SUZUKI
CELERIO
ЦЕНОВА ЛИСТА
1 януари 2018г.
Бензин 1.0 VVT, 68 кс

Двигател
5МТ

Скоростна кутия

AGS

Оборудване

Цена

Цена след
ECO BONUS

GL

18 990

17 990

GLX

20 190

19 190

•
•
•
•
•

Цена след
ECO BONUS

Цена
na

20 790

21 790

Цвят металик се доплаща към каталожната цена 590.00 лева с включен ДДС.
Аларма се доплаща към каталожната цена 370.00 лева с включен ДДС.
Еко такса се доплаща към каталожната цена 140.00 лева с включен ДДС.
Посочените крайни цени и месечни вноски са в български лева с включен ДДС.
SUZUKI България си запазва правото да променя цените и оборудването без предупреждение.

ECO BONUS
ЗА МОДЕЛА
1 000 лв.

ГАРАНЦИЯ - 5 години или 100 000 км (което настъпи първо); 12 години срещу пробив от корозия.
Възможност за данъчен кредит при оперативен лизинг.
Възможност за обратно изкупуване на Вашия стар автомобил при покупка на ново SUZUKI.
Ниво на оборудване GL:
Сигурност
• анти-блокираща система на спирачките с електронен
контрол на усилието по колелата (ABS-EBD)
• електронно стабилизираща програма (ESP) с контрол
върху пътното поведение
• система за следене на налягането в гумите
• дневни светлини
• активни предни предпазни колани
• спирачен асистент (Brake Assist)
• 2 въздушни възглавници за водача и спътника
• 2 странични въздушни възглавници
• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад
• имобилайзер
• възможност за блокиране на задните врати
Екстериор и интериор
• фабрични метални джанти с тасове (165/65R14)
• коплект за ремонт на гума
• отопляемо задно стъкло с чистачка и измиващ механизъм
• дръжки на вратите в цвета на купето
• брони в цвета на купето
• външни огледала в цвета на купето
• текстилна тапицерия на седалките
• сенник с огледало и джоб за водача
• информационен дисплей с индикация за час, температура,
разход, предавка на скоростната кутия, оставащ пробег
• централно осветление на купето
• задна светлина за мъгла
• тонирани стъкла
• делими задни седалки - 60:40
Комфорт и комуникации
• електрически управляеми предни стъкла
• централно заключване с дистанционно управление
• настройка на седалката на водача на височина
• климатик с поленов филтър
• електроусилвател на волана
• отваряне на резервоара с бутон в купето
• фабрична стерео уредба Radio&CD-MP3
• Bluetooth с дистанционно на волана
• 2 тонколони на аудиосистемата
• 12V извод в централната конзола
• USB вход

www.suzuki.bg

Ниво на оборудване GLX
в допълнение на ниво на оборудване GL:
Сигурност
• 2 допълнителни въздушни възглавници тип „завеси”
Екстериор и интериор
• фабрични алуминиеви джанти (165/65R14)
• предни фарове за мъгла
• предна хром решетка
Комфорт и комуникации
• електрически управляеми предни и задни стъкла
• 6 тонколони на аудиосистемата
• електрически управляеми външни огледала
Ниво на оборудване GLX AGS
в допълнение на ниво на оборудване GLX:
Сигурност
• асистент при потегляне при наклонен терен
Цветове:

CERULEAN BLUE PEARL METALLIC (ZQE)

STAR SILVER METALLIC (ZTS)

SUPER BLACK PEARL METALLIC (ZTT)

SUPERIOR WHITE (ZQH)

ABLAZE RED PEARL METALLIC (ZTW)

MINERAL GRAY METALLC (ZTU)

