ОБОРУДВАНЕ

GL

GLX

ЕКСТЕРИОР
Гуми

165/65R14 + стоманени джанти с тасове
165/65R14 + алуминиеви джанти

Авариен комплект за поправка на спукана гума
Брони в цвета на купето
Предна решетка с декаративен хром елемент
Дръжки на вратите в цвета на купето
Халогенени фарове
Дневни светлини
Затъмнени стъкла
Светлина за мъгла отзад
Предни фарове за мъгла
Чистачки

-

-

Отпред: с 2 скорости (бърза, бавна) + интервална + пръскачка
Отзад: с 1 скорост + пръскачка

Нагревател за задното стъкло
Външни огледала

В цвета на купето
Електрически регулируеми

-

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
3-спицов уретанов волан с регулиране на височината
Електрическо подпомагане на волана
Оборотомер
Дигитален часовник
Уред за измерване на външната температура
Уред за измерване на разхода на гориво
Пробег
Индикатор за скоростна предавка
Напомняне със светлинен сигнал за изключване на светлините
Напомняне със светлинен и звуков сигнал за поставяне на предпазен колан на водача / падажера
Напомняне със светлинен сигнал за отворена врата
Предупреждение със светлинен сигналза ниско ниво на горивото
КОМФОРТ
Отпред
Електрически стъкла
Отзад
Централно заключване на вратите с превключвател от страната на водача
Дистанционно управление за заключване на вратите
Климатик с поленов филтър
Колонки (2)
Колонки (4)
Аудио
Радио/CD/MP3/Bluetooth®
Информационен дисплей интегриран в таблото с
показатели

-

-

ИНТЕРИОР
Седалка с регулиране на височината на водача
Джоб на облегалката (от страната на пасажера)
Делима задна облегалка (60:40)
Централно осветление в кабината (с 3 позиции)
Сенник на водача с огледало и джобче
Поставка за чаши отпред (2) / отзад (1)
Поставка за бутилка на задната врата (2)
USB вход в централната конзола
12V извод в централната конзола
Механизъм за дистанционно отваряне на капачката за зареждане с гориво
Покривна кора на багажното отделение
Закачалки в багажното отделение
Вътрешно огледало с функция ден и нощ
БЕЗОПАСНОСТ
Въздушни възглавници за водача и пътника до него
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника до него
Въздушни възглавници тип "завеса"
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
ISOFIX точки за закрепяне на детско столче
Заключване на задните врати
Антиблокираща система (ABS)
Елекртонна стабилизираща програма (ESP® )
Система за подпомагане на спирачката (Brake Assist)
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
Имобилайзер
Основно оборудване - Не се предлага
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
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.
Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

