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VYBERTE SA DO SVETA
Osloboďte svoje zmysly – kdekoľvek a kedykoľvek so skutočným 
dobrodruhom: Nový SX4 S-CROSS je predovšetkým o jedinečných 
zážitkoch na štyroch kolesách. Ponúka radosť z jazdy v akomkoľvek 
teréne, novú generáciu výkonných motorov a originálny dizajn,  
ktorý je tak výrazný, ako sa na vozidlo typu crossover patrí. 

Kamkoľvek vás vaša predstavivosť zavedie – s novým SX4 S-CROSS 
bude každá voľba tou správnou. Rozhodnite o cieli.
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PORAĎTE SI S VÝZVAMI, 
KTORÉ ŽIVOT PRINÁŠA
Zvládnite každodenné úlohy s ľahkosťou. Nový SX4 S-CROSS rozumie 
potrebám moderného života a je dokonale pripravený na každú výzvu. 
Prináša funkčnú flexibilitu, priestrannosť, pohodlie a štýl SUV,  
ktorý vyčnieva nad zvyškom mestskej džungle. 

Rozhodnite o cieli. Nech sa vyberiete kamkoľvek, nový SX4 S-CROSS 
bude dokonalou voľbou na jeho dosiahnutie. 
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DIZAJN AKO ZOSOBNENIE 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
Má vzhľad, ktorý vyzýva k dobrodružstvu.  
SX4 S-CROSS je presne taký, ako vyzerá. Odvážny a sebavedomý.  
Objavte dizajn, ktorý je stelesnením aktívneho životného štýlu. 

Rodený prieskumník plný dynamiky a sily si vás získa novou  
robustnou prednou časťou, nezameniteľným štýlom  
a prepracovaným interiérom.
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DYNAMICKÁ PREDNÁ ČASŤ
To, čo na novom SX4 S-CROSS neprehliadnete, je silný, mužný vzhľad.  
Odvážna predná maska je charakteristickým rysom originálneho dizajnu  
v štýle robustného SUV vozidla. Nová predná kapota spolu s novým nárazníkom  
a LED svetlami dodali modelu SX4 S-CROSS dynamickú vitalitu.
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1  LED svetlomety s LED DRL 
Celkový dynamický dojem z vozidla zvýrazňujú 
trojrozmerne tvarované predné svetlomety  
s vysokou svietivosťou. Svetlá sú vybavené  
úspornými obrysovými LED žiarovkami  
a LED DRL pásikom na denné svietenie. 

2  Zadné LED svetlá
Tenší, elegantnejší dizajn nových zadných LED svetiel 
zjednocuje a zvýrazňuje zadnú časť vozidla. 

3  Predné hmlové svetlá
Hmlové svetlá zvýraznené chrómovými prvkami vhodne 
dopĺňajú dynamické kontúry svetlometov.

4  Aerodynamické zrkadlá so smerovými svetlami
Boli navrhnuté tak, aby znížili hlučnosť,  
aerodynamický odpor, a tým aj spotrebu paliva.  

5  Integrované strešné lyžiny
Strešné lyžiny podčiarkujú celkový aerodynamický dizajn. 
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To, čo na novom SX4 S-CROSS neprehliadnete, je silný, mužný vzhľad.  
Odvážna predná maska je charakteristickým rysom originálneho dizajnu  
v štýle robustného SUV vozidla. Nová predná kapota spolu s novým nárazníkom  
a LED svetlami dodali modelu SX4 S-CROSS dynamickú vitalitu.
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Disky a pneumatiky
Nový športový dizajn diskov zvýrazňuje dynamický  
vzhľad a celkový dojem z modelu SX4 S-CROSS.  
Disky s optimalizovaným prúdením vzduchu a pneumatiky  
s nízkym valivým odporom prinášajú úsporu paliva.

6  17 palcové disky z ľahkých zliatin  
s lešteným povrchom

7  17 palcové disky z ľahkých zliatin  
s lakovaným povrchom

8  16 palcové plechové disky 
s ozdobnými krytmi kolies
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PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO 

Pripravte sa na dych vyrážajúci výhľad: okno s dvojitým posuvným zasklením vám  
priblíži nové obzory. Otvára grandiózny priestor, ktorý priam vyzýva dotknúť sa oblohy.  
V SX4 S-CROSS vás jednoducho inšpiruje výhľadom z ktoréhokoľvek sedadla.  
Nadchnite sa pre nové dobrodružstvá.
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1  Dizajn prístrojovej dosky
Ladné línie, nový dizajn volantu a kvalitné materiály v každom 
detaile: po nasadnutí do SX4 S-CROSS vás interiér nadchne 
svojou osobitou dynamikou.

