Vyráža k vám
neskrotné žihadlo
Chcete sa zabávať? Potom je nový hybridný Swift Sport správna odpoveď. Stlačenie plynového pedála vyvolá okamžitú
reakciu motora a vynikajúca stabilita
v prudkých zákrutách vám dá pocit jedinečného spojenia s vozidlom. Výborne
vyladený motor nabudí vaše športové
inštinkty. Vzrušujúci pocit z adrenalínovej
jazdy, ktorý sa preženie celým telom je
zaručený ihneď po nasadnutí.
Inšpirácia pretekmi je prítomná v každom
detaile. Vo farebnom prevedení i v remeselnom spracovaní, ktoré podčiarkuje
prvotriednu funkčnosť. Aj vďaka tejto
dômyselnosti vnesie hybridný Swift
Sport na vaše cesty energiu a radosť.

EKOLOGICKÁ
JAZDA

NÍZKA SPOTREBA
A EMISIE

ŽIADNE NABÍJANIE

PLNOHODNOTNÝ
BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Swift Sport vám umožní byť vždy sám sebou. Okrem nespútaného nadšenia z riadenia
vám dopraje aj dobrý pocit z technológie, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu.
Predstavujeme najšportovejší hybrid Suzuki.

Nový Swift Sport stojí na inteligentných
hybridných technológiách
Systém Mild Hybrid – SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) ponúka výrazne nižšiu spotrebu
paliva a vyšší komfort jazdy. SHVS sa skladá
z integrovaného štartér-generátora (ISG),
ktorý zároveň slúži aj ako pomocný elektromotor spaľovacieho motora, a vysokoúčinnej
lítium-iónovej batérie s vynikajúcimi nabíjacími a napájacími vlastnosťami.
Spomaľovanie s rekuperáciou energie spolu
so systémom Engine Auto Stop and Start
prispieva k znižovaniu spotreby paliva – tento
optimálny hybridný systém pre kompaktné
vozidlo sa vyznačuje nízkou hmotnosťou,
malými rozmermi a veľmi dobrým využitím
priestoru.

Vyfarbite sa!
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Champion Yellow (ZFT)

Sila a efektívnosť
Nezameniteľný výkon hot-hatchu zabezpečuje okamžite
reagujúca akcelerácia. Vďaka novému motoru s priamym
vstrekovaním a turbo preplňovaním dosahuje vysoký krútiaci moment až 235 Nm.

Vysoký výkon perfektne prenáša šesťstupňová manuálna
prevodovka s hladkým radením. Technologická vyspelosť
hnacej sústavy vám otvorí brány do sveta športovej jazdy
novej generácie.

“z výbušnej
športovej sily
na bezpečný
a praktický
výkon”

Cenník (Platný od 9. 4. 2021)

Cenník
Motor

Druh
paliva

Pohon

benzín

2WD

Prevodovka

Výkon
kW/k

Kombinovaná
spotreba (l/100 km)
Podľa WLTP*

Cena
s metalízou**

Výbava SPORT
1,4 l BOOSTERJET HYBRID

6MT

95 / 129

5,6

20 745 €

* Worldwide harmonized Lighty-duty vehicles Test Cycle. **Dvojfarebné kombinácie za príplatok 350 €.

Výbava
BEZPEČNOSŤ






















***ESP® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Daimler AG.

Airbag vodiča a spolujazdca
Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Bezpečnostný systém uvoľnenia pedálov v prípade nehody
predné: 3-bodové ELR s predpínačmi, obmedzovačmi sily, výškovo nastaviteľné
Bezpečnostné pásy
zadné: 3-bodové ELR 3x, krajné s predpínačmi a obmedzovačmi sily
Úchyty detských sedačiek ISOFIX 2x
Doplnkové kotviace body detskej sedačky 2x
Detská poistka zadných dverí
Bočné výstuhy dverí
ABS + EBD
ESP®*** (elektronický stabilizačný systém)
DSBS (Dual Sensor Brake Support)
Predchádzanie vybočeniu z jazdného pruhu
Upozornenie na vychyľovanie do strán
Monitorovanie mŕtveho uhla (BSM) / Upozornenie na situáciu za vozidlom (RCTA)
Rozpoznávanie dopravných značiek
Zadné parkovacie senzory
Hill hold control - pomocný systém pre rozjazd do kopca
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách

