
БЕНЗИН 1.5 VVT

4WD (ALLGRIP PRO)

N1 (LCV)

         

     Основно оборудване       

*1 Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
*2 ESP® е търговска марка на Daimler AG. ESP® помага за контрол на сцеплението на автомобила в случай на загуба на управлението, 

но не осигурява абсолютна стабилност при всякакви условия и не замества спирачната система. 

Cruise Control система с ограничение на скоростта от волана

Радио / CD / MP3 с управление от волана, 2 тонколонки

Система за разпознаване на пътни знаци (Traffic Sign Recognition)                 

Система за предупреждение при смяна на лентата и отклонение на автомобила

Отопляеми предни седалки

Bluetooth*1 система с управление от волана

Електрически предни прозорци

Хромирани вътрешни дръжки на вратите

Разделителна предпазна решетка в купето

Фарове за мъгла (предни и заден)

Уширени калници в черен цвят
Предна декоративна решетка в черен цвят

Централно заключване с дистанционно управление

Дневни светлини

Автоматични светлини

3-лъчев волан с регулиране на височината и електрически усилвател

Имобилайзер 

ABS с EBD (електронно разпределение на спирачното усилие) 

Асистент при аварийно спиране (Brake Assist)

Авариен стоп сигнал

Система за следене на налягането в гумите (TPMS)

Дигитален часовник

eCall

Оборудването може да варира на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.

3-точкови предпазни колани с обтегачи

Напомняне със светлина за отворена врата
Индикация за препоръчителната скорост 

Напомняне със светлина и звук за непоставени колани
Индикация със светлина за ниско ниво на гориво

Безопасни (чупещи се) педали

Странични греди за безопасност

Асистент при потегляне при наклон (Hill Ηold)

Система за контрол при спускане по наклон (Hill Decsent Control)

Въздушна възглавница за водача и пътника до него

УДОБСТВО
Задно стъкло против заслепяване

Климатик с поленов филтър

Външни огледала в черен цвят

Електронна стабилизираща система ESP® *2 с Traction Control

Система за деактивиране на въздушните възглавници

Задна чистачка с пръскалка

Напомняне за включване на светлини и стартиране на двигателя

Оборотомер

БЕЗОПАСНОСТ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

12V контакт в централната конзола и в багажника

Тонирани стъкла

Дръжки на вратите в черен цвят

Халогенни главни фарове

Електрически регулируеми външни огледала

Стоманени джанти с тасове (195/80R15)

Текстилна тапицерия на седалките

ЕКСТЕРИОР

Релси за оттичане на вода

Бутон на ръчната спирачка с хромирано покритие

Осветление на тавана (3 позиции)

Поставка за чаша отпред (1)

Вътрешно огледало ден - нощ

USB порт в централната конзола

Автоматична функция на дългите фарове (High Beam Assist)

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Черен декоративен капак за джантата на резервната гума

Предни чистачки с две скорости и интервал

Ръчно регулиране на фаровете

ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР

Сенник за водача и пътника до него

Резервна гума със стоманена джанта с тас (195/80R15)

Помощна дръжка над вратата за водача и пътника до него


