ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун
Максимальна потужність, кВт/(об/хв), к.с.
Крутний момент, Нм/(об/хв)
Тип приводу
Коробка передач
КОМПЛЕКТАЦІЯ

Регулярна роздрібна ціна

(грн.)

на автомобілі

бензиновий турбо 1.4L BOOSTERJET
103/5500, 140
220/1500–4000
2WD
ALL GRIP (4WD)
6AT
S
2018 р.в.¹

Спеціальна роздрібна ціна (грн.) на автомобілі

2018 р.в.¹

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Клімат-контроль
Регулювання сидінь водія та переднього пасажира по висоті
Регулювання рульової колонки по куту нахилу і по вильоту
Бортовий комп'ютер
Електросклопідйомники переднix та задніх дверей
Круїз - контроль з управлінням на кермі
Дистанційне управління центральним замком
Система запуску двигуна без ключа
Автоматичний електрокоректор кута нахилу фар
Фари головного світла LED з окантовкою лінз червоного кольору
Денні ходові вогні LED
Передні протитуманні фари
Датчик автоматичного увімкнення світла та датчик дощу
Електропривод дзеркал з підігрівом
Електропривод складання дзеркал та повторювач повороту на дзеркалах
Підігрів заднього скла
Підкермові перемикачі керування коробкою передач 6АТ
Тоноване скло задніх бокових дверей + задніх боковин + задніх дверей (5-х)
Легкосплавні колісні диски чорного кольору
Запасне колесо тимчасового використання
БЕЗПЕКА
Антиблокувальна система ABS з функцією EBD
Електронна система курсової стійкості ESP
Система утримання на підйомі (Hill hold control) для 6АТ
Система утримання під час спуску (Hill descent control) для ALLGRIP
Підсилювач екстренного гальмування BAS (Brake assist system)
Передні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки, подушка безпеки колін водія
Система деактивації подушки безпеки переднього пасажира
Протиугінна система (імобілайзер)
Парктронік (передні та задні датчики)
Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX х 2 + LATCH х 3
Додатковий стоп-сигнал на кришці багажника
ІНТЕР'ЄР
Мультимедійна система з сенсорним 7’ екраном, радіоприймач, антена, 6 динаміків, USBпорт, Bluetooth, камера заднього огляду
Управління аудіосистемою та системою "Hands-free/Вільні руки" на кермі
Шкіряне оздоблення керма в стилі Vitara Sport з червоною строчкою
Окантовка дефлекторів та годинника червоного кольору
Підсвітка панелі приладів червоного кольору
Оздоблення сидінь штучною шкірою та замшею з декоративною строчкою червоного
кольору
Спортивні алюмінієві накладки на педалі
Підігрів передніх сидінь
Полиця багажного відділення
ЕКСТЕР'ЄР
Розширювач колісних арок
Повздовжні релiнги сріблястого кольору
Хромована решітка радiатора в стилі Vitara Sport
Зовнішні дзеркала сріблястого кольору
Виробник: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/
Підприємство “Мадьяр Сузукі Корпорейшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Угорщина
Доплата за двокольоровий екстерьер автомобіля 11 000 грн.
⋆ - обладнання ексклюзивно для Suzuki Vitara S
¹ Роздрібні ціни дійсні з 27.02.2019р.
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу
www.suzuki.ua

686 200

---

612 000

---

•
•
•
•
•
•
•
•
•
⋆
•
•
•
•
•
•
•
•
215/55R17
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
⋆
⋆
⋆

⋆
⋆
•
•
•
⋆
⋆
⋆