2  Adaptívny tempomat a obmedzovač rýchlosti
Tempomat udržiava rýchlosť nastavenú vodičom. Obmedzovač 
rýchlosti ju udržuje pod vami zvolenou maximálnou rýchlosťou. 

3  Nastaviteľný volant
Vďaka nastaveniu sklonu a vzdialenosti sa volant  
dokáže prispôsobiť vodičom každého vzrastu.

4  Vyhrievanie predných sedadiel
Vyhrievanie sedadiel a operadiel zvyšuje komfort vodiča  
a spolujazdca vpredu. K dispozícii je nezávislé dvojstupňové 
nastavenie pre každé predné sedadlo a zadné výduchy  
kúrenia.

5  Kvalitné kožené sedadlá
Komfortné tvarovanie, štýlové šitie a luxusné kožené čalúnenie* 
robia zo sedenia v modeli SX4 S-CROSS skutočný pôžitok. 
*Niektoré časti koženého čalúnenia sú z umelej kože.

6  Nastaviteľné operadlá zadných sedadiel
Sklon operadiel zadných sedadiel sa dá nastaviť do dvoch 
rôznych polôh. Jedna slúži pre väčšie pohodlie cestujúcich  
a druhá vytvára väčší batožinový priestor.

7  Výborná viditeľnosť 
Bočné zrkadlá sú uchytené priamo na hornú časť hrany dverí,  
čo pomáha maximalizovať zorné pole vodiča.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO 

Pripravte sa na dych vyrážajúci výhľad: okno s dvojitým posuvným zasklením vám  
priblíži nové obzory. Otvára grandiózny priestor, ktorý priam vyzýva dotknúť sa oblohy.  
V SX4 S-CROSS vás jednoducho inšpiruje výhľadom z ktoréhokoľvek sedadla.  
Nadchnite sa pre nové dobrodružstvá.
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VYNIKAJÚCI VÝKON  
V KAŽDOM TERÉNE
SX4 S-CROSS v sebe ukrýva legendárne gény SUV modelov značky 
Suzuki, preto je prirodzené, že sedí na akejkoľvek ceste. Dajte zabrať 
borcovi, ktorý si za každého počasia poradí so všetkými typmi 
povrchov. Zažite radosť z bezproblémovej jazdy. Dokonalý spoločník 
na dlhé trate vám ponúkne nové úrovne obratnosti a výkonnosti.
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POHON 4 KOLIES ALLGRIP
Preslávená technológia pohonu 4 kolies spoločnosti Suzuki sa posunula na novú úroveň.  
Vylepšila stabilitu vozidla v rôznych cestných a poveternostných podmienkach na maximum.  
Systém spolupracuje aj s ostatnými technológiami podvozku, aby ste mali všetko pohodlne  
pod kontrolou počas celej jazdy.
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Štyri voliteľné režimy
Vyberte si svoj štýl jazdy spomedzi jazdných režimov 4WD (automatický, športový, na snehu  
a uzamknutý) jednoduchým stlačením a pootočením ovládania na stredovej konzole. 

Automatický režim (Auto)
Prioritou je nízka spotreba paliva pri bežných jazdných podmienkach, pričom  
v prípade detekcie prekĺzavania dochádza k prepnutiu do režimu pohonu štyroch kolies.

Športový režim (Sport)
Zlepšuje správanie sa vozidla v zákrutách presunutím vyššieho krútiaceho momentu  
na zadné kolesá. Pre jeho lepšiu kontrolu upravuje charakteristiku plynového pedálu.

Režim na snehu (Snow) 
Optimálny režim na zasnežené, nespevnené a iné šmykľavé povrchy vďaka vyššej trakcii  
počas akcelerácie a podpore stability.

