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Изживейте пълноценно моментите с 
хората, които обичате и се насладете 
на шофиране, изпълнено с усещане за 
баланс и хармония. Новият SWACE e до 
вас във всяка ситуация - просторен, 
сигурен и екологичен, но без да жертва 
насладата от динамичното шофиране. 

С новия SWACE, където и да ви отведе 
пътят, ви очакват уникални преживявания.
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Изисканост 
със спортен 
характер 
Динамичен и спортен, SWACE 
е автомобил, след който ще се 
обърнете. Атлетичното му излъчване 
се подчертава от внушителната 
решетка тип „пчелна пита“ и LED 
светлини с функция BI-LED. Всеки 
детайл излъчва елегантност, 
създаваща специално усещане, 
което приковава погледите, докато 
шофирате плавно по пътя.
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Изчистена 
елегантност
В купето ще откриете просторен 
интериор с много светлина, 
изработен от премиум материали 
и създаден да бъде удобен за 
всички пътници. Таблото създава 
усещането за едно цяло, преливайки 
в тапицерията на вратата и 
прегръщайки водача и пътниците 
в едно релаксиращо пътуване. 
Меката тапицерия, спортните 
декоративни щрихи в сребро или 
хром и изключителното внимание 
към детайлите ясно показват 
превъзходното качество на 
изработка.

Дигитално табло
В средата на таблото се намира 7-инчовият мултифункционален 
дисплей. Той се характеризира със стилно осветление, за да 
гарантира, че индикациите са ясни и четливи и лесно може да 
бъде настроен на аналогов или цифров скоростомер.

8-инчова мултимедийна система
За ваше удобство SWACE разполага с 8"-сензорен 
екран, от който управлявате аудиото, оборудван 
е с Bluetooth® * и с поддръжка на Apple CarPlay за 
iPhone и Android Auto ™ и MirrorLink ™ за съвместими 
смартфони. Основните функции може да се 
контролират от удобни бутони на волана.
* Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.

Безжично зарядно* 
и USB входове 
Зареждайте смартфона си лесно с 
безжичното зарядно устройство със 
стандарт Qi. Два USB и AUX входа 
са разположени на места с лесен 
достъп за водача и пътника отпред.
* Предлага се само за GLX.

Отопляем волан и 
предни седалки
През студените дни воланът 
поддържа ръцете ви топли 
и заедно с отопляемите 
седалки подобряват още 
повече комфорта.

Интериорно осветление* 
Мекото осветление около подлакътниците на вратата и централната 
конзола подобрява видимостта им в тъмното и създава атмосфера, 
характеризираща се с елегантност и усещане за спокойствие и хармония.
* Предлага се само за GLX.

Apple CarPlay се предлага в страните, изброени на:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
•    За повече подробности, включително моделите iPhone, които са 
съвместими с Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/carplay/

•  Apple, Apple CarPlay и iPhone са регистрирани търговски марки на Apple Inc. 
в САЩ и други страни.

Android Auto се предлага в страните, изброени на:
https://www.android.com/auto/faq/
• Повечето телефони с Android 5.0 и по-нови версии работят с Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=bg&ref_topic=6140477
• Google, Android, Google Play и Android Auto са търговски марки на Google LLC.

Аналогов     

Дигитален
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Безброй 
възможности
Когато шофирате SWACE, 
възможностите са безброй. 
Големият багажник е достатъчен 
за ежедневните ви дейности, но 
също така и за семейните излети. 
Подът е напълно равен и позволява 
лесно превозване дори на обемисти 
предмети. Благодарение на щедрото 
пространство в купето всички 
пътници могат да се настанят удобно 
и да се отпуснат, докато многото 
места за съхранение държат личните 
вещи на удобен достъп.

