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USÆDVANLIGT SKARP CROSSOVER
Suzuki S-Cross er en crossover, der samler det bedste fra en  
personbil og en SUV i én og samme bil. Med sin størrelse i job-  
og familiebilsklassen rummer den snildt hele familien. Den store  
frihøjde og den praktiske indretning giver den alsidighed og  
udstråling som en SUV. Under motorhjelmen ligger Suzukis nyeste 
turbomotor, der er både kraftfuld og økonomisk. Ikke mindst grundet 
den tilføjede hybrid-teknologi. Suzuki S-Cross er en usædvanligt 
skarp crossover.
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MASSER AF PLADS,  
MASSER AF UDSTYR OG TURBO.  
MINDRE CO2.
Som den ideelle familiebil har S-Cross en rummelig kabine til fem 
voksne og et af klassens største bagagerum. Du kan glæde dig over 
infotainment-udstyr med stor trykfølsom farveskærm, bakkamera  
og smartphone integration (fra Active-niveau). Drivkraften bag det 
hele er Suzukis super effektive 1,4-liters turbomotor, der garanterer 
køreglæde i høj klasse, men med god økonomi. Med tilføjelsen af  
Suzukis 48V hybridsystem kører S-Cross nu både længere på literen 
og og udleder mindre CO2. 
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KARAKTER OG KOMFORT
S-Cross er en bil med karakter, komfort og værdi for pengene.  
Den har SUV-udstråling med øget frihøjde og markant kølergrill i 
krom. Pladsen indvendigt er usædvanligt gavmild, og det luksuriøse 
udstyr topper komforten. S-Cross byder afhængigt af model på  
behageligheder som fx klimaanlæg, multimediesystem, regnsensor  
til vinduesviskerne, LED forlygter, nøglefri betjening og meget andet.
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EFFEKT OG EFFEKTIVITET
Den effektive 1.4 turbomotor er optimeret på en lang række punkter, mens et  
48V Mild Hybrid-system er tilføjet. Tilsammen leverer de et solidt bundtræk og  
imponerende præstationer, men også både lavere forbrug og CO2-udledning.



6-trins manuel transmission
Den 6-trins manuelle gearkasse skifter nu med en 
endnu mere dynamisk fornemmelse takket være en 
nyudviklet kontravægt i skiftemekanismen, mens 
gearingen er optimeret for køredynamik med det  
lavest mulige forbrug. 

6-trins automatic-gearkasse
Den 6-trins konverter baseret automatic-gearkasse 
giver præcis kontrol i et bredt udvekslingsområde, 
den sikrer hurtig respons ved lav hastighed, men  
tilgodeser også acceleration og benzinøkonomi ved 
højere hastigheder.

48 Volts  
Lithium batteri

48–12 Volt omformer

48 Volt elmotor (ISG enhed)

Moment-optimering styrker accelerationen  
ved øjeblikkeligt at tilføre drejningsmoment fra  
elmotoren ved lave omdrejningstal, og speeder- 
responsen bliver dermed langt mere direkte.

Moment boost giver en mere glidende  
acceleration, ved at tilføre moment fra  
elmotoren indtil turboladeren tager over.

Hybridsystemets funktion. Under acceleration  
assisterer elmotoren benzinmotoren, hvilket giver 
bedre trækkraft ved lavere omdrejninger, mens der 
på den anden side spares benzin ved at aflaste  
benzinmotoren. Under nedbremsning indvinder 
el-motoren en del af den energi, der ellers ville  
gå tabt. Det hele kontrolleres af det avancerede  
styresystem, som sørger for at aktivere elmotoren 
efter behov.

Moment-optimering

Moment (Nm)

Tid

Moment fra benzin- og el-motor

Moment fra benzinmotor

Moment (Nm)

Motoromdrejninger

Moment fra benzin- og el-motor

Moment fra benzinmotor

Moment-boost

Hastighed

Tid

Automatisk 
stop af motor

Lydløs 
genstart

Acceleration

Gen-acceleration

Automatisk 
stop af motor

Konstant hastighed

Nedbremsning
(Oplader batteriet)

Moment-optimering
Moment-boost

Tomgang drevet 
af el-motor

Ny 1.4 BOOSTERJET motor med 48V hybridteknologi 
Den nye 1,4 BOOSTERJET turbomotor med 129 hk fremhæver den kraftfulde 
køreoplevelse. Turboladeren med intercooler er helt ny og leverer et et solidt 
drejnings-moment på hele 235 Nm allerede ved 2.000 omdrejninger i minuttet, 
mens teknologi som direkte indsprøjtning, dobbelt VVT-system (variabel  
ventil-timing) og højere kompression har gjort det muligt yderligere at reduc-
ere forbruget, uden at gå på kompromis med præstationerne. 

