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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Vil du skille dig ud fra mængden?
Så hop ind i Ignis – markedets
enestående ultra kompakte SUV.
Dristig storby-udstråling, ægte
SUV-funktionalitet og minibilens
overlegne agilitet kobles her med
effektiv hybridteknik og gør den
nye Ignis helt unik.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Ignis er skabt til livet i byen,
hvor den med sin ultra-kompakte
størrelse slipper let gennem
smalle gader og stræder.
Den korte venderadius, den høje
siddeposition og det gode udsyn
gør Ignis nem at manøvrere
– aldrig har bykørsel været så sjov.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Ignis er designet til at ligne ingen
andre. Så du må indstille dig på
opmærksomhed og misundelige
blikke i gadebilledet. Fra hver en
vinkel signalerer de udvendige
detaljer, at her kører noget særligt – og det uanset hvilken af de
funky farver, du falder for.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Optimalt
vejgreb

Som en ægte SUV kan Ignis også fås med firehjulstræk. Systemet hedder AllGrip
Auto. Det består af et centerdifferentiale af viskosetypen, der automatisk kobler
baghjulene ind, hvis forhjulene mister vejgreb.

Med det automatiske firehjulstræk AllGrip Auto er du godt forberedt. På skiftende årstider,
pludselige regnskyl, sne, is og våde blade. Hvis forhjulene mister vejgreb, sendes øjeblikkeligt
kræfter til baghjulene for at stabilisere bilen.

Stor frihøjde
180 mm frihøjde giver Ignis et autentisk SUV look på
trods af den kompakte bil. Desuden kommer den let
hen over forhindringer og ujævnheder takket være
sin store frihøjde og stort dimensionerede hjul.

Grip Control

(AllGrip modeller)

Med i AllGrip-systemet. hører også funktionen "Grip control", som kan tilkobles
ved hastigheder under 30 km/t. Det bruges ved igangsætning og kørsel på glatte
underlag som f.eks. sne, mudder og vådt græs. Hvis et eller flere hjul drejer
rundt uden at kunne få fat i underlaget, bremses hjulene ned samtidig med, at
der sendes endnu mere kraft ud til de øvrige hjul.

Uden hill hold control

2WD:40.4°
4WD:39.9°

19.8°
Indgangsvinkel

Rampevinkel

Afgangsvinkel

Med hill hold control

ALLGRIP model

Hjulophæng

Hill hold control

Hill descent control (AllGrip modeller)

Ignis' hjulophæng er designet og justeret
ind til at sikre høj sideværts stabilitet ved
kørsel gennem sving og solid sporsikkerhed ved kørsel på lige vej. Desuden kan
du nyde godt af den præcise føling med
de styrende hjul og de underholdende
køreegenskaber i øvrigt.

Med funktionen "Hill hold control"
får du hjælp til at komme i gang,
når du holder på en bakke.

Funktionen er nu en integreret del af AllGrip-systemet.
Det kan aktiveres ved hastigheder under ca. 25 km/t
og bruges på stejle nedkørsler. Når systemet registrerer,
at motorbremsen ikke alene kan holde bilens hastighed
under kontrol, doseres der automatisk en vis bremsekraft for at holde en tilpas lav hastighed under
nedkørslen.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Vi har sat strøm til
vores benzinmotor
1.2 Dualjet-motor
med 4 cylindere

5-trins manuel
gearkasse

Denne kompakte motor
repræsenterer det ypperste
inden for optimering af den
klassiske benzin-sugemotor. Ved hjælp af to
indsprøjtningsdyser (’dual
jet’) opnås en hurtigere
forstøvning af benzinen.
Samtidig tåler motoren en
hårdere kompression
(13:1), hvilket giver høj
effekt og en optimal
udnyttelse af benzinen.

Komfortable og præcise
gearskift med udvekslingsforhold, der er
optimeret for bedst
mulig udnyttelse af
motorens moment.

