
ECO BONUS

GL         1.5 VVT, 102 кс, 5МТ, 4WD 1 500

1.5 VVT, 102 кс, 4AT, 4WD 1 500

GLX       1.5 VVT, 102 кс, 5МТ, 4WD 1 500

1 500

Моделът може да бъде доставен само със специална поръчка до изчерпване на ограничени наличности.

• Опции с доплащане: аларма - 370 лв. с вкл. ДДС; едноцветен металик - 890 лв. с вкл. ДДС,

двуцветни комбинации, JUNGLE GREEN (ZZC) и MEDIUM GRAY (ZVL) - 1 490  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 и оборудването без предупреждение.

Възможност за данъчен кредит при оперативен лизинг. 
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ЦЕНА С ECO BONUS

• въздушни възглавници за главите тип ''завеса''

• Bluetooth система с управление от волана

• електрически регулируеми външни огледала• Dual Sensor Brake Support (DSBS)

7 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ до най-близкия оторизиран сервиз на SUZUKI.

ЦЕНОВА ЛИСТА / валидна от 01.01.2020

1.5 VVT, 102 кс, 4AT, 4WD

1 500 лв. ECO BONUS за модела

• 12V контакт в багажника

• сенник с огледало за водача и пътника до него

• външни огледала в черен цвят (боя)

контрол на усилието по колелата (ABS-EBD)

• климатик с поленов филтър

• Cruise Control система с ограничение на скоростта от волана

• автоматична функция на дългите фарове (High Beam Assist)

• радио / CD / MP3 с управление от волана, 2 тонколонки

• спирачен асистент (Brake Assist)

• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад

• анти-блокираща система на спирачките с електронен

Комфорт и комуникации

върху пътното поведение

• автоматични светлини

• система за предупреждение при смяна на лентата

• система за следене на налягането в гумите

SUZUKI
 JIMNY

• система за разпознаване на пътни знаци (Traffic Sign Recognition)

Сигурност

• централно заключване с дистанционно управление

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 140 000 км (което настъпи първо).

Ниво на оборудване GL:

• електрически предни прозорци

• странични греди за безопасност

• предни чистачки с 2 скорости и интервал; задна чистачка с пръскалка

• информационен дисплей с индикация за час, температура,

разход, предавка на скоростната кутия, оставащ пробег и т.н.

• електронно стабилизираща програма (ESP) с контрол

• система за предупреждение при отклонение на автомобила

Ниво на оборудване GLX

• 2 странични въздушни възглавници

• 2 въздушни възглавници за водача и пътника до него

• имобилайзер

Екстериор и интериор

• стоманени джанти (195/80R15)

• задно стъкло против заслепяване

• бутон на ръчната спирачка с хромирано покритие

• климатроник с поленов филтър• осветление на тавана (3 позиции)

• декоративен капак на резервната гума

• релси за оттичане на вода

• халогенни главни фарове

• поставка за чаша отпред (1)

• тонирани стъкла

• делима задна седалка - 50:50

• подглавници на задните седалки (2)

• предни фарове за мъгла

• навигационна система

• хромирани вътрешни дръжки на вратите

• вътрешно огледало ден - нощ

• текстилна тапицерия на седалките

• резервна гума със стоманена джанта (195/80R15)

Екстериор и интериор

Комфорт и комуникации

• механизъм за лесно влизане на задните седалки (седалка за пътника)

• отопляеми външни огледала

• система за контрол при спускане по наклон (Hill Decsent Control)

• асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)

• дръжки на вратите в цвета на купето

• USB порт в централната конзола

• 12V контакт в централната конзола

• LED светлини с измиващо устройство

• автоматично регулиране на фаровете

• дневни светлини

• електроусилвател на волана

• 3-лъчев волан с регулиране на височината

• тонирани стъкла с допълнителен процент

• 7" тъч дисплей с връзка към смартфон

• отопляеми предни седалки

• кожена тапицерия на волана

• алуминиеви джанти (195/80R15)

в допълнение на ниво на оборудване GL:

• резервна гума с алуминиева джанта (195/80R15)

Възможност за обратно изкупуване на Вашия стар автомобил при покупка на ново SUZUKI.



Цветове:

SUPERIOR WHITE (26U) SILKY SILVER METALLIC (Z2S)  

                                 JUNGLE GREEN (ZZC) 

CHIFFON IVORY METALLIC / BLUISH BLACK PEARL METALLIC (2BW)

   MEDIUM GRAY (ZVL)

KINETIC YELLOW / BLUISH BLACK PEARL METALLIC (DG5)

 BLUISH BLACK PEARL METALLIC (ZJ3)

BRISK BLUE METALLIC / BLUISH BLACK PEARL METALLIC (CZW)