Det nye 48V mild hybridsystem er både brugervenligt og selvopladende. Det 
består af et 48V lithium-ion batteri, en 48V-12V omformer samt en 48V ISG  
(Integrated Starter Generator) enhed, der også fungerer som elmotor. Ved at 
bruge en højere spænding end i et traditionelt 12V-hybridsystem, er det muligt 
at regenerere mere energi, f.eks. under nedbremsning, mens elmotoren kan  
levere mere assistance under kørslen. Det er til gavn for både forbruget og 
præstationerne. Ved normal kørsel er fokus på at reducere forbruget, men når 
der er brug for hurtig acceleration, leverer systemet op til 50 Nm ekstra drej- 
ningsmoment med de to funktioner ‘moment boost’ og ‘momentoptimering’. 
Elmotoren benyttes desuden til at genstarte benzinmotoren efter automatisk 
stop, hvilket sker næsten lyd- og vibrationsfrit.
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Den effektive 1.4 turbomotor er optimeret på en lang række punkter, mens et  
48V Mild Hybrid-system er tilføjet. Tilsammen leverer de et solidt bundtræk og  
imponerende præstationer, men også både lavere forbrug og CO2-udledning.

AllGrip  
(tilvalg på Active Hybrid og Adventure Hybrid)
Med AllGrip (firehjulstræk) er du godt hjulpet  
under alle forhold. Systemet arbejder sammen med 
bl.a. bilens ESP, og du vælger mellem fire indstil- 
linger (Auto, Sport, Snow og Lock) ved hjælp af en 
enkel og let betjent tryk- og drejeknap placeret i 
centerkonsollen.
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ROBUST OG MARKANT YDRE
Udvendigt understreges den maskuline SUV-karakter af robuste skærmkanter  
og beskyttelsespaneler bag og langs siderne. Den forkromede grills lodrette ribber  
er en visuel forstærkning af det markante frontparti, ligesom LED-forlygterne  
tilfører S-Cross en unik lyssignatur.

Foto viser S-Cross Exclusive
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Udvendigt understreges den maskuline SUV-karakter af robuste skærmkanter  
og beskyttelsespaneler bag og langs siderne. Den forkromede grills lodrette ribber  
er en visuel forstærkning af det markante frontparti, ligesom LED-forlygterne  
tilfører S-Cross en unik lyssignatur.

1  LED-forlygter med LED-kørelys
Såvel kørelys som nærlys og fjernlys er med LED og 
forstærker frontens dynamiske udtryk. 

2  LED-baglygter
Baglygter med LED tilfører bilens bagparti mere stil og 
eksklusivitet.  

3  Tågeforlygter
Kromkanterne ved frontspoilerens tågelygter spiller  
elegant sammen med forlygternes profilerede design.

4  Aerodynamiske sidespejle
Sidespejlenes aerodynamiske udformning sikrer lav 
vindmodstand og reduceret vindstøj. På Active-,  
Exclusive- samt Adventure-modellerne har sidespejlene 
indbyggede blinklys.

5  Integreret tagræling
Tagrælingen er integreret i taglinjen for lavere
vindmodstand og et stilrent udtryk
(Active, Exclusive og Adventure har sølvfarvet 
tagrælling)

Dæk og fælge
De nydesignede fælge spiller en stærk visuel rolle for
bilens fremtoning. Luft-flowet gennem fælgene er
optimeret for mindre vindmodstand, ligesom dækkets lave 
rullemodstand bidrager til et reduceret benzinforbrug.

