Odhodlajte sa prekročiť hranice
Postavte sa čelom všetkým výzvam
s odvážnym a sebavedomým modelom
Suzuki S-CROSS. 48 V systém SHVS Mild
Hybrid každým prejdeným kilometrom
šetrí vaše peniaze aj prírodu. Dokonca
si nemusíte robiť starosti s hľadaním
nabíjacej stanice, keďže sa počas
jazdy nabije sám. S-Cross nezabúda
ani na pohodlie – štedrý interiér
a batožinový priestor uspokojí potreby
vašich priateľov aj rodiny. Poteší vás
aj v podobe jedinečného programu
Easy Way. Automaticky získate trojročnú
záruku a sedem rokov poistenia na motor
BoosterJet / DualJet aj turbo, prevodovku
a systém Mild Hybrid / Hybrid.

EKOLOGICKÁ
JAZDA

NÍZKA SPOTREBA
A EMISIE

ŽIADNE NABÍJANIE

PLNOHODNOTNÝ
BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Hybridný S-CROSS od prvého momentu ukazuje svoju pravú tvár. Na prvý pohľad
je zrejmé, že ide o robustné SUV s výrazným dizajnom, ktorý priťahuje pozornosť a volá
po dobrodružstve.

Vyberte si S-Cross, ktorý vám sadne
výbava COMFORT

už od 21

370 €

už od 22

690 €

už od 24

690 €

už od 25

350 €

vybrané prvky výbavy
DSBS (Dual Sensor Brake
Support)
adaptívny tempomat
upozornenie na vybočenie
z jazdného pruhu
predchádzanie vybočeniu
z jazdného pruhu
upozornenie na vychyľovanie
do strán
signalizácia núdzového
brzdenia
Hill hold control - Pomocný
systém pre rozjazd do kopca
cúvacia kamera
LED svetlomety
multifunkčný dotykový panel
s uhlopriečkou 7 palcov, DAB
Bluetooth® a USB konektor

predné a zadné elektricky
ovládané okná
vonkajšie spätné zrkadlá
elektricky nastaviteľné,
vyhrievané
výškovo a pozdĺžne
nastaviteľný volant
s ovládaním multifunkčného
panelu, tempomatu a handsfree telefonovania
tónované sklá
dvojité dno batožinového
priestoru
e-Call
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by
Suzuki) – 48 V hybridný systém
zliatinové disky kolies 17´´

výbava PREMIUM
navyše k výbave COMFORT
BSM (Blind Spot Monitor) / RCTA
(Rear Cross Traffic Alert)
predné a zadné parkovacie
senzory
automatická klimatizácia
bezkľúčové odomykanie a štart
vyhrievanie predných sedadiel
zadné výduchy kúrenia/ventilácie
automatické svietenie
funkcia automatického spustenia
stieračov

automatické výškové nastavenie
svetlometov
volant s koženým poťahom
zatmavené zadné sklá (vrátane
5. dverí)
vonkajšie spätné zrkadlá
elektricky sklopné,
so zabudovaným smerovkami

výbava ELEGANCE
navyše k výbave PREMIUM
kamera s 360° pohľadom
multifunkčný dotykový panel
s uhlopriečkou 9 palcov, DAB
navigácia
poťahy sedadiel z kombinácie
kože, syntetickej kože
a semišu

lakťová opierka dverí
zo syntetickej kože
leštené zliatinové disky 17´´
centrálny reproduktor

výbava ELEGANCE+
navyše k výbave ELEGANCE
panoramatické strešné okno
s dvojitým posúvaním

Moderná jazda so systémom
Mild Hybrid a Hybrid
Nový 48 V systém SHVS Mild Hybrid pozostáva zo 48 V ISG
(integrovaného štartovacieho generátora) 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 systémami sa zvyšuje množ
stvo energie rekuperovanej pri brzdení a zároveň miera
asistencie elektromotora v záujme znižovania spotreby
paliva a optimalizácie jazdného výkonu.

Hybrid

Využite hybridný
potenciál vášho SUV
Ľahký a pritom kompaktný Hybrid systém sa skladá
zo štvorvalcového motora 1,5 l DUALJET (K15C), jednotky
motor-generátora (MGU), systému prevodovky AGS
(automatická prevodovka) a napájacieho agregátu (140
V lítium-iónový akumulátor a menič). Jednotka MGU
využíva výkon motora na efektívne generovanie elektrickej energie a tak zvyšuje dojazd a frekvenciu jazdy
na elektrinu, pričom znižuje spotrebu paliva a ponúka
tichú jazdu.

