Swift

1.242

cc

5
3,9
7

jaar
5 jaar garantie
+ 5 jaar assistance

l/100 km
De Swift behoort hiermee tot
de zuinigste wagens op de markt
(gemiddeld verbruik in dieselversie).

airbags

De Swift telt in alle uitrustingsniveaus
maar liefst 7 airbags.

Taksen en verzekeringskosten blijven
zo aantrekkelijk laag (benzineversie).

5

sterren
Sterke score in de Euro NCAPcrashtesten.

ESP

systeem

De Swift is standaard uitgerust met ESP.

101

g/km

Met een bijzonder lage CO2uitstoot
van 101 g/km draagt de Swift diesel
zorg voor het milieu (enkel bij 5deurs).

X

tra
Als een van de enige wagens in zijn
klasse is de Swift benzine beschikbaar
met manuele of automatische
versnellingsbak (enkel bij 5deurs).

Swift
Laat je verleiden door de Swift, de ideale
combinatie van comfort en rijplezier met
een sportieve touch. Trendy, jong en
superveilig mét respect voor het milieu.
Een droom van een wagen, niet?

Funky design
Ben je jong, dynamisch en zelfverzekerd?
Dan is de Swift de verpersoonlijking van jezelf.

Laat je blik glijden over zijn atletische
lijnen ... Begin je al weg te dromen?
Terecht! Met zijn lage, compacte en
brede chassis staat de Swift garant
voor energie en dynamiek. Het verfijnde
design geeft deze funky stadswagen
dan weer zijn onweerstaanbare, verlei
delijke look. Laat er vooral geen twijfel
over bestaan: de Swift zal je telkens op
nieuw blijven verrassen door zijn unieke
combinatie van power en design.

suzuki Een geno

t om in te rijden.

#Swift

*Pinkers in spiegel, enkel bij GLX

Bi-tone, be yourself!
Funky design? Check! Sportieve, speelse look?
Check! Verrassend effect? Double check!
Met een Swift bi-tone verras je gegarandeerd
iedereen. Deze hippe wagen is naar hartenlust
te personaliseren. Perfect voor de trendy people
die net dat tikkeltje meer willen.*
* Suzuki Belgium kan niet beloven dat het bij een tikkeltje blijft.

wift

e door de stad. #S

suzuki Een tochtj

Onweerstaanbaar
Stoutmoedig elegant, verleidelijk comfortabel,
uitgesproken sportief en een tikkeltje rebels.
Aan deze blitse casanova kun je onmogelijk weerstaan.

 Richtingaanwijzers ingewerkt
in de zijspiegels (GLX)
 Aluminium velgen (GLX) of
vol wieldeksel (GA en GL)
 Mistlamphouder stijlvol
afgewerkt met chroom
(GA en GL) of LED DRL
verlichting (GLX)

Origineel perfectionisme, daar streven we naar.
De originaliteit van de Swift is dan ook tot in de
kleinste details uitgewerkt. Bekijk maar eens de
sportieve voor en achterlichten en de verfijnde
zijspiegels, subtiel geïntegreerd in een opmer
kelijk elegant geheel. Dit verbluffend staaltje
van perfectionisme zal je ongetwijfeld verbazen.

 Keyless start *

* GLXversie.

Start in stijl
Ook het stijlvolle interieur zal je met
verstomming slaan. Zwart en zilver zijn
prominent aanwezig en geven het
geheel een classy touch. Dankzij het
lcd-scherm volg je dan weer in één
oogopslag de rijprestaties van je Swift:
gemiddeld/actueel verbruik,
afstand tot de volgende tankbeurt,
buitentemperatuur, bandenspanning enz.
Nieuwe zetelstof
 Strak lijntje (GL en GLX)

suzuki Buitengew

oon! #Swift

 Dynamisch figuurtje (GA)
(*) GLX en Swift Sport

Goed uitgerust
Bij de Swift zijn de uitrustingmogelijkheden legio.
Je weet dat je absoluut verwend wordt. En wat te zeggen
van al die beenruimte achterin? Heerlijk!

