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NAAR HET EINDE 
VAN DE WERELD.
Volg je impulsen aan het stuur van een rasechte 
avonturier: de nieuwe S-CROSS biedt het beste op vier 
wielen. Zijn nieuw crossover design weerspiegelt zijn 
toonaangevende prestaties en het rijplezier dat hij biedt 
op elke ondergrond. Waarheen je verbeelding je ook 
leidt, elke keuze is perfect met de S-CROSS. Kies je 
bestemming.
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GA ELKE UITDAGING AAN.
Maak je dagelijkse taken makkelijker aan boord van een 
all-rounder: de nieuwe S-CROSS komt tegemoet aan alle 
noden van een moderne levensstijl. Hij is functioneel en 
flexibel, ruim en comfortabel en onderscheidt zich met 
zijn SUV-styling in de stadsjungle. Welke uitdaging zich 
ook aandient, de S-CROSS is de perfecte keuze om deze 
uitdaging aan te gaan.
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DESIGN ALS STATEMENT
Een uiterlijk dat het verlangen honger naar avontuur 
suggereert: de S-CROSS straalt moed en zelfvertrouwen 
uit. Ontdek het ontwerp van een volwassen cross-over. 
Met zijn nieuwe, robuuste front, zijn markante SUV-stijl en 
sympathieke inborst is dit een geboren ontdekkingsreiziger. 
Een concentratie van dynamiek en kracht.
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1  Koplampen met leddagrijlichten Driedimensioneel getekende Xenonkoplampen geven hem een nog 
dynamischere blik. De standlichten met energiezuinige leds doen dienst als dagrijlichten.  
2  Ledachterlichten Het dunnere, gestroomlijnde ontwerp van de nieuwe ledachterlichten geven de 
achterkant van de auto een scherper voorkomen. 3  Mistlampen vooraan (GL+ en GLX) De mistlampen met 
chroomaccenten passen perfect bij de energieke contouren van de koplampen. 4  Aerodynamische 
spiegels Ontworpen voor een zo laag mogelijke luchtweerstand, zo weinig mogelijk windgeruis en dus 
een lager verbruik. Op de GL+ en GLX-versies bevatten ze ook ingebouwde richtingaanwijzers.  
5  Geïntegreerde dakrails (GL+ en GLX) De dakrails zijn niet alleen mooi, maar ook aerodynamisch efficiënt. 

(GL+: in zilverkleur gespoten, GLX: zilver aluminium).

Kijk naar zijn sterke, mannelijke gezicht. Het stoere front is 
dé aandachtstrekker van zijn vernieuwende design en  
robuuste SUV-karakter. Het indrukwekkende nieuwe radi-
atorrooster zoomt de motorkap af en geeft hem een ener-
giek en krachtig voorkomen, onderstreept door de nieuwe  
bumper en de ledkoplampen die zijn profiel benadrukken.

DYNAMISCHE VOORZIJDE
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PANORAMISCH GLAZEN DAK

Bereid je voor op een prachtig zicht: het tweedelige panoramisch glazen schuifdak 
opent zich over een grote oppervlakte en laat je toe te genieten van de prachtige hemel. 
Overal in de auto, zowel overdag als ’s nachts, geniet je van een prachtig zicht naar 
boven, ter inspiratie voor nieuwe avonturen.

(standard GLX)

1  Dashboardontwerp Vloeiende lijnen, een nieuw ontworpen stuurwiel en materialen van 
topkwaliteit. Neem plaats in de S-CROSS en wordt ondergedompeld in een wereld van 
dynamiek. 2  Snelheidsregelaar en begrenzer De snelheidsregelaar behoudt de door de 
bestuurder ingestelde snelheid. De snelheidsbegrenzer zorgt ervoor dat je de ingestelde 
snelheid niet overschrijdt. (de GLX beschikt over de adaptieve snelheidsregelaar Adaptive Cruise Control).  

3  Verstelbaar stuur Zowel grote als kleine bestuurders vinden een perfecte rijhouding achter 
het telescopische, verstelbare stuurwiel.