Uzamknutý režim (Lock) 
Určený na vyprostenie vozidla zo snehu, blata alebo piesku. Systém dodá viac krútiaceho momentu 
zadným kolesám. Uvoľnenie zapadnutého vozidla umožňuje optimalizácia ESP®* a ďalších technológií 
ovládania auta. Pri rýchlosti 60 km/h dôjde k prepnutiu do režimu na snehu (Snow).
* ESP® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Daimler AG.

Preslávená technológia pohonu 4 kolies spoločnosti Suzuki sa posunula na novú úroveň.  
Vylepšila stabilitu vozidla v rôznych cestných a poveternostných podmienkach na maximum.  
Systém spolupracuje aj s ostatnými technológiami podvozku, aby ste mali všetko pohodlne  
pod kontrolou počas celej jazdy.
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SILA A EFEKTÍVNOSŤ
Vyžmýkajte z neho maximum: Pod ladnými krivkami kapoty SX4 S-CROSS sa skrýva revolučný  
motor s priamym vstrekovaním a turbo preplňovaním navrhnutý so zreteľom na maximalizáciu 
energetickej efektívnosti. V kombinácii so 48 V systémom SHVS Mild Hybrid sa môžete vždy 
maximálne spoľahnúť na nižšiu spotrebu paliva a zároveň energický a výbušný výkon.
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48 V lítiovo-iónová 
batéria

48 V – 12 V menič DC/DC

48V ISG

3

Vyžmýkajte z neho maximum: Pod ladnými krivkami kapoty SX4 S-CROSS sa skrýva revolučný  
motor s priamym vstrekovaním a turbo preplňovaním navrhnutý so zreteľom na maximalizáciu 
energetickej efektívnosti. V kombinácii so 48 V systémom SHVS Mild Hybrid sa môžete vždy 
maximálne spoľahnúť na nižšiu spotrebu paliva a zároveň energický a výbušný výkon.

1  Nový motor 1.4 BOOSTERJET (K14D) 
Nový motor 1.4 BOOSTERJET s priamym vstrekovaním paliva a turbo preplňovaním umocňuje razantný pocit z jazdy vo vozidle SX4 S-Cross.  
Turbodúchadlo s medzichladičom vháňa vzduch pod tlakom do valcov a umožňuje motoru maximalizovať krútiaci moment v rozsahu nízkych otáčok, 
dokonca už pri 2 000 ot./min. Systém priameho vstrekovania ešte viac znižuje spotrebu paliva optimalizovaním riadenia množstva, načasovania a tlaku 
priamo vstrekovaného paliva. Nízkej spotrebe paliva okrem toho napomáha aj elektricky ovládané variabilné časovanie sacích ventilov (VVT), chladená 
recirkulácia výfukových plynov (EGR) a zvýšený kompresný pomer..

2  6-stupňová manuálna prevodovka
Optimalizované prevodové pomery znižujú spotrebu paliva a zvyšujú dynamický výkon, pričom zároveň došlo k zníženiu hmotnosti protizávažia v záujme 
zlepšeného pocitu vodiča pri radení prevodových stupňov. Zvýšená tuhosť skrine prevodovky navyše potláča hluk a vibrácie.

3  48 V systém SHVS Mild Hybrid
Nový 48 V systém SHVS Mild Hybrid pozostáva zo 48 V ISG (integrovaný štartér-generátor) s funkciou elektromotora, 48 V lítiovo-iónovej batérie a 48 – 12 V 
meniča DC/DC. Vďaka zvýšenému prívodu napájacieho napätia v porovnaní s bežnými 12 V sa zvyšuje množstvo energie rekuperovanej pri brzdení a zároveň 
miera asistencie elektromotora v záujme znižovania spotreby paliva a optimalizácie jazdného výkonu. Systém pri bežnej jazde uprednostňuje optimalizáciu 
spotreby paliva. Ak však vyhodnotí, že požadujete rýchlu akceleráciu, zvýši krútiaci moment elektromotora, čím zvýši krútiaci moment spaľovacieho motora 
pomocou jednej z dvoch dostupných funkcií (kontrola dodávania krútiaceho momentu alebo zvýšenie krútiaceho momentu). Elektromotor v špecifických 
situáciách udržiava voľnobežné otáčky motora, čím prispieva k zníženiu spotreby paliva.
* Táto funkcia elektromotora nie je aktívna, ak sa používa klimatizácia alebo zostávajúca kapacita batérie na informačnom displeji vykazuje úroveň „3“ alebo menej.