 Stuur regelbaar in hoogte
 Telescopische stuurkolom
(GLX)
 Keyless startsysteem (GLX)
 Cruise control
(GL+led, GLX)
 Vaste dag/nacht
achteruitkijkspiegel
 Manuele aiconditioning
(vanaf GL)
 Automatische airconditioning
(GLX)
 Optimaal verstelbare zetels
(vanaf GL)

Vernuftig compact
Geluk schuilt in een klein hoekje, net zoals praktische
opbergruimte. De Swift is compact, maar dankzij de
neerklapbare, 60/40* deelbare achterbank kan de
koffer optimaal worden gebruikt.

wift

te, veel plezier! #S

suzuki Veel ruim

(*) vanaf GL, niet voor GA

Sensationeel!
Rijden met de Swift bezorgt je zonder
meer een sensationele ervaring.
Wendbaarheid en stabiliteit
houden elkaar perfect in
balans. Er is bijgevolg maar
één manier om het rijgevoel
van de Swift te beschrijven:
sensationeel sportief en
geruststellend veilig.
De 1.2 l benzineversie
ontwikkelt dan weer een
maximaal vermogen van
69 kW/94 pk en een
motorkoppel van 118 Nm.
Meer is er niet nodig voor
dynamisch rijplezier.
De Swift benzine is boven
dien verkrijgbaar met een
manuele of automatische
versnellingsbak.
De compacte 1.3 l
dieselversie belooft met
75 pk onder de motorkap
alvast een vinnig baasje
te zijn.

Performantievermogen benzineversie
Vermogen (kW)

Koppel (Nm)
180

80

160
140

60

Maximum vermogen
69/6.000 kW/tpm

40

100

Maximum koppel
118/4.800 Nm/tpm

20

80
60
40

Gemiddeld verbruik
5,0 L/100km*

120

1000

3000

5000

7000

Snelheid motor (tpm)

Uitstoot CO2
116 g/km*

Performantievermogen dieselversie
Vermogen (kW)

Koppel (Nm)
180

80

160
140

60

Maximum vermogen
55/4.000 kW/tpm

40

100

Maximum koppel
190/1.750 Nm/tpm

20

80
60
40

Gemiddeld verbruik
3,9 L/100km*

120

1000

3000

5000

Snelheid motor (tpm)

7000

Uitstoot CO2
101 g/km*

*Deze cijfers over het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 werden verkregen door Suzuki
onder testomstandigheden en door het gebruik van methodes die overeenstemmen met de
Europese wetgeving. Werkelijk verbruik en CO2 kunnen hiervan afwijken door wegen, verkeer
en rijomstandigheden.

suzuki On the hig

hway to sensation

... #Swift

CO2

Oog voor milieu
Suzuki koestert het milieu als geen ander.
Daar vormt de Swift een mooi bewijs van.

Lage uitstoot

Compact

De zuinige dieselmotor verbruikt slechts
3,9 l/100 km. En met een CO2emissie van
nauwelijjks 101 g/km doe je niet enkel de
natuur een plezier, maar ook je portemonnee.

Het geheim van het succes van de Swift schuilt
ongetwijfeld in zijn lichte gewicht en compact
heid. Een lichte wagen verbruikt nu eenmaal
minder. Dat is pure logica.

Gestroomlijnd
Dankzij de gestroomlijnde figuur van de Swift,
volgt de wind de contouren van de wagen.
Ook dat drukt uiteraard het verbruik.

Veiligheid troef
Slaap maar op je beide oren, in de Swift zit je veilig.
Daar zorgen de solide constructie en uitrusting voor.
Bewijs? Wat dacht je van 5 jaar garantie & assistance
en 5 sterren op de EURO NCAP-crashtesten ?!

5 jaar garantie

Veilige constructie

Slim ESP®-systeem

De fabriekswaarborg van 3 jaar (maxi
mum 100.000 km) wordt door Suzuki
Belgium nv verlengd met 2 jaar (maxi
mum 150.000 km). Zo ben je zeker dat
je lang probleemloos van je investering
kunt genieten. Bovendien mag je tijdens
die periode de klok rond op bijstands
verlening rekenen.

De Swift is uitgerust met het concept
Total Effective Control Technology (TECT).
Dat systeem bestaat uit een robuuste
kooistructuur, langsdragers en dwarsbal
ken die de botsenergie van de inzittenden
wegleiden en vervormbare structuren die
de botsenergie absorberen.

Het ESP®- systeem is standaard en regelt
automatisch het motorkoppel en het af
remmen om onvoorziene slipmanoeuvres
te voorkomen. Daarnaast zorgt het ervoor
dat de bestuurder in alle omstandigheden
de controle over zijn Swift blijft behouden.

7 airbags
Mocht het toch tot een crash komen,
dan is de Swift voorzien van maar liefst
7 standaard SRS airbags.

Remkracht

Verlaagd
motorkoppel
Met ESP®
Remkracht

Slippende voorwielen

Zonder ESP®

5 sterren op
veiligheidstest
Slippende achterwielen

Een strijdlustige en waardige
uitstraling, een sportief en verﬁjnd
interieur en aerodynamische
onderdelen die functionaliteit en
stijl perfect combineren …

suzuki Sport in

stijl! #Swift

5D 3D
De Swift Sport is een pareltje. Van bij de
lancering mocht hij dan ook op heel wat
bijval rekenen. Dat kan ook moeilijk anders,
weinig sportieve wagens die zoveel troeven
samenbrengen in één concept. Zowel
beschikbaar in 3deurs als in 5deurs.
Wedden dat ook jij hem niet kan weerstaan?!

3- of 5-deurs
Strakke stroomlijn of praktisch perfecti
onisme? Kies voor een drie of vijfdeurs
afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Manuele
versnellingsbak
De nieuwe zesversnellingsbak is speciaal
ontwikkeld om optimaal te profiteren van de
prestaties van de M16A motor. Het gebruik
van zes versnellingen maakt het mogelijk
sportief te rijden in combinatie met een
economisch brandstofverbruik.

Een interieur dat
verleidt
De Swift Sport oogt niet alleen blits aan
de buitenkant – knappe dakspoiler, stoere
dubbele uitlaat – ook zijn interieur spreekt tot
de verbeelding. Strak, stijlvol en sportief! Wat
dacht je van een superpraktisch dashboard
en comfortabele kuipzetels die de perfecte
zithouding garanderen? De inox plaatjes op
de pedalen zorgen voor de finishing sporty
touch. Rijplezier troef!

Swift AWD* (4x4)
Als een van de enige wagens in zijn
klasse is de Swift benzine beschikbaar
met vierwielaandrijving.

Alleen maar voordelen
Swift AWD (4x4) is een polyvalente wagen
die zich probleemloos aan elke verkeerssituatie
en ondergrond aanpast. Comfort en stabili
teit primeren op elk moment en onder alle
weersomstandigheden. Droog wegdek of natte,
gladde bergroute? Deze wagen laat je nooit in
de steek. Dankzij zijn sterke score in de Euro
NCAPcrashtesten én uiteraard de 7 airbags,
mag je dan ook op beide oren slapen. Je veilig
heid is gewaarborgd.