Výbava
BEZPEČNOSŤ
DRL-denné svetienie LED (integrované v svetlometoch)
Tretie brzdové svetlo
Imobilizér
Bezpečnostné vložky zámkov dverí
Bezpečnostný alarm (svetelný, bez zvukového alarmu)
Engine Auto Start Stop system
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) - 48V hybridný systém
GPF (gasoline particulate filter)










KOMFORT
Predné elektricky ovládané okná
Zadné elektricky ovládané okná
Centrálne uzamykanie dverí, ovládanie na strane vodiča
Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania s upozornením výstražnými svetlami
Bezkľúčové odomykanie a štart
Automatická klimatizácia
Peľový filter
SLDA-audiosystém s dotykovým displejom, navigácia, Bluetooth®*, DAB rádio, cúvacia kamera
Predné reproduktory
Zadné reproduktory
Výškové reproduktory vpredu
Adaptívny tempomat
Obmedzovač rýchlosti
Vyhrievanie predných sedadiel
Zadné výduchy kúrenia

















PRÍSTROJOVÁ DOSKA
s koženým poťahom
s ovládaním audiosystému
s ovládaním tempomatu
3-ramenný volant
s ovládaním obmedzovača rýchlosti
s ovládaním funkcií hands-free telefonovania
výškovo nastaviteľný
pozdĺžne nastaviteľný
Tlačidlo zapnutia/vypnutia predchádzaniu vybočenia z jazdného pruhu
Posilňovač riadenia
Otáčkomer
Zvuková výstraha pre kľúč v zapaľovaní a zapnuté svetlá
Kontrola použitia predných bezpečnostných pásov (svetelná a zvuková)
Kontrola použitia zadných bezpečnostných pásov (svetelná a zvuková)
Upozornenie nezavretých dverí (svetelné)
Upozornenie na nízku hladinu paliva (svetelné)

















INFORMAČNÝ DISPLEJ
4,2 palcový farebný LCD displej
Hodiny
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Ukazovateľ spotreby (okamžitá/priemerná)
Dojazd
Indikátor preradenia








Výbava
INFORMAČNÝ DISPLEJ
Ukazovateľ teploty oleja
Zobrazenie tlaku turba
Priemerná rýchlosť





INTERIÉR
Osvetlenie kabíny 3-polohové
Slnečné clony čelného skla, obe s držiakom lístkov a kozmetickým zrkadlom
Pomocný sklápací úchyt nad dverami (1x vpredu spolujazdec)
Pomocné sklápacie úchyty nad dverami (2x vzadu)
Držiak na nápoje (2x vpredu, 1x vzadu)
Držiak na fľaše (2x vpredu, 2x vzadu)
Dolná odkladacia schránka vpredu
Ozdobná hlavica radiacej páky (čierna/chróm)
Chrómové tlačidlo odblokovania parkovacej brzdy
USB a AUX vstup
12V zásuvka
Opierka pre nohu vodiča
Otváranie krytu nádrže z interiéru
Látková opierka výplne predných dverí
Chrómové vnútorné kľučky dverí
Odkladací priestor v predných dverách
Kryt batožinového priestoru
Osvetlenie batožinového priestoru




















SEDADLÁ
Predné športové sedadlá, integrované opierky hlavy
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Odkladacie vrecko na operadle predného sedadla spolujazdca
Zadné sedadlá delené 60:40, sklopné
3x opierka hlavy zadných sedadiel
Látkový poťah sedadiel Sport exclusive








EXTERIÉR
Pneumatiky 195/45R17 + leštené zliatinové disky
Núdzová sada na opravu defektu
Exkluzívny predný nárazník a maska chladiča
Exkluzívny zadný nárazník
Lem podbehov
Strešný spojler
Dvojitá koncovka výfuku
Čierne A a B stĺpiky karosérie
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla
Otváranie 5. dverí elektromagnetické
LED svetlomety
Guide me - funkcia svetlometov
Automatické výškové nastavenie svetlometov
Automatické svietenie
High beam assist - automatické prepínanie diaľkových svetiel
Zadné kombinované svetlá LED
Predné hmlové svetlomety
Zadné hmlové svetlomety
Obrysové svetlomety LED
Tónované sklá
Zatmavené zadné sklá (vrátane 5. dverí)
Predné stierače 2-rýchlostné, nastaviteľný cyklovač, ostrekovač
Zadný stierač s cyklovačom, ostrekovač
Vyhrievanie zadného skla
vo farbe karosérie
elektricky nastaviteľné
elektricky sklopné
Vonkajšie spätné zrkadlá
s vyhrievaním
so zabudovanými smerovkami
Vnútorné spätné zrkadlo s prepínaním (deň/noc)
