1

2

Krútiaci moment požadovaný vodičom
(= skutočný krútiaci moment + krútiaci moment ISG)
 Aktuálny krútiaci moment motora

Kontrola dodávania 
krútiaceho momentu

Krútiaci moment (Nm) na kľukovom hriadeli

Čas

Krútiaci moment (Nm) na kľukovom hriadeli

ot./min.

Krútiaci moment požadovaný vodičom
(= skutočný krútiaci moment + krútiaci moment ISG)
 Aktuálny krútiaci moment motora

Zvýšenie krútiaceho momentu

Čas

Otáčky motora

Stlačenie pedála spojky

Otáčky motora klesajú 
na úroveň, ktorá si vyžaduje 
voľnobeh

Opakovaná 
akcelerácia

Okamih stlačenia 
plynového pedála

Voľnobeh elektromotora

Zaradí sa neutrál 
a uvoľní sa pedál spojky

Automatické vypnutie motora

Kontrola dodávania krútiaceho momentu
Kontrola dodávania krútiaceho momentu umocňuje 
odozvu akcelerácie okamžitým dodávaním krútiaceho 
momentu spaľovaciemu motoru z elektromotora na 
kompenzáciu časového oneskorenia odozvy motora.

Zvýšenie krútiaceho momentu
Zvýšenie krútiaceho momentu zvyšuje plynulosť 
akcelerácie dodávaním krútiaceho momentu 
spaľovaciemu motoru z elektromotora do okamihu, 
kým nenaskočí preplňovanie turbodúchadlom.

Voľnobeh elektromotora
Keď sa odpojí spojka pri spomaľovaní a otáčky 
spaľovacieho motora klesnú na úroveň voľnobehu, 
elektromotor uvedie spaľovací motor do voľnobežného 
stavu, čím predchádza spaľovaniu paliva. Keďže sa 
voľnobežný stav zachováva, vozidlo dokáže na podnet 
vodiča znovu akcelerovať.
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FUNKČNOSŤ V KAŽDOM DETAILE
Máte pred sebou dlhý výlet alebo iba krátku jazdu? Idete za hranice 
všedných dní alebo sa len tak túlať po meste? Nech plánujete 
čokoľvek, SX4 S-CROSS vám vždy ponúkne intuitívne, priestranné  
a flexibilné prostredie s množstvom praktických funkcií, ktoré  
bez problémov uspokoja všetky vaše potreby a požiadavky.   
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MULTIFUNKČNÝ DOTYKOVÝ PANEL 
Zvoľte si cieľ vašej jazdy a užite si každú minútu v aute: 7-palcový dotykový displej  
prináša intuitívne ovládanie multimediálnych funkcií vrátane prehrávania hudby,  
hands-free telefonovania, navigačného systému a integrácie mobilného telefónu.  
Systém ponúka štyri hlavné režimy prevádzky – počúvanie hudby (Listen),  
telefonovanie (Call), navigácia (Drive) a spojenie (Connect).
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Zvoľte si cieľ vašej jazdy a užite si každú minútu v aute: 7-palcový dotykový displej  
prináša intuitívne ovládanie multimediálnych funkcií vrátane prehrávania hudby,  
hands-free telefonovania, navigačného systému a integrácie mobilného telefónu.  
Systém ponúka štyri hlavné režimy prevádzky – počúvanie hudby (Listen),  
telefonovanie (Call), navigácia (Drive) a spojenie (Connect).

1  Konektivita 
Na 7-palcovej dotykovej obrazovke môžete jednoducho ovládať zvuk  
a navigačný systém. Systém Smartphone Linkage Display Audio podporuje technológie 
Apple CarPlay, Android AutoTM a MirrorLinkTM, vďaka čomu môžete využívať  
rôzne aplikácie pre smartfóny. 

Technológia Apple CarPlay umožní používať zariadenie iPhone na volania, prístup k hudbe, odosielanie a prijímanie SMS správ  
a navigáciu s hlasovou službou Siri alebo pomocou dotykového displeja zvukového systému.