Kræfterne til Ignis leveres af en benzindrevet
Dualjet-motor med mild hybrid, hvor en
kompakt el-motor kombineret med et lithiumbatteri assisterer forbrændingsmotoren.

Blybatteri

Automatisk
stop/start
Motoren er slukket for at
spare brændstof, og
bilens elektriske
komponenter drives af
batterierne.

Lithium-ion-batteri

CVT-automatisk
gearskifte
CVT tilbyder kraftig,
jævn acceleration i
byen og en enestående
brændstofeffektivitet
på landevejen.

Automatisk start
Når koblingen trykkes
ned, startes motoren
næsten lydløst af
el-motoren.

Igangsætning/
acceleration
Mild Hybrid er standard
I bestræbelserne på at opnå en stadig bedre udnyttelse af brændstoffet
har Suzuki udviklet et mild hybridsystem, der nu er standard på den i
forvejen økonomiske 1.2 Dualjet-motor.

Lithium-ion
batteri

Integreret
start-generator (ISG)

Mild hybrid er et letvægtssystem, der omfatter en integreret startgenerator (ISG, der er en lille el-motor) og et nyt højeffektivt
lithium-ion-batteri med ekstra stor kapacitet på 10Ah. El-motoren
assisterer Dualjet–motoren – især under acceleration. Ved påløb
og nedbremsning opsamler el-motoren energi, som lagres i bilens
litihum-ion-batteri, så der er strøm til næste igangsætning og
acceleration. Hele systemet vejer få kg og er så at sige selvopladende
i sit eget lukkede system. Det medvirker til at reducere benzinforbruget
og dermed CO2-udledningen.

El-motoren assisterer og
aflaster benzinmotoren
ved igangsætning og
under acceleration,
hvilket sparer brændstof.

Deceleration
Under nedbremsning og
deceleration fungerer
el-motoren som
generator, der oplader
batterierne.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Fleksibelt
interiør

Alle udgaver af Ignis er 5-dørs og såvel karrosseriet som kabinen byder
på en række praktiske egenskaber. Ignis er bygget på en platform, der
gør det muligt at frigøre plads til kabine-sektionen og dermed skabes
en overraskende rummelighed for passagerne på bagsædet.

Højde: 950mm

260L
Max. vidde: 1,160mm

Max. længde:
1,180mm (1,280mm)

165mm

Tal i parentes gælder med bagsædet i forreste position.

Mål gælder 2WD Active- og Adventure-modellerne med
50:50 nedfældeligt bagsæde.

Bagsæderyglæn i oprejst position.

Den venstre og højre del af bagsædet kan justeres frem og tilbage
adskilt fra hinanden – helt op til 165mm.

Til regulering
frem/tilbage

Til nedfældning
af ryglæn

Med det ene ryglæn foldet ned.

Med begge ryglæn foldet ned.

Indret bagagerummet på forskellige måder
Som 5-personers model har Ignis 60:40-splitbagsæder og et bagagerum på 267 liter*.
Som 4-personers model med regulerbare bagsæder kan bagagerummets størrelse reguleres
fra 260 til 373 liter* (i 4WD-versioner fra 204-292 liter*). Med nedfoldede ryglæn er det maksimale volumen hele 1097 liter (5-personer og 2WD) og 1100 liter (4-personer og 2WD).
*Målt efter VDA-metoden.

Bagsæde betjening fra toppen af ryglænet, som er let tilgængelig fra
bagagerums-siden.

