SUZUKI SWACE
ЦЕНОВА ЛИСТА / ДЕКЕМВРИ 2021

GL+

1.8 FULL HYBRID, 122 к.с., e-CVT, 2WD

ЦЕНА
52 990

ОБЩ БОНУС*
4 500

ЦЕНА СЛЕД ОБЩ БОНУС
48 490

GLX

1.8 FULL HYBRID, 122 к.с., e-CVT, 2WD

55 990

4 500

51 490

• Опции с доплащане: Обикновен металик – 1190 лева с ДДС; специален металик – 1590 лева с ДДС
• Еко такса се доплаща към каталожната цена 140 лв. с вкл. ДДС.
• Посочените цени са в български лева с включен ДДС. SUZUKI България си запазва правото да променя цените, бонусите и оборудването без предупреждение.

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 140 000 км (което настъпи първо). 7 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ до най-близкия сервиз на SUZUKI.
5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 100 000 км (което настъпи първо) ЗА КОМПОНЕНТИТЕ НА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА.
*HYBRID

FOR U BONUS от 2 500 лв директно ценово предимство, защото правим хибридните автомобили достъпни за всички.

*SUZUKI

SCRAP BONUS от 2 000 лв при предаване на автомобил за рециклиране.

Ниво на оборудване GL+:
Сигурност
● Система за предотвратяване на сблъсък (Pre-Collision System)
● Система за автоматично превключване на дългите светлини (High Beam Assist)
● Система за разпознаване на пътни знаци (Road Sign Assist)
● Адаптивен круиз контрол
● Система за предупреждение при напускане на пътното платно
● Активна намеса на волана при напускане на пътното платно
● Система за позициониране по средата на платното
● Въздушни възглавници за водача / пътника
● Странични въздушни възглавници отпред (водач-пътник)
● Въздушни възглавници тип "завеса"
● Въздушна възглавница за коляно на водача
● 3-точкови предпазни колани отпред и отзад
● Система за контрол на стабилността
● ABS с EBD
● Заключване на задните врати за деца
● ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка
● Система за подпомагане при тръгване по наклон
● Система за следене на налягането в гумите (TPWS)
● Система за спешно повикване eCall
● Брави със система за предотвратяване на кражба
Комфорт, управление и комуникации
● Електрически предни / задни стъкла
● Селектор за профил на шофиране
● Централно заключване с дистанционно управление
● Система за безключово стартиране на автомобила (Keyless Push Start)
● Автоматичен двузонов климатик с функция S-FLOW
● Bluetooth* система с контроли на волана
● 8" сензорен екран с Android Auto и Apple CarPlay
● Камера за заден ход
● 4 предни и задни високоговорителя и 2 за високите честоти
● Регулиране на силата на звука спрямо скоростта
● Електрически сгъваеми и регулируеми външни огледала с вградени мигачи
● Отопляеми външни огледала
● Отопляеми предни седалки (водач и пътник)
● Отвори на климатик за пътниците отзад
● Автоматични светлини
● Автоматични чистачки
Ниво на оборудване GLX:
в допълнение на ниво на оборудване GL+:
Сигурност
● Система за следене на "сляпата зона" (Blind Spot Monitor)
● Система за следене на заден трафик при паркриране (Rear Cross Trafic Alert)
● Интелигентен паркинг асистент (S-IPA)
● Предни и задни сензори за паркиране

Екстериор и интериор
● 16" алуминиеви джанти
● LED светлини
● Функция за осветяване „Следвай ме до вкъщи“
● Предни фарове за мъгла
● LED дневни светлини
● LED задни светлини
● Затъмнени задни стъкла
● Релси на покрива в сребрист цвят
● Спойлер на покрива
● Дръжки и външни огледала в цвета на автомобила
● Лампи за четене на карта отпред
● Лампи за четене на карта отзад
● Вътрешно огледало ден - нощ / с автоматично затъмняване
● Поставки за чаши отпред (2) / отзад в централния подлакътник (2)
● Джобове за бутилки на предните и задните врати
● USB портове в централната конзола и предния подлакътник
● 12V контакт на предния подлакътник и в багажното отделение
● Кожена тапицерия на скоростния лост
● Декоративни елементи на вратата с хром
● Разделена задна седалка (60:40)
● Електрическа ръчна спирачка
● Централен преден / заден подлакътник
● Преградна мрежа в багажното отделение
● Куки за багаж (4)
● Осветление в багажното отделение
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
● Електрически усилвател на волана
● 3-лъчев волан с регулиране на височината
● Отопляем волан с кожена тапицерия
● 7.0" цветен LCD дисплей
● Индикация за скорост (средна / текуща)
● Дигитален часовник
● Дисплей за външна температура
● Индикация за екологично ускорение и оценка за шофиране
● Статистика за пътуването
● Индикация за разхода на гориво и автономия
● Напомняне със светлина и звук за непоставени колани на водача
● Напомняне на запалени светлини

Екстериор и интериор
● BI-LED светлини
● Осветление в краката на водача и пътника на предната седалка
● Централна конзола с възможност за безжично зареждане на
мобилен телефон
● Преден подлакътник с кожена тапицерия

suzuki.bg

Цветове:

BLACK MICA (209)
металик

DARK BLUE MICA (8x8)
металик

OXIDE BRONZE (6X1)
металик

PHANTOM BROWN (4W9)
металик

PLATINUM WHITE PEARL (089)
специален металик

PRECIOUS SILVER (1J6)
специален металик

SILVER METALLIC (1L0)
металик

SUPER WHITE (040)