Technológia Apple CarPlay je dostupná v krajinách uvedených na tejto adrese: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

* Viac informácií vrátane modelov zariadení iPhone, ktoré sú kompatibilné s technológiou Apple CarPlay, nájdete na adrese:  
   http://www.apple.com/ios/carplay/

* Apple, Apple CarPlay a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Technológia Android Auto™ rozširuje platformu Android pre bezpečné použitie vybraných funkcií vo vozidle. Má za cieľ minimalizovať  
rozptyľovanie pozornosti vodiča. So službami Google, ako sú Google Maps a Google Play Music, si dokážete jazdu maximálne vychutnať. 
Stiahnite si aplikáciu Android Auto cez službu Google Play Store*.

* Služba Android Auto je dostupná v krajinách uvedených na tejto adrese: https://www.android.com/auto/faq/

* Službu Android Auto podporuje väčšina telefónov s operačným systémom Android 5.0 a novším: 
   https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

* Google, Android, Google Play a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Technológia MirrorLink umožňuje zobraziť vybrané aplikácie smartfónu na dotykovej obrazovke vo vozidle pre prístup k funkciám smartfónu.

* Technológia MirrorLink™ je kompatibilná so smartfónmi uvedenými na tejto adrese: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/

* MirrorLink™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Car Connectivity Consortium LLC.

2  Multi-informačný displej 
V strede umiestnený displej poskytuje dobrý výhľad na informácie o spotrebe paliva, 
dojazde, režime 4WD (len pri vozidlách 4WD) a o priebehu parkovania. Nájdete na ňom aj 
indikátor radenia, ktorý znižuje spotrebu tým, že vám pomáha s optimálnym načasovaním 
radenia jednotlivých prevodových stupňov.

3  Audio systém
Zahŕňa rádio s CD prehrávačom (COMFORT) alebo SLDA (PREMIUM, ELEGANCE, ELEGANCE+ 
- obr.1) kompatibilné s MP3, pripojenie USB, Bluetooth®* na prehrávanie hudby  
a hands-free telefonovanie ako aj praktické ovládacie prvky na volante.  
* Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

4  Predné a zadné parkovacie senzory (ELEGANCE, ELEGANCE+)

Ultrazvukové senzory v nárazníkoch identifikujú prekážky a zobrazujú varovania,  
ktoré vidíte na multi-informačnom displeji a počujete ako pípanie.

5  Automatické zapnutie stieračov a svetiel
Po detekcii dažďových kvapiek sa stierače spustia automaticky. Rýchlosť stierania  
sa prispôsobuje intenzite dažďa a rýchlosti vozidla. Predné svetlomety a koncové svetlá  
sa zapínajú a vypínajú podľa aktuálnych svetelných podmienok. 

6  Dvojzónová automatická klimatizácia  
Individuálne nastavenie teploty na strane vodiča aj spolujazdca zvyšuje osobný komfort 
počas každej jazdy.

7  Systém bezkľúčového štartovania (PREMIUM, ELEGANCE, ELEGANCE+)

Ak máte poruke kľúč bezkľúčového štartovania, na odomknutie a zamknutie dverí,  
ako aj na naštartovanie alebo zastavenie motora postačí jednoduché stlačenie tlačidla.
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VEĽKORYSÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR
V SX4 S-CROSS nájdete vždy dosť miesta na realizáciu aj tých najväčších plánov. Veď i s piatimi 
ľuďmi v aute vám stále zostáva 430 litrov* batožinového priestoru. Či už cestujete na športovú 
udalosť, rodinné stretnutie alebo dobrodružný výlet do prírody, inteligentne využiteľný 
batožinový priestor vám ponúkne dostatok miesta na všetko potrebné.
* Batožinový priestor je meraný pomocou metódy Nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA). 
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1  Flexibilný priestor 
Sklopením zadného operadla deleného v pomere 60:40 môžete batožinový priestor zväčšiť 
rôznymi spôsobmi. Ešte vyššiu flexibilitu prináša dvojité dno batožinového priestoru. 

2  Stropná konzola s osvetlením
Stropná konzola ponúka osvetlenie interiéru a držiak na slnečné okuliare.

3  Kozmetické zrkadlá s osvetlením
Kozmetické zrkadlá vodiča a predného spolujazdca sú vybavené lampičkami,  
ktoré oceníte v noci a na tmavých miestach. 

