БЕНЗИН

ОБОРУДВАНЕ

1.2L DUALJET
+ HYBRID

1.2L DUALJET
2WD

ИНТЕРИОР
Осветление на тавана (3 позиции)
Плафон за четене на карта отпред
Вътрешно огледало ден - нощ
Сенник с огледало за водача и пътника до него
Поставки за чаши отпред (2) / отзад (1)
Стойки за бутилки в предните и задните врати (4)
USB порт в централната конзола
12V извод в централната конзола (отпред и отзад)
Подпора за отпочиване на левия крак
Скоростен лост в черно с хром елементи
Бутон на ръчната спирачка в хром
Сребристи декоративни ивици на вратите
Дръжки на вратите в хром
Текстилна облицовка на вратите предни / задни
Регулиране на шофьорската седалка на височина
Джобове на гърба на предните седалки
Текстилна тапицерия
Делима задна облегалка (60:40)
Подглавници на задната седалка (3)
Подлакътник
Покривало на багажното отделение
Осветление в багажното отделение
Двоен товарен под
ЕКСТЕРИОР
Тонирани стъкла
Затъмнени задни стъкла
Спойлер на покрива с вградена трета стоп светлина
Дръжки на вратите в цвета на купето / хром
Външни огледала с вградени мигачи
Външни огледала в цвета на купето
Декоративна лайсна в хром в основата на прозорците
Декоративна лайсна в хром на багажника
Предна решетка с декоративна лайсна в хром
Стоманени джанти с тасове (175/65R15)
Алуминиеви джанти (185/55R16)
Комплект за ремонт на гуми
Халогенни главни фарове
HID фарове
LED стоп светлини / LED светлини за мъгла
Ръчно регулиране на фаровете
Предни фарове за мъгла
LED дневни светлини в предната броня
LED дневни светлини в фаровете
Светлини "Изпрати ме до вкъщи"
Предни чистачки с две скорости
Задна чистачка
Електромагнитно отваряне на багажника
Нагревател на задното 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
Автоматичен климатик
Поленов филтър
Адаптивна Cruise Control система с управление от волана
Радио / CD / MP3 с управление от волана, 4 тонколони
7-инчов тъч дисплей с връзка към смартфон и камера за задно виждане
Навигационна система
Колонки тип "пищялки" (2)
Bluetooth*1 система с управление от волана
Електрически регулируеми външни огледала
Отопляеми външни огледала
Отопляеми предни седалки
Автоматични светлини
Безстепенна автоматична скоростна кутия CVT
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране на височината
3-лъчев волан с регулиране в дълбочина
Кожена тапицерия на волана
Мулти-информационен
4,2" цветен LCD екран
дисплей
Индикация за избраната предавка (за CVT)
Индикация за препоръчителната предавка (за MT)
Индикация за средна скорост
Дигитален часовник
Индикация за външна температура
Индикация за енергия (за модификация с HYBRID)
Индикация за разход на гориво
Индикация за ускорение
Индикация за мощност и въртящ момент
Напомняне за отворена врата
Напомняне за смяна на масло
Декоративни пръстени на вентилацията в хром
Индикация за ниско налягане в гумите
Оборотомер
Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя
Индикация за непоставени предпазни колани на задната седалка
Индикация с LED светлина и звук за непоставени предпазни колани на шофьора и пътника
Индикация за ниско ниво на горивото
БЕЗОПАСНОСТ
Auto Stop Start система на двигателя
Radar Brake Support
Въздушни възглавници 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 програма ESP ® *4 с Traction Control
ABS с EBD (електронно разпределение на спиръчното усилие)
Асистент при аварийно спиране (Brake Assist)
Привантивно заключване за деца при задните врани
ISOFIX точки за 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'' (само за модификациите с CVT)
Система за следене налягането в гумите (TPMS)
Имобилайзер
Безопасни (чупещи се) педали
Стандартно оборудване
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*1

Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
Стандартно оборудване за модификации с CVT, 1,2 GLX HYBRID.
Предлага се само за модификация GL+ и GLX 1,2 DUALJET двигател.
*4
ESP® е търговска марка на Daimler AG. ESP® помага за контрола на сцеплението на автомобила в случай при загуба на управлвение, но не осигурява абсолютна стабилност при всякакви
условия и не замества спирачната система.
*2
*3

ΜΤ: Механична скоростна кутия, CVT: Безстепенна автоматична скоростна кутия
Оборудването варира в зависимост от модификацията.
МИРКАТ ООД - официален вносител на Suzuki Motor Corporation, си запазва правото да променя техническите характеристики и оборудването на автомобила без предупреждение.

