HAYAT
SENİ
BEKLİYOR
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Hayatın monotonlaştı mı?
Sana özgü şeylerin hızla
kaybolduğunu mu düşünüyorsun?
Kendin ol ve öne çık!
Ufkunu genişlet ve ihtiyacın olan
yaşam tarzı için yol arkadaşını seç.
YENİ VITARA - hayat seni bekliyor.

Not: Yukarıda yer alan araçlar aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.
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Üstün Sürüş Keyfi İçin
Sağlam Güç Aktarım Sistemi
Yeni Vitara’nın benzersiz sürüş deneyimini merak ediyor musunuz? Yeni Vitara’nın motor,
şanzıman ve güç aktarım sisteminin tüm parçaları yüksek performans sağlamak için tek parça
gibi birlikte çalışır. İhtiyaç duyduğunuzda güçlü, konforlu ya da ekonomik olacak şekilde, üstün
performans için her parça birbirini destekler ve kusursuz şekilde tamamlar.

1.6 litre benzinli motor
Düşükten yükseğe tüm viteslerde motor
sessiz ve uyumludur. Şehir içinde ara
hızlanmalarda veya uzun ya da virajlı
yollarda güçlü ve karakteristik bir sürüş
deneyimi sunar. Motor içindeki parçalarda
azaltılmış sürtünme değerleri ve ağırlığı ile
olağanüstü yakıt tasarrufu sağlar.

Sürüş sistemi

2WD

ALLGRIP

Şanzıman

CO2[g/km]

5MT

123

6AT

127

5MT

130

6AT

131

1.6 litre benzinli motor
6 Vitesli Otomatik Şanzıman
Hassas şanzıman dişli oranı kontrolü, kalkış ve tırmanma gibi düşük hızlarda tepkiyi iyileştirirken,
yüksek hızlarda sürüş sırasında motor devrini de düşürmektedir. Ayrıca, sadece hızlanma
performansını değil, aynı zamanda yakıt verimliliğini ve sessizliği iyileştirmek için vites oranları en
ideal şekilde ayarlanmıştır.

5 Vitesli Düz Şanzıman
Dişli oranı ayarları hem yakıt tasarrufu hem de sürüş performansı için tasarlanmıştır. Ayrıca, vites
değişimini optimize etmek ve kusursuz bir değişim hissi oluşturmak için çeşitli yenilikler eklenmiştir.
Şanzımanın güçlendirilmiş yapısı ses ve titreşimi de bastırmaktadır.
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Not: Yukarıda yer alan araç aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.

Gücü Kontrol Etmek Hiç Bu kadar Keyifli Olmadı
Vitara, tüm yol ve hava koşullarında olağanüstü bir sürüş deneyimi sunar. Gelişmiş ALLGRIP 4WD teknolojisi, sürüşü gerçek bir keyif haline getirir.
Hangi yolda olursanız olun Vitara, yola sımsıkı tutunur ve daima güvende olmanızı sağlar.

1

ALLGRIP

2

Eğim iniş kontrol sistemi

Araç dik bir yokuşta aşağı doğru hareket ediyorsa ve motor freni aracı yavaşlatmak için yeterli değilse,
eğim iniş kontrol sistemi otomatik olarak devreye girer ve aracı sabit bir düşük hızda tutar.

"ALLGRIP" 4 Tekerden Çekiş (4WD) sisteminde
seçebileceğiniz dört mod bulunuyor: Otomatik, Spor, Kar
ve Kilit. Orta konsola ergonomik olarak konumlanmış
buton yardımıyla mod seçimini kolayca yapabilirsiniz.

Eğim iniş kontrol sistemi olmadan

Otomatik Modu

Eğim iniş kontrol sistemi ile

Spor Modu

Otomatik Mod normalde aracı (2WD)
2 çeker olarak kullanmanızı sağlar. Ancak,
tekerleklerde patinaj tespit edildiğinde,
otomatik olarak 4WD'ye geçer. Sadece
‘gerektiğinde’ 4WD'ye geçerek yakıt
tasarrufuna öncelik verir. Otomatik Mod,
ani hava değişikliklerinde size güvence sağlar.