Голямо багажно отделение 
Адаптивното багажно отделение може да 
побере до 596 литра* и да бъде допълнително 
разширено чрез спускане на задните седалки. 
Дъното на багажника е подвижно и двулицево. 
Може да го спуснете по-надолу, за да 
поставите по-висок багаж или да го обърнете 
с водоустойчивото му покритие нагоре, за да 
приберете мокри или мръсни предмети, без 
да се притеснявате. Покривалото се прибира с 
едно движение за по-лесен достъп до багажа, 
докато широката задна врата предлага лесно 
товарене и разтоварване.
* Измерване по метода на Германския съюз за 
автомобилна индустрия (VDA).

Двустранна основа (с мокет) Двустранна основа (водоустойчиво покритие) Двустранна основа в спуснато положение

Жабка

Предни поставки за 
чаши

Джобове в задните 
врати

Безжично зарядно устройство
(Предлага се само за GLX)

Кутия в подлакътника

Джобове в задната част 
на предните седалки

Ниша в предната конзола 
(Предлага се на GL+)

Джобове в предните 
врати

Подлакътник отзад с 
поставка за чаши
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Двигател с 
вътрешно 

горене

Бъдете 
хибридни
Почувствайте удовлетворението от 
по-екологичния начин на живот. 
Усъвършенстваната хибридна 
система задвижва оптимално SWACE 
с електромотор, двигател или и 
двете в зависимост от условията 
на шофиране. Той осигурява не 
само голяма икономия на гориво и 
ниски емисии, но плавно и мощно 
ускорение, което носи истинско 
удоволствие от шофирането.

Хибридна система
Електродвигателят стартира тихо SWACE и плавно го задвижва при 
ниски скорости. При по-високи скорости и в случаи на рязко ускорение 
SWACE се задвижва едновременно както от електрическия мотор, 
така и от мощен, но икономичен 1,8-литров бензинов двигател. 

Електрически режим на 
шофиране (EV Mode)
Ако сте загрижени за емисиите на отработени газове 
и шума, когато шофирате в жилищни или закрити 
паркинги, изберете тази функция, за да спрете 
двигателя с вътрешно горене и да карате SWACE само 
на електричество*.
* Възможността за електрически режим на шофиране и максималното 
разстояние, което автомобилът може да измине в този режим, се 
различават в зависимост от условията на пътя и нивото на зареждане 
на батерията.

Спряло положение
Двигателите не работят, за да 
пестят енергия.

Потегляне
Автомобилът тръгва тихо и 
плавно от електрическия 
мотор.

При ниски скорости
Автомобилът се задвижва 
от електрическия мотор без 
използване на двигателя.

Нормално шофиране (с леко 
ускорение)
Автомобилът се задвижва 
едновременно от двигателя и 
електрически мотор.

Нормално шофиране (при 
изтощена батерия)
Ако нивото на зареждане на 
батерията е ниско, двигателят 
зарежда батерията чрез 
генератор по време на 
шофиране.

Рязко ускорение
Автомобилът се задвижва 
едновременно от двигателя 
и електрическия мотор. 
Електричеството се генерира и 
от двигателя (чрез генератор), 
и от хибридната батерия.

Спиране
Двигателят използва въртенето 
на колелата, за да регенерира 
електричество и да зарежда 
батерията.

Цикъл 
на движение Движение на електричество Зареждане на батерията

Батерия

Генератор 

Генератор 

Електродвигател 

Eлектромотор

Двигател с вътрешно горене
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Без АСА

С АСА
Посока на движение

Спирачна сила

Странични сили

Пълен 
контрол
Когато шофирате SWACE, вие се 
чувствате комфортно, уверено и с 
усещане за контрол. Всяко пътуване 
е удоволствие благодарение 
на плавния комфорт, лекото и 
отзивчиво управление и гъвкавостта 
при избор на режим на шофиране. 
Управлението е стабилно и директно 
дори при остри завои благодарение 
на ниския център на тежестта, Active 
Cornering Assist (ACA) и прецизно 
настроеното окачване.