Mild Hybrid

Vyberte si farbu, ktorá vám sadne
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Pohon všetkých štyroch kolies
Už prvé Suzuki s pohonom všetkých štyroch kolies bolo prelomovým vozidlom, ktoré
išlo plynule v meste, na snehu, na blate či po cestách, na ktorých sa predtým ešte nikto
neviezol. Vďaka našim ambíciám sme od roku 1970 technológiu zdokonaľovali a tak
vznikol legendárny pohon všetkých štyroch kolies ALLGRIP SELECT. Šoférom prináša
lepšiu kontrolu nad vozidlom naozaj v každom teréne.
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Na základe vonkajších jazdných podmienok si môžete vybrať spomedzi 4 voliteľných jazdných režimov (automatický, športový, na snehu a uzamknutý)
jednoduchým stlačením alebo pootočením ovládača na stredovej konzole.
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Štyri voliteľné režimy
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Cenník (Platný od 28. 10. 2022)

Cenník
Motor

Druh
paliva

Pohon

benzín

2WD

6MT

95 / 129

benzín

2WD

6MT

95 / 129

Prevodovka

Výkon
kW/k

Kombinovaná
spotreba (l/100 km)

Cena

Akciová
cena

5,3 - 5,6

23 370 €

21 370 €

5,3 - 5,6

24 690 €

22 690 €

Podľa WLTP*

Výbava COMFORT
1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID
1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID
1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

2WD

6AGS

75 / 102

5,2

28 300 €

26 300 €

1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID

benzín

4WD

6MT

95 / 129

5,8 - 6,1

26 460 €

24 460 €

1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

4WD

6AGS

75 / 102

5,8

29 400 €

27 400 €

benzín

2WD

6MT

95 / 129

5,3 - 5,6

26 690 €

24 690 €

5,2

29 700 €

27 700 €

Výbava ELEGANCE
1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID
1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

2WD

6AGS

75 / 102

1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID

benzín

4WD

6MT

95 / 129

5,8 - 6,1

28 450 €

26 450 €

1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

4WD

6AGS

75 / 102

5,8

31 300 €

29 300 €

1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID

benzín

2WD

6MT

95 / 129

5,3 - 5,6

27 350 €

25 350 €

1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

2WD

6AGS

75 / 102

5,2

30 200 €

28 200 €

1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID

benzín

4WD

6MT

95 / 129

5,8 - 6,1

29 100 €

27 100 €

1,5 l DUALJET HYBRID

benzín

4WD

6AGS

75 / 102

5,8

31 950 €

29 950 €

Výbava ELEGANCE+

Príplatok za metalízu je 580 €.
Vo výbave Premium, Elegance a Elegance+ bez RCTA a BSM systémov je zľava 100 €.

* Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure.

Výbava PREMIUM

Výbava

—

—
—

—
A

A

A

—
—

PRÍSTROJOVÁ DOSKA
Volant s koženým poťahom
Ovládanie multifunkčného dotykového
panelu na volante
Ovládanie tempomatu na volante
Ovládanie funkcií hands-free
telefonovania na volante
Posilňovač riadenia
Výškovo nastaviteľný volant
Pozdĺžne nastaviteľný volant
Kontrola použitia bezpečnostných pásov
vodiča a spolujazdca (svetelná, zvuková
a na informačnom displeji)

—
—

—

—

Kontrola použitia bezpečnostných
pásov vzadu (na informačnom displeji)
Zvuková výstraha pre kľúč
v zapaľovaní a zapnuté svetlá
Upozornenie na nezatvorené dvere
(kontrolka a na informačnom dispeji)
Upozornenie na nízku hladinu
paliva (kontrolka, zvukový signál)
+signalizácia výmeny oleja

INFORMAČNÝ DISPLEJ PALUBNÉHO POČÍTAČA
Farebný 4,2“ LCD
Digitálne hodiny
Vonkajšia teplota
Ukazovateľ okamžitej/priemernej spotreby
Priemerná rýchlosť
Dojazd
Indikátor preradenia
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Ukazovateľ módu pohonu

—

KOMFORT

INTERIÉR

Predné elektricky ovládané okná
Zadné elektricky ovládané okná
Centrálne uzamykanie na strane vodiča
Diaľkové ovládanie centrálneho
uzamykania s upozornením
výstražnými svetlami
Bezkľúčové odomykanie a štart
Manuálna klimatizácia
Automatická klimatizácia
Peľový filter
4× reproduktor
2× výškový reproduktor
Centrálny reproduktor
Multifunkčný dotykový panel,
uhlopriečka 7 palcov, DAB

Čítacie lampy
Stredové svetlo
Osvetlenie schránky pred spolujazdcom
Osvetlenie priestoru nôh vpredu
Osvetlenie dolnej odkladacej schránky
Slnečné clony s kozmetickým
zrkadlom a držiakom lístkov
Slnečné clony s osvetlením
Sklápacie madlá nad dverami
(1× vpredu spolujazdec, 2× vzadu)
Držiaky na nápoje vpredu 2×
Držiaky na nápoje vzadu 2×
Stropná konzola
Držiaky na fľaše vo dverách
(2× vpredu, 2× vzadu)

—
—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

*ESP® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Daimler AG.**Bluetooth® je registrovaná značka spoločnosti SIG. ***A - Pre autá s pohonom ALLGRIP.