(*) enkel verkrijgbaar op bestelling

Accessoires
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Chroom sierstrip op kofferdeksel
Witte velgen (enkel op bepaalde versies)
Dakspoiler
Open dak Webasto
Parrot bluetooth car kits
Navigatie en audio op aanvraag
Dorpelbeschermers zilver
met Swift-logo voor 3 deurs (2 stuks)
Armsteun met zilveren inleg
+ 6 CD compartiment
Lederen interieur beschikbaar
Deco striping verkrijgbaar in blauw en grijs

10

ONTDEK MEER ACCESSOIRES
EN ACCESSOIREPAKKETTEN OP
www.suzuki.be

01
01
02
03
04

Sport kit GT
Koffer organiser met verschillende
onderverdelingen en deksel
Kofferschaal met Suzuki-logo,
opstaande randen van 5 cm
Laadrandbescherming INOX

05
06
07
08
09
10
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Trekhaak afneembaar
Fietsendrager op dak
Spoiler
Skidplate
Front grille in chroom
Zijdelingse stootlijstenset

Kleuren & afmetingen

01

02

03

Het kleurengamma van de Swift weerspiegelt perfect zijn
strijdlustige karakter, vol sterke en uitgesproken emoties.
Fancy of sportief? Grijstinten of felle kleuren? Take your pick!
Swift 3 deuren

01

02
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05
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1,510

3-doors

820

2,430
3,850

600

1,695

1,490(15-inch)/1,480(16-inch)

05

mm

Swift 5 deuren

5-doors

1,510(2WD)/1,535(4WD)

04

1,495(15-inch)/1,485(16-inch)

01
02
03
04
05

Lichtmetalen velg CHRONO zwart/zilver polished 12-spaaks 7Jx17”
Lichtmetalen velg BEAT zilverkleurig 8-spaaks 5Jx15”
Lichtmetalen velg STAR zilverkleurig 5 twin-spaaks 7Jx17”
Lichtmetalen velg BEAT zwart/zilver polished 8-spaaks 5Jx15”
Lichtmetalen velg SUN zilverkleurig 12-spaaks 7Jx17”
(enkel op bepaalde versies)

820

2,430
3,850

07

600

1,695

1,490(15-inch)/1,480(16-inch)

1,495(15-inch)/1,485(16-inch)

mm

01 Superior White 02 Cool White Pearl 03 Silky Silver Metallic 2 04 Galactic Grey Metallic
05 Cosmic Black Pearl Metallic 06 Bright Red 5 07 Boost Blue Pearl Metallic

00 Kleuren beschikbaar voor de Swift Sport

Technische kenmerken

1.2 benzine
3 deuren

SWIFT

5 M/T

5 deuren
5 M/T

4 A/T

1.3 diesel

1.6 Sport

1.2 AWD

5 deuren

3/5 deuren

5 deuren

5 M/T

6 MT

5 MT

3.890
1.695
1.510
2.430
1.470
1.475
130
10,4

3.850
1.695
1.535
2.430
1.480 (16")
1.485 (16")
160
10,4

AFMETINGEN
Totale lengte
mm
Totale breedte
mm
Totale hoogte
mm
Wielbasismm
Spoorbreedte voor
mm
Spoorbreedte achter
mm
Bodemspelingmm
Draaicirkel (diameter)
m

3.850
1.695
1.510
2.430
1.490 (15") / 1.480 (16")
1.495 (15") / 1.485 (16")
140
10,4

GEWICHT
Leeggewicht (min. / met alle opties)
Maximaal toelaatbaar totaal gewicht 
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd
Maximaal aanhangwagengewicht geremd

kg
kg
kg
kg

945 / 1.005
1.480
400
1.000

960 / 1.020
1.480
400
1.000

990 / 1.040
1.480
200
200

1.065 / 1.125
1.560
400
900

1.045/1.060
1.480
400
1000

1.085
1.560
400
1000

M16A
4
16
1.586
78,0 x 83,0
9
11,0
100(136)/6.900
160/4,400
Multipoint Injectie

K12B
4
16
1.242
73,0 x 74,2
7
11,0
69 (94) / 6000
118 / 4,800
Multipoint Injectie

160
13,5

D13A
4
16
1.248
69,6 x 82,0
7
16,8
55 (75) / 4.000
190 / 1,750
Directe injectie
(common rail)
Diesel
165
12,7