4  Verwarmde voorstoelen Verwarmingselementen in de zitkussens en de 
rugleuningen verhogen het comfort voor de bestuurder en de passagier 
voorin. Op de GL+ en GLX-uitvoeringen is er een individuele temperatu-
urafstelling en een verluchtingsmond achteraan.
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PRESTATIES OP  
ELKE ONDERGROND
Rijden met de S-CROSS is altijd boeiend. Welke ondergrond, 
weersomstandigheid of taak je hem ook voorschotelt, hij is 
ertegen opgewassen dankzij zijn legendarische Suzuki 
SUV-genen. Geniet van het vertrouwen dat zijn moeiteloze 
rijplezier je geeft. Hij is de perfecte reisgezel voor lange 
afstanden, die nieuwe standaarden zet op het vlak van 
wendbaarheid en efficiëntie.
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Vier door de bestuurder te kiezen rijmodi
Kies je rijmodus uit de 4WD-aandrijfmodi (auto, sport, snow en lock) door 
middel van een eenvoudige druk- en draaiknop op de middenconsole.

Auto-modus
Geeft voorrang aan een zo laag mogelijk verbruik in normale 
rijomstandigheden en schakelt bij gripverlies over op vierwielaandrijving.

Sport-modus
Geeft voorrang aan bochtenprestaties door meer koppel naar de achterwielen 
te sturen. Voor een betere motorrespons worden ook de karakteristieken 
van het gaspedaal en het afleveren van het motorkoppel geoptimaliseerd.

Snow-modus
Optimaal voor op besneeuwde, ongebaande of andere gladde ondergrond 
door een verbeterde tractie bij het accelereren en een bijzondere nadruk 
op een stabiel rijgedrag.

Lock-modus
Om de auto te bevrijden uit sneeuw, modder of zand stuurt het systeem 
in deze stand meer koppel naar de achterwielen. Het ESP® en andere 
technologieën worden hier samen ingezet om de auto mobiel te houden. 
Bij 60 km/h wordt overgeschakeld op Snow-modus.ALLGRIP-VIERWIELAANDRIJVING

Suzuki heeft zijn beroemde 4x4-technologie nog verder 
verbeterd voor optimale stabiliteit in alle mogelijke 
weers- en wegomstandigheden. Het systeem werkt 
samen met andere ondersteltechnologieën om je op 
elk moment te verzekeren van totale controle in 
combinatie met een pak rijplezier. 
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1   Nieuwe 1.0L BOOSTERJET 
(GL en GL+)

De nieuw ontworpen turbo-
motor met rechtstreekse 
inspuiting kreeg met het oog 
op downsizing een kleinere 
cilinderinhoud en tegelijk een 
hoger vermogen en meer 
koppel dan een grotere motor, 
waardoor hij nog zuiniger is  
en tegelijk beter presteert.

2   Nieuwe 1.4L BOOSTERJET 
(GLX)

De 1,4-liter turbomotor levert 
meer kracht en heef t een 
mussendorst, ongeacht de 
omstandigheden. Voor soepeler 
rijden levert hij zijn vermogen 
onmiddellijk af en voor autos-
nelwegen en steile hellingen 
kan hij uitpakken met een 
overvloed aan koppel.

NIEUWE  
BOOSTERJET-MOTOREN

Haal het beste uit je auto: onder de vloeiende lijnen van de 
motorkap van de S-CROSS worden twee direct ingespoten 
turbomotoren aangeboden die ontworpen zijn voor maximale 
energie-efficiëntie. Ongeacht de omstandigheden kan je met 
de BOOSTERJET-motor van jouw keuze altijd rekenen op een 
nog lager verbruik in combinatie met opmerkelijke prestaties.
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FUNCTIONALITEIT, ALTIJD
Ga je voor de lange afstand of moet je niet ver? Rij je de 
grens over of blijf je in de stad? Wat je ook van plan bent: 
spreid je vleugels in deze intuïtieve, ruime en flexibele 
omgeving. Wat je ook van plan bent: de S-CROSS voldoet 
aan al je behoeften met zijn handige voorzieningen en 
zijn ingenieuze interieur. 
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Listen Call

Drive Connect

1

1

2

Beep
Beep

3 4
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SMARTPHONE LINKAGE  
DISPLAY AUDIO 