Technické údaje, ďalšie služby
TYP
Počet dverí

5

Palivo

benzín

Motor

1,4 BOOSTERJET HYBRID

Pohon

2WD

Prevodovka

6MT
mm

3 890

Celková šírka

mm

1 735

Celková výška

mm

1 495

Rázvor

mm

2 450

vpredu

mm

1 510

vzadu

mm

1 515

Rozchod kolies

Minimálny polomer otáčania
Svetlá výška

m

5,1

mm

120

OBJEMY
Počet miest na sedenie
Batožinový
priestor

osoby

5

maximálny objem

litre

947

zadné operadlá sklopené*

litre

579

zadné operadlá vzpriamené*

litre

265

litre

37

Objem palivovej nádrže

MOTOR
Typ

K14D

Počet valcov

4

Počet ventilov

16

Objem

cm3

1 373

Vŕtanie — zdvih

mm

73 × 82

Kompresný pomer

10,8

Maximálny výkon

kW (k)/ot.

Maximálny krútiaci moment

Nm/ot.

Systém prívodu paliva

95 (129) /5 500
235/2 000
priame vstrekovanie

ELEKTROMOTOR
Typ

WA06B

Sústava

synchrónny motor

Maximálny výkon

kW/ot.

10/3 000

Maximálny krútiaci moment

Nm/ot.

53/500

PODVOZOK
Riadenie

hrebeňové

Brzdy

predné

Zavesenie

kotúčové, vzduchom chladené

zadné

kotúčové

predné

MacPherson tlmič s vinutými pružinami

zadné

torzný nosník s vinutými pružinami

Pneumatiky

195/45R17

HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť **

kg

1 020 - 1 025

Celková hmotnosť vozidla

kg

1 445

VÝKON
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie 0-100 km/h

km/h

210

s

9,1

SPOTREBA A EMISIE
V súlade s normou
Spotreba
a CO2 emisie

Euro 6d
Podľa
WLTP***

Kombinovaná spotreba
Kombinované CO2 emisie

l/100km

5,6

g/km

125

FINANCOVANIE: Prinášame Vám rýchlu a jednoduchú možnosť, ako financovať kúpu vami vybratého vozidla za výnimočných podmienok.
SUZUKI FINANCE poskytuje kvalitnú ponuku financovania pre všetky modely SUZUKI. Teraz vám ako novinku ponúka financovanie
na štvrtinky, ale tak isto je možné kúpiť si automobil aj na tretinky, či polovice. Podrobnejšie informácie získate u našich predajcov.
MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA ZÁRUKY AŽ NA 5 ROKOV: Využite možnosť predĺženia záruky na 4 alebo 5 rokov na nové autá Suzuki a aj
autá, ktoré sú v už prevádzke do veku 36 mesiacov, alebo majú najazdených max. 100 000 km. Ďalšie informácie získate u vášho
predajcu Suzuki.
PROGRAM EASY WAY sa vzťahuje na motor, turbo, prevodovku a systém Mild Hybrid.
Zahŕňa 3 roky záruky a 7 rokov poistenia na všetky komponenty.
SUZUKI ASISTENČNÉ SLUŽBY bezplatne 24 hodín denne počas platnosti záruky na vozidlo v celej Európe v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie
získate u Vášho predajcu Suzuki.
Údaje použité v tomto dokumente majú informatívny charakter. Spoločnosť
MSC- Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom
a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených a popísaných v tomto
dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
Výhradný zástupca značky Suzuki v SR:
MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.
Westend Tower, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Suzuki.

* Merané metódou VDA. ** V závislosti od výbavy vozidla.

Celková dĺžka

*** Worldwide Harmonized Light-duty vehicles Test Procedures.

ROZMERY

