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ИНТЕРИОР

Осветление на тавана (3 позиции)
Плафони за четене на карта отпред (2 позиции)
Плафони за четене на карта отпред (3 позиции)
Поставка за очила при лампата на тавана
Осветление в жабката
Осветление в краката на водача и пътника на предната седалка
Осветление в долната част на централната конзола
Сенник с огледало / осветление за водача и пътника до него
Поставки за чаши отпред (2)
Стойки за бутилки на предни и задни врати (4)
USB порт в централната конзола
12V контакт в централната конзола
12V контакт в багажника
Часовник в централната конзола
Подпора за отпочиване на левия крак
Хромирани вътрешни дръжки на вратите
Декоративни пръстени на вентилацията
Декоративни лайсни от вътрешната страна на вратите
Декоративна лайсна върху централната конзола в сребрист цвят / сребрист цвят с мотив
Тапицерия под централната конзола
Бутон на ръчната спирачка
Регулиране на шофьорската седалка по височина
Джоб на гърба на облегалката на пасажера
Текстилна тапицерия с бял шев
Тапицерия с велур
Текстилна облицовка на вратите
Велурена облицовка на вратите
Делима задна облегалка (60:40)
Подлакътник отпред
Тапицирани с кожа подлакътници на вратите
Покривало на багажното отделение
Куки в багажното отделение
Осветление в багажното отделение
Затъмнени задни стъкла
Вътрешно огледало ден - нощ / с автоматично регулиране на яркостта
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране на височината
Кожена тапицерия на волана
Оборотомер
3,5” LCD екран
4,2” LCD цветен екран
Индикация за режим на превключване на предавките (само при ΑΤ)
Индикация за препоръчителната скорост*2
Мулти-информационен
Индикация за средната скорост
дисплей
Дигитален часовник
Индикация за външната температура
Индикация за избрания режим на задвижване на колелата
Индикация за разхода на гориво (моментен / среден)
Индикация за ниско ниво на гориво
Индикация за ниско налягане в гумите
Напомняне със светлина и звук за непоставени колани
Индикация за непоставени колани на задната седалка
Напомняне за смяна на маслото
Напомняне за отворена врата
Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя
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КОМФОРТ

Електрически предни прозорци
Електрически задни прозорци
Централно заключване на вратите от мястото на водача
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
Адаптивна Cruise Control система с ограничение на скоростта от волана
Радио / CD / MP3 с управление от волана, 4 тонколонки
Bluetooth*3 система с управление от волана
7" тъч дисплей с връзка към смартфон и камера за задно виждане
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Навигационна система
Колонки тип "пищялки" (2)
Електрически регулируеми външни огледала
Отопляеми външни огледала
Електрически сгъваеми външни огледала с вградени мигачи
Отопляеми предни седалки
Автоматични светлини
Автоматични чистачки
Автоматична скоростна кутия *4
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ЕКСТЕРИОР

Стоманени джанти с тасове (215/60R16)
Алуминиеви джанти (215/55R17)
Двуцветни алуминиеви джанти (215/55R17)
Комплект за ремонт на гуми
Халогенни главни фарове
LED светлини
Къси светлини с LED прожектор с декоративен кръг в синьо
Автоматично регулиране на фаровете
Предни фарове за мъгла
Дневни светлини
LED задни светлини
Външни огледала в цвета на купето
Тонирани стъкла
Тонирани задни стъкла с допълнителен процент
Защитни вежди на калниците в черно
Декоративни странични елементи на предния капак в черно / хром
Предна декоративна решетка в черно / хром
Предна и задна броня в цвят
Релси на покрива в цвят
Дръжки на вратите в цвета на купето
Предни чистачки с две скорости и интервал
Задна чистачка с пръскалка
Електромагнитно отваряне на багажника
Панорамен люк
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Автоматична Stop Start система
Филтър за твърди частици (Gasoline Particular Filter)*5
Dual Sensor Brake Support (DSBS)
Разпознаване на мъртва точка (Blind Spot Monitor)
Предупреждение за странично приближаващ автомобил (Rear Cross Traffic Alert)
Разпознаване на пътни знаци (Traffic Sign Recognition)
Radar Brake Support (RBS)
Въздушна възглавница за водача и пътника до него
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника до него
Въздушни възглавници за главите тип ''завеса''
Въздушна възглавница за коленете на шофьора
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
Предни предпазни колани с регулиране на височината и пренатягане
Задни предпазни колани с пренатягане (с изключение на средната задна седалка)
Система за деактивиране на въздушните възглавници
Електронна стабилизираща система ESP®*6 с Traction Control
ABS с EBD (електронно разпределение на спирачното усилие)
Система за контрол при спускане по наклон (Hill Decsent Control)
Асистент при аварийно спиране (Brake Assist)
Предупреждение при аварийно спиране
Превантивно заключване за деца при задните врати
ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка (2)
Странични греди за безопасност
Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
Сензори за паркиране отпред и отзад
Изведени на волана планки за механична смяна на предавките (само при ΑΤ)
Система за отключване на скоростния лост (само за ΑΤ)
Имобилайзер
Система за предотвратяване на кражба
Ключалки със свободен ход
Безопасни (чупещи се) педали
Основно оборудване

Опция

-

-

-

-

- Не се предлага

*1

Панорамният шибидах е наличен единствено със светлина за разчитане на карта отпред (3 позиции) и калъф за очила при лампата на тавана.
При моделите с механична скоростна кутия и автоматилна скоростна кутия в ръчен режим на управление.
*3
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
*4
Автоматичната скоростна кутия по желание може да бъде комбинирана с версиите GLX в съчетание с панорамен шибидах.
*5
Налично като базово оборудване с 1.0lt двигател.
*6
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.
*2

ΜΤ: Механична скоростна кутия
ΑΤ: Автоматична скоростна кутия
Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

