
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 215/55R17 + aluminjasta platišča
• Set za popravilo pnevmatik

ZUNANJOST
• Okrasna zaščita podvozja - spredaj 

in zadaj srebrna, bočna črna
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• Elektromagnetno odpiranje vrat 

prtljažnika
• Kromirana sprednja maska

VIDLJIVOST
• LED žarometi (dnevne luči, 

zasenčene in dolge luči)
• Zelena termoizolacijska zasteklitev
• Ohišja zunanjih ogledal v barvi 

karoserije
• Zadnje kombinirane luči (LED)
• Meglenke zadaj
• Električno nastavljiva zunanja 

ogledala

NOTRANJOST
• Informacijski zaslon (4,2 inčni 

barvni LCD)
• Upravljanje avtoradia s tipkami na 

volanu
• Upravljanje tempomata/

omejevalnika hitrosti s tipkami na 
volanu

• Upravljanje prostoročnega 
telefoniranja s tipkami na volanu

• Servo volan
• Volanski obroč, nastavljiv po višini 

in globini
• Senzor zunanje temperature, 

prikazovalnik porabe goriva in 
predvidenega dosega vozila, prikaz 
oljnega intervala

• Indikator priporočljive prestave
• Zvočno opozorilo za neugasnjene 

luči
• Zvočno opozorilo za nepripet 

varnostni pas (vsi sedeži)

FUNKCIONALNA OPREMA
• Audio naprava s 7 palčnim 

zaslonom na dotik s povezavo 
za pametni telefon + kamera za 
vzvratno vožnjo + DAB + MP3 
predvajalnik + Bluetooth®

• Električno odpiranje stekel spredaj 
in zadaj

• Daljinsko centralno zaklepanje
• Ročna klimatska naprava +  

filter za cvetni prah
• USB priključek
• 12 V vtičnica
• Aktivni tempomat (ACC)
• Omejevalnik hitrosti

SEDEŽI
• Po višini nastavljiv voznikov sedež
• Sredinski naslon za roke spredaj
• 60:40 deljivo naslonjalo zadnje 

sedežne klopi
• Tekstilno oblazinjenje sedežev

PRTLJAŽNI PROSTOR
• 12 V vtičnica
• Dvojno dno prtljažnega prostora
• Osvetljen prtljažni prostor

VARNOSTNA OPREMA
• Isofix sistem za pritrditev  

dveh otroških sedežev zadaj
• Čelni zračni varnostni blazini 

za voznika in sovoznika
• Možnost deaktiviranja čelne  

zračne varnostne blazine na 
sovoznikovi strani

• Zračne varnostne zavese
• Zračna varnostna blazina za  

kolena za voznika
• Bočne zračne varnostne  

blazine spredaj
• Opozorilne luči v primeru  

zaviranja v sili
• ABS z EBD
• ESP®
• DSBS - Sistem za zaviranje v  

sili z dvema senzorjema

• Sistem za opozarjanje na 
zapustitev voznega pasu

• Sistem za preprečevanje 
zapuščanja voznega pasu

• Sistem za opozarjanje na 
vijuganje po voznem pasu

• Sistem prepoznavanja  
prometnih znakov

• Pomoč za speljevanje v klanec
• Nadzor tlaka v pnevmatikah
• Zavorna asistenca
• E-klic
• Auto Stop Start sistem
• SHVS 48V (Smart Hybrid  

Vehicle by Suzuki) 
• Varnostni alarm

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT:

ZUNANJOST
• Srebrni strešni letvi, lakirani
• Kromiran spodnji rob stranskih stekel

VIDLJIVOST
• Samodejni vklop žarometov
• Meglenke spredaj
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Električno poklopni zunanji ogledali
• Ogrevani zunanji ogledali z vgrajenim smernikom
• Samodejni vklop brisalcev

NOTRANJOST
• Usnjen 3-kraki volan
• Obvolanske prestavne ročice  

(le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom)

FUNKCIONALNA OPREMA
• Sistem za zagon motorja brez ključa (pametni ključ)
• Aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili s 

funkcijo Stop & Go (le v kombinaciji s samodejnim 
menjalnikom)