Regulerbare bagsæder giver større fleksibilitet (Active og Adventure)
I 4-personers modellerne kan højre og venstre bagsæde skydes 16,5 cm frem
og tilbage uafhængigt af hinanden. Det giver en vifte af muligheder for at
justere benpladsen og bagagepladsen ind efter forskellige behov og situationer.
Sæderne er lige store og reguleres 50:50 split fordeling.
13

Apple CarPlay* (Adventure og Active)
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af
Apple Inc. Liste over kompatible. iPhones kan ses:
www.apple.com/ios/carplay/

Android Auto* (Adventure og Active)
Android Auto™ er et registreret varemærke der
tilhører Google inc. Eksempler på tjenester er
Google Maps™ og Google Search™. Android Auto
passer til de fleste smartphones med Android 10+.
Se yderligere her:www.android.com/auto
* Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible
med Android Auto™ og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende
via mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter at bruger har mobilabonnement
tilknyttet med mobildataforbrug.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid, hvor navigation
med mulighed for 3D-kortvisning er standard.

Karakterfuldt interiør
med infotainment
Infotainment-system
Infotainment-systemet inkluderer
"Smartphone Linkage Display Audio"
(SLDA), som gør det muligt for dig at
tilkoble din smartphone ved hjælp af
Bluetooth eller USB. Skærmen anvendes
også til betjening af navigation (kun
Adventure-modellen) og radio foruden at
være monitor for bakkameraet (Adventure
og Active).
Er din smartphone kompatibel med Apple
Carplay™ eller Android Auto™ kan du
betjene applikationer på din smartphone
via multimedieskærmen. Multimediesystemet er forberedt til at spejle og dele apps
fra din smartphone (Adventure og Active).

Med et friskt look, funky farver og
omfattende infotainment står Ignis
ud fra en grå hverdag.

Ratbetjening af
audio og mobil
Det sportslige rat giver føreren et
godt greb og en god føling med
styretøjet. Bluetooth, radio, lydstyrke
og håndfri telefonfunktion kan alle
betjenes via de brugervenlige
knapper på rattet.

Fartpilot (Adventure)
Ekstra komfort til de lange ture. Med
fartpiloten kan du indstille Ignis til
automatisk at holde en bestemt fart,
så du ikke behøver at røre ved
speederen. Denne feature sikrer dig
højere komfort under lange ture på
motorvejene. Desuden sparer du
brændstof, fordi du med fartpiloten
undgår unødvendig acceleration og
deceleration.

Bakkamera (Adventure & Active)

DAB+ (Adventure & Active)

Speedometer og informationsdisplay

Sædevarme til fører og passager (Active & Adventure)

Når bilen sættes i bakgear, bruges multimedieskærmen til at vise bakkameraets optagelse.

Digital radiomodtagelse gør det muligt at lytte
til en række nye radiostationer, ud over de stationer, som vi kender fra FM-radiomodtagelse.

Holder dig orienteret med grundlæggende info
som bl.a. hastighed, brændstoføkonomi, tid samt
udetemperatur.

Som supplement til opvarmningen via ventilations- og
airconditionering fås en hurtigtvirkende og komfortabel
sædevarme til såvel fører- som passagersædet.

15

16

Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Sikkerhed

Ignis kommer med et avanceret automatisk nødbremsesystem kaldet Dual Camera Brake Support (DCBS).
Foruden nødbremse indeholder systemet også en vognbaneassistent og en såkaldt slingreadvarsel.

Automatisk nødbremse (Standard i Club AEB, Active og Adventure)

Vognbaneassistent (Standard i Club AEB, Active og Adventure)

Systemet Dual Camera Brake Support (DCBS) anvender et stereo-kamera til at registrere
forankørende biler såvel som fodgængere og vejstriber. Formålet er at undgå kollisioner
eller begrænse deres virkning gennem visuelle/akustiske advarsler og automatisk
opbremsning.

Systemet "Lane Departure Warning Function" er aktivt ved hastigheder over cirka 60 km/t. Stereokameraet registrerer vejstriberne forude med det formål at kunne give en advarsel, hvis bilen krydser
striberne uden at blinklyset er aktiveret. Advarslerne kommer i form af vibrationer i rattet og et
blinkende signal i instrumentpanelet.

1

Advarsel

Display Blink

Display

Advarsel
Hvis DCBS registrerer, at der er fare for en kollision, høres en alarm og et advarselslys
blinker på instrumentpanelet.