Predchádzanie vybočeniu
z jazdného pruhu
Upozornenie na vychyľovanie do strán
Engine Auto Start Stop System
DSBS (Dual Sensor Brake Support)
BSM (Blind Spot Monitor) / RCTA
(Rear Cross Traffic Alert)
Signalizácia núdzového brzdenia

—

Elegance+

Multifunkčný dotykový panel,
uhlopriečka 9 palcov, DAB
Bluetooth® a USB konektor**
Navigácia
Prepínač jazdných režimov (4 módy)***
Obmedzovač rýchlosti
Adaptívny tempomat
Vyhrievanie predných sedadiel
(2 stupne intenzity)
Zadné výduchy kúrenia/ventilácie

Elegance

KOMFORT

Airbag vodiča a spolujazdca
Možnosť deaktivácie airbagu
spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag vodiča
Bezpečnostné pásy predné 3-bodové
ELR s predpínačmi, obmedzovačmi sily
a výškovo nastaviteľné
Bezpečnostné pásy zadné 3-bodové ELR
s predpínačmi na krajných sedadlách
Úchyty detských sedačiek ISOFIX 2×
Kotviace body detskej sedačky 3×
Detská poistka zadných dverí
Bočné výstuhy dverí
ABS + EBD
ESP® (elektronický stabilizačný systém)*
Hill hold control - pomocný systém
pre rozjazd do kopca
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Brzdový asistent
Parkovacie senzory (predné a zadné)
Cúvacia kamera
Kamera s 360° pohľadom
LED denné svietenie
Tretie brzdové svetlo
Imobilizér
Bezpečnostný alarm
Bezpečnostné vložky zámkov dverí
Bezpečnostný systém uvoľnenia
pedálov v prípade nehody
e-Call
Upozornenie na vybočenie
z jazdného pruhu

Premium

BEZPEČNOSŤ

2WD/ALLGRIP

Comfort

2WD

Elegance+

Elegance

2WD/ALLGRIP
Premium

Comfort

2WD

Výbava
Elegance

Elegance+

EXTERIÉR

Predná lakťová opierka
Odkladací priestor medzi sedadlami
Dolná odkladacia schránka
Hlavica radiacej páky
s ozdobnými prvkami

Núdzová sada na opravu defektu
Ozdobné strieborné lišty
predného nárazníka

chróm

chróm

chróm

—

—

—

Plastový lem blatníkov

12V zásuvka + USB konektor
(v dolnej odkladacej schránke)
Opierka pre nohu vodiča
Vnútorné kľučky dverí chrómové
Rámik bočných výduchov
ventilácie strieborný
Lakťová opierka predných dverí (látka)
Lakťová opierka dverí (syntetická koža)

—
—

—

—

SEDADLÁ
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Odkladacie vrecko na zadnej strane
operadla spolujazdca
Predná lakťová opierka
Zadná lakťová opierka
Zadné sedadlá sklopné,
delené v pomere 60:40
Nastaviteľný sklon zadného operadla
Poťahy sedadiel (látka)
Poťahy sedadiel
(syntetická koža + syntetický semiš)

—

—
—
—

—

—

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Pozdĺžne strešné lyžiny
(v striebornej farbe)
Ozdobná lišta bočných okien
Vonkajšie kľučky dverí lakované
vo farbe karosérie
Elektromagnetické ovládanie 5. dverí
Predná maska chladiča lakovaná
s chrómovým efektom

—

Panoramatické strešné okno
s dvojitým posúvaním
LED stretávacie a diaľkové
svetlomety
Automatické výškové
nastavenie svetlometov
Automatické svietenie
Predné hmlové svetlomety
Zadné skupinové svetlá LED
Tónované sklá
Zatmavené zadné sklá
(vrátane 5. dverí)
Stierače vpredu: 2-rýchlostné
s nastaviteľným cyklovačom, ostrekovač

—
—
—

—

Stierače vzadu: 1-rýchlostné
s cyklovačom, ostrekovač

Kryt batožinového priestoru
Dvojité dno batožinového priestoru
Upevňovacie háčiky 1×
na nákupnú tašku
Upevňovacie háčiky 2× na sieť
12V zásuvka
Osvetlenie batožinového priestoru

Funkcia automatického spustenia
stieračov
Vyhrievanie zadného skla
Vonkajšie spätné zrkadlá
vo farbe karosérie

