SUZUKI
S-CROSS
ЦЕНОВА ЛИСТА / 1 март - 15 юли 2019

1 500 лв. ECO BONUS за модела

GL

1.0 BOOSTERJET, 112 кс, 5МТ, 2WD

ЦЕНА
32 990

ЦЕНА С ECO BONUS
31 490

ЛИЗИНГ
290

НАЕМ
381

GL+

1.0 BOOSTERJET, 112 кс, 5МТ, 2WD
1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6МТ, 2WD
1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6AТ, 2WD
1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6MТ, 4WD
1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6AТ, 4WD

37 690
40 790
44 790
45 990
49 990

36 190
39 290
43 290
44 490
48 490

333
362
398
409
446

437
474
523
537
585

GLX

1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6MТ, 4WD

48 190

46 690

430

563

GLX SR

1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6MТ, 4WD
1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6AТ, 4WD

51 190
55 190

49 690
53 690

457
494

599
658

• Опции с доплащане: цвят металик - 890 лв. с вкл. ДДС; аналогова аларма - 370 лв. с вкл. ДДС, цифрова аларма - 430 лв. с вкл. ДДС.
• Еко такса се доплаща към каталожната цена 140 лв. с вкл. ДДС.
• ЛИЗИНГОВАТА ВНОСКА е в лв. с ДДС и е изчислена на база посочената цена с ECO BONUS в лв. с ДДС при финансов лизинг със срок 72 месеца, 20% първоначална
вноска, 20% остатъчна стойност, 2.49% ПРОМОЦИОНАЛЕН лихвен процент . ГПР*: 9.49%. Oбщо дължими плащания*: 33 835.63 лв. с вкл. ДДС (*за GL).
• НАЕМНАТА ВНОСКА е в лв. без ДДС и е изчислена на база посочената цена с ECO BONUS в лв. с ДДС при оперативен лизинг за период от 60 месеца,
100 000 км пробег и без включени допълнителни разходи.
• SUZUKI България си запазва правото да променя цените и оборудването без предупреждение.

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 140 000 км (което настъпи първо).
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
• анти-блокираща система на спирачките с електронен контрол по
колелата и система за подпомагане при аварийно спиране
(ABS-EBD-BAS)
• електронно стабилизираща програма (ESP)
• електронен контрол върху пътното поведение на автомобила (TCS)
• асистент при потегляне при наклон (Hill Hold Assist)
• активни предпазни колани със звукова сигнализация и регулиране
на височина и пренатягане
• въздушни възглавници за водача и спътника (2 броя)
• допълнителна въздушна възглавница за коленете на водача
• 4 допълнителни странични въздушни възглавници тип „завеси”
• система за следене на налягането в гумите
• възможност за блокиране на задните врати
• ключалки със свободен ход
• имобилайзер
• странични греди за безопасност
• безопасни (чупещи се) педали
• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад
• ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка (2)
Комфорт, управление и комуникации
• автоматична Start Stop система
• електрически предни и задни прозорци
• централно заключване с дистанционно управление
• климатик с поленов филтър
• Cruise Control с управление от волана
• Radio /CD /MP3 с управление от волана, 4 тонколонки
• Bluetooth система с управление от волана
• електрически управляеми външни огледала
• електроусилвател на волана
• 3-лъчев волан с регулиране на височината
• мулти-информационен дисплей с индикация за:
скорост, предавка, раход на гориво, външна температура и др.
• USB вход в централната конзола
• 12V контакт в централната конзола и багажника

Екстериор и интериор
• фабрични стоманени джанти с тасове (16 инч.); гуми - 215/60R16
• комплект за ремонт на гуми
• дневни светлини
• халогенни главни фарове
• автоматично регулиране на фаровете
• външни огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
• предна декоративна решетка с хромирани детайли
• защитни вежди на калниците в черно
• задна броня и странични прагове в черно
• релси на покрива в черно
• тонирани стъкла
• електромагнитно отваряне на багажника
• предни чистачки с 2 скорости и интервал;
задна чистачка с пръскалка
• сенник с огледало и осветление за водача
• плафони за четене на карта (2 позиции)
• осветление на тавана (3 позиции)
• осветление в жабката и багажното осветление
• сенник с огледала и осветление за водача
• поставка за чаши (2) и стойки за бутилки в предни
и задни врати (4)
• подпора за отпочиване на левия крак
• сребристи декоративни пръстени на вентилационите изходи
• хромирани декоративни елементи при скоростния лост
(само за МТ)
• регулиране на шофьорската седалка по височина
• делима задна облегалка (60:40)
• подлакътник отпред
• куки в багажното отделение
• текстилна тапицерия
• текстилна облицовка на вратите

suzuki.bg

Ниво на оборудване GL+
в допълнение на ниво на оборудване GL:
Сигурност
• задвижване AllGrip (само за 4WD)
• система за отключване на скоростния лост (само за AT и TCSS)
Екстериор и интериор
• фабрични алуминиеви джанти (17 инч.); гуми - 215/55R17
• LED дневни светлини; LED задни светлини
• LED главни фарови (къси и дълги)
• предни фарове за мъгла
• задна броня и странични прагове в сребристо
• релси на покрива в сребристо
• плафони за четене на карта (3 позиции)
• осветление в краката на водача и пътника до него
• осветление в долната част на централната конзола
• електрохроматично огледало за обратно виждане
• сенник с огледало и осветление за водача и пътника до него
• поставка за чаши (4) и стойки за бутилки в предни и задни врати (4)
• хромирани вътрешни дръжки на вратите
• сребристи декоративни елементи при скоростния лост
(само за AT и TCSS)
• текстилна тапицерия с шев
• регулиране на облегалката на задната седалка (2 места)
• подлакътник отпред и отзад
Комфорт, управление и комуникации
• система за безключов достъп и стартиране на автомобила
(Keyless Push Start)
• двузонов климатроник с поленов филтър
• 7-инчов тъч дисплей с връзка към смартфон и камера за задно виждане
• колонки тип "пищялки" Tweeters (2)
• електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала
с вградени мигачи
• отопляеми предни седалки
• автоматични чистачки
• сензор за автоматични светлини
• кожен волан
• изведени на волана планки за механична смяна
на предавките (само за АТ и TCSS)

Ниво на оборудване GLX
в допълнение на ниво на оборудване GL+:
Сигурност
• Radar Brake Support
• адаптивен Cruise Control с управление от волана
• предупреждение при аварийно спиране
• сензори за паркиране отпред и отзад
Екстериор и интериор
• фабрични алуминиеви джанти Колор (17 инч.); гуми - 215/55R17
• релси на покрива в цвят алуминий
Комфорт, управление и комуникации
• навигационна система със слот за SD карта
• централен високоговорител

Ниво на оборудване GLX SR
в допълнение на ниво на оборудване GLX:
Екстериор и интериор
• панорамен покрив
• кожена тапицерия

Цветове:

SPHERE BLUE PEARL METALLIC (ZQ4)

SILKY SILVER METALLIC (ZCC)

COOL WHITE PEARL METALLIC (ZNL)

ENERGETIC RED PEARL METALLIC (ZQ5)

CANYON BROWN PEARL METALLIC (ZQ3)

GALACTIC GREY METALLIC (ZCD)

MINERAL GREY METALLIC (ZQ6)

SUPERIOR WHITE (26U)

COSMIC BLACK PEARL METALLIC (ZCE)