Kies je bestemming en geniet van de reis erheen: het 
7-duim aanraakscherm maakt de intuïtieve bediening 
van de multimediavoorzieningen zoals de audio, de 
handenvrije telefoonvoorziening, het navigatiesysteem 
(GLX) en de smartphone-integratie mogelijk. Je kan kie-
zen uit de vier hoofdmodi – Listen, Call, Drive, Connect.(GL+ en GLX)

* Apple, iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S.  
 en andere landen.
* Apple CarPlay is beschikbaar in de landen die je terugvindt via deze link:  
 http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.
* Apple CarPlay is compatibel met de iPhone-modellen die je terugvindt via deze link:  

 http://www.apple.com/ios/carplay/.
* MirrorLink™ is een gecertificeerd merk van Car Connectivity Consortium LLC.
* Voor de lijst van MirrorLink-compatibele smartphones kan je terecht op:  
 https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/.
* Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

1  Apple CarPlay & MirrorLink (GL+ en GLX) De Smartphone Linkage Display Audio werkt met Apple 
CarPlay en MirrorLink. Door het verbinden van je compatibele iPhone via USB, geeft Apple CarPlay je 
toegang tot je muziek, wijst het je de weg, laat het je telefoneren en berichten ontvangen en 
verzenden. Dat alles gebeurt eenvoudigweg door stembediening of door het aanraken van het 
scherm. Op dezelfde manier geeft MirrorLink toegang tot heel wat smartphonetoepassingen op het 
7 duim grote aanraakscherm. 2  Audiosysteem (GL) IMet radio- en MP3-compatibele CD-functies, 
USB-aansluiting, Bluetooth®* voor muziekstreaming en handsfree telefoneren en met handige 
bedieningstoetsen op het stuur. 3  Parkeersensoren voor- en achteraan (GLX) Ultrasone sensoren 
in de bumpers detecteren obstakels. De bestuurder wordt daarbij visueel gewaarschuwd op het 
multi-informatiedisplay en krijgt ook pieptonen te horen. 4  Sleutelloos startsysteem met 
startknop (GL+ en GLX) Het volstaat om de sleutel van de S-CROSS op zak te hebben om de deuren te 
openen en te sluiten en de motor te starten of stil te leggen door een simpele druk op een knop. 
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GROTE LAADRUIMTE
Genoeg ruimte voor de grootste plannen: zelfs met vijf mensen aan 
boord staat 430 liter* bagageruimte ter beschikking. Of je nu gaat 
sporten, op uitstap bent met de familie of op kampeervakantie 
gaat, de intelligent ingerichte laadruimte van de S-CROSS biedt 
altijd genoeg ruimte voor al je avonturen.

1  Flexibele ruimte Door het neerklappen van de in 60:40-verhouding gescheiden achterbankleuning kan je de 
laadruimte op verschillende manieren uitbreiden. Het bagageafdekscherm dat in verschillende posities kan geplaatst 
worden zorgt voor nog meer flexibiliteit. 2  Plafondconsole met kaartleeslampjes (GL+ en GLX) De plafondconsole 
beschikt over kaartleeslampjes en een zonnebrilhouder. 3  Centrale armsteun vooraan en opbergvak met USB-
aansluiting De centrale armsteun vooraan kan in de optimale positie geschoven worden en bevat een opbergvak 
met ingebouwde USB-aansluiting. 4  Centrale armsteun met bekerhouders achterin (GL+ en GLX) De inklapbare 
centrale armsteun bevat twee bekerhouders en verhoogt zo het comfort voor de passagiers achterin. 
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UITGESPROKEN VEILIG
Vertrouw op je veilige bondgenoot. Weet dat je goed 
beschermd bent. Altijd. De S-CROSS helpt je en beschermt 
je in honderdsten van een seconde: Met preventieve 
systemen om op ongevallen te anticiperen en ze te 
vermijden, en met beschermingssystemen om het risico 
op verwondingen zo klein mogelijk te maken.
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Werkingsvoorwaarden

Tegen stilstaande obstakels: werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h tot 80 km/h. 
Tegen bewegende obstakels: werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h of meer.

Werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h of meer.

Werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h of meer.

Tegen stilstaande obstakels: werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h tot 30 km/h. 
Tegen bewegende obstakels: werkt bij voertuigsnelheden van ongeveer 5 km/h of meer.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) (GLX)

De ACC gebruikt de snelheidsregelaar in combinatie met de 
Radar Brake Support-radarsensor die de afstand tot het 
voertuig ervoor meet. Om naargelang van de door de 
bestuurder ingestelde afstand (lang, gemiddeld of kort) de 
afstand tot de voorganger te bewaren past het systeem de 
snelheid van de S-CROSS automatisch aan. Resultaat: meer 
rijcomfort.

1. Constante snelheidsbewaking
Als er voldoende afstand is tot het voertuig ervoor, behoudt de 
S-CROSS de ingestelde gewenste snelheid.

2. Vertragingscontrole
Als het voertuig ervoor trager rijdt dan de S-CROSS, wordt de 
ingestelde snelheid automatisch verminderd om voldoende 
afstand tussen beide voertuigen te bewaren.

3. Versnellingscontrole
Als het voertuig ervoor de rijstrook verlaat en er voldoende 
afstand is tot het volgende voertuig ervoor, verhoogt S-CROSS 
de snelheid automatisch terug tot de ingestelde gewenste 
waarde.

NOODSTOPSIGNAAL
Wanneer bij snelheden boven 55 km/h bruusk geremd wordt, 
gaan de vier richtingaanwijzers automatisch snel knipperen 
om zo het achteropkomende verkeer te waarschuwen voor 
het gevaar.

1. Hard remmen boven 55 km/h.
2. Vier richtingaanwijzers gaan automatisch snel knipperen.
3.  Het verminderen van de remdruk schakelt  

de richtingaanwijzers uit.

WAARSCHUWING
■ Het Radar Brake Support-systeem kan in bepaalde omstandigheden niet optimaal 
presteren. ■ Het systeem kan naargelang van het soort obstakel, de 
weersomstandigheden, de staat van de weg of andere omstandigheden mogelijk de 
aanrijding niet vermijden of de schade niet beperken. ■ Het systeem kan mogelijk niet 
functioneren als de bestuurder een uitwijkmanoeuvre uitvoert door te draaien aan het 
stuur of het gaspedaal te bedienen. ■ Het vermogen van het Radar Brake Support-
systeem om obstakels te detecteren en het voertuig te controleren is beperkt. Reken 
alstublieft niet op het systeem en rij altijd veilig. ■ Lees zeker de bestuurdershandleiding 
omdat die belangrijke veiligheidsinformatie bevat. ■ Neem voor bijkomende informatie 
contact op met je Suzuki-verdeler.

RADAR BRAKE SUPPORT (RBS) (GLX/MT) 

Dit systeem dat de impact van aanrijdingen moet verminderen, 
gebruikt de reflectie van een millimetergolfradarsensor aan de 
voorkant van de auto om moderne veiligheidsfuncties aan te bieden: 

1. Waarschuwing
Het systeem detecteert het voertuig voor de auto en waarschuwt 
de bestuurder – als het risico op een aanrijding bestaat  – dat hij 
moet remmen. De timing van het waarschuwingssignaal kan 
ingesteld worden op FAR (ver) en NEAR (dichtbij).

2. Automatische lichte remingreep
Indien er een risico op een aanrijding is, remt het systeem lichtjes 
om de bestuurder attent te maken op de noodzaak tot remmen.

3. Remassistentie 
Als een aanrijding erg waarschijnlijk is en de bestuurder het 
rempedaal hard indrukt, verhoogt het systeem de remkracht om 
zo de aanrijding te helpen vermijden of de schade te beperken.

4. Automatisch remmen
Indien het systeem detecteert dat een aanrijding zal 
plaatsvinden, bedient het de remmen automatisch om de 
aanrijding te vermijden of de schade te beperken.