6  16" stålfælge med heldækkende hjulkapsler (Comfort)

7  17" alufælge i sølvgrå (Active)

8  17" alufælge i sort/alu (Exclusive og Adventure)

1 2

4 5

6 7 8

3
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STIL OG KOMFORT I KABINEN
Interiøret i S-Cross er stiligt udført og praktisk indrettet med materialer af høj kvalitet.  
Her er der fokus på siddekomfort, udsyn og intuitiv betjening af alle funktioner, ligesom  
alle kan nyde godt af pladsforholdene i den rummelige kabine.
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1  Instrumentpanel i elegant design
Gennemgående linjer og detaljer i krom og sort pianolak  
sætter et eksklusivt præg på instrumentpanelet.

2  Fartpilot og fartbegrænser
Med fartpiloten holdes en konstant, valgt hastighed.  
Fartbegrænseren forhindrer bilen i at overskride en valgt  
maksimal hastighed.

3  ”Paddles” (automatgears-versionen)
Via såkaldte ”paddles” bag rattet kan føreren vælge selv 
at skifte gear manuelt.

4  Multijusterbart rat
Rattet kan justeres i såvel højde som dybde, så enhver 
kan finde sin ideelle ratposition.

5  Sædevarme
I Active-, Exclusive- samt Adventure-modellerne er føreren og 
forsædepassageren tilgodeset med varme i såvel siddehynde som 
ryglæn, og der er indstillinger for høj og lav temperatur. Envidere 
er også en varmeblæser til bagsædet standard i disse modeller.

6  Regulerbart bagsæderyglæn
Det bagerste ryglæn kan indstilles i to vinkler. En for ekstra
komfort, en anden for mest mulig plads til bagagen
(Active, Exclusive og Adventure). 

7  Godt udsyn
El-betjente sidespejle er standard, og takket være et stort spejl-
areal giver de et godt udsyn. Active-, Exclusive- samt Adventure- 
modellernes sidespejle har desuden varme og blinklys.

36 mm

40 mm
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Interiøret i S-Cross er stiligt udført og praktisk indrettet med materialer af høj kvalitet.  
Her er der fokus på siddekomfort, udsyn og intuitiv betjening af alle funktioner, ligesom  
alle kan nyde godt af pladsforholdene i den rummelige kabine.
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I TOP MED INFOTAINMENT
På den 7" store trykfølsomme farveskærm (Active, Exclusive og Adventure) kan du betjene  
multi-medie funktioner som lyd, telefoni og navigation (Kun Exclusive og Adventure). Og har du  
en iPhone, kan denne kobles til systemet via Apple CarPlay. Med til det flotte infotainmentudstyr 
hører også et bakkamera, der på skærmen viser området bag bilen, når du bakker.



Bip
Bip
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På den 7" store trykfølsomme farveskærm (Active, Exclusive og Adventure) kan du betjene  
multi-medie funktioner som lyd, telefoni og navigation (Kun Exclusive og Adventure). Og har du  
en iPhone, kan denne kobles til systemet via Apple CarPlay. Med til det flotte infotainmentudstyr 
hører også et bakkamera, der på skærmen viser området bag bilen, når du bakker.

* Se specifikationer og standardudstyr for oplysninger om smartphone connectivity (Apple CarPlay™ og Android Auto™  
** Bluetooth® er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.

1

2

4

5

4

6

7 8

3

1

1

1  Multimediesystem med smartphone-integration* (Active, Exclusive og Adventure)
På den 7 tommer store trykfølsomme farveskærm kan du let og intuitivt styre alle bilens 
multimedie enheder. Skærmen er inddelt i felter svarende til kontrol af lydanlæg, håndfri 
mobiltelefoni, navigation (kun Exclusive og Adventure) og forbindelse til smartphones. 
Er din smartphone kompatibel med Apple Carplay™ eller Android Auto™ kan du betjene 
applikationer på din smartphone via multimedieskærmen. Ved f.eks. at forbinde din 
kompatible iPhone med et USB-stik kan du via CarPlay™ foretage telefon opkald, aflytte 
musik og navigere samt sende og modtage sms‘er. Det hele kan foregå via stemmestyr-
ing eller ved at trykke på skærmen. På hybrid- 
modellerne er multimediesystemet med DAB+ radio.

