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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za dokonanie indywidualnej konfiguracji modelu: 
Suzuki Swift HYBRID 1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT Elegance.
Skorzystaj z opcji "Wyślij do Dealera" w trakcie korzystania z internetowego konfiguratora Suzuki, aby wysłać
zapytanie bezpośrednio do Dealera Suzuki. Jego przedstawiciel skontaktuje się niezwłocznie i przedstawi bardziej
szczegółowe informacje dotyczące wybranego samochodu oraz warunków jego zakupu. Możesz skontaktować się
również z wybranym Salonem Suzuki telefonicznie lub osobiście.
Polecamy także szeroki wybór akcesoriów Suzuki, które zapewniają indywidualną stylizację samochodu.
Te dodatkowe elementy wyposażenia są nie tylko stylowe, ale również praktyczne. Każdy Dealer Suzuki służy radą
i pomocą w zakresie właściwego doboru akcesoriów oraz wyceny kosztów ich montażu.
Zapraszamy!

Suzuki Swift to kultowy model miejski, który łączy wyjątkowy styl z przyjemnością prowadzenia. Nowa
generacja modelu zachwyca bryłą nadwozia i bogactwem rozwiązań technicznych. Innowacyjny napęd typu
"mild hybrid" obejmuje silnik benzynowy (1.2 DualJet lub 1.0 BOOSTERJET), zintegrowany starter/generator
ISG oraz akumulator litowo-jonowy Li-Ion (12V). Komfortowa kabina w sportowym stylu oraz duży bagażnik
(265 litrów pojemności) podnoszą walory użytkowe tego samochodu. I co najważniejsze: Swift wciąż
pozostaje niedoścignionym wzorem w zakresie bezpieczeństwa, niskich kosztów eksploatacji i
bezawaryjności.



Kolor lakieru: 
Burning Red Pearl Metallic
(ZWP)

Zdjęcia poglądowe

SamochódSamochód
Model Swift HYBRID
Rocznik 2017
Silnik 1.0 BOOSTERJET SHVS
Napęd 2WD
Skrzynia biegów 5MT
Wyposażenie Elegance
Kolor nadwozia Burning Red Pearl Metallic (ZWP)
Felgi 16" felgi aluminiowe polerowane

Wyposażenie standardoweWyposażenie standardowe
Bezp ieczeństwoBezp ieczeństwo
• Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera

• System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera
• Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
• System ABS + EBD + wspomaganie hamowania
awaryjnego BAS

• System stabilizacji toru jazdy ESP® + kontrola
trakcji TC

• System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
• Światła do jazdy dziennej LED
• Funkcja automatycznego włączania świateł

• Belki wzmacniające w drzwiach bocznych
• Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z
napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły
napięcia oraz regulacją wysokości mocowania

• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
dla przednich foteli

• Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z
napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych
siedzeń

• System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
• Blokada zamka w drzwiach tylnych
• Bezpieczne pedały hamulca i sprzęgła (zapadające
się w przypadku zderzenia czołowego)

• Dodatkowe światło STOP

• Immobiliser
• Dual Sensor Brake Support (układ reagowania
przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i
czujnikiem laserowym)

• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
• Ostrzeżenie o niekontrolowanym zygzakowaniu
pojazdu

• Asystent świateł drogowych (High Beam Assist)
• Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na
wzniesieniu)

• Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją
wysokości (3 szt.)

• System Engine Auto Stop Start

KomfortKomfort
• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu
kierowniczego

• Regulacja pionowa kolumny kierownicy
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Filtr przeciwpyłkowy
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
• Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z
zestawem głośnomówiącym i przyciskami
sterowania w kole kierownicy

• Kierownica z przyciskami sterowania radiem
• Kierownica wykończona skórą
• Gniazdo USB
• Gniazdo 12V

• Funkcja świateł "Guide me light"
• System podpowiedzi zmiany biegów GSI
• Obrotomierz
• Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40)
• Oświetlenie kabiny
• Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc
• Półka bagażnika
• Interaktywny system multimedialny z ekranem
dotykowym 7"

• Połączenie ze smartfonem
• Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze)

• Pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie +
nawiew na nogi pasażerów z tyłu)

• Klimatyzacja automatyczna
• System kluczyka elektronicznego
• Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
• Elektryczna regulacja szyb bocznych (przód/tył)
• Nawigacja
• Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2"
• 2 dodatkowe głośniki wysokotonowe
• Regulacja pozioma kolumny kierownicy

NadwozieNadwozie
• Tylne światło przeciwmgłowe
• Szyby atermiczne
• Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
• Ogrzewanie tylnej szyby
• Zestaw naprawczy koła
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

• Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze
nadwozia

• Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny
• Antena dachowa
• Przednie światła przeciwmgłowe
• Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
• Reflektory LED Hi/Low

• Automatyczna regulacja wysokości świecenia
reflektorów

• Felgi aluminiowe 16" polerowane
• Tylne hamulce tarczowe
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Kierunkowskazy w obudowach lusterek
zewnętrznych

ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
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Dane techniczneDane techniczne
Nadwozie 5-drzwiowe
Silnik 1.0 BOOSTERJET SHVS
Napęd 2WD
WYMIARY
Długość [mm] 3840
Szerokość [mm] 1735
Wysokość [mm] 1495
Rozstaw osi [mm] 2450
Rozstaw kół Przód [mm] 1520

Tył [mm] 1525
Minimalny promień skrętu [m] 4,80
Prześwit [mm] 120
POJEMNOŚCI
Ilość miejsc 5

Pojemność bagażnika
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 265
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry] 579
Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry] 947

Zbiornik paliwa [litry] 37
SILNIK
Typ K10C DITC z VVT i ISG
Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 3
Liczba zaworów 12
Pojemność skokowa [cm³] 998
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 73,0 x 79,5
Stopień sprężania 10,0
Maksymalna moc [kW (KM) / obr./min] 82 (111) / 5500
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 170 / 2000-3500
Zasilanie Bezpośredni wtrysk benzyny
Układ hybrydowy SHVS (typu „mild hybrid” z ISG) ISG (zintegrowany rozrusznik/alternator) Maksymalne parametry pracy: 1,9 kW - 50 Nm

Li-Ion (bateria litowo-jonowa) 12V
SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów 5MT
PODWOZIE
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce Przednie Tarczowe wentylowane

Tylne Tarczowe
Zawieszenie Przednie Kolumny MacPherson

Tylne Belka skrętna
Ogumienie 185/55R16
MASY
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) [kg] 875 / 925
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1380
OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 195
Przyspieszenie 0-100 km/h [sek.] 10,6
DANE EKSPLOATACYJNE

Zużycie paliwa
Cykl miejski [l/100km] 4,8
Cykl pozamiejski [l/100km] 4,0
Cykl mieszany [l/100km] 4,3

Norma emisji spalin Euro 6
Emisja CO₂ Cykl mieszany [g/km] 97

WymiaryWymiary
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AkcesoriaAkcesoria
Wiele elementów akcesoryjnych wymaga montażu oraz ew. czynności dodatkowych (np. lakierowanie w kolorze nadwozia). Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu dokładnej wyceny kosztów montażu.
Bez akcesoriów

PODSUMOWANIE KONFIGURACJI SAMOCHODU - Suzuki Swift HYBRID 1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT Elegance (rocznik 2017)

DATA UTWORZENIA KONFIGURACJI : 09.10.2017 / KOD SUZUKI: 34IESU2A 4 / 5



ZŁ, BRUTTO

CenyCeny
SAMOCHÓD

Podstawowa cena detaliczna 69 900,00
Lakier metaliczny Burning Red Pearl Metallic (ZWP) 2 090,00
Cena samochodu 71 990,00

AKCESORIA
Brak

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA SERVICE CARE 3+2 (UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW)
Brak

UBEZPIECZENIE SUZUKI INSURANCE
Brak

Łączna cena końcowa 71 990,00

Nota prawna
Dane zawarte w niniejszej konfiguracji samochodu Suzuki mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art.
5561 Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia oraz specyfikacji samochodu następuje w pisemnej umowie sprzedaży/zamówienia samochodu.
Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszej konfiguracji mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i
tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz
parametrów technicznych i wyposażenia samochodów Suzuki oferowanych na rynku polskim.
Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste wyniki samochodów Suzuki, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in.
wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych w niniejszej konfiguracji.
Informacje o recyklingu samochodów Suzuki, w tym o ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu, o zgodnym z wymogami ochrony środowiska postępowaniu z samochodami stanowiącymi odpady,
jak też informacje o postępie i rozwoju w zakresie odzysku i recyklingu samochodów i ich części, oraz informacje o stacjach odbioru wysłużonych samochodów znajdują się na stronie internetowej:
www.suzuki.pl.

Poznaj Świat Suzuki!Poznaj Świat Suzuki!
Suzuki to nie tylko samochody osobowe- to również doskonałe motocykle oraz silniki zaburtowe. 
Zapraszamy na stronę internetową www.suzuki.pl, gdzieprzedstawione są szczegółowe informacje w zakresiesamochodów, motocykli, silników zaburtowych oraz pozostałychproduktów z gamy marine.
Doświadczona sieć Autoryzowanych Dealerów i Serwisówobecna w każdym regionie Polski służy fachowym doradztwem wtrakcie sprzedaży oraz wsparciem podczas wieloletniejeksploatacji produktów Suzuki.

Zeskanuj kod QR i odwiedź stronę internetową Suzuki

PODSUMOWANIE KONFIGURACJI SAMOCHODU - Suzuki Swift HYBRID 1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT Elegance (rocznik 2017)

DATA UTWORZENIA KONFIGURACJI : 09.10.2017 / KOD SUZUKI: 34IESU2A 5 / 5

http://www.suzuki.pl