Активен асистент за завиване (ACA)
При резки завои тази функция активира спирачките на вътрешните колела, за да се 
избегне поднасяне. В резултат превозното средство завива по-плавно и траекторията 
му е точно такава, каквато я искате. С други думи, вие държите автомобила под 
контрол.

Окачване
Предното окачване на MacPherson и задното с двойни 
носачи са проектирани за отлична стабилност при 
управление и комфорт при шофиране. Предното 
окачване също е оптимизирано за линейна реакция 
на кормилното управление при завиване при средни 
и високи скорости.

Избор на режим на шофиране
В зависимост от вашите предпочитания и условия 
на пътя, може да изберете между NORMAL, ECO 
или SPORT режим, за да промените настройките 
на SWACE.
NORMAL
Изберете този режим за идеалния баланс на 
комфорт при шофиране, стабилност и икономия 
на гориво. Той е идеален за нормални условия 
на шофиране.
ECO
Тази функция подобрява икономията на 
гориво чрез по-постепенна реакция на газта и 
намалено използване на климатика. Подходяща 
е при шофиране в интензивен градски трафик.
SPORT
Изберете тази функция, когато искате бързо и 
динамично ускорение, както в случаите, когато 
е необходимо бързо изпреварване на път със 
завои.

Отпред

Отзад
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Управление от водача Обхват на сензора

Безгрижно 
шофиране
Където и да шофирате със 
семейството или приятели, 
иновативните системи за 
безопасност се грижат за 
сигурността ви, за да можете да 
се отпуснете и да се насладите 
на пътуването. Те наблюдават 
заобикалящата ви среда, за да 
намалят вероятността от инциденти, 
да направят паркирането 
по-лесно, да предотвратят излизане 
от пътното платно, да ви улеснят 
при движение в голям трафик и др.

Интелигентен асистент за паркиране (S-IPA)*
S-IPA подпомага водача, когато иска да паркира автомобила си както на заден ход, така и 
успоредно или когато напуска място за паркиране. Тази система подпомага маневрите, като 
осигурява аудио и визуално насочване, докато воланът се движи автоматично, за да улесни 
водача. Системата използва ултразвукови сензори за откриване на обекти и може да паркира 
прецизно автомобила дори и на тесни места.

Автоматично движение на волана
Обхват на откриване Свободно място за паркиране

Система за предотвратяване на сблъсък (PCS)
Системата PCS помага за предотвратяване на сблъсъци с други автомобили, пешеходци и 
велосипедисти. Наблюдавайки пътя пред превозното средство със сензор и камера, тя ви 
предупреждава при опасност от удар, помага ви да спрете, за да избегнете удар и при нужда 
спира самостоятелно.

Система за следене на пътното платно - 
Lane Trace Assist (LTA) 
Когато системата LTA открие вероятност за неволно отклоняване от лентата, тя леко 
коригира  волана, за да върне автомобила в правилната траектория. Тази система 
включва функции за предупреждение за смяна на лентата, активна намеса на волана, 
предупреждение за криволичене и центриране в пътната лента.

Разпознаване на пътни знаци - Road Sign Assist (RSA)
Системата RSA разпознава пътните знаци и ги показва на многофункционалния дисплей. 
Тя е съвместима с всички европейски знаци като ограничение на скоростта, зони за 
изпреварване, жилищни райони и др.

Динамичен автопилот - Dynamic Radar Cruise Control 
(DRCC)
Системата DRCC автоматично поддържа достатъчно разстояние между автомобила и 
превозното средство отпред и спира, ако превозното средство отпред намали. Когато 
пътят се освободи, автомобилът ускорява до зададената скорост.

Автоматична смяна на дългите светлини  - Automatic 
High-Beam (AHB)
Системата AHB автоматично превключва между дългите и късите светлини, когато е 
необходимо, за да осигури ясна видимост за водача, спестявайки му неудобството от 
ръчна смяна, и за да намали заслепяването на насрещните превозни средства в случай на 
забравени дълги светлини.

