SUZUKI
JIMNY
ЦЕНОВА ЛИСТА
1 - 31 декември 2017
Двигател

Бензин - 1.3 VVT, 85 кс

Скоростна
кутия

5МТ

Оборудване
Metal Top 3 врати

4WD

4АТ

Цена

Коледна
отстъпка

Коледна
цена

Цена

Коледна
отстъпка

Коледна
цена

33 590

- 9%

30 567

37 390

- 9%

34 025

• Цвят металик се доплаща към каталожната цена 690.00 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 са в български лева с включен ДДС.
• Suzuki България си запазва правото да променя цените и оборудването без предупреждение.

КОЛЕДНА
ОТСТЪПКА
- 9%

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 Metal Top:
Сигурност
• анти-блокираща система на спирачките с електронен контрол
на усилието по колелата и система за подпомагане при
аварийно спиране (ABS-EBD)
• електронна система за контрол (ESC)
• система за мониторинг на налягането на гумите (TPMS)
• въздушни възглавници за водача и спътника (2 броя)
• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад
• странични предпазни греди
Екстериор и интериор
• фабрични алуминиеви джанти (15 инч.); гуми - 205/70 R15
• халогенни фарове
• отопляемо задно стъкло с чистачка и измиващ механизъм
• тонирани стъкла
• текстилна тапицерия на седалките
• информационен дисплей с информация за час, температура
• осветление (3 позиции)
• джоб за документи
• подова конзола
Комфорт и комуникации
• електрически управляеми стъкла
• електрически управляеми външни огледала
• централно заключване с дистанционно управление
• климатик
• хидроусилвател на волана
• регулируеми задни седалки
• фабрична стерео уредба (RCD)

Цветове:

Quasar Grey Metallic (ZMA)

Silky Silver Metallic (Z2S)

Bluish Black Pearl Metallic (ZJ3)

Superior White (26U)

Bison Brown Pearl Metallic (ZUF)

Steel Silver Metallic (ZVC)

Cool Khaki Pearl Metallic (ZVD)

SUZUKI JIMNY E НЕПОВТОРИМ - ИНТЕЛИГЕНТЕН В ГРАДА, ДИВ СРЕД ПРИРОДАТА.

www.suzuki.bg

