στις δικίνητες εκδόσεις.
*3 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.			
*4 Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του
μεσαίου πίσω καθίσματος.			
ΜΤ: Μηχανικό κιβώτιο, CVT: Kιβώτιο συνεχώς
μεταβαλλόμενων σχέσεων			
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.		
		

1η
2η
3η
Σχέσεις
4η
μετάδοσης
5η
6η
Όπισθεν
Τελική σχέση μετάδοσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων
Χαμηλή φάση
Mεσαία φάση
Κατανάλωση
Υψηλή φάση
(WLTP)
Πολύ υψηλή φάση
Συνδυασμένος κύκλος
Εκπομπές CO2
Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα*1
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα)*1
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύστημα διεύθυνσης
Εμπρός
Φρένα
Πίσω
Εμπρός
Ανάρτηση
Πίσω
Ελαστικά
ΒΑΡΗ
Απόβαρο (ελάχιστο/ με πλήρη εξοπλισμό)
Μικτό Βάρος

Συγχρονισμένου Τύπου (WA05B)
Μοτέρ & Ηλεκτρογεννήτρια
2,6/800

(ίπποι/σ.α.λ.)
5MT
3,545
1,904
1,240
0,914
0,717
3,272
4,294

(λίτρα/100χλμ.)
(λίτρα/100χλμ.)
(λίτρα/100χλμ.)
(λίτρα/100χλμ.)
(λίτρα/100χλμ.)
(γραμ./χλμ.)
(χλμ./ώρα)
(δευτ.)

5,1-5,2
4,2
4,1-4,2
5,4
4,7-4,8
106-107
180
13,1

CVT
4,006~0,550
(Xαμηλή
4,006~1,001
Υψηλή
2,200~0,550)
3,771
3,757
Euro 6d
5,6-5,8
4,6-4,7
4,4
5,8-6,0
5,1-5,2
115-117
175
12,2

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

5,7-5,8
4,8-4,9
4,7
6,2
5,4
121

865 / 911
1.365

925 / 946
1.375

2,450

2WD: 1.530 (GL), 1.520 (GL+/GLX)
4WD: 1.515

3,845

mm

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

170
13,8

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

(λίτρα)
(λίτρα)
(λίτρα)
(λίτρα)

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

HΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Είδος
Σύστημα
Μέγιστη ισχύς
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τύπος κιβωτίου

4WD (ALLGRIP AUTO)

5
265
579
947
37

1.525

K12D
4
16
1.197
73,0×71,5
13,0
83/6.000
107/2.800
Ψεκασμός πολλαπλών σημείων

(κ.εκ.)
(χιλιοστά)

ΒΕΝΖΙΝΗ
1.2 DUALJET + HYBRID

975 / 991
1.420

2WD: 1,495
4WD: 1,520

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
Σύστημα πλοήγησης
Tweeters (2)
Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι

GL+

2WD

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

2,450
3,845

1,735

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 LED
Πίσω φώτα LED
Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων
Προβολείς ομίχλης εμπρός
Φώτα ημέρας LED
Λειτουργία φώτων ‘Guide me Home/lead to vehicle‘
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων
με διακοπτόμενη λειτουργία
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλυστική
συσκευή
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι

GL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1,2lt DUALJET + HYBRID
4WD

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 / ασημί
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 / ασημί
Φώς στο χώρο αποσκευών
Εταζέρα χώρου αποσκευών

1,2lt DUALJET + HYBRID
2WD

1,735

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Z

19
mm

