
"Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și nu includ valoarea oricăror echipamente, accesorii sau dotări opționale. Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala Bucuresti își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, 
modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Un ghid conținând date privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut în rețeaua autorizată Magyar 
Suzuki ZRT Esztergom Sucursala Bucuresti. Din acest motiv ele nu pot fi considerate drept angajamente contractuale. De asemenea imaginile autoturismelor prezente sunt cu titlu de prezentare, vehiculele comercializate efectiv având dotări și accesorizări diferite, în funcție de 
nivelul de echipare al fiecăruia. Începând cu data de 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la nivel Mondial (WLTP), care este o procedură de testare nouă, mai realistă pentru măsurarea 
consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. De la 1 septembrie 2018, în ceea ce privește modelele noi de autovehicule, WLTP va înlocui integral Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), care reprezintă procedura actuală de testare. Pe toată perioada retragerii treptate 
a autovehiculelor omologate NEDC, consumul decombustibil și emisiile de CO₂ conform procedurii WLTP sunt corelate cu NEDC cum este și în cazul de față. Vor exista anumite variații ale valorilor anterioare pentru economia de combustibil și emisii, deoarece anumite elemente 
ale testării s-au schimbat, de exemplu aceeași mașină poate avea alte valori raportate ale consumului de combustibil și ale emisiilor de CO₂. Consumurile declarate de combustibil și emisiile de dioxid de carbon sunt măsurate în conformitate cu legislația europeană (fără limită 
la: Regulamentul (EC) 715/2007 și Regulamentul (EC) 692/2008 așa cum acestea au fost amendate și/sau republicate). Consumul de combustibil și nivelul de emisii de dioxid de carbon sunt specificate pe variante de autovehicule, nu pe un autovehicul singular. Procedura de 
testare standard aplicată facilitează compararea valorilor mai multor tipuri de autovehicule și a diferiților producători de autovehicule. Emisiile de CO₂ sunt influențate de anumite opțiuni cu care vă echipați autovehiculul (ex. dimensiunile anvelopelor, capacitatea cilindrică a 
motorului), cu repercusiuni în ceea ce privește, printre altele: nivelul taxelor și impozitelor sau alte elemente similare, calculate în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon – vă rugăm să ca consultați dealerul pentru informații suplimentare înainte de a decide 
achiziționarea unui produs. Cu privire la directiva europeană numărul 1999/94/EC, suplimentar față de eficiența valorilor de consum, stilul de condus și/sau factori non tehnici joacă un rol esențial atât în materia consumului de combustibil cât și al emisiilor de dioxid de carbon . 
Acesta din urmă este determinant în formarea gazelor de seră, principalele elemente care stau la baza încălzirii globale. Vă rugăm să consultați ghidul referitor la metode de eficientizare a nivelului consumului și la emisiile de dioxid de carbon, a cărui disponibilitate este 
asigurată conform legislației aplicabile la punctele de vânzare. De asemenea, pentru informații legale suplimentare vă rugăm consultați www.rarom.ro, secțiunea dedicată acestei teme. Detalii complete despre metoda de testare WLTP puteți găsi pe: http://wltpfacts.eu/" 

website 

Asistenţă rutieră inclusă 3 ani www.suzuki.ro 

 

 

*Maşina din imagine este cu titlu de prezentare. 

 

PREȚ MODEL EXPUS:25.300 € (TVA inclus) 

1.5 GL MT ALLGRIP PRO 

DATE TEHNICE  
Caroserie 2 vol., 3 uși 
Transmisie 5MT - Manuală în 5 trepte 
Lungime 3.480 mm 
Lățime 1.645 mm 
Înălțime 1.720 mm 
Masa proprie             1.090 kg 
Masa totală 1.435 kg 
Număr de locuri                                                                                              2 
Volum portabagaj 863 l 
Frâne față Discuri 

spate Tamburi 
Jante / anvelope Jante otel 195 /80 R15 

Tracțiune 4WD 
Motor K15B 
Capacitate cilindrică   1.462 cmc 
Putere motor 102 / 6.000 (CP/rpm) 
Cuplu maxim / turație 130/ 4.000 (Nm/rpm) 
Viteză maximă 145 Km/h 
Tip combustibil Benzină 
Capacitate rezervor 40 l 
Norma de poluare Euro 6 
Consum carburant - urban (LOW) 8.1 (HIGH) 8.3 l/100km 

- extra-urban (LOW) 6.7 (HIGH) 6.8 l/100km 
- combinat (LOW) 7.7 (HIGH) 7.7 l/100km 

 
Emisii CO₂ (WLTP - World Wide Harmonized Light Duty Vehicle Test 
Procedure) (LOW) 173 (HIGH) 174 g/km 

DOTĂRI (o selecție a celor mai importante dotări) 
 

EXTERIOR VIZIBILITATE 
 Grilă frontală de culoare neagră 
 Protecții exterioare aripi 
 Anvelopa 195/80R15 pe jantă oțel 
 Roata de rezervă  mărime normală + capac protecție  

INTERIOR 
 Volan reglabil în adâncime 
 Comenzi audio pe volan 
 Geamuri acţionate electric (fata) 
 Aer condiţionat cu reglare manuală 
 Radio CD cu MP3 și Bluetooth 
 Sistem audio cu 2 incinte 
 Cruise control 
 Scaune încălzite  

 

 Faruri cu halogen tip multireflector 
 Lumini de zi standard (DRL) 
 Aprinderea automată a farurilor 
 Proiectoare ceață 
 Asistență fază lungă 
 Oglinzi retrovizoare reglabile electric 
 Geamuri cu tentă verde 

 
SIGURANȚĂ 
 Airbag-uri frontale (şofer + pasager) 
 Sistem de asistență la coborarea în pantă (HILL DESCENT 

CONTROL) 
 Sistem de asistență la pornirea din rampă (HILL HOLD 

CONTROL) 
 Dual Sensor Brake Support (DSBS) 
 Funcţie de asistare la frânare 
 Bare în uși pentru protecție la impact lateral 
 Pedalier retractabil în caz de impact – ambreiaj și frână 
 ABS 
 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 
 ESP® (Electronic Stability Program)  
 Imobilizator 
 Avertizare la frânarea de urgență 