Otomatik

Spor Mod, virajlı yollarda üstün viraj alma
performansı sağlamak için 4WD'yi aktif olarak
kullanır. Gaz pedalı ve tork karakteristiklerini daha
iyi motor yanıtı sağlayacak şekilde değiştirir ve
otomatik şanzımanlı araçlarda motor devrini
yüksek tutar. Ek olarak, Spor Modu ESP
müdahalesini geciktirerek, sürücünün sportif
sürüş amacına katkı
sağlar.

*operates when the driving mode is in Lock mode only.

Spor
3

Kilit Modu
Kilit Modu, maksimum
çekiş oluşturmak için,
Kilit
arka tekerleklere
sürekli olarak yüksek
tork sağlar. ESP ve
diğer sistemler ise kar ve çamurdan çıkış için
optimize edilir. Patinaj yapan tekerleklere daha
fazla fren uygulanır ve tutuş sağlayan
tekerleklere tork aktarılır.
*Kilit Modu 60km/saatin üzerindeki hızlarda otomatik olarak
Kar Modu’na geçer.

Kar Modu
Kar Modu, kar, buz ve
çamur gibi kaygan
Kar
yüzeylerde en uygun
yapılandırmaları
sağlar. Gaz pedalı ve
direksiyon tepkilerine uygun olarak, patinajı
gerçekleşmeden tahmin eder ve olağanüstü bir
tutuş sağlamak için arka tekerleklere tork
sağlar. Ek olarak, düşük sürtünmeli yüzeylerde
araç dengesine yardımcı olmak için ESP daha
erken devreye girer. Denge ve olağanüstü
kontrol sayesinde kaygan koşullarda güvenilir
bir mod olan Kar Modu rahatlamanızı ve
sürüşün keyﬁni çıkarmanızı sağlar.

Yokuş kalkış destek sistemi

Yokuş kalkış destek sistemi, sürücünün ayağını, fren pedalından gaz pedalına hareket ettirdiğinde iki
saniye süreyle aracın geriye doğru kaymasını önleyerek kalkışları kolaylaştırır.
Yokuş kalkış destek sistemi olmadan

Yokuş kalkış destek sistemi ile
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İlk Görüşte Farklılık
Vitara, rutini bozan tasarım ve yenilikleriyle farkını daha ilk görüşte ortaya koyuyor.
Her ayrıntısı aktif yaşam tarzınızı yansıtan yenilikleriyle Vitara tam ‘size göre’ bir SUV.

1

LED farlar

Enerji tasarrufu ve güçlü aydınlatma
sağlamak için parlak Led farlar
kullanılmıştır. Mavi renkli projektör
kapakları Vitara’nın şık detaylarından
sadece birini oluşturmaktadır.

2

4

Jantlar

Farklı tasarımlı jantlar, Vitara’nın karakteristik dinamik görüntüsünü tamamlıyor.
Jantların hava akışını optimize eden tasarımı ve düşük yuvarlanma dirençli lastikler
yakıt tasarrufunu maksimuma çıkarıyor.
A
B

17 inç alaşımlı jantlar
17 inç parlak alaşımlı jantlar

LED tipi gündüz
farları ve sis farları

Sadece tasarım değil aynı zamanda üst
seviye bir güvenlik donanımı olan
gündüz farlarında, dikey olarak
yerleştirilmiş LED'ler bulunmaktadır.
Ayrıca, kötü hava koşullarında iyi bir yol
görüşü için zorunlu olan sis farları aynı
zamanda yeni Vitara’ya ayrı bir renk
katmaktadır.

3

SUZUKI'nin klasik
SUV motiﬂeri

A B

Yüksek çamurluk, yan çamurluk
detayları ve kalın C sütunu modernize
edilerek tasarım bütünlüğü aracın
geneline yansıtılmaktadır.
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Onunla Her Yol Keyifli
Sürücü koltuğuna oturup Vitara ile geçireceğiniz zamanı düşünmeye başladığınızda kalbiniz heyecanla atacak.
Sizi saran geniş ve konforlu iç mekanın keyﬁni çıkaracaksınız.
Ve motor devri artmaya başladığında, gitmek istediğiniz tüm yerler hakkında giderek artan bir heyecan duymaya başlayacaksınız.
Şimdiden, kalbiniz bir sonraki hedefinize doğru atmaya başlamış olacak.