Benzine
195
8,7

Benzine
165
13,4

MOTOR
Type
Cilinders
Aantal kleppen
Cilinderinhoudcc
Boring x slag
mm
Fiscale PK (wegenbelasting)
Compressieverhouding
Maximum vermogen
kW(Pk)/tpm
Maximum koppel
Nm/tpm
Brandstofsysteem
Type brandstof
Topsnelheidkm/h
Acceleratie (0-100 km/h)
sec

K12B
4
16
1.242
73,0 x 74,2
7
11,0
69 (94) / 6.000
118 / 4,800
Multipoint Injectie

165
12,3

Benzine
165
12,3

BRANDSTOFVERBUIK (EEG NORM)
Stadl/100km
Buiten de stad
l/100km
Gecombineerdl/100km
Inhoud brandstoftank
l

6,1
4,4
5,0

6,1
4,4
5,0
42

6,8
4,9
5,6

4,7
3,4
3,9
42

8,4
5,2
6,4
42

6,5
4,9
5,5
40

5 M/T
3,454
1,857
1,280
0,966
0,757
3,272
4,388

5 M/T
3,454
1,857
1,280
0,966
0,757
3,272
4,388

4 A/T
2,875
1,568
1,000
0,697
2,300
4,375

5 M/T
3,545
1,904
1,206
0,843
0,658
3,250
3,736

6MT
3,615
2,047
1,518
1,156
0,918
0,794
3,481
3,944

5M/T
3,545
1,904
1,310
0,969
0,769
3,250
4,411

TRANSMISSIE
Type
Overbrengingsverhoudingen1
2
3
4
5
6
Achteruit
Eindoverbrengingsverhouding
CAPACITEIT
Volume koffer
Volume koffer met neergeklapte achterzetels
Maximale kofferruimte
(zonder / met open dak)
Aantal zitplaatsen

liter
liter
liter

211
512
892

211
528
902

211
528
902

211
512/528
892/902

211
533
900

4

5

5

4/5

5

Schijven
195/45R17

Schijven
185/55R16

147
Euro 6

126
Euro 6

CHASSIS
Stuurinrichting
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Remmen voor
Remmen achter
Banden

Tandheugel & Rondsel
Mac-Pherson veerpoot en schroefveer
Torsieas en schroefveer
Geventileerde schijven
Trommel, oplopende en aflopende remschoen (GA, GL) / Schijven (GLX)
175/65R15 (GA, GL), 185/55R16 (GLX)

EMISSIES
CO2 
Emissienorm

g/km

116

116
Euro 6

128

101
Euro 5b+

Uitrusting
Grand Advantage
STANDAARDUITRUSTING
COMFORT
•• Stuurbekrachtiging
•• Antenne en radiovoorbereiding
•• 4 luidsprekers
•• Elektrisch bediende ruiten vooraan
•• Pollenfilter
•• Centrale deurvergrendeling (incl. koffer)
VEILIGHEID
•• Euro NCAP: 5-sterren
•• Bestuurders- en passagiersairbag, passagiersairbag
uitschakelbaar
•• Zijdelingse airbags
•• Gordijnairbags
•• Knie airbag bestuurder
•• ABS met elektronische remkrachtverdeling
•• Electronic Stability Program (ESP®)
•• Remhulpsysteem
•• Veiligheidspedaalsysteem bij frontale impact
•• Verstevigingsbalken in de deuren
•• 3-punts veiligheidsgordels vooraan en achteraan
•• Gordelspanner met krachtbegrenzer vooraan (ELR)
•• In de hoogte verstelbare veiligheidsgordels vooraan
•• ISO-Fix bevestigingspunten voor 2 kinderstoelen
•• Hoog geplaatst 3de stoplicht
•• Kindersloten achterportieren (enkel bij model 5 deuren)
•• Startonderbreker (immobilizer)
•• Vrijlopende cilindersloten
•• DRL (dagrijlichten)
INSTRUMENTENPANEEL
•• Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurder
en passagier
•• Waarschuwingslampje ‘deur op een kier’
•• Waarschuwingslampje brandstof
•• Geïntegreerde informatie-display: brandstofverbruik
(act. en gem.), autonomie, digitaal klokje,
bandendruk/-spanning, versnellingsaanduiding bij MT,
melding kms tot volgend verplicht onderhoud (enkel benzine)
•• 3-spakig urethaan stuurwiel
•• Stuur in de hoogte verstelbaar
•• Centraal opbergvak dashboard
•• Lichtwaarschuwingssignaal
•• Sleutelwaarschuwingssignaal
•• Bandendrukcontrole (TPMS)
•• Schakelindicator (GSI)
BUITENUITRUSTING
•• 15” stalen velgen met volle wieldeksels
•• Getinte ruiten (groen getint)
•• Multireflecterende halogeen koplampen in hoogte verstelbaar
•• Ruitenwissers vooraan en achteraan met interval en sproeier