2  Navigation (Exclusive og Adventure)
Exclusive og Adventure modellerne har indbygget navigation med mulighed for  
3D-kortvisning. (Active er forberedt til navigation)

3  Bakkamera (Active, Exclusive og Adventure)
Når bilen sættes i bakgear, bruges multimedieskærmen til at vise bakkameraets optagelse.

4  Audio-system radio, DAB+ og CD (Comfort)
Trådløs Bluetooth®**-forbindelse er standard i S-Cross. Den håndfri betjening sker  
via knapper på rattet, så du uden at tage øjnene fra vejen kan telefonere, afspille  
musik fra din enhed eller betjene bilradioen. Eksterne enheder uden Bluetooth kan  
også betjenes via rattet, når de er koblet til bilen via USB-stikket.

5  Parkerings-sensorer (Exclusive og Adventure)
Ultrasoniske sensorer i for- og bagkofangeren registrerer eventuelle forhindringer og 
udsender advarsler i form af akustiske signaler og visuelle symboler, der vises på
informations-displayet.

6  Regnsensor og lyssensor (Active, Exclusive og Adventure)
Når det regner, vil en sensor registrere dette og automatisk starte vinduesviskeren.  
Viskerens hastighed reguleres automatisk afhængig af regnens intensitet og bilens fart. En 
lyssensor sørger for automatisk at tænde eller slukke for nærlyset alt efter lysforholdene. 

7  Klimaanlæg med 2 zoner 
Med et 2-zoners klimaanlæg kan fører og passager vælge hver sin ønskede temperatur.

8  Nøglefri betjening og trykknap-start (Active, Exclusive og Adventure)
Med nøglefri betjening skal du blot medbringe bilens adgangsnøgle for at åbne og låse 
dørene. Motoren startes ved blot at trykke på en knap i instrumentpanelet.
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GENERØS PLADS TIL BAGAGE
Selv med fem personer i kabinen måler bagagerummet hele 430 liter*, hvilket er et af  
de største i klassen. Det er regulært udformet og er delt med en ekstra, aftagelig bund,  
der gør det muligt at holde en del af sin bagage skjult. 
* Målt efter en metode udviklet af “German Association of the Automotive Industry” (VDA).
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Selv med fem personer i kabinen måler bagagerummet hele 430 liter*, hvilket er et af  
de største i klassen. Det er regulært udformet og er delt med en ekstra, aftagelig bund,  
der gør det muligt at holde en del af sin bagage skjult. 
* Målt efter en metode udviklet af “German Association of the Automotive Industry” (VDA).

1  Fleksibel indretning 
Bagsædernes ryglæn er delt i forholdet 60:40 med det formål at kunne indrette kabinen,
så den passer til forskellige kombinationer af gods og passagerer.  

2  Centerkonsol med læselamper (Active, Exclusive og Adventure)
Konsollen i loftet mellem forsæderne indeholder to læselamper og en praktisk
solbrilleholder.

3  Makeup-spejle med lys (Active, Exclusive og Adventure)
Indersiden af solskærmene i fører- og passagersiden har makeupspejle med lys. 

4  Midterkonsol med armlæn og opbevaringsboks med USB
Armlænet i konsollen mellem forsæderne kan indstilles for ekstra komfort.
I det underliggende opbevaringsrum er der indbygget USB-stik.

5  Armlæn med kopholdere (Active, Exclusive og Adventure)
Bagsæderyggen har et indbygget armlæn med to kop- eller flaskeholdere. 
 
6  Kortlomme 
En lomme på bagsiden af passagersædets ryglæn er praktisk til f.eks. landkort og bøger.

7  Bagageholdere og ekstra strømstik
Bagagerummet er forsynet med et 12-volts strømudtag og kroge til fastholdelse af bagagen.
En krog til indkøbsposer er standard i alle modelvarianter. 

1 1

7

7

7

654432
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1  Syv airbags (standard)
Airbag-systemet omfatter SRS-frontairbags i fører- og passagerside, to SRS-sideairbags, to SRS-gardinairbags  
og en knæ-airbag til føreren.

2  ESP® (Electronic Stability Program)
Hvis hjulene begynder at miste vejgreb, vil ESP®* automatisk justere på motorkraft og bremser for at hjælpe  
føreren med at bevare kontrollen. ESP® er standardudstyr i S-Cross. * ESP® er et registreret varemærke, der tilhører Daimler AG.

3  Kabine med kollisionszoner for optimal beskyttelse 
Kabinen er bygget efter Suzuki‘s TECT-koncept (Total Effective Control Tecnology). Den yder solid strukturel  
beskyttelse med kollisions zoner, der modtager og fordeler kollisionsenergien.

4  Hill hold control (standard)
Hvis du holder stille op ad en bakke og skal i gang igen, får du hjælp af “Hill hold control”. Når du slipper  
bremsepedalen for at føre foden over på speederen, holdes bremsetrykket, så bilen ikke ruller tilbage.

Uden Hill hold

Med Hill hold

Uden ESP®
Med ESP®

Dette hjul
bremses

Dette hjul 
bremses

Motor-
kraften
reduceres

Understyring
(forhjulsudskridning)

Overstyring
(baghjulsudskridning)

Kollisionsenergi
Kollisionsenergi fordeles

* De luftfyldte airbags på billedet tjener kun et illustrativt formål.

STÆRK PÅ SIKKERHEDEN
S-Cross er konstrueret til, at hele familien kan sidde sikkert. Til sikkerhedsudstyret hører  
bl.a. 7 airbags, ESP, TCS, TMPS, bremseassistent (BAS), selestrammere og meget mere. 

4

321



Der bremses

Advarsel!

Bremselys aktiveresAdvarsel!

Bremsestrykket øges
Der bremses 

Advarsel!

Advarsel! Automatisk bremsning

Advarsel!

Bremselys aktiveresAdvarsel!

Bremsestrykket øges
Der bremses 

Advarsel!

Advarsel! Automatisk bremsning

Advarsel!

Bremselys aktiveresAdvarsel!

Bremsestrykket øges
Der bremses 

Advarsel!

Advarsel! Automatisk bremsning

Advarsel!

Bremselys aktiveresAdvarsel!

Bremsestrykket øges
Der bremses 

Advarsel!

Advarsel! Automatisk bremsning

100 km/t
(valgt hastighed)

100 – 80 km/t 80 km/t Forankørende

80 – 100 km/t (valgt hastighed)

80 km/t 

Forankørende væk

19

AUTOMATISK NØDBREMSE (RBS) 
S-Cross bruger radar til at registrere afstanden til den forankørende bil. Hvis systemet  
registrerer, at der kan være fare for en kollision, reagerer det på 4 måder afhængig af  
situationen. Hvis der er fare for en kollision, vil systemet som det første advare føreren 
med et akustisk signal. Systemets følsomhed kan indstilles til at reagere over kortere  
afstand (“NEAR“) eller over længere afstand (“FAR“).  

1. Advarsel 
Ca. 3 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden) lyder et akustisk advarselssignal.   

2. Automatisk bremselys 
Ca. 2,2 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden) lyder det akustiske signal, og 
bremselyset aktiveres automatisk.

3. Bremseassistance 
Ca. 1,2 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden) lyder det akustiske signal, og 
bremsetrykket øges automatisk som hjælp til føreren, der træder på bremsen.

4. Automatisk bremsning 
Ca. 1 sekund før kollisionen (afhængig af hastigheden) lyder det akustiske signal, og sys-
temet bremser automatisk.  

AKTIV FARTPILOT (ACC)
ACC er en intelligent fartpilot, der er koblet til bilens radar. Systemet udnytter, at radaren 
hele tiden måler afstanden til den forankørende. Hvis bilen foran kører langsommere, 
sænker ACC automatisk farten for at holde den rigtige sikkerhedsafstand. Når der er fri 
bane, øges farten igen.  

1. Hastigheden holdes konstant
Hvis der er tilstrækkelig stor afstand til den forankørende bil, holder S-Cross den has-
tighed, der er programmeret ind.

2. Hastigheden sænkes
Hvis bilen foran kører langsommere, reduceres til samme hastighed, som derefter holdes 
for at bevare en passende sikkerhedsafstand. 

3. Hastigheden øges
Skifter den forankørende bil vognbane, og registrerer radaren, at der er fri bane, vendes
automatisk tilbage til den valgte hastighed.