1

Gösterge paneli

3

Hız göstergesi ile devir göstergesi sol ve sağ taraﬂarda yer alırken, bilgi ekranı da ortada bulunur.
Ekranda anlık ve ortalama yakıt tüketimi, dış hava sıcaklığı, sürüş modu ve park sensörü uyarıları gibi
bilgiler gösterilir. Bilgi ekranında, mevcut koşullar için sürücünün vites değişimlerini optimal olarak
zamanlamasına yardımcı olan ve bu sayede yakıt tasarrufunu artıran bir vites değiştirme göstergesi
mevcuttur.

Direksiyon kumandalı
vites değişimi

Direksiyon simidinin arkasına konumlanmış
vites değiştirme kolları ile vites değişiklikleri
kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Böylece
sürüş düz bir şanzımanda olduğu gibi keyiﬂi
ve sportif bir hale gelir.

4

Yüksek kaliteli koltuklar

Ön koltuklar, zorlu ve virajlı yollarda bile sürücü
ve yolcuyu aynı şekilde destekleyerek,
mükemmel bir güven sağlar. Arka koltuklar ise
maksimum konfor için tasarlanmıştır.

2

Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon

Direksiyonda 36mm teleskopik ayar ve 40mm eğim ayarı mevcuttur. Koltuk yüksekliği ayarlayıcısı ile,
farklı ﬁziksel özelliklere sahip sürücüler kendi sürüş konumlarını hassas bir şekilde ayarlayabilirler.
5

40mm

36mm

Yağmur sensörü ve otomatik farlar

Yağmur sensörü, yağmur miktarına ve araç
hızına göre otomatik olarak kendi kendine
devreye girer. Otomatik farlar, ortam
parlaklığına göre işlevsellik kazanır. Sistemin
sensörleri optimal işlevsellik için ileri ve yukarı
doğru bakar. İleri bakan sensör tünelin
ötesindeki ışığı tespit eder ve sistem farlarını
yakar.
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Kişiselleştirme - Kendinizi İfade Etmenin Yolu
Geniş renk ve tasarım seçenekleri ile kendinizi ifade edin.
Sadece size özel bir araç yaratmak için, dış ve iç mekanı kendi zevkinize göre eşleştirin.

■Dış kişiselleştirme

Rugged Paket
1 Gündüz farı çerçevesi
2 Ön tampon koruma
3 Siyah yan kapı altı çıtası
4 Arka tampon koruma
5 Bagaj eşiği koruması

3

5

1
4
2

Urban Paket
1 Gündüz farı çerçevesi

3

2 Krom görünümlü yan kapı altı çıtası
3 Tavan spoyleri

2
1

14

■Dış kişiselleştirme
(ön ızgara ve yan havalandırma kanalı)
Siyah

■İç kişiselleştirme
Atlantik Turkuazı

Turuncu

Piyano siyahı

Beyaz

Beyaz

■Saat
Karbon

Kanji

15

Herkesin Beklentileri
Aynı Değildir
Seyahat ettiğiniz yollar gibi, aracınızın
tasarımını da seçmek istersiniz.
Çünkü bireysellik sınır tanımaz.
Vitara istediğinizi elde etmenizi sağlar.
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Not: Yukarıda yer alan araç aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.

Not: Yukarıda yer alan araç aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.
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Gözünü Yoldan Ayırmayan Güvenlik Teknolojisi
Vitara yakın çarpışma tehlikesini tahmin etmek ve bu tehlikeden kaçınmak için gelişmiş güvenlik donanımları sunar.
İçiniz rahat olsun - Suzuki'nin yüksek teknolojisi saniyelik tehlikelerde bile tereddüt etmez. Size yardımcı olmak için daima hazırdır.

1

Radar fren destek sistemi (RBS)

2

Traﬁkteyken, bu sistem öndeki aracı tespit eder ve bir çarpışma olasılığı belirlerse, sürücüyü sesle ve bilgi
ekranındaki ikaz ışığı ile uyarır. Çarpışma olasılığı daha da artarsa, sistem fren kuvvetini arttırır ve fren
desteğini etkinleştirir. Sistem bir çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu belirlerse, frenleri otomatik olarak
uygular. Böylece sistem, araç yavaş hızlarda seyrederken çarpışmaları önler ve bir çarpışma durumunda
hasarın azaltılmasını sağlar.