•• Van binnenuit regelbare buitenspiegels
•• Achterruitverwarming
•• Reparatiekit ‘lekke band’
BINNENUITRUSTING
•• Rugleuning achterbank in 1 geheel neerklapbaar
•• Van binnenuit te ontgrendelen benzineklep
•• 12 V stekker in middenconsole
•• Binnenverlichting (3 standen)
•• Zonneklep (bestuurder en passagier)
•• Dag/nachtstand achteruitkijkspiegel
•• Verstelbare hoofdsteunen (voor en achteraan)
•• Opbergvakken in voor- en achterportieren
•• Bekerhouders (1 vooraan, 2 achteraan)
•• Flessenhouders (1 vooraan, 2 achteraan)
•• Handgrepen (2 vooraan, 2 achteraan)
•• Afdekplaat bagageruimte
•• Voetsteun bestuurder
•• Binnenverlichting kofferruimte

Grand Luxe
STANDAARDUITRUSTING
(bovenop Grand Advantage)
COMFORT
•• Geïntegreerde radio/CD/MP3 met bediening aan het stuur
•• Sleutel met afstandsbediening
•• USB-aansluiting
•• Manuele airco
•• Elektrische ruiten achteraan (5-deurs)
•• 2 tweeters-luidsprekers
VEILIGHEID
•• Hill hold control (A/T)
•• Blokkering AT-schakeling
INSTRUMENTENPANEEL
•• Toerenteller
•• Informatiedisplay met buitentemperatuurmeter
•• Versnellingsindicator (A/T)
BUITENUITRUSTING
•• Deurklinken in koetswerkkleur
•• Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
in carrosseriekleur
BINNENUITRUSTING
•• Bestuurderszetel in hoogte verstelbaar
•• Zonnekleppen met make-upspiegel (bestuurder en passagier)
en tickethouder
•• Deurklinken in chrome
•• Zilverkleurige afwerking dashboard en versnellingspook
•• Rugleuning achterbank in 2 delen neerklapbaar (60/40)
•• Opbergvak in rugleuning passagierszetel

Grand Luxe + led
STANDAARDUITRUSTING
(bovenop Grand Luxe)
•• 16” alu-velgen zilvergrijs
•• Cruise control
•• Led DRL (dagrijlichten)
•• Mistlichten vooraan
•• 3-spakig lederen stuurwiel

Grand Luxe Xtra
STANDAARDUITRUSTING
(bovenop Grand Luxe led)
•• Automatische airco
•• Lichtsensoren
•• Stuur in hoogte en lengte verstelbaar
•• Keyless push start systeem
•• Richtingaanwijzers ingewerkt in buitenspiegels
(enkel GLX, niet Sport)
•• Privacyglass
•• Kaartlamp vooraan
•• Bluetooth

Swift AWD (4x4)
STANDAARDUITRUSTING
(Grand Luxe + led-uitvoering)