4  Predná stredová opierka s USB vstupom 
Prednú stredovú opierku si môžete posunúť do optimálnej polohy.  
Navyše obsahuje ďalší odkladací priestor so vstavaným USB vstupom.

5  Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Sklápacia stredová opierka ponúka dva držiaky nápojov a vyšší komfort pre cestujúcich  
na zadných sedadlách. 
 
6  Odkladacie vrecko na zadnej strane sedadla
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca sa skvele hodí na odkladanie máp,  
kníh a ďalších drobností.

7  Ešte viac pohodlia
Batožinový priestor obsahuje 12 V DC zásuvku a háčiky slúžiace na upevnenie batožiny. 

1 1

44 5 6
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V SX4 S-CROSS nájdete vždy dosť miesta na realizáciu aj tých najväčších plánov. Veď i s piatimi 
ľuďmi v aute vám stále zostáva 430 litrov* batožinového priestoru. Či už cestujete na športovú 
udalosť, rodinné stretnutie alebo dobrodružný výlet do prírody, inteligentne využiteľný 
batožinový priestor vám ponúkne dostatok miesta na všetko potrebné.
* Batožinový priestor je meraný pomocou metódy Nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA). 
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BEZPEČNOSŤ VŽDY A VŠADE
Jazdite s istotou, že pri sebe máte dôveryhodného spoločníka,  
ktorý vás starostlivo chráni. SX4 S-CROSS reaguje v zlomku sekundy. 
Sofistikované preventívne systémy sú schopné predvídať kolízie  
a predchádzať nehodám. Ochranné systémy minimalizujú riziko 
poranenia.
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT 
Adaptívny tempomat (ACC) využíva systém štandardného tempomatu v spolupráci  
s radarovým snímačom systému brzdnej podpory, ktorý meria vzdialenosť od vozidla 
idúceho vpredu. Systém automaticky upravuje rýchlosť SX4 S-CROSS tak, aby sa udržiaval 
vodičom nastavený veľký, stredný alebo malý odstup, čím sa zvyšuje komfort jazdy. 

1. Riadenie konštantnej rýchlosti
Ak je vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu dostatočná,  
SX4 S-CROSS sa pohybuje konštantnou nastavenou rýchlosťou.

2. Riadenie spomalenia
Ak sa vozidlo idúce vpredu pohybuje nižšou rýchlosťou ako SX4 S-CROSS,  
nastavená rýchlosť sa automaticky zníži, aby sa udržal dostatočný odstup.

3. Riadenie zrýchlenia
Ak vozidlo idúce vpredu opustí jazdný pruh a vznikne dostatočná vzdialenosť k ďalšiemu 
vozidlu idúcemu vpredu, SX4 S-CROSS automaticky opätovne zrýchli a ďalej udržiava 
nastavenú rýchlosť.

SIGNÁL NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA (EMERGENCY STOP SIGNAL)
V prípade, že dôjde k náhlemu stlačeniu brzdového pedála pri jazde rýchlosťou nad 55 km/h, 
automaticky sa rozblikajú výstražné svetlá, aby varovali pred nebezpečenstvom autá idúce vzadu. 

1. Náhle zabrzdenie pri rýchlosti nad 55 km/h.
2. Automaticky sa rýchlo rozblikajú výstražné svetlá.
3. Zmiernenie tlaku na brzdový pedál blikajúce výstražné svetlá vypne.

RADAROVÁ PODPORA BRZDENIA (RADAR BRAKE SUPPORT) 

Tento systém znižovania rizika kolízie využíva odraz vĺn prijímaný radarovým snímačom,  
ktorý je umiestnený v prednej časti vozidla, a zaisťuje pokročilé bezpečnostné funkcie: 

1. Varovanie 
Systém rozpozná prítomnosť vozidla 
vpredu a v prípade rizika zrážky varuje 
vodiča, aby použil brzdy. Načasovanie 
varovania je možné prepínať medzi 
nastaveniami FAR (ďaleko) a NEAR (blízko). 

2. Automatické ľahké pribrzdenie 
V prípade výskytu nebezpečenstva zrážky 
systém ľahko pribrzdí, aby upozornil vodiča 
na potrebu použitia brzdy.
 