1.Uyarı

Yaklaşık 5 km/sa hızın üzerinde hareket ederken,
sistem öndeki aracı tespit eder ve bir çarpışma
riski varsa, sürücüyü frenleri kullanması için
uyarır. Uyarının zamanlaması UZAK ve YAKIN
ayarları arasında değiştirilebilir.
Çalışma koşulları

1.Sabit hız kumandası
Öndeki araçla yeterli mesafe varsa, Vitara sabit bir hızla hareket eder.
100km/sa
ayarlı hız

Hareketsiz engellere karşı: yaklaşık 5 km/saat ile 80 km/saat arasındaki araç hızlarında çalışır.
Hareketli engellere karşı: yaklaşık 5 km/saat ve üzerindeki araç hızlarında çalışır.

2.Fren desteği

2.Yavaşlama kumandası
sürücü
freni

Fren kuvvetini
arttırın.

Önde bir araç tespit edilirse ve yüksek bir
çarpışma olasılığı varsa, sistem frenleme
sırasında fren kuvvetini arttırır, böylece
çarpışmanın önlenmesine veya hasarın
azaltılmasına yardımcı olur.
Çalışma koşulları

sürücü
freni

Uyarı!

Öndeki araç Vitara'dan daha düşük hızla hareket ediyorsa, Vitara'nın ayarlı hızı otomatik olarak öndeki
araçla yeterli bir mesafeyi koruyacak ve aracı izleyecek şekilde azaltılır.
80km/sa

Otomatik olarak
frenleme

100km/sa

80km/sa

Öndeki araç Vitara'ya yol verirse ve sonraki araçla yeterli mesafe varsa, Vitara otomatik olarak yeniden
hızlanır ve ayarlanan hızı korur.

Önde bir araç tespit edilirse ve sistem bir
çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu belirlerse,
sistem çarpışmayı önlemek veya hasarı azaltmak
için frenleri otomatik olarak uygular.

öndeki araç yol veriyor

■ Radar Fren Destek sisteminin aktif olması bazı koşullara bağlıdır. Sistem, engel tipine, yol koşullarına
veya diğer durumlara bağlı olarak, çarpışmaları engellemeyebilir veya hasarı azaltamayabilir. Sürücü
direksiyon simidini veya gaz pedalını kullanarak kaçınma eyleminde bulunursa, sistem çalışmayabilir.
■ Radar Fren Desteğinin engelleri tespit ve aracı kontrol etme becerilerinin bir sınırı vardır. Lütfen
sisteme güvenmeyiniz ve daima güvenli bir şekilde sürünüz. ■ Güvenliğiniz için önemli bilgiler
içerdiğinden, kullanma kılavuzunu okuduğunuzdan emin olunuz.

80km/sa

100km/sa ayarlı saat

80km/sa

Hareketsiz engellere karşı: yaklaşık 5km/saat ile 30km/saat arasındaki araç hızlarında çalışır.
Hareketli engellere karşı: yaklaşık 5km/saat ve üzerindeki araç hızlarında çalışır.

UYARI

öndeki araç

3.Hızlanma kumandası

Yaklaşık 5 km/saat ve üzerindeki araç hızlarında çalışır.

3.Otomatik fren

Çalışma koşulları

Adaptif hız sabitleyici (ACC)

Vitara’daki ACC, hız sabitleme sistemini, RBS radar sensörü ile birlikte kullanır. Milimetre dalgalı bir radar
sensörü öndeki araçla mesafeyi ölçer. Sürücü tarafından isteğe bağlı olarak seçilecek şekilde öndeki
araçla uzun, orta veya kısa bir mesafeyi korumak için, sistem aracı otomatik olarak hızlandırır veya
yavaşlatır.