2

Advarsel

Slingreadvarsel (Standard i Club AEB, Active og Adventure)
Systemet "Weaving Alert Function" er aktivt ved hastigheder over cirka 60 km/t. Hvis bilen begynder
at slingre i vognbanen, udsender systemet en akustisk alarm, og et advarselssymbol blinker i
instrumentpanelet. Formålet er at gøre føreren opmærksom på slingrende kørsel, der kan være
tegn på træthed eller uopmærksomhed.

Automatisk blød
opbremsning

Display Blink

Bremsen aktiveres
Hvis faren for en kollision stiger, suppleres alarmen og advarselsblinket med en
automatisk, blød aktivering af bremsen for at skærpe førerens opmærksomhed.

3

Advarsel

Føreren bremser

Advarsel

Display
Bremsekraften øges

Bremse-assistent
Hvis føreren træder på bremsen, aktiveres bremse-assistenten for at øge
bremsekraften alt imedens advarselslyset blinker.

4

Display Blink

Advarsel

Automatisk
opbremsning

Display Blink

Automatisk opbremsning
Hvis systemet registrerer, at en kollision er uundgåelig, aktiveres nødbremsen
automatisk i forsøg på at undgå kollisionen eller begrænse dens virkning.

Advarsel
Forskellige faktorer kan have indflydelse på stereo-kameraets evne til at registrere visse genstande. Selv om systemet
er aktiveret ved hastigheder mellem cirka 5 og 50 km/t (for fodgængere skal hastigheden være under cirka 30 km/t) er
det ikke i alle tilfælde, at en kollision kan undgås. Forhold ved og omkring den registrerede genstand og dennes bevægelse kan betyde, at systemet kun afgiver alarm uden at denne ledsages af en automatisk opbremsning. I andre tilfælde kan
alarmen blive aktiveret samtidig med den automatiske bremse.

Automatisk havariblink (Standard på Adventure)
Systemet "Emergency Stop Signal" (ESS) virker ved hastigheder
over 55 km/t. Ved en pludselig opbremsning aktiveres havari-blinket automatisk for at advare bagfra kommende bilister.

Seks airbags
Ignis er som standard udstyret med seks airbags, hvilket
inkluderer airbag i rat og passagerside samt to side-airbags
og to gardin-airbags.

5 EuroNcap-stjerner
Ignis er crashtestet med og uden AEB-Safety Pakage af EuroNCAP.
Med sikkerhedspakken scorede Ignis de maksimale 5 stjerner.
I Danmark er pakken standard på Club AEB, Active og Adventuremodellerne.
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Foto viser Ignis Adventure Hybrid

Tilbehør og
personalisering

I tilbehørsprogrammet er der rigtig mange muligheder for at gøre Ignis
endnu mere spændende, hvadenten du kigger efter ting, der øger
komforten eller ønsker at sætte dit eget præg på designet.

Du kan selv ændre farverne på dørgreb, centerkonsol og luftdyserne.
Vælg mellem titanium, rød, orange eller blå.

Kraftige sideplader

Tagspoiler

Anhængertræk. Vælg mellem
fast eller aftagelig kugle

Centerarmlæn med boks

Konstant lys i baglygterne

Se hele tilbehørsprogrammet på suzuki.dk eller få flere informationer hos forhandleren.

