1.2 DUALJET

ОБОРУДВАНЕ

2WD
GL

ИНТЕРИОР
Осветление на тавана (3 позиции)
Вътрешно огледало ден - нощ
Сенник с огледало / осветление за водача и пътника до него
Поставки за чаши отпред (2) / отзад (1)
Стойки за бутилки на предните и задните врати (4)
USB порт в централната конзола
12V контакт в централната конзола
Подпора за отпочиване на левия крак
Скоростен лост в черно със сребристи детайли
Бутон на ръчната спирачка в цвят
Вътрешни дръжки на вратите в оранжев или титаниев цвят*1
Централна конзола в оранжев или титаниев цвят*1
Вътрешна тапицерия на вратите бяло и черно
Регулиране на височината на седалката на водача
Джоб на гърба на облегалката на предната седалка
Тапицерия на седалките с детайли в оранжев или титаниев цвят *1
Делима задна облегалка (60:40)
Подглавници на задните седалки (3)
Делима задна облегалка (50:50)
Задни седалки с плъзгаща функция
Подглавници на задните седалки (2)
Ръкохватка за пътници
Бутон за отваряне на резервоара от вътре
Покривало на багажното отделение
ЕКСТЕРИОР
Тонирани стъкла
Тонирани задни стъкла с допълнителен процент
Релси на покрива
Защитни вежди на калниците
Дръжки на вратите в цвета на купето
Външни огледала с вградени мигачи
Външни огледала в цвета на купето
Предна решетка с хромирани декоративни елементи
Брони в цвета на купето
Стоманени джанти с тасове (175/65R15)
Алуминиеви джанти (175/60R16)
Комплект за ремонт на гуми
Халогенни фарове
LED светлини
LED стоп светлини
Автоматично регулиране на обсега на предните фарове
Предни фарове за мъгла
Дневни светлини
Светлини 'Изпрати ме до вкъщи'
Предни чистачки с две скорости и интервал
Задна чистачка с пръскалка
Отопляемо задно стъкло
КОМФОРТ
Електрически предни прозорци
Електрически задни прозорци
Централно заключване с дистанционно управление
Система за безключов достъп и стартиране на автомобила (Keyless Push Start)
Климатик
Климатроник
Поленов филтър
Cruise Control система с ограничение на скоростта от волана
Радио / CD / MP3 с управление от волана, 4 тонколонки
6.2” тъч дисплей с Radio/CD, с връзка към смартфон и камера за задно виждане
Навигационна система
Колонки тип "пищялки" (2)
Bluetooth*2 система с управление от волана
Електрически регулируеми външни огледала
Отопляеми външни огледала
Отопляеми предни седалки
Автоматични светлини
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране на височината
Осветление на таблото
Кожена тапицерия на волана
Индикация за избраната скорост
Индикация за средната скорост
Цифров часовник
Мулти-информационен
Индикация за външната температура
дисплей
Индикация за енергия (само за SΗVS)
Индикация за разхода на гориво (моментен /
среден)
Индикация за ниско налягане в гумите
Напомняне за отворена врата
Напомняне за смяна на маслото
Декоративни пръстени на вентилационните изходи в цвят
Оборотомер
Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя
Напомняне с LED светлина за непоставени задни колани
Напомняне с LED светлина и звук за непоставени колани на водача и пътника
Индикация за ниско ниво на гориво
БЕЗОПАСНОСТ
Автоматична Stop Start система (само за SHVS)
Dual Camera Brake Support
Въздушна възглавница за водача и пътника до него
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника до него
Въздушни възглавници за главите тип ''завеса''
Система за деактивиране на въздушните възглавници
Електронна стабилизираща система ESP®*3 с Traction Control
Grip Control система
ABS с EBD (електронно разпределение на спирачното усилие)
Асистент при аварийно спиране (Brake Assist)
Превантивно заключване за деца при задните врати
ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка (2)
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
Предни предпазни колани с регулиране на височината и пренатягане
Странични греди за безопасност
Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold) *4
Асистент при спускане при наклон (Hill Descent Control)
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
Имобилайзер
Безопасни (чупещи се) педали
Основно оборудване
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*1

В зависимост от цвета на купето.
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
*3
ESP® е търговска марка на Daimler AG. ESP® помага за контрол на сцеплението на автомобила в случай на загуба на управлението, но не осигурява
абсолютна стабилност при всякакви условия и не замества спирачната система.
*4
Hill Hold е стандарт във версия GL+ 2WD с AGS.
*2

ΜΤ: Механична скоростна кутия, AGS: Автоматична скоростна кутия (Auto Gear Shift)
Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