3

Acil durum sinyal sistemi

Acil durum sinyal sistemi, 55 km/saatin
üzerindeki hızlardaki sürüş sırasında,
sürücü tarafından frenlere aniden
uygulanan müdahele sonrasında çalışır.
Bu durumda, dörtlü ﬂaşörler otomatik
olarak yanıp sönerek, arkadaki araçları
tehlike konusunda uyarır.

sürücü
freni

1.55km/saatin üzerinde ani frenleme
2.Dörtlü ﬂaşörler otomatik olarak yanıp sönerek, arkadaki araçları tehlikeye karşı uyarır.
3.Frenin bırakılması dörtlü ﬂaşörlerin sönmesini sağlar.
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Her Zaman Özgür ve Ferah
Yola çıkarken bagajınızın neleri alabileceğini değil yolda toplayacağınız müthiş anıları saklamayı düşünün. Geniş bagaj alanıyla Vitara size yeter.
Yola keyif katan detayları, alıştığınız teknolojiyi elinizin altında tutan donanımları ile Yeni Vitara ile özgürlüğe yelken açmak için doğru zaman; bugün!

2

Geniş bagaj alanı

Vitara, 375 litrelik büyük bir bagaj alanına
sahiptir*. Bagaj panelini ve 60:40 bağımsız arka
koltukları düzenleyerek çeşitli eşyalar da
saklanabilir. Bagaj kapağının yerden itibaren
açılma yüksekliği de daha kolay yüklemeyi ve
boşaltmayı da beraberinde getirir.
*Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin (VDA) ölçüm yöntemi

1

10.1" Dokunmatik Ekran
Android OS, Multimedya Sistemi

Radyo, DVD, USB, Navigasyon Sistemi.
Bluetooth (A2DP) kablosuz müzik dinleme ve eller
serbest telefon görüşme imkanı.

Geri Görüş Kamerası
Geri görüş kamerası, aracınızı
geri vitese aldığınız zaman arka
alandaki görüntüyü ekrana
yansıtırarak size güvenli bir
park etme imkanı sağlar.

Geri görüş
kamerası

Geri görüş kamera özelliği.
Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Multimedya cihazındaki
"Easy Connect" (kolay bağlantı) özelliğine bağlanarak
çalışır.
Apple cihazlar, AirPlay özelliği ile Android cihazlar
MirrorLink bağlantısı ile çalışır.
Apple cihazlarınızı kablosuz olarak, Android cihazları
kablolu (2 yönlü kontrol) ve kablosuz olarak ekrana
yansıtma özelliği mevcuttur.
MirrorLink akıllı telefonunuzdaki çeşitli uygulamaların
aracın dokunmatik ekranında görünmesini sağlayarak,
akıllı telefonunuzun özelliklerine erişmenizi sağlar.

3

IGO Primo Navigasyon Sistemi
IGO Primo Navigasyon Sistemi varış noktasına
olan mesafenizi minimize eder, kısa yoldan
kolaylıkla erişiminizi sağlar.

Panoramik sunroof

Panoramik sunroof, her ikisi de
kaydırılabilen iki cam panelden
oluşur. Kabin veya panel alanını
etkilememek için iki cam panel
birbirinin üzerine gelecek şekilde
kayar.

21

DONANIM SEVİYESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR

1.6L VVT

MODELLER

1.6 GL+

SÜRÜŞ SİSTEMİ

4X2

1.6 GLX
4X4

4X2
Çok noktalı

Yakıt Enjeksiyonu
Silindir Adedi ve Tipi
Silindir Hacmi (cm3)
Çap x Stroke (mm)
Maksimum Güç (Hp/dev.dak)
Maksimum Tork (Nm/dev.dak)
AKTARMA
Vites Kutusu

4X4

4 / Düz sıralı
1586
78.0x83.0
120/6,000
156/4,400

5 İleri Düz/
6 İleri Otomatik

5 İleri Düz/
6 İleri Otomatik

6 İleri
Otomatik

6 İleri
Otomatik

BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Dingil Aralığı (mm)
Minimum Dönüş Çapı (m)
Minimum Yerden Yükseklik (mm)
Oturma Kapasitesi (Kişi)
Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt)
Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Yatırıldığında) (lt)
Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Dik Konumda) (lt)
Yakıt Depo Hacmi (lt)

YAKIT TÜKETİMİ
Şehir İçi (L/100 km)
Şehir Dışı (L/100 km)
Ortalama (L/100 km)
CO2 Emisyonları (g/km)

DIŞ DONANIM

ABS (EBD Destekli)
BAS (Fren Destek Sistemi)
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
HHC (Yokuş Kalkış Desteği)
HDC (Eğim İniş Kontrol Sistemi)
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi)
RBS (Radar Destekli Fren Sistemi)
ESS (Acil Fren Sinyali)
Start/Stop Sistemi
Ön ve Arka Park Sensörleri