16” alufælge, sort/blank

16” alufælge, silver
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Club / Club AEB
1

2

3

1. 15" stålhjul med kapsler 2. Manuel aircondition 3. CD-radio med Bluetooth og USB 4. Guide me light 5. Full LED nær- og fjernlys samt kørelys

CLUB UDSTYR
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Manuel aircondition
El-ruder, foran
Autolight (automatisk nærlys)
El-spejle
Fjernbetjent centrallås
Ratkontakter til betjening af audio
Højdejusterbart rat
Splitbagsæde 60:40 (3 siddepladser)
Mild hybrid-system
Stop/start (ISG)
LED-kørelys
LED-nærlys og fjernlys
Tågelygter foran
6 airbags
ESP (antiudskrivning)
ISOFIX beslag (på bagsæde)

STANDARD PÅ CLUB AEB
■ Automatisk nødbremse
■ Vognbaneassistent
■ Slingreadvarsel
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4

5

Active
1

2

3

4

5

1. 16" alufælge (sort glans finish) 2. Automatisk nødbremse (AEB) 3. Smartphone connectivity og bakkamera 4. Sliding bagsæde (justerbart i længderetningen) 5. Tagræling (sølvfarvet)

SOM CLUB AEB-MODELLEN PLUS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Multimediesystem med 7" farveskærm
Bakkamera
Smartphone connectivity til Apple Carplay™ og Android Auto™
DAB+ og FM-radio
Sliding bagsæde 50:50 (2 siddepladser)
Højdejusterbart førersæde
Sædevarme, foran
El-spejle med varme
Tagræling (sølvfarvet)
16" alufælge, sorte
Sorte ruder, bag
Sorte skærmkanter (offroad-look)
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Adventure
1

2

3

4

1. Nøglefri betjening 2. Trykknap start 3. Fartpilot med fartbegrænser 4. Automatisk klimaanlæg 5. Navigation med mulighed for 3D visning i multimediesystemet

SOM ACTIVE-MODELLEN PLUS
■
■
■
■
■
■
■
■
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Automatisk klimaanlæg
Navigation i multimediesystemet
El-ruder for og bag
Fartpilot med fartbegrænser
Nøglefri betjening
Trykknap start
Læderrat
Sidespejle med blinklys

5

Farveudvalg
Speedy Blue
Pearl Metallic (ZWG)

Pure White
Pearl (ZVR)

Caravan Ivory
Pearl Metallic (ZYL)

Neon Blue
Metallic (ZWC)

Super Black
Pearl (ZMV)

Premium Silver
Metallic (ZNC)

Tough Khaki
Pearl Metallic (ZZL)

Flame Orange
Pearl Metallic (ZWD)

Mineral Gray
Metallic (ZMW)

Sort tag/Pure White
Pearl (CA1)

Fervent Red
(ZNB)

Sort tag/Caravan Ivory
Pearl Metallic (DWY)

Sort tag/Tough Khaki
Pearl Metallic (DWZ)

Sort tag/Fervent Red
(CFH)

Sort tag/Flame Orange
Pearl Metallic (CFK)

Sort tag/Neon Blue
Metallic (CFJ)
To-farvede lakeringer samt alle Metallic, Pearl og Pearl Metallic farver er mod merpris.
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SPECIFIKATIONER
1.2 Dualjet + mild HYBRID

1.2 Dualjet + mild HYBRID
Motor
Type

K12D

Boring x slaglængde, mm

Kompressionsforhold
Antal HK (kW) omdr. pr. minut
Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut
Indsprøjtningsanlæg
Oktanbehov
Emissionsstandard

Præstationer

Køreklar vægt, fra kg

957

CVT

5 MT (4WD)

997

967

1.330

1.197

Max anhængervægt m. bremse, kg

1.000

13,0

Max anhængervægt u. bremse, kg

400

83(61)/6.000

Chassis

107/2.800

Styretøj

Elektronisk multi-point

Hjulophæng, for

95 blyfri

Hjulophæng, bag

CVT

5 MT

CVT
Tandstang med elektronisk servo

Torsionsaksel og skruefjedre

Bremser, bag

Tromler
175/65R15 (Club) eller 175/60R16 (Active & Adventure)