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Warning! Automatic braking
Werkingsvoorwaarden

Werkingsvoorwaarden

Werkingsvoorwaarden

100km/u 
ingestelde snelheid

Zonder hill-hold control

Met hill-hold control
Zonder ESP®
Met ESP®

Braking force

Braking force

Engine
torque
reduced

Front wheel slip Rear wheel slip

1  ESP® (Electronic Stability Program) Wanneer de wielen grip verliezen, past het Electronic 
Stability Program ESP® de motor- en remparameters automatisch aan om de bestuurder de 
controle over de auto te laten behouden. 2  Hill-hold control (GL+ en GLX) De Hill Hold Control-functie 
maakt het vertrekken op een helling makkelijk door te vermijden dat de S-CROSS achteruitrolt 
wanneer de bestuurder zijn of haar voet van het rempedaal haalt en naar het gaspedaal verplaatst. 
3  7 airbags Airbags vooraan en opzij zorgen voor extra bescherming voor de bestuurder en de 
passagier voorin. Verder beschikt de bestuurder over een knie-airbag en zijn er gordijnairbags links 
en rechts. 
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Skidplate vooraan Skidplate achteraan Kofferrandbescherming

Zijbeschermprofiel Sierlijst op achterklep Dakspoiler

Cargo-organizer Scheidingsrooster koffer Spatschermen

MAAK UW S-CROSS NOG MEER UNIEK!

ACCESSOIRES
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REISACCESSOIRES

Zakken van Suzuki Fiets endrager Trekhaak



Cool White (ZNL) Silky Silver (ZCC)

Galactic Gray (ZCD) Cosmic Black (ZCE) Canyon Brown (ZQ3)

Sphere Blue (ZQ4) Energetic Red (ZQ5) Mineral Gray (ZQ6)

Superior White (26U)

1 2 3 
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KLEUREN

VELGEN EN BANDEN
Het nieuwe design van de atletische 
velgen benadrukt de grootsheid van de 
S-CROSS. Ze zijn ontworpen voor een zo 
laag mogelijke luchtweerstand en kregen 
banden met een lage rolweerstand voor 
een lager verbruik.

1  Stalen 16” met volledige wieldeksels (GL) 2  Gelakte aluminium 17” (GL+) 3  Gepolijste aluminium 17” (GLX)

TECHNISCHE FICHE
Aantal deuren 5-deurs

Motor Benzine
1.0L BOOSTERJET 1.4L BOOSTERJET

Aandrijfsysteem 2WD ALLGRIP 2WD ALLGRIP

AFMETINGEN
Totale lengte mm 4 300
Totale breedte mm 1 785
Totale hoogte mm 1 580
Wielbasis mm 2 600

Spoorbreedte Vooraan 1 535
Achteraan 1 505

Minimum draaicirkel m 10,8
Bodemvrijheid/grondspeling mm 180

CAPACITEIT-VOLUME
Aantal passagiers 5
Volume bagageberging Totaal max. volume Liters 1 269

Achterzetel dichtgeklapt Liters 875
Achterzetel in normale stand Liters 430
Achterzetel in rechtop stand Liters 440

Tankinhoud 47

MOTORISATIE
Type K10C-DITC K14C-DITC
Aantal cilinders 3 4
Aantal kleppen 12 16
Cilinderinhoud cm3 988 1 373
Boring × slag mm 73.0×79.5 73.0×82.0
Fiscale PK 6 8
Compressie ratio 10.0 9,9
Vermogen kW/rpm 82 KW /5.500 of 112 pk/5.500 103 KW /5.500 of 140 pk/5.500
Koppel Nm/rpm 170/2,000~3,500 160/1.800~4000 170/2,000~3,500 170/2,000~3,500 160/1.800~4000
Brandstofinspuiting Directe injectie Directe injectie

TRANSMISSIE
Type 5MT 6AT 5MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Overbrengings 
verhoudingen

1st 3,545 4,666 3,545 4,666 3,615 4,044 3,615 4,044
2nd 1,904 2,533 1,904 2,533 1,954 2,370 1,954 2,370
3rd 1,233 1,555 1,233 1,555 1,275 1,555 1,275 1,555
4th 0,885 1,135 0,885 1,135 0,942 1,159 0,942 1,159
5th 0,690 0,859 0,690 0,859 0,794 0,851 0,794 0,851
6th - 0,685 - 0,685 0,674 0,672 0,674 0,672
Reverse 3,250 3,393 3,250 3,393 3,481 3,193 3,481 3,193