3. Brzdový asistent 
V prípade, že existuje vysoká 
pravdepodobnosť kolízie a vodič prudko 
šliapne na brzdový pedál, systém zvýši 
brzdnú silu a pomôže tak vyhnúť sa zrážke 
alebo znížiť vzniknuté škody. 

4. Automatická brzda 
V prípade, že systém zistí, že bezprostredne 
hrozí zrážka, začne automaticky brzdiť  
s cieľom zabrániť kolízii alebo obmedziť 
rozsah vzniknutých škôd. 

Podmienky prevádzky
Stacionárne prekážky: funguje pri rýchlosti vozidla cca od 5 km/h do 80 km/h.  
Pohyblivé prekážky: funguje pri rýchlosti vozidla cca 5 km/h a vyššej.

Podmienky prevádzky
Stacionárne prekážky: funguje pri rýchlosti vozidla cca od 5 km/h do 30 km/h. 
Pohyblivé prekážky: funguje pri rýchlosti vozidla cca 5 km/h a vyššej.

Podmienky prevádzky Funguje pri rýchlosti vozidla cca 5 km/h a vyššej.

Podmienky prevádzky Funguje pri rýchlosti vozidla cca 5 km/h a vyššej.

UPOZORNENIE 
■ Systém radarovej podpory brzdenia nemusí v určitých situáciach fungovať správne. ■ Tento systém nemusí byť schopný zabrániť zrážke  
a ani znížiť škody vzniknuté pri kolízii, a to v závislosti od typu prekážky, poveternostných podmienok, stavu vozovky a iných okolností. ■ 

Systém nemusí fungovať v prípade, že vodič začne uhýbací manéver a manipuluje s volantom alebo plynovým pedálom. ■ Schopnosť 
systému radarovej podpory brzdenia rozpoznať prekážky a kontrolovať vozidlo je obmedzená. Žiadame vás, aby ste sa na tento systém 
nespoliehali. Jazdite vždy bezpečne. ■ Nezabudnite si prečítať návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie pre vašu bezpečnosť. 
■ Viac informácií získate od vášho predajcu Suzuki.
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1  ESP® (Electronic Stability Program)
Elektronický stabilizačný program ESP® automaticky upravuje výkon motora  
a účinnosť bŕzd v prípade, že kolesá stratia trakciu, čím pomáha vodičovi  
udržať vozidlo pod kontrolou.
* ESP® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Daimler AG.

2  Pomoc pri rozjazde do kopca
S funkciou pomoci pri rozjazde do kopca (Hill Hold Control) je rozbeh  
bezpečný na akejkoľvek ceste. Pri rozbiehaní do svahu pri presune nohy  
z brzdového na plynový pedál totiž systém bráni pohybu SX4 S-CROSS dozadu.

3  7 airbagov
O zvýšenú ochranu sa starajú predné a bočné airbagy vodiča  
a spolujazdca, kolenný airbag vodiča a ľavé a pravé hlavové airbagy. 

4  Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
Tlak v každej pneumatike meria snímač umiestnený v jej vzduchovom ventile.  
Na jeho prípadný pokles upozorní vodiča systém TPMS prostredníctvom  
multi-informačného displeja. 

5  Bezpečnosť pri náraze a ochrana chodcov 
Dizajn karosérie modelu SX4 S-CROSS vychádza z konceptu TECT (Total Effective 
Control Technology) spoločnosti Suzuki, čo znamená, že v prípade zrážky jeho 
konštrukcia účinne pohlcuje a rozptyľuje energiu.

 

smer nárazu
prenos energie nárazu
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bez systému rozjazdu do kopca

so systémom rozjazdu do kopca

2

3

bez ESP®
s ESP®

pribrzdenie 
kolesa

pribrzdenie 
kolesa

zníženie 
výkonu 
motora

nedotáčavý šmyk pretáčavý šmyk
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Údaje použité v tomto katalógu majú informatívny charakter. Spoločnosť MSC – Suzuki Slovensko, o. z.,  
si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených  
a opísaných v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.

www.suzuki.sk

„Way of Life!“ je skutočnou podstatou Suzuki. Naše autá, motocykle aj lode sú postavené tak,  
aby boli vzrušujúcim zážitkom a vy ste si mohli naplno vychutnať radosť z každého dňa.


