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*Mașina din imagine este cu titlu de prezentare. 

      Ofertă supusă unor termene și condiții. 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 lista de specificatii 
si lista de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Din acest motiv ele nu pot fi considerate drept angajamente contractuale. Relațiile comerciale se desfasoară prin 
intermediul dealerilor rețelei Suzuki. Relațiile tranzacționale se efectuează în Lei la cursul valutar practicat de către dealerul Suzuki. Pentru a obține o oferta de actualitate, este necesar sa va adresați unui dealer Suzuki. Au fost depuse toate eforturile astfel încât informațiile, 
descrierile și imaginile prezentate să fie cele corecte la momentul publicării lor. 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.. 
Pana la omologarea nationala definitive datele aferente consumului si emisiilor sunt provizorii, conform documentelor de omologare europene. 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 București. 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 
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/WLTC - Worldwide 

 

1.4 BOOSTERJET HYBRID 48V  

PASSION 4WD 

PREȚ: 19.516€ (TVA inclus)  

 

DATE TEHNICE  
Transmisie 6MT - Manuală în 6 trepte 
Lungime 4.175 mm 
Lățime 1.775 mm 
Înălțime 1.610 mm 
Număr de locuri 5 
Volum portabagaj 1.120 l 
bancheta pliată 710 l 
bancheta ridicată 375 l 

  Jante / anvelope   Jante aliaj 215 / 55 R17 

Tracțiune 4WD - ALLGRIP Select 
Capacitate cilindrică 1.373 cmc 
Putere motor  129/ 5.500 (CP/rpm) 
Cuplu maxim / turație 235/ 2.000 - 3.000 (Nm/rpm) 
Viteză maximă   190 Km/h 
Tip combustibil Benzină 
Capacitate rezervor 47 l 
Norma de poluare Euro 6d 
Consum carburant – min./comb./max. 
(WLTP)              5.1 / 5.9 / 6.6 l/100km 
Emisii CO2 (WLTP)   – min./comb./max.                116 / 132 / 148 g/km

DOTĂRI (o selecție a celor mai importante dotări) 
 

EXTERIOR VIZIBILITATE 
- Grilă frontală cromată 
- Ornament bară față cromat 
- Ornament aripă cromat 
- Protecţii exterioare aripi 
- Mânere exterioare în culoarea caroseriei 
- Carcase oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei 
- Bare longitudinale de plafon argintii 
- Jante aliaj 215 / 55R 17 

INTERIOR 
- Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele, reglabil pe înălţime și 

adâncime 
- Afișaj instrumentar bord de 4,2 inch cu cristale lichide LCD color 
- Cruise control adaptiv 
- Geamuri acţionate electric (față și spate) 
- Aer condiţionat cu reglare automată 
- Sistem multimedia cu ecran de 9 inch  Lenovo) cameră de mers 

înapoi) 
- Cotieră centrală față 
- Mufă USB în consola centrală 
- Suport pahare (2 faţă), sticlă (2 faţă / 2 spate) 
- Scaune încălzite (faţă) 

ACCESORII 
………………………………………………………………………………………… 

 

  - Faruri multireflector cu LED (diode emitente  
     de lumina fază scurtă) 

- Faruri multireflector cu LED (diode emitente de lumina  
fază lungă)  

- Lumini de zi cu tehnologie LED (diode emitente de lumina) 
- Aprinderea automată a farurilor 
- Ștergător parbriz cu acţionare automată 
- Proiectoare ceaţă 
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite 
- Privacy glass (geamuri cu tentă închisă spate și lunetă) 

SIGURANȚĂ 
- Airbag-uri frontale șofer + pasager (perne de aer) 
- Airbag-uri laterale (perne de aer) 
- Airbag-uri cortină (perne de aer) 
- Airbag genunchi șofer (pernă de aer) 
- Sistem Auto Stop & Start motor 
- Senzor dual pentru asistență la frânare (DSBS) 
- Avertizare depășire bandă (Lane departure waving) 
- Avertizare rulare oscilantă stânga-dreapta (Weaving alert) 
- Sistem de menținere pe bandă (Lane departure 

prevention) 
- Avertizare “Unghi Mort” 
- Avertizare trafic spate pentru deplasarea în marșarier 
- Sistem Hybrid 48V 

 
…………………………………………………………………………………………