Tophastighed, km/t

165

155

165

0-100, km/t, sek

12,7

12,4

12,8

Dimensioner

5 MT

CVT

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm

5 MT

CVT

5 MT (4WD)

Udvendig længde, mm

Lav hastighed (by), km/l

17,9

17,2

16,8

Udvendig bredde, mm

3.700
1.660 (Club) & 1.690 (Active & Adventure)
1.595
2.435

Mellem hastighed (forstad), km/l

22,3

20,4

20,4

Udvendig højde, mm

Høj hastighed (landevej), km/l

21,8

21,7

19,9

Akselafstand, mm

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l

16,5

15,4

15,4

Sporvidde for, mm

Blandet kørsel, km/l

19,6

18,2

17,9-18,5

Sporvidde bag, mm

114-116

124

123-126

Frihøjde, mm

180

Venderadius, m

4,7

Energiklasse

Transmission

5 MT

1. gear

3,545

2. gear

1,904

3. gear

1,240

4. gear

0,914

5. gear

0,717

Bakgear

3,272

Differentiale

4,294

CVT

4,006-0,550
(LOW: 4.006-1.001)
(HIGH: 2,200-0,550)

3 link aksel

Ventilerede skiver

5 MT (4WD)

Hjul og dæk

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel)

5 MT (4WD)

Uafhængig McPherson med krængningsstabilisator

Bremser, for

Euro 6

5 MT

5 MT

Totalvægt, kg

73 x 71,5

Slagvolumen, ccm

Vægt

5 MT (4WD)

Antal siddepladser

3,545

Tankkapacitet, liter

1,904

Bagagerum, VDA liter

1,240

Bagagerum med nedfældet bagsæde,
VDA liter (til rudekant)

0,914
0,717

Bagagerum (max volumen), liter

3,771

3,272

Garanti

3,757

4,470

5MT = 5-trins manuel gearkasse CVT = Trinløst automatgear
Km/l og CO2 udledning er iflg. ny WLTP-testmetode. De oplyste værdier er derfor i henhold til den nye, mere restriktive og realistiske
WLTP-norm, og i sammenligning med den tidligere EU-norm kan forbruget se ud til at være steget. Men det er kun testmetoden – og
ikke bilerne – der er ændret, så i praksis er forbruget det samme som tidligere. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den
enkeltes kørselsbehov og –måde og kan afvige fra det oplyste. Energimærker er anført iht. den aktuelt foreliggende energimærknings-bekendtgørelse (som vedrører WLTP-testede biler).

Mekanisk garanti
Rustgaranti

5 MT (4WD)

1.460
1.470

1460

5 personer (Club) & 4 personer (Active & Adventure)
32

30

267 (Club) & 260-373 (Active & Adventure)

204-292

501 (Club) &
514 (Active & Adventure)

490

1.097 (Club) & 1.100 (Active & Adventure)

1.086

3 år/100.000 km
12 år

STANDARDUDSTYR
Club/
Club AEB

Active

Adventure

6 airbags

●

●

●

Airbag cut-off i passagerside

●

●

ESP og traction control

●

ABS med EBD

●

Sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsudstyr

Club/
Club AEB

Active

Adventure

Tagræling, sølvfarvet

-

●

●

Club/
Club AEB

Active

Adventure

Multimediesystem med 7" touchskærm

-

●

●

●

Tonede ruder

●

●

●

Bluetooth samt håndfri kontakter til mobiltelefonen

●

●

●

●

●

Sorte ruder bag

-

●

●

Frontgitter, sort/krom

●

●

●

Bakkamera

-

●

●

●

●

Navigation (på dansk)

-

-

●

Bremseassistent

●

●

●

Sorte skærmkanter (offroad look)

-

●

●

Forberedelse til Apple CarPlay™, MirrorLink™
og Android Auto™

-

●

●

Servostyring (elektrisk)

●

●

●

Karrosserifarvede kofangere

●

●

●

Ratkontakter til betjening af audio

●

●

●

TPMS (dæktryksovervågning)