17'' Alaşımlı Jantlar
17'' Parlak Alaşımlı Jantlar
Panoramik Sunroof
Led Farlar
Sis Farları
Led Tipi Gündüz Farları
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar
Elektrikli & Isıtmalı ve Sinyalli Katlanabilir Yan Aynalar
Karartılmış Arka Camlar
Krom Görünümlü Ön Izgara
Tavan Rayı

4x4
4x4
4x4

Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları

Aktif Gergili-Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri
60/40 Katlanabilir Arka Koltuklar
İÇ DONANIM
All Grip 4x4 Sistemi (4 Farklı Sürüş Modu)
ACC (Adaptif Hız Sabitleyici)
Anahtarsız Çalıştırma Düğmesi

1.610
2.500

5
1.120
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4x4

4x4

Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
Hız Limitörü
Bilgi Ekranı
Süet Koltuklar

710
375
47

1.120

1.185

1.730

180

180

180

180

11,5/12,5

12,0/13,0

12,5

13,0

6,3/6,6

6,5/6,7

6,6

6,7

4,8/4,9

5,1/5,1

4,9

5,1

5,3/5,5

5,6/5,7

5,5

5,7

123/127

130/131

127

138

Turuncu
Tavan Beyaz

4x4

Otomatik Klima
Merkezi Alarm Sistemi
10.1'' Dokunmatik Multimedya Sistemi & Navigasyon
Bluetooth

5.2
185

1.185

-

Katlanabilir Pedal Sistemi

4.175
1.775

1.075/1.120

-

Standart
*Tüm düz vitesli modellerde ve otomatik modellerde manuel mod için geçerlidir.
**Sadece otomatik versiyonlar için geçerlidir.

Yan Hava Yastıkları

Kozmik Siyah

-

*Vites Değiştirme Uyarısı
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Elektrikli Ön/Arka Camlar
-

Otomatik Farlar
Otomatik Far Yükseklik Ayarı
Geri Görüş Kamerası
Isıtmalı Koltuklar (Ön)
**Direksiyondan Kumandalı Vites Değişimi
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon
Deri Direksiyon Simidi
Aynalı ve Aydınlatmalı Sürücü & Yolcu Güneşlikleri
Harita Okuma Lambası
Yağmur Sensörü

İnci Beyazı

4x4

-

Ön Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma

Disk

215/55 R17

0-100 km/s Hızlanma (sn)

GÜVENLİK

Diz Hava Yastığı

Hava kanallı disk

LASTİKLER

PERFORMANS
Maksimum Hız km/s

GLX

Perde Hava Yastıkları

FRENLER
Ön
Arka

AĞIRLIK (kg)
Boş Ağırlık
Yüklü Durumda Ağırlık

GL+

Atlantik Turkuazı
Tavan Kozmik Siyah

Galaksi Gri

Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl
veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamındadır.
10.1’’ Dokunmatik Multimedya sistemi & Navigasyon cihazı 2 yıl
üretici ﬁrma tarafından garanti kapsamındadır.
Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir
(hangisi daha önce dolarsa).
Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve
kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren
Suzuki Yol Yardım’a GSM 0532-755 3 755 numaralı telefondan
ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda Yol Yardım
hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.

İpeksi Gümüş

Galaksi Gri
Tavan Kozmik Siyah

Fildişi
Tavan Kozmik Siyah
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www.suzuki.com.tr
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. araçların model, ﬁyat, tasarım, teknik özellik, donanım ve renklerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürdeki resimler
standart ürüne dahil olmayan özel donanımlar içerebilir. Broşürdeki bazı bilgiler, broşürün baskı tarihinden sonra değişmiş olabilir. Broşürde basılmış olan renkler sadece yaklaşık renklerdir.
Resimlerde yer alan opsiyonel donanım ekstra ücret karşılığı edinilebilir. Araçlarımız ile birlikte sağlanan ekipman hakkında ilave bilgi için Suzuki Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

24 SAAT

YOL YARDIMI
0532 755 3 755

http://facebook.com/suzukiturkiye

http://twitter.com/Suzuki_TR
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