• Samodejna dvopodročna klimatska naprava s filtrom za 
cvetni prah

SEDEŽI
• Sredinski naslon za roke zadaj z držaloma za pijačo
• Gretje sprednjih sedežev
• Tekstilno oblazinjenje sedežev s poudarjenimi šivi

VARNOSTNA OPREMA
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj

Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT in 
PREMIUM:

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 215/55R17 + polirana aluminijasta platišča

ZUNANJOST
• Panoramska streha z možnostjo odpiranja 

(samo za ELEGANCE TOP)

FUNKCIONALNA OPREMA
• audio naprava s 9 palčnim zaslonom na dotik s 

povezavo za pametni telefon + 360˚ kamera + 
kamera za vzvratno vožnjo + DAB + MP3 predvajalnik 
+ Bluetooth® + Navigacija

• Dodatni zvočnik spredaj

SEDEŽI
• Oblazinjenje sedežev v kombinaciji 

(usnje/umetno usnje)

Paket serijske opreme COMFORT

Barvna paleta zunanjosti

Paket serijske opreme PREMIUM Paket serijske opreme ELEGANCE

Titan siva (ZZZ)   Svilnato srebrna kovinska (ZCC) Superiorno bela (26U) Hladno bela biserna (ZNL)

Kozmično črna biserno kovinska (ZCE) Energično rdeča biserna (ZQ5) Mogočno modra biserna (ZQ4) Kanjonsko rjava biserno kovinska (ZQ3) 

MOTOR Bencinski 1.4L BOOSTERJET
POGON 2WD ALLGRIP
DIMENZIJE
Dolžina (mm) 4.300  
Širina (mm) 1.785  
Višina (mm) 1.589 (1.593 s strešnima letvama)
Medosna razdalja (mm) 2.600  

Kolotek
Spredaj 1.535  
Zadaj 1.505  

Obračalni krog (m) 5,4
Višina podvozja od tal (mm) 180
ZMOGLJIVOST
Število sedežev (osebe) 5

Prostornina prljažnika (l)
Največja prostornina 1.230  

Z zloženimi nasloni zadnjih sedežev 665  
Nasloni zadnjih sedežev v položaju 1 430  

Prostornina rezervoarja za gorivo 47
MOTOR
Tip motorja K14D
Število valjev 4
Število ventilov 16
Prostornina motorja (cm3) 1.373  
Vrtina/gib (mm) 73.0×82.0
Kompresijsko razmerje 10,9
Največja moč (kW/om) 95/5,500
Največji navor (Nm/om) 235/2,000-3,000
Vrsta polnjenja Neposredni vbrizg
ELEKTRIČNI MOTOR
Tip motorja K14D
Sistem električni motor in generator
Največja moč 10.0/3,000
MENJALNIK
Vrsta 6-st. ročni 6-st. avtomatski 6-st. ročni 6-st. avtomatski

Prestavno razmerje

1 3,615 4,044 3,615 4,044
2 1,955 2,371 1,955 2,371
3 1,207 1,556 1,207 1,556
4 0,886 1,159 0,886 1,159
5 0,738 0,852 0,738 0,852
6 0,644 0,672 0,644 0,672

Vzvratna 3,481 3,193 3,481 3,193
Končno prestavno razmerje 4,059 3,502 4,059 3,502
ŠASIJA

Zavore
Spredaj hlajeni diski
Zadaj diski

Vzmetenje
Spredaj MacPhersonova prema
Zadaj štirivodilna prema

Pnevmatike 215/55R17
MASA
Masa praznega vozila (kg) 1.195 - 1.235 1.240 - 1.265 1.285 - 1.305 1.310 - 1.330
Skupna dovoljena masa (kg) 1.685  1.710  1.755  1.780  

Vleka prikolice
Z zavoro 1500

Brez zavore 600
HITROST
Največja hitrost (km/h)  195
0-100 km/h (s) 9,5 10,2
PORABA IN EMISIJE
Emisijski razred Euro 6d
Poraba goriva (l/100 km) (WLTP)* 5,3 5,7-5,8 5,8-5,9 6,3
CO2 emisije (g/km) (WLTP)* 119-120 129-130 132-133 142

Podatki so informativni. Točni podatki so navedeni na potrdilu o sklad-
nosti (COC) izbranega vozila.

* Svetovno harmonizirana procedura testiranja za lahka motorna vozila 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)10 11


