SUZUKI SWIFT SPORT
ЦЕНОВА ЛИСТА
1 септември 2018

1 000 лв. ECO BONUS за модела
GLX

1.4 BOOSTERJET, 140 кс, 6МТ, 2WD

ЦЕНА
39 890

ЦЕНА С ECO BONUS
38 890

ЛИЗИНГ
364

НАЕМ
489

• Опции с доплащане: металик - 790 лв. с вкл. ДДС; аларма - 370 лв. с вкл. ДДС.
• Еко такса се доплаща към каталожната цена 140 лв. с вкл. ДДС.
• Посочените цени и лизингови вноски са в лева с вкл. ДДС. Посочените наемни вноски са в лева без вкл. ДДС.
• ЛИЗИНГОВАТА ВНОСКА е изчислена при финансов лизинг със срок 72 месеца, 20% първоначална вноска, 20% остатъчна стойност, 2.95% плаващ лихвен процент,
ГПР*: 9.79%. Oбщо дължими плащания*: 33 398.72 лв. с вкл. ДДС с включен ECO BONUS.
• НАЕМНАТА ВНОСКА е изчислена при оперативен лизинг за период от 60 месеца с включен ECO BONUS.
• SUZUKI България си запазва правото да променя цените и оборудването без предупреждение.

ново: 7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ или 140 000 км (което настъпи първо).
ново: 7 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ до най-близкия оторизиран сервиз на SUZUKI.
Възможност за данъчен кредит при оперативен лизинг.
Възможност за обратно изкупуване на Вашия стар автомобил при покупка на ново SUZUKI.
Ниво на оборудване GLX:

• брони и дръжки на вратите в цвета на купето

Сигурност

• външни огледала в цвета на купето с вградени мигачи

• анти-блокираща система на спирачките с електронен контрол по

• предни чистачки с интервал; задна чистачка с пръскалка

колелата и система за подпомагане при аварийно спиране

• електромагнитно отваряне на багажника

(ABS-EBD-BAS)

• отопляемо задно стъкло

• електронно стабилизираща програма (ESP)

• LED дневни светлини, интегрирани във фаровете

• електронен контрол върху пътното поведение на автомобила (TCS)

• LED задни светлини

• Dual Sensor Brake Support
• Radar Brake Support

• предни и задни фарове за мъгла
• осветление на тавана (3 позиции)

• система за предупреждение при напускане на лентата за движение с опция

• сенник с огледало за водача и пътника до него

за активиране/деактивиране от волана (Lane Departure Prevention)
• система за следене налягането в гумите (TPMS)

• поставка за чаши и стойки за бутилки в предни и задни врати

• асистент при потегляне при наклон (Hill Hold)
• 3-точкови предпазни колани отпред и отзад

• бутон на ръчната спирачка в хром

• активни предпазни колани със звукова сигнализация и регулиране

• вътрешна текстилна тапицерия на вратите

на височина и пренатягане

• подлакътници на вратите отпред с червена декоративна облицовка с черни детайли

• въздушни възглавници за водача и спътника (2 броя)

• висококачествена текстилна тапицерия на седалките с червен шев

• 4 допълнителни странични въздушни възглавници тип „завеси”

• червена декоративна лента в централна конзола с черни детайли

• система за деактивиране на въздушните възглавници

• поставки за чаши отпред (2) / отзад (1)

• възможност за блокиране на задните врати
• имобилайзер

• стойки за бутилки на предните и задните врати (4)
• делима задна облегалка (60:40)

• странични греди за безопасност

• подглавници на задните седалки (3)

• безопасни (чупещи се) педали

• комплект за ремонт на гуми

Комфорт и комуникации

Цветове

• покривало и осветление в багажното отделение
• вътрешни дръжки на вратите в хром

• автоматична Stop Start система
• адаптивен Cruise Control с опция за регулиране на скоростта и управление от волана
• предни автоматични светлини с LED прожектор

CHAMPION YELLOW METALLIC (ZFT)

• автоматично преминаване от дълги на къси светлини (High Beam Assist)
• автоматично регулиране на нивото на предните светлини
• светлини "Изпрати ме до вкъщи"
• 3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина; кожена облицовка с червен шев

BURNING RED PEARL METALLIC (ZWP)

• електроусилвател на волана
• централно заключване с дистанционно управление
• система за безключов достъп и стартиране на автомобила (Keyless Push Start)
• електрически предни и задни прозорци

SPEEDY BLUE METALLIC (ZWG)

• електрически регулируеми и сгъваеми външни огледала
• отопляеми външни огледала
• климатроник с поленов филтър
• спортни ергономични предни седалки с вградени облегалки за главата

PURE WHITE PEARL METALLIC (ZVR)

• регулиране на седалката на водача на височина
• отопляеми предни седалки
• 7-инчов тъч дисплей с радио, връзка към смартфон и камера за задно виждане
• 4.2-инчов цветен LCD екран на мулти-информационната ситема

PREMIUM SILVER METALLIC (ZNC)

• навигационна система
• Bluetooth система за свързване с телефон с управление от волана и "hands free"
• USB и AUX вход в централната конзола
• предни (2) и задни (2) високоговорители
• предни високочестотни високоговорители тип "пищялки" (2)

MINERAL GRAY METALLIC (ZMW)

• 12V контакт в централната конзола и багажника
Екстериор и интериор
• спортна предна броня
• спортна предна уширена радиаторна решетка в черно
• спортна задна броня с уширения и двойни изпускателни тръби
• спортни странични прагове
• спортен заден спойлер на пета врата
• спортни двуцветни джанти от полиран алуминий 17" (195/45R17)
• тонирани стъкла; тонирани задни стъкла с допълнителен процент

SUPER BLACK PEARL METALLIC (ZMV)