Eindoverbrenging 4,687 3,683 4,687 3,683 4,312 3,501 4,312 3,501

CHASSIS
Stuur Tandwiel & tandheugel 

Remmen Vooraan mm Geventilleerde schijfremmen
Achteraan mm Schijfremmen

Ophanging Vooraan mm MacPherson veerpoten met schroefveren
Achteraan mm Torsie stang met schroefveren

Banden 215/60R16,215/55R17

GEWICHTEN
Leeggewicht kg 1.090 - 1,160 1,160 - 1,185 1,200 - 1,255 1,225 - 1,250 1,150 - 1,175 1,170 - 1,195 1,215 - 1,240 1,235 - 1,260
Maximaal toegelaten massa kg 1 730
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd kg 400
Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1 200

PRESTATIES
Maximale snelheid km/u 180 170 175 165 200 200 200 200
0 - 100km/u sec 11,0 12,4 12,0 13,5 9,5 9,5 10,2 10,2

EMISSIE WAARDEN
Euro norm Euro 6

Brandstofverbruik
In de stad Lit/100km (Low) 6,2 (High) 6,2 (Low) 6,8 (High) 6,7 (Low) 6,4 (High) 6,4 (Low) 7,2 (High) 7,2 (Low) 7,1 (High) 7,2 (High) 7,3 (High) 7,3 (High) 7,5
Buiten de stad Lit/100km (Low) 4,7 (High) 4,9 (Low) 5,1 (High) 5,2 (Low) 5,1 (High) 5,1 (Low) 5,5 (High) 5,6 (Low) 5,2 (High) 5,3 (High) 5,2 (High) 5,5 (High) 5,5
Gemend Lit/100km (Low) 5,3 (High) 5,4 (Low) 5,7 (High) 5,7 (Low) 5,6 (High) 5,6 (Low) 6,1 (High) 6,2 (Low) 5,9 (High) 6,0 (High) 6,0 (High) 6,2 (High) 6,2 

Emissie CO2 (NEDC) g/km (Low) 120 (High) 122 (Low) 131 (High) 131 (Low) 127 (High) 127 (Low) 139 (High) 141 (Low) 135 (High) 137 (High) 136 (High) 141 (High) 141 

Emissie CO2 (WLTP) g/km (Low) 142 (High) 148 (Low) 158 (High) 163 (Low) 163 (High) 165 (Low) 177 (High) 185 (Low) 147 (High) 152 (High) 158 (High) 164 (High) 169 
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UITRUSTINGEN UITRUSTINGEN
STANDAARDUITRUSTINGEN (GL)

COMFORT GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

Electrische ruiten voor en achter • • •
Centrale deurvergrendeling • • •
Afstandsbediening deurvergrendeling • • •
Manuele air conditioner • • •
Radio MP3/WMA compatibel + Bluetooth®  
met audio bedieningsknoppen • • •

Cruise control • • •
Snelheidsbegrenzer • • •

VEILIGHEID GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

7 Airbags • • •
ABS, EBD en ESP functie • • •
Hellingsstop controle • • •
TPMS (Bandendruk controlesysteem) • • •
DRL (Dagrijlichten) halogeen • • •
Automatische START/STOP functie • • •

INTERIEUR GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

12V en USB stekker • • •
Flessen en beker houders 2x • • •
Stuurwiel in de hoogte en telescopisch regelbaar • • •
Zetels vooraan regelbaar in de hoogte • • •
Zetels achteraan, 60:40-verdeling enkelvoudig op te plooien • • •
Centrale armsteun vooraan • • •
Bagage bodemplank en hoedenplank • • •

Informatie scherm:  
buitentemperatuur meter, brandstofverbuik meter, gemiddelde snelheid, autonomie,  
versnellingsindicator, bandendruk indicator en digitale klok

• • •

EXTERIEUR GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

215/60R16 + stalen velgen (volle wieldeksels) • • •
Reparatiekit lekke band • • •
Halogeen koplampen • • •
Hoogteregeling koplampen, automatisch • • •

