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Usædvanligt køreglad  
og mere miljøbevidst  
end nogensinde
Mød den nye Suzuki Swift. Let, bred og fræk som altid. Og mere miljøbevidst end nogensinde.

Den seneste udgave af Swift bygger videre på de velkendte kvaliteter, der gjorde de første to  
generationer så populære: Lav vægt og fast undervogn giver Swift de velkendte gokart-lignende 
køreegenskaber, mens det ikoniske design med den lave og brede fremtoning gør Swift sportslig 
at se på. Swift er fra inderst til yderst lagt an på en køreglad oplevelse.

Men dynamikken har fået tilføjet et par ekstra dimensioner. Med ny teknologi og med nyt udstyr.
Den effektive Dualjet motor er forsynet med hybridteknologi som standard – vel at mærke et  
system, der ikke påvirker hverken præstationer eller køreglæde. Derudover er sikkerhedsudstyret 
opgraderet til et hidtil uset niveau i denne klasse.

Så du kan godt begynde at køreglæde dig. Alt i Swift er udviklet med fokus på dig som en  
dedikeret og køreglad bilist, mens den seneste opgradering gør Swift mere miljøbevidst og  
sikker end nogensinde.
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Mere udstyr, mere sjov,  
mere hybrid
Swift er proppet med ting, der bringer smilet frem på den entusiastiske chauffør. F.eks. er  
automatisk nødbremse, aktiv fartpilot samt LED-forlygter standard, mens Swift også fås med 
automatisk op- og nedblænding af det lange lys, en sikkerhedspakke med både kamera, laser  
og radar, blindvinkeladvarsel, parkeringssensor, et multimedianlæg med bakkamera, navigation 
og meget andet.

Men selv om Swift er tungt pakket med fede features, har den takket været sin letvægts- 
platform en lav vægt, hvilket kan mærkes på dynamikken. Under motorhjelmen på Swift  
finder du Suzukis unikke og effektive Dualjet-motor, der i den grad giver køreglæde. 

Den er endda med mild hybrid, som er optur for både dig, benzinøkonomien og miljøet.  
Suzuki Swift får humøret til at lette. Swift er sjov at køre, og med motorens nøjsomhed  
ødelægges humøret heller ikke på tankstationen. Det kalder vi usædvanlig meget køreglæde.
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Den effektive DUALJET-motor i Swift fås i kombination  
med enten en manuel gearkasse, der understreger Swiftens  
sporty egenskaber eller et komfortabelt automatgear, som  
sætter komforten i højsæde. Et spørgsmål om temperament, 
køreglæde og økonomi der passer dig – valget er dit.

Vi har sat strøm til vores benzinmotor
Swift er agil og spændende at køre – uanset om du kører i by eller på landevej. DUALJET-motoren er  
effektfuld, og sammen med mild hybridsystemet er den nøjsom og brændstofeffektiv, hvilket er optur 
for både dig, benzinøkonomien og miljøet.

Foto viser Swift Exclusive

CVT-automatisk gearskifte 
CVT med paddleshift (Exclusive-modellen) ved rattet 
tilbyder kraftig, jævn acceleration i byen og en enestående 
brændstofeffektivitet på landevejen.

5-trins manuel gearkasse
Komfortable og præcise gearskift med udvekslingsforhold,
der er optimeret for bedst mulig udnyttelse af motorens
moment.



ISGLithium-ion-batteri

Blybatteri
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1.2 DUALJET-motor  
med 4 cylindere
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. 

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. 

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 kilo og er så at sige selvopladende i sit eget lukkede system. Det medvirker til  
at reducere benzinforbruget og dermed CO2-udledningen.

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

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

Igangsætning/acceleration 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.



G-påvirknings-historik 
efter standsning.

Aktuel motorydelse og 
drejningsmoment.

Historik over accelerations-  
og nedbremsningsværdier.

Viser energi- og  
ladestrømme i  
hybrid-versionen.

Viser den adaptive 
fartpilots aktuelle  
indstillinger.

Aktuelt og gennem- 
snitligt brændstof- 
forbrug.

Real-time visning af  
bilens hastighed (digitalt 
speedometer).
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Multi-informationsdisplay 
Standard i Action og Exclusive

Mellem instrumenterne ses et 4,2 tommer 
stort LCD-farvedisplay, der i klar og tydelig 
grafik formidler data om f.eks. motorens 
ydelse, bilens G-påvirkninger og brænd- 
stofforbrug samt accelerationer og  
nedbremsninger. 

Interiør
Føreren er hovedperson i den lækre og velindrettede kabine. Det fede D-formede læderrat giver dig et godt greb om enhver  
situation, og instrumentpanelets centerkonsol er vinklet 15 grader for optimal betjening. Førersædet giver god lændestøtte,  
og inspireret af sportens verden er det bygget med fast sideværts støtte fra lårene og helt op til ryggens skulderparti.



*  Se specifikationer og standardudstyr for oplysninger om  
smartphone connectivity (Apple CarPlay™ og Android Auto™) 
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Tydelig og stilig instrumentering 

Speedometeret og omdrejningstælleren ligger indfældet i instrumentbrættet i dybe,  
cylindriske huse dekoreret med ringe i sølvsatin efter samme udsmykningstema som  
i resten af kabinen. Urskiverne er baggrundsbelyste med stilfuld rød krans og en let  
aflæselig skala i hvidt. I slukket tilstand hænger viserne i lodret position som på  
Suzukis skrappe GSX-motorcykler. 
 
Multimediesystem  
med Smartphone-integration* (Exclusive og Action)

På den 7 tommer store trykfølsomme farveskærm kan 
du let og intuitivt styre alle bilens multimedieenheder. 
Skærmen er inