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1 000 лв. ECO BONUS за модела
ЦЕНА

ЦЕНА С ECO BONUS

ЛИЗИНГ

НАЕМ

GL

1.2 DUALJET, 90 кс, 5МТ, 2WD

23 990

22 990

215

289

GL+

1.2 DUALJET, 90 кс, 5МТ, 2WD
1.2 DUALJET, 90 кс, AGS, 2WD
1.2 DUALJET, 90 кс, 5MT, 4WD

27 990
29 990
30 990

26 990
28 990
29 990

253
271
281

339
365
377

GLX

1.2 DUALJET, 90 кс, 5МТ, 2WD
1.2 DUALJET, 90 кс, AGS, 2WD
1.2 DUALJET, 90 кс, 5MT, 4WD
1.2 DUALJET + HYBRID, 90 кс, 5МТ, 2WD
1.2 DUALJET + HYBRID, 90 кс, 5МТ, 4WD

31 390
32 990
33 690
32 490
35 490

30 390
31 990
32 690
31 490
34 490

285
300
306
295
323

382
402
411
396
434

• Опции с доплащане: едноцветен металик - 790 лв. с вкл. ДДС, двуцветен металик - 1 190 лв. с вкл. ДДС; аларма - 370 лв. с вкл. ДДС.
• Еко такса се доплаща към каталожната цена 140 лв. с вкл. ДДС.
• Посочените цени и лизингови вноски са в лева с вкл. ДДС. Посочените наемни вноски са в лева без вкл. ДДС.
• ЛИЗИНГОВАТА ВНОСКА е изчислена при финансов лизинг със срок 72 месеца, 20% първоначална вноска, 20% остатъчна стойност, 2.95% плаващ
лихвен процент, ГПР*: 10.08%. Oбщо дължими плащания*: 19 890.82 лв. с вкл. ДДС с включен ECO BONUS. (*за GL)
• НАЕМНАТА ВНОСКА е изчислена при оперативен лизинг за период от 60 месеца с включен ECO BONUS.
• SUZUKI България си запазва правото да променя цените и оборудването без предупреждение.

ново: 7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 140 000 км (което настъпи първо).
ново: 7 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ до най-близкия оторизиран сервиз на SUZUKI.
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

• покривало на багажното отделение

• анти-блокираща система на спирачките с електронен контрол по

• бутон за отваряне на резервоара отвътре

колелата и система за подпомагане при аварийно спиране

• комплект за ремонт на гуми

(ABS-EBD-BAS)

• отопляемо задно стъкло

• електронно стабилизираща програма (ESP)

• USB вход в централната конзола

• електронен контрол върху пътното поведение на автомобила (TCS)

• 12V контакт в централната конзола и багажника

• система за следене налягането в гумите (TPMS)

• фабрична стерео уредба (Radio&CD-MP3) с управление от волана

• активни предпазни колани със звукова сигнализация и регулиране

• Bluetooth - система за свързване с телефон с управление от волана

на височина и пренатягане

Екстериор и интериор

• въздушни възглавници за водача и спътника (2 броя)

• фабрични стоманени джанти с тасове (15 инч.); гуми - 175/65R15

• 4 допълнителни странични въздушни възглавници тип „завеси”

• светлини "Изпрати ме до вкъщи"

• система за деактивиране на въздушните възглавници

• дневни светлини

• възможност за блокиране на задните врати

• LED стоп светлини

• имобилайзер

• халогенни главни фарове

• странични греди за безопасност

• тонирани стъкла

• безопасни (чупещи се) педали

• дръжки на вратите в цвета на купето

• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад

• външни огледала в цвета на купето

Комфорт и комуникации

• брони в цвета на купето

• 3-лъчев волан с регулиране на височината

• предна решетка в черно с декоративна лайсна

• електроусилвател на волана

• предни чистачки с интервал; задна чистачка с пръскалка

• централно заключване с дистанционно управление

• сенник с огледало за водача и пътника до него

• електрически управляеми предни прозорци

• осветление на тавана (3 позиции)

• електрически управляеми външни огледала

• поставка за чаши и стойки за бутилки в предни и задни врати

• климатик с поленов филтър

• скоростен лост в черно със сребристи детайли

• автоматични светлини

• бутон на ръчната спирачка в хром

• борд компютър, трип компютър и индекс за външна температура

• вътрешни дръжки на вратите в оранжев / титаниев цвят

• напомняне за включени светлини, отворени врати, непоставени колани

• централна конзола в оранжев / титаниев цвят

на водача и пътниците, смяна на масло
• делима задна облегалка (60:40)

• вътрешна тапицерия на вратите в бяло и черно

• подглавници на задните седалки (3)

• декоративни пръстени на вентилационните изходи в сребрист цвят

www.suzuki.bg

• текстилна тапицерия на седалките с детайли в оранжев / титаниев цвят

Ниво на оборудване GL+
в допълнение на ниво на оборудване GL:
Сигурност

• отопляеми външни огледала

• AllGrip Auto (само при 4WD)

• задни седалки с плъзгаща функция

• асистент при потегляне при наклон (Hill Hold) (само при 2WD с AGS и 4WD)

• делима задна облегалка (50:50)

• асистент при спускане при наклон (Hill Decent Control) (само при 4WD)

• подглавници на задните седалки (2)

Комфорт и комуникации

Екстериор и интериор

• 6.2” тъч дисплей с Radio/CD, с връзка към смартфон и

• фабрични алуминиеви джанти (16 инч.); гуми - 175/60R16

камера за задно виждане

• тонирани задни стъкла с допълнителен процент

• отопляеми предни седалки

• релси на покрива

• регулиране на седалката на водача на височина

• защитни вежди на калниците

Ниво на оборудване GLX
в допълнение на ниво на оборудване GL+:
Сигурност

Екстериор и интериор

• Dual Camera Brake Support

• странични огледала с вградени мигачи

• Auto Stop Start система на двигателя (само при SHVS)

• предна решетка в черно с хромирани декоративни елементи

Комфорт и комуникации

• LED светлини

• навигационна система

• LED дневни светлини

• Cruise Control система с управление от волана

• предни фарове за мъгла с хромирани декоративни елементи

• електрически управляеми задни прозорци

• автоматично регулиране на обсега на предните фарове

• система за безключов достъп и стартиране на автомобила

• кожена тапицерия на волана

• климатроник с поленов филтър

• джоб на гърба на облегалката на предната седалка

• колонки тип "пищялки" (2)
• осветление на таблото
Цветове

NEON BLUE METALLIC (ZWC)

FLAME ORANGE PEARL METALLIC (ZWD)

HELIOS GOLD PEARL METALLIC (ZWE)

SPEEDY BLUE PEARL METALLIC (ZWG)

SUPER BLACK PEARL METALLIC (ZMV)

PREMIUM SILVER METALLIC (ZN1)

MINERAL GRAY METALLIC (ZMW)

NEON BLUE METALLIC / SUPER BLACK PEARL (CFJ)

FERVENT RED (ZNB)

PURE WHITE PEARL METALLIC (ZVR)

FLAME ORANGE PEARL METALLIC / SUPER BLACK PEARL (CFK)

HELIOS GOLD PEARL METALLIC / SUPER BLACK PEARL (CFL)

FERVENT RED / SUPER BLACK PEARL (CFH)

PURE WHITE PEARL METALLIC / SUPER BLACK PEARL (CA1)