SUPPLEMENTAIRE UITRUSTINGEN (GL+, GLX)

GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

215/55R17 + lichtmetalen velgen (geschilderd) • • •
Raamsierlijsten chroom • • •
LED koplampen (zowel dim -als grootlichten) • • •
Automatische lampen-aan functie • • •
Mistlampen vooraan, met chroom accenten • • •
Verduisterde ramen achteraan • • •
Automatische ruitenwisser functie • • •
Achteruitkijkspiegel buiten, electrisch inklapbaar,  
verwarmd en ingebouwde pinklichten • • •

Stuurwiel met Leder bekleed • • •
Schakelflippers (6AT, 6TCSS) • • •
Startknop zonder sleutel • • •
Automatisch air conditioner • • •
Smartphone linkage display audio + rearview camera • • •
Zetelverwarming (beide voorzetels) • • •
Centrale armsteun achteraan • • •
DRL (Dagrijlichten) LED • • •
Dakdragers • • •
215/55R17 + Lichtmetalen velgen (gepolierd) • • •
Panoramische open dak • • •
Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV • • •
Adaptive cruise control • • •
Zetelbekleding leder • • •
Radar Brake Support/ Anti-crash hulp • • •
Parkeersensoren vooraan en achteraan • • •



BOEK UW 
ONDERHOUD ONLINE
Snel, gemakkelijk en goedkoop.

Ga naar www.suzuki.be

Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in

Klik op verzenden

Uw verdeler doet de rest.

GARANTIE EN ASSISTANCE
5 jaar garantie
De fabriekswaarborg van 3 jaar (tot maximum 100.000 
km) wordt door Suzuki Belgium nv verlengd met 2 jaar (tot 
maximum 150.000 km) en dit enkel op de door haar geleverde 
nieuwe Suzuki-modellen Celerio, Ignis, Swift, Baleno, 
S-Cross, Jimny en Vitara voorzien van het garantieboekje 
afgeleverd door een erkende Suzuki-verdeler.

5 jaar Suzuki Assistance
Gedurende de garantieperiode van 5 jaar voor Celerio, Ignis, 
Swift, Baleno, S-Cross, Jimny en Vitara kan u bij pech of 
ongeval 24 uur op 24 een beroep doen op bijstandverlening 
(tel. 03 253 61 44).

12 jaar anticorrosiewaarborg
De Celerio, Ignis, Swift, Baleno, S-Cross, Jimny en de Vitara 
genieten gedurende 12 jaar een volledige waarborg tegen 
perforatie van het koetswerk door corrosie van binnenuit. 

1 jaar waarborg op wisselstukken

INSURANCE
Een maximale autoverzekering voor een minimale prijs? 
Met extra voordelen en eenvoudige procedures die u véél 
rompslomp besparen?

De exclusieve verzekering voor Suzuki-eigenaars maakt uw 
stoutste dromen waar. Met alles erop en eraan. Zodat u in alle 
veiligheid en zonder kopzorgen van uw Suzuki kunt genieten. 
Bel voor meer informatie naar uw Suzuki-verdeler of naar 
Suzuki Insurance: 078 15 13 13.

FLEET
Of u nu kiest voor Celerio, Ignis, Swift, Baleno, S-Cross, 
Jimny of Vitara..., Suzuki heeft altijd een wagen die past bij 
uw bedrijf! Wenst u meer informatie over de modellen uit het 
Suzuki-gamma of over de aantrekkelijke leasingvoorwaarden 
van Suzuki Lease?

Contacteer dan uw Suzuki-verdeler.

Suzuki Lease email: info@suzuki.be

FINANCE
Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling? Ook dan bent u bij 
uw Suzuki-verdeler aan het juiste adres. Suzuki Finance 
biedt u de mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe Suzuki te 
financieren tegen supervoordelige voorwaarden. Vraag ernaar 
bij uw Suzuki-verdeler.

Suzuki Finance tel. 02 508 02 20

Let op, geld lenen kost ook geld.

De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg.
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tél.: +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be

Suzuki raadt Shell aan
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