AUTOMATISK KATASTROFEBLINK
Hvis du kører med en fart på over 55 km/t og pludselig bremser ned, vil det automatiske kata- 
strofeblink blive aktiveret. Dette sker for at advare bagfra kommende trafik.  

1. Pludselig bremsning ved over 55 km/t.
2. Katastrofeblinket aktiveres og advarer bagfra kommende biler om faren.
3. Når du letter foden fra bremsen, slukkes katastrofeblinket.

Funktionsbetingelser: Systemet er virksomt ved hastigheder fra ca. 5 km/t.
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ACTIVE    (som COMFORT-modellen plus)COMFORT   

1  17" alufælge (sølvgrå). 2  Multimediesystem med 7" farveskærm. 3  Nøglefri betjening og trykknap-start1  16" stålfælge med heldækkende kapsler. 2  Ratbetjent DAB+ radio med CD. 3  Klimaanlæg (2-zoner).

  ■ 48V hybridteknik
  ■ Automatisk nødbremse (RBS)
  ■ Aktiv fartpilot (ACC)
  ■ Automatisk klimaanlæg (2 zoner)
  ■ LED forlygter (køre- nær- og fjernlys)
  ■ Automatisk nærlys
  ■ Ratbetjent DAB+ radio med CD og Bluetooth
  ■ Regnsensor
  ■ El sidespejle

  ■ El-ruder for og bag
  ■ Fjernbetjent centrallås
  ■ Teleskopjusterbart rat
  ■ Midterarmlæn foran
  ■ Tågelygter foran
  ■ Tagræling, sort
  ■ 7 airbags og ESP/ABS
  ■ Splitbagsæde (60:40)
  ■ Dobbelt bund i bagagerum

  ■ Multimediesystem med 7” trykfølsom skærm, 
radio FM/DAB+ og bakkamera

  ■ Forberedelse til Apple CarPlay og Android Auto
  ■ Nøglefri betjening og trykknap start
  ■ Foldbare el-spejle m. varme og blinklys
  ■ Læderrat

  ■ Sædevarme foran
  ■ Midterarmlæn bag med kopholder
  ■ Beskyttelsespaneler i sølv (for/bag/side)
  ■ Sorte ruder bag
  ■ Alu-fælge (17”) – sølvgrå

1 12 23 3
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Fås også som Exclusive, der er magen til Adventure  
men uden panorama-soltag og indtræk i læder og kunstlæder.

ADVENTURE    (som Active-modellen plus)

  ■ El-betjent panoramasoltag
  ■ Indtræk i læder/kunstlæder
  ■ Parkeringssensorer for og bag
  ■ Navigation
  ■ Centerhøjtaler
  ■ Alu-fælge (17”) - sort/alu

1  17" alufælge (sort/alu). 2  Navigation i multimediesystem. 3  Parkeringssensor. 4  Panorama-soltag (el-betjent). 5  Indtræk i læder og kunstlæder.

1 32 4 5
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PERSONALISERING OG FARVEUDVALG
Sæt dit personlige præg på din S-Cross.  
Se hele tilbehørsprogrammet på suzuki.dk  
eller få flere infor mationer hos forhandleren.

1  18" alufælge, silver design. 2  18" alufælge, sort/poleret design. 3  Anhængertræk. 4  Medium soundsystem + up-grade kit. 5  Sidelister 

1 2 3 4 5
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FARVEUDVALG

White (26U) Silky Silver Metallic (ZCC) Galactic Gray Metallic (ZCD)

Mineral Gray Metallic (ZQ6) Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE) Cool White Pearl Metallic (ZNL)

Canyon Brown Pearl Metallic (ZQ3) Sphere Blue Pearl (ZQ4) Energetic Red Pearl (ZQ5)

Metallic og Pearl-farver mod merpris.