—

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné, vyhrievané

EXTERIÉR
Pneumatiky 215/55 R17 + zliatinové
disky (lakované)
Pneumatiky 215/55 R17 + zliatinové
disky (leštené)

čierna

Comfort

INTERIÉR

2WD/ALLGRIP
Premium

2WD

Elegance+

Elegance

2WD/ALLGRIP
Premium

Comfort

2WD

—
—

—

—

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklopné, so zabudovaným smerovkami

—

Vnútorné spätné zrkadlo
s manuálnym prepínaním deň/noc

výška: 1 589 mm

Rozmery

dĺžka: min. 4 300 mm

šírka: min. 1 785 mm

Technické údaje
TYP
Počet dverí

5

Palivo

benzín

Motor

1,4 l BOOSTERJET MILD HYBRID

1,5 l DUALJET HYBRID

Pohon

2WD

ALLGRIP

Prevodovka

6MT

6MT

2WD

ALLGRIP
6AGS

ROZMERY
mm

Celková šírka

mm

Celková výška

mm

Rázvor

mm

2 600

vpredu

mm

1 535

vzadu

mm

1 505

Minimálny polomer otáčania

1 785
1 589

1 585

m

Svetlá výška

*** Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure.

Rozchod kolies

4 300

5,4

mm

180

175

OBJEMY
Počet miest na sedenie
Batožinový
priestor

osoby

maximálny objem

litre

zadné operadlá sklopené*

litre

základný objem*

litre

Objem palivovej nádrže

5
1 230

1 111
665

430

293

litre

47

MOTOR
Typ

K14D

K15C

Počet valcov

4

Počet ventilov

16

Objem
Vŕtanie — zdvih

1 373
73,0×82,0

cm3
mm

Kompresný pomer

10,9

13

95 (129) / 5 500

75 (102) / 6 000

235 / 2 000-3 000
Priame vstrekovanie

138 / 4 400
Viacbodové vstrekovanie

kW (k) / ot.

Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Systém prívodu paliva

Nm / ot.

ELEKTRICKÝ MOTOR
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment

1 462
74,0 x 85,0



kW
Nm

24,6
60


PODVOZOK
Riadenie

hrebeňové

Brzdy

predné

kotúčové, vzduchom chladené

zadné

kotúčové

Zavesenie
kolies

predné

MacPherson tlmič s vinutými pružinami

zadné

torzný nosník s vinutými pružinami
215 / 55R17

Pneumatiky

HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť **

kg

1 195 - 1 235

1 285 - 1 305

1 290 - 1 308

1 360 - 1 378

Celková hmotnosť vozidla

kg

1 685

1 755

1 740

1 810

9,5

10,2

12,7

5,3 - 5,6

5,8 - 6,1

5,2

5,8

120 - 126

132 - 137

118

131

VÝKON
Maximálna rýchlosť

km / h

Zrýchlenie 0-100 km/h

195

s

175
13,5

SPOTREBA A EMISIE
V súlade s normou
Spotreba
a CO2 emisie

Euro 6d
Podľa
WLTP***

Kombinovaná spotreba
Kombinované CO2 emisie

l / 100km
g / km

Dalšie služby
FINANCOVANIE: Prinášame Vám rýchlu a jednoduchú možnosť, ako financovať kúpu vami vybratého vozidla za výnimočných podmienok.
SUZUKI FINANCE poskytuje kvalitnú ponuku financovania pre všetky modely SUZUKI. Teraz vám ako novinku ponúka financovanie
na štvrtinky, ale tak isto je možné kúpiť si automobil aj na tretinky, či polovice. Podrobnejšie informácie získate u našich predajcov.
MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA ZÁRUKY AŽ NA 5 ROKOV: Využite možnosť predĺženia záruky na 4 alebo 5 rokov na nové autá Suzuki a aj
autá, ktoré sú v už prevádzke do veku 36 mesiacov, alebo majú najazdených max. 100 000 km. Ďalšie informácie získate u vášho
predajcu Suzuki.
PROGRAM EASY WAY sa vzťahuje na motor, turbo, prevodovku a systém Mild Hybrid a Hybrid.
Zahŕňa 3 roky záruky a 7 rokov poistenia na všetky komponenty.
SUZUKI ASISTENČNÉ SLUŽBY bezplatne 24 hodín denne počas platnosti záruky na vozidlo v celej Európe v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie
získate u Vášho predajcu Suzuki.
Údaje použité v tomto dokumente majú informatívny charakter. Spoločnosť
MSC- Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom
a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených a popísaných v tomto
dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
Výhradný zástupca značky Suzuki v SR:
MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.
Westend Tower, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Suzuki.

* Merané metódou VDA. ** V závislosti od výbavy vozidla.

Celková dĺžka