Система за наблюдение на сляпата зона - Blind Spot 
Monitor (BSM)*
Системата BSM открива превозни средства, разположени или приближаващи се към 
задните слепи зони от двете страни на автомобила, и прави смяната на лентата 
по-безопасна. Когато превозно средство се приближи и бъде засечено в задно сляпо 
място, в съответното външно огледало светва предупредителна светлина.

Система за предупреждение за заден пресичащ трафик - 
Rear Crossing Traffic Alert RCTA*
Системата RCTA помага на водача да избегне сблъсък отзад при паркиране. Когато 
сензорите засекат автомобил, приближаващ се странично, се чува предупредителен 
звук и иконите в огледалото мигат, предупреждавайки водача.

Функция за паркиране на 
заден ход
Паркирането на заден ход става много 
по-лесно и по-малко стресиращо 
благодарение на активната помощ 
на тази функция. След като изберете 
позицията, където искате да паркирате 
и позиционирате автомобила правилно, 
активирайте системата S-IPA, свалете 
крака си от спирачката и следвайте 
гласовите команди за спиране и смяна 
на скоростите, докато системата 
автоматично паркира автомобила.

Функция за успоредно 
паркиране 
Успоредното паркиране може да бъде 
предизвикателство дори за най-добрите 
шофьори. Но тази функция го прави 
по-лесно от всякога, тъй като поема 
контрола над волана и взема решения 
вместо вас. Активирайте S-IPA, когато сте 
близо до място за успоредно паркиране 
или когато автомобилът е в позиция P, 
за да излезете от паралелно място за 
паркиране. След това следвайте няколко 
прости стъпки и системата ще поеме 
контрола над волана вместо вас.

Забележки:  Функциите за подпомагане на шофирането се определят от възможностите на камера, лазерния сензор и сензорите на милиметрови вълни за откриване на препятствия, лента и пътна 
сигнализация. Системите може да не работят в зависимост от пътя или метеорологичните условия. Не разчитайте единствено на системата. Винаги шофирайте безопасно. За повече 
подробности се свържете с официален дилър във вашия район или посетете официалния уебсайт на компанията.

* Предлага се само за GLX.
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Black Mica (209) Dark Blue Mica (8X8) Phantom Brown Metallic (4W9) Oxide Bronze Metallic (6X1)

GLX

GL+

Нива на оборудване

Цветове

White Pearl Crystal Shine (070) Super White (040) Precious Silver (1J6)
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РазмериТехнически спецификацииБензин / Хибрид
2WD

GL+ GLX
ЕКСТЕРИОР
16" алуминиеви джанти
BI-LED светлини -
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

БЕЗОПАСНОСТ 

Системи за безопасност

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

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 / задни сензори за паркиране -
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

Оборудване Бензин / Хибрид
2WD

GL+ GLX
ИНТЕРИОР
Лампи за четене на карта отпред
Лампи за четене на карта отзад
Осветление в краката на водача и пътника на предната седалка -
Вътрешно огледало ден - нощ / с автоматично затъмняване
Държачи за чаши отпред (2) / отзад в централния подлакътник (2)
Джобове за бутилки на предните и задните врати
USB портове на предната централна 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
Централна конзола с възможност за безжично зареждане на мобилен телефон -
Централен преден / заден подлакътник
Преден подлакътник с кожена тапицерия -
Преградна мрежа в багажното отделение
Куки за багаж (4)
Осветление в багажното отделение

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Електрически усилвател на волана
3-лъчев волан с регулиране на височината
Отопляем волан с кожена тапицерия

Мултифункционален 
дисплей

7.0" цветен LCD дисплей
Индикация за скорост (средна / текуща)
Дигитален часовник
Дисплей за външна температура
Индикация за екологично ускорение
Индикация с оценка за екологично шофиране
Статистика за пътуването
Индикация за разхода на гориво и автономия