●

●

●

Indvendigt udstyr

Dørhøjttalere

4

4

4

Hill Hold

●

●

●

Diskantenheder, foran

-

-

2

–

4WD

–

Indvendige dørhåndtag og midterkonsol
med blå- eller grå accent

●

Grip Control

Fartpilot med hastighedsbegrænser

-

-

●

Hill Descent Control

–

4WD

–

Alufinish på luftdysser

●

●

●

Varme i forsæderne

-

●

●

Tågebaglygte

●

●

●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere

●

●

●

Højdejusterbart førersæde

-

●

●

Tågelygter, foran

●

●

●

2 kopholdere, foran og 1 bag

●

●

●

Højdejusterbart rat

●

●

●

Børnesikrede bagdøre

●

●

●

Opbevaringsplads mellem forsæderne

●

●

●

12V strømudtag i midterkonsol

●

●

●

ISOFIX beslag til 2 barnestole

●

●

●

Læderrat

-

-

●

Dag/nat bakspejl med antiblænd

●

●

●

Startspærre

●

●

●

Handskerum, 2-delt

●

●

●

Fjernbetjent benzinklapåbner

●

●

●

●

●

Justerbare nakkestøtter

5

4

4

Solskærme foran (make-up spejl i førersiden)

●

●

●

Bagrudevisker/vasker

●

●

●

Trepunktssikkerhedseler, på alle pladser

●

●

●

Kabinelys

●

●

●

Forrudevisker/vasker med fast interval

●

●

●

Højderegulerbare sikkerhedseler, foran

●

●

●

Kortlomme bag på passagersæde

-

-

●

Forsinket tænd/sluk af nærlys (Guide me light)

●

●

●

Selestrammere med kraftbegrænsere, foran

●

●

●

Hattehylde

●

●

●

LED nummerpladelys

●

●

●

Selealarm på fører- og passagersæde

●

●

●

Splitbagsæde (60/40)

3 pers.

-

-

Selealarm på bagsæde, lysindikation

●

●

●

Sliding bagsæder, nedfældeligt (50/50)

-

2 pers.

2 pers.

Auto

Auto

Auto

LED kørelys, foran (integreret i forlygter)

●

●

●

Aircondition

●

●

-

Automatisk nærlys

●

●

●

Automatisk klimaanlæg

-

-

●

Højderegulerbare forlygter

Funktionelt udstyr

●

●

●

Fjernbetjent centrallås

●

●

-

Vognbaneassistent og slingreadvarsel

–/●

●

●

–/●

-

-

●

●

Nøglefri betjening af låse
og tænding og trykknap start

●

Automatisk nødbremse (AEB)

Stop/start (ISG)

●

●

●

for

for/bag

Full LED forlygter (med nær og fjernlys)

Udvendigt udstyr
16" alufælge, sort glans finish

-

●

●

El-betjente sideruder

for

15" stålfælge med heldækkende hjulkapsler

●

-

-

El-betjente sidespejle

●

Dæk-reparationssæt

●

●

●

Sidespejle med blinklys

-

-

●

Dørhåndtag, lakerede

●

●

●

Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur)

●

●

●

Lakerede sidespejle

●

●

●

Integreret CD-radio med MP3, AUX og USB-indgang

●

-

-

m/varme m/varme

Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible med
Android Auto™, og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende via
mobiltelefonen. Dataforbrug forudsætter at bruger har mobilabonnement tilknyttet
med mobildataforbrug.
Android Auto™ er et registreret varemærke der tilhører Google inc. Eksempler på
tjen ester er Google Maps™ og Google Search™. Android Auto passer til de fleste
smartphones med Android 10+. Se yderligere her:www.android.com/auto
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible
iPhones kan ses: www.apple.com/ios/carplay/
ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG.
Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

IGNIS. KOMPAKT. SUV. HYBRID.

Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige
redigering (maj 2020), Modelprogram, tekniske data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Bemærk at fotos i denne brochure kan vise biler med udstyr eller
ekstraudstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl.
www.suzuki.dk
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