Swift Sport
STANDAARDUITRUSTING
(bovenop Grand Luxe Xtra)
VEILIGHEID
•• Xenon lampen met automatische hoogteregeling
•• Koplampsproeiers
BUITENUITRUSTING
•• 17” aluminium velgen (195/45R17)
•• Reparatie/noodkit banden
•• Dakspoiler en zijspoiler
•• Dubbele uitlaat
BINNENUITRUSTING
•• Sportzetels
•• Inox plaatjes pedalen

Volledig zorgeloos rondrijden?
Met Suzuki Care bent u gerust.
U heeft de keuze tussen:
Suzuki Maintenance Care
Contract voor onderhoudsbeurten zoals voor
geschreven door de constructeur. Het vervangen
van slijtageonderdelen is niet opgenomen in
het contract.

5 jaar garantie
De fabriekswaarborg van 3 jaar
(tot maximum 100.000 km)
wordt door Suzuki Belgium nv
verlengd met 2 jaar (tot maximum 150.000 km)
en dit enkel op de door haar geleverde nieuwe
Suzukimodellen Celerio, Swift, Baleno, SCross,
Jimny en Vitara voorzien van het garantieboekje
afgeleverd door een erkende Suzukiverdeler.

Suzuki Full Care
Contract voor onderhoudsbeurten zoals voor
geschreven door de constructeur. Het vervangen
van slijtageonderdelen is inbegrepen in het
contract, met uitzondering van banden.

5 jaar Suzuki Assistance
Gedurende de garantieperiode van 5 jaar voor
Celerio, Swift, Baleno, SCross, Jimny en Vitara
kan u bij pech of ongeval 24 uur op 24 een beroep
doen op bijstandverlening (tel. 03 253 61 44).

Contacteer uw Suzukiverdeler voor meer
informatie en een bestek op maat.

12 jaar anticorrosiewaarborg
De Celerio, Swift, Baleno, SCross en Vitara ge
nieten gedurende 12 jaar een volledige waarborg
tegen perforatie van het koetswerk door corrosie
van binnenuit. 6 jaar waarborg voor de Jimny.

Boek uw
onderhoud online
Snel, gemakkelijk en goedkoop.
 Ga naar www.suzuki.be
 Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in
 Klik op verzenden
Uw verdeler doet de rest.

1 jaar waarborg op wisselstukken

Insurance

maakt uw stoutste dromen waar. Met alles erop
en eraan. Zodat u in alle veiligheid en zonder
kopzorgen van uw Suzuki kunt genieten. Bel voor
meer informatie naar uw Suzukiverdeler of naar
Suzuki Insurance: 078 15 13 13.

Fleet
Of u nu kiest voor Celerio, Swift, Baleno, SCross,
Jimny of Vitara, Suzuki heeft altijd een wagen
die past bij uw bedrijf! Wenst u meer informatie
over de modellen uit het Suzukigamma of over
de aantrekkelijke leasingvoorwaarden van Suzuki
Lease? Contacteer dan uw Suzukiverdeler.
Suzuki Lease tel. 03 450 17 30

Finance
Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling? Ook dan
bent u bij uw Suzukiverdeler aan het juiste
adres. Suzuki Finance biedt u de mogelijkheid de
aankoop van uw nieuwe Suzuki te financieren tegen
supervoordelige voorwaarden. Vraag ernaar bij uw
Suzukiverdeler. Suzuki Finance tel. 02 508 02 20
Let op, geld lenen kost ook geld!

Een maximale autoverzekering voor een minimale
prijs? Met extra voordelen en eenvoudige
procedures die u véél rompslomp besparen?
De exclusieve verzekering voor Suzukieigenaars
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Garantie en assistance

Suzuki raadt Shell aan

De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen
vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg.
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samen
gesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele
onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Cars Belux | Satenrozen 8, 2550 Kontich
Tel.: +32 (0)3 450 04 00
www.suzuki.be

linknv.be _3765

Suzuki Care

