SUZUKI VITARA
ЦЕНОВА ЛИСТА / ДЕКЕМВРИ 2021

HYBRID 48V
2WD

4WD

4WD
•
•
•
•

ЦЕНА

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6МТ, 2WD

44 990

GL+

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6МТ, 2WD

46 990

GLX

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6МТ, 2WD

50 990

GLX SR

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6МТ, 2WD

52 990

GL+

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6МТ, 4WD

50 990

GLX

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6MТ, 4WD

54 990

GLX SR

1.4 BOOSTERJET + HYBRID 48V, 129 к.с., 6MТ, 4WD

56 990

FULL HYBRID
2WD

Ръчна, 6 степенна скоростна кутия

GL

Автоматична, 6 степенна скоростна кутия - AGS

ЦЕНА

GL+

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 2WD

51 490

GLX

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 2WD

55 490

GLX SR

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 2WD

57 490

GL+

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 4WD

55 990

GLX

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 4WD

59 990

GLX SR

1.5 DUALJET + FULL HYBRID, 116 к.с., 6AGS, 4WD

61 990

Опции с доплащане: едноцветен металик - 890 лв. с вкл. ДДС, двуцветен металик - 1 490 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.
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.
Ниво на оборудване GL:
Сигурност
• Dual Sensor Brake Support
• система за разпознаване на пътни знаци (Traffic Sign Recognition)
• система за предупреждение при смяна на лентата на пътното платно
• система за предотвратяване от напускане на лентата на движение
• система за предупреждение при криволичене
• анти-блокираща система на спирачките с електронен контрол на
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)
• предупреждение и асистент при аварийно спиране (Brake Assist)
• система за следене на налягането в гумите (TPMS)
• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад
• 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 предотвратяване на кражба
• възможност за блокиране на задните врати
• ключалки със свободен ход
• имобилайзер
• странични греди за безопасност
• безопасни (чупещи се) педали
• ISOFIX точки за фиксиране на детска седалка (2)
Комфорт, управление и комуникации
• хибридна система 48V
• автоматична Stop Start система
• електрически предни прозорци
• централно заключване с дистанционно управление
• климатроник с поленов филтър
• адаптивен Cruise Control с управление от волана
• Radio /CD /MP3 с управление от волана, 4 тонколони
• Bluetooth система с управление от волана
• електрически регулируеми външни огледала
• 3-лъчев волан с регулиране на височината и електроусилвател
• 4,2" LCD мулти-информационен дисплей с индикация за: скорост,
предавка, разход на гориво, външна температура и др.
• USB вход и 12V контакт в централната конзола
• автоматични чистачки
• автоматични светлини

Екстериор и интериор
• фабрични стоманени джанти с тасове (16 инч.); гуми - 215/60R16
• комплект за ремонт на гуми
• LED главни фарове (къси и дълги)
• LED дневни светлини; LED задни светлини
• предни фарове за мъгла
• автоматично регулиране на фаровете
• защитни вежди на калниците в черно
• предна броня в черно
• декоративни странични елементи на предния капак в черно
• релси на покрива в черно
• тонирани стъкла
• електромагнитно отваряне на багажника
• предни чистачки с 2 скорости и интервал; задна чистачка с пръскалка
• електрохроматично огледало за обратно виждане
• плафони за четене на карта (2 позиции)
• осветление на тавана (3 позиции)
• осветление в долната част на централната конзола
• сенници с огледала и с осветление за водача
• поставка за чаши (2) и стойки за бутилки в предни и задни врати (4)
• подпора за отпочиване на левия крак
• черни декоративни пръстени на вентилационните изходи
• черни декоративни лайсни от вътрешната страна на вратите
• черна тапицерия под централната конзола
• декоративна лайстна върху централната конзола в сребрист цвят
• регулиране на шофьорската седалка по височина
• джобове на гърба на облегалките на предните седалки
• делима задна облегалка (60:40)
• куки в багажното отделение
• текстилна тапицерия
• текстилна облицовка на вратите

suzuki.bg

Ниво на оборудване GL+:
в допълнение на ниво на оборудване GL:
Сигурност

Екстериор и интериор

• задвижване AllGrip (само за 4WD)

• фабрични алуминиеви джанти (17 инч.); гуми - 215/55R17

• разпознаване на мъртва точка (Blind Spot Monitor)

• предна декоративна решетка в хром

• предупреждение за странично приближаващ отзад автомобил

• декоративни странични елементи на предния капак в хром

(Rear Cross Traffic Alert)
• система за контрол при спускане по наклон (Hill Decsent Control) (само за 4WD)

• релси на покрива в сребристо
• тонирани задни стъкла с допълнителен процент

Комфорт, управление и комуникации

• предна броня в цвят

• електрически задни прозорци

• сенници с огледала и осветление за водача и пътника до него

• 7-инчов тъч дисплей с връзка към смартфон и камера за задно виждане
• отопляеми външни огледала

• осветление в краката на водача и пътника до него
• осветление в жабката и багажното отделение

• отопляеми предни седалки

• подлакътник отпред

• колонки тип "пищялки" Tweeters (2)

• текстилна тапицерия с шев

• 12V контакт в багажното отделение

• хромирани вътрешни дръжки на вратите
• хромирани декоративни пръстени на вентилационните изходи

• изведени на волана планки за механична смяна на предавките (само при ΑΤ)

• сребриста тапицерия под централната конзола
• сребристи декоративни лайсни от вътрешната страна на вратите
Ниво на оборудване GLХ
в допълнение на ниво на оборудване GL+:
Сигурност

Екстериор и интериор

• сензори за паркиране отпред и отзад
Комфорт, управление и комуникации

• двуцветни алуминиеви джанти (17 инч.); гуми - 215/55R17

• система за безключов достъп и стартиране на автомобила

• велурена облицовка на вратите

(Keyless Push Start)
• електрически сгъваеми външни огледала с вградени мигачи

• тапицерия с велур

• часовник в централната конзола

• навигационна система със слот за SD карта
• колонки тип "пищялки" Tweeters (2)
Ниво на оборудване GLX SR
в допълнение на ниво на оборудване GLX:
Екстериор и интериор
• панорамен покрив
Цветове:

SUPERIOR WHITE (26U)

COOL WHITE PEARL METALLIC (ZNL)

SILKY SILVER METALLIC (ZCC)

GALACTIC GREY METALLIC (ZCD)

SOLAR YELLOW PEARL /
COSMIC BLACK PEARL (DBH)

ICE GRAYISH BLUE METALLIC /
COSMIC BLACK PEARL (DBF)

BRIGHT RED (ZCF)

BRIGHT RED /
COSMIC BLACK PEARL METALLIC (A9H)

COSMIC BLACK METALLIC (ZCE)

GALACTIC GRAY /
COSMIC BLACK PEARL (A9G)

SAVANNA IVORY /
COSMIC BLACK PEARL (A9N)