Напомняне със светлина и звук за непоставени колани на водача / пътника / задните седалки
КОМФОРТ   
Електрически предни / задни стъкла
Селектор за профил на шофиране
Централно заключване с дистанционно управление
Система за безключово стартиране на автомобила (Keyless Push Start)
Интелигентна система за заключване на вратите -
Автоматичен двузонов климатик с функция S-FLOW
Bluetooth* система с контроли на волана
8" сензорен екран със свързване на смартфон и 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

5 врати
Бензин

1.8L Hybrid
Предно предаване

РАЗМЕРИ 
Дължина (мм) 4 655
Широчина (мм) 1 790
Височина (мм) 1 460
Междуосие (мм) 2 700

Следа отпред (мм) 1 530отзад (мм)
Радиус на завой (м) 5,2
Пътен просвет (мм) 135

КАПАЦИТЕТ 
Места 5

Обем на багажника
Максимален обем (литри) 1 606
Със свалени задни седалки (VDA) (литри) 1 232
С вдигнати задни седалки (VDA) (литри) 596

Резервоар (литри) 43
Капацитет на батерията (кВч) 3,6
ДВИГАТЕЛ     
Тип 2ZR - FXE
Брой цилиндри 4
Брой клапани 16
Работен обем (см3) 1 798
Диаметър х ход на буталото (мм) 80,5×88,3
Степен на сгъстяване 13
Максимална мощност (к.с./об. в мин) 98 / 5 200
Максимален въртящ момент (Нм/об. в мин) 142 / 3 600
Вид впръскване Инжекцион
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР   
Максимална мощност (к.с.) 72
Максимален въртящ момент (Нм) 163
КОМБИНИРАНА МОЩНОСТ   
Максимална мощност (к.с./об. в мин) 122 / 5 200
Максимален въртящ момент (Нм/об. в мин) 142 / 3 600
СКОРОСТНА КУТИЯ   
Тип предаване CVT - автоматична
Крайно предавателно число 2,834
ШАСИ   
Кормилно управление Електрически усилвател

Спирачки предни Дискови вентилирани
задни Дискови

Окачване предно MacPherson
задно Двоен носач

Гуми 205/55R16
ТЕГЛО   
Собствено (кг) 1 400 - 1 420
Общо (кг) 1 835
СКОРОСТ   
Максимална скорост (км/ч) 180
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 11,1
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ   
Стандарт за вредни емисии Euro 6D
Eмисии на C02 Комбинирано (WLTP) (г/км) 99 - 115
Разход на гориво Комбинирано (WLTP) (л/100 км) 4,4 - 5,1
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   Основно оборудване / - Не се предлага.
* Логото на Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.

Спецификациите може да варират на различните пазари. 
Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.
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„Way of Life!“ на Suzuki е сърцето на нашата марка - всеки автомобил,
мотоциклет и извънбордов мотор Suzuki е създаден, за да създаде вълнение, 

така че клиентите да могат да се наслаждават на ежедневието.

www.suzuki.bg

SUZUKI MOTOR CORPORATION
Стандартното и допълнително оборудване може да варира на различните пазари. Моля, обърнете се към вашия дилър, тъй като някои 
спецификации и илюстрации може да се отнасят към модели, които не са налични във вашия регион. Спецификациите, изразени с неметрични
единици, са приблизителни.
SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото да променя без предварително известие цени, цветове, материали, оборудване,
спецификации и модели, както и да спира модели от производство. Всички снимки в настоящия каталог са използвани след изрично разрешение. 
Изображенията на автомобили без номера на табелата на обществени пътища са резултат от монтаж на кадри. 

София, ул. Грую № 96
тел.: 02/439 09 30

факс: 02/971 92 61
e-mail: office@suzuki.bg