SPECIFIKATIONER
Motor 1.4 Hybrid

Type 4-cylindre, 16 ventiler, DOHC, kædetræk og VVT

Boring x slaglængde, mm 73 x 82,0

Slagvolumen, ccm 1.373

Kompressionsforhold 10,9:1

Antal HK (kW) omdr. pr. minut 129(95)/5.500

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut 235/2.000-3.000

Indsprøjtningsanlæg Direkte indsprøjtning og turbo med wastegate

Oktanbehov 95 blyfri

Emissionsstandard Euro 6D

El-motor

Type Starter/generator (ISG)

Max output (kW) 10

Max moment (Nm) 53

Præstationer 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT

Tophastighed, km/t 190 190 190

0-100, km/t, sek 9,5 10,2 9,5

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT

Lav hastighed (by), km/l 15,4 13,9-14,1 14,5

Mellem hastighed (forstad), km/l 19,6-20,0 17,4 18,5-18,9

Høj hastighed (landevej), km/l 20,4 18,5 20,4

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l 15,9 14,7 16,1

Blandet kørsel, km/l 17,5-17,9 16,1 17,5

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel) 127-128 139-140 129-130

Energiklasse A

Transmission 6MT 6 AUT

1. gear 3,615 4,044

2. gear 1,955 2,371

3. gear 1,207 1,556

4. gear 0,886 1,159

5. gear 0,738 0,852

6. gear 0,644 0,672

Bakgear 3,481 3,193

Differentiale 4,059 3,502

Vægt 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT

Køreklar vægt fra, kg 1.255-1.292 1.341-1.360 1.305-1.325

Totalvægt, kg 1785 1785 1.725

Max anhængervægt m. bremse, kg 1.200*-1.500 1.200 1.500

Max anhængervægt u. bremse, kg 400*-600 400 600

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. 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).

Chassis

Styretøj Tandstang med elektronisk servo

Hjulophæng, for Uafhængig McPherson med
krængningsstabilisator

Hjulophæng, bag Torsionsaksel og skruefjedre

Bremser, for Ventilerede skiver

Bremser, bag Skiver

Hjul og dæk 215/60R16 (Comfort) og 215/55R17  
(Active, Exclusive & Adventure)

Dimensioner

Udvendig længde, mm 4.300

Udvendig bredde, mm 1.785

Udvendig højde, mm 1.585 (med tagrælling) 

Akselafstand, mm 2.600

Sporvidde for, mm 1.535

Sporvidde bag, mm 1.505

Frihøjde, mm 180

Venderadius, m 5,2

Antal siddepladser 5

Tankkapacitet, liter 47

Bagagerum, VDA liter 430 (Comfort) og 430-440  
(Active, Exclusive & Adventure)

Bagagerum med nedfældet bagsæde,
VDA liter (til rudekant) 875

Bagagerum (max volumen), liter 1.269

Garanti

Mekanisk garanti 3 år/100.000 km

Rustgaranti 12 år

Garanti på ISG og lithium-ion batteri 5 år/100.000 km

*Gælder biler med stelnummer op til xxxxxxxxxxx800000



STANDARDUDSTYR
Comfort Active Exclusive Adventure

7 airbags ● ● ● ●

Airbag cut-off i passagerside ● ● ● ●

ESP og traction control (TCS) ● ● ● ●

ABS med EBD ● ● ● ●

Bremseassistent (BAS) ● ● ● ●

Servostyring (elektrisk) ● ● ● ●

Dæktryksovervågning (TPMS) ● ● ● ●

Hill-hold funktion ● ● ● ●

Tågebaglygte ● ● ● ●

Tågelygter med kromindfatning, for – ● ● ●

Børnesikrede bagdøre ● ● ● ●

ISOFIX beslag til 2 barnestole ● ● ● ●

Startspærre ● ● ● ●

Tyverialarm ● ● ● ●

Højdejusterbare nakkestøtter ● ● ● ●

Trepunktssikkerhedseler, på alle pladser ● ● ● ●

Højderegulerbare sikkerhedseler, for ● ● ● ●

Selestrammere med kraftbegrænsere, for ● ● ● ●

Selealarm på fører- og passagersæde ● ● ● ●

Selealarm på bagsæde, lysindikation ● ● ● ●

Højderegulerbare forlygter Aut. Aut. Aut. Aut.

LED kørelys foran ● ● ● ●

LED baglygter ● ● ● ●

Automatisk nærlys ● ● ● ●

LED forlygter (nær og fjernlys) ● ● ● ●

Aktiv fartpilot (ACC)  ● ● ● ●

Automatisk nødbremse (AEB) og  
radar brake support (RBS)

● ● ● ●

Parkeringssensor, for og bag - - ● ●

Udvendigt udstyr

17” alufælge - Sølv Sort/alu Sort/alu

16” stålfælge med heldækkende hjulkapsler ● – - -

Dæk-reparationssæt ● ● ● ●

Dørhåndtag, lakerede ● ● ● ●

Lakerede sidespejle ● ● ● ●

Sorte skærmkanter ● ● ● ●

Sorte beskyttelsespaneler (bag, side) 
m. sølvgrå indlæg - ● ● ●

Comfort Active Exclusive Adventure

Sorte beskyttelsespaneler (for, bag og sider) ● - - -

Tagrælling sort sølv sølv sølv

Tonede ruder ● ● ● ●

Sorte ruder, bag - ● ● ●

Kølergrill med krom ● ● ● ●

Vindueslister i krom - ● ● ●

Indvendigt udstyr

Kromfinish på indvendige dørhåndtag ● ● ● ●

Sølvfinish på luftdysser og midterkonsol og rat ● ● ● ●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere ● ● ● ●

Midterkonsol med 2 kopholdere, for ● ● ● ●

Armlæn ved førersæde, justerbart med box ● ● ● ●

Midterarmlæn med kopholder, bag - ● ● ●

Læderrat - ● ● ●

Handskerum med lys - ● ● ●

Lys i bagagerum ● ● ● ●

Solskærme med make-up spejl og billetholder ● ● ● ●

Brilleholder i loftet samt lys i make-up spejle - ● ● ●

Kabinelys og kortlamper ● ● ● ●

Kortlomme bag på passagersæde ● ● ● ●

Justerbart ryglæn på bagsædet - ● ● ●

Hattehylde ● ● ● ●

Posekrog i bagagerum ● ● ● ●

Dobbelt bund i bagagerum ● ● ● ●

Stofindtræk ● ● ● -

Indtræk i læder og kunstlæder - - - ●

Funktionelt udstyr

Automatisk klimaanlæg (2 zoner) ● ● ● ●

Fjernbetjent centrallås ● - -

Trykknap start samt nøglefribetjening  
af låse og tænding - ● ● ●

Automatisk stop/start system ● ● ● ●

El-betjente sideruder, for og bag ● ● ● ●

El-betjente sidespejle ● ● ● ●

Foldbare sidespejle med varme og blinklys - ● ● ●

Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur) ● ● ● ●

Integreret CD-radio med DAB+,  
MP3 og USB-indgang

● - - -

Comfort Active Exclusive Adventure

Multimediesystem med FM og DAB+ radio  
(7" touchskærm) og USB - ● ● ●

Bluetooth samt håndfri kontakter  
til mobiltelefonen ● ● ● ●

Bakkamera - ● ● ●

Navigation (på dansk) - - ● ●

Smartphone opkobling (CarPlayTM 
og Android AutoTM) - ● ● ●

Ratkontakter til betjening af audio ● ● ● ●

Dørhøjttalere 4 4 4 4

Diskantenheder, foran - 2 2 2

Centerhøjttaler - - ● ●

Varme i forsæderne, 2 trin - ● ● ●

Højdejusterbare forsæder ● ● ● ●

Teleskopjustering af rat ● ● ● ●

Splitbagsæde, 60/40 ● ● ● ●

12V strømudtag i bagagerum ● ● ● ●

12V strømudtag i midterkonsol ● ● ● ●

Automatisk nedblænding af bakspejl - ● ● ●

Fjernbetjent benzinklapåbner ● ● ● ●

Bagrudevisker med interval ● ● ● ●

Justerbar viskerrobot ● - - -

Regnsensor (automatisk viskerfunktion) - ● ● ●

Lys i midterkonsol og fodbrønd, for - ● ● ●

Panorama soltag (el-betjent) - - - ●

Sikkerhedsudstyr

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 tilknyt tet med mobildataforbrug. 

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

Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible iPhones kan  
ses her: www.apple.com/ios/carplay/

ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG.

Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

Udvendigt udstyr Funktionelt udstyr
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Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige 
redigering (februar 2021). 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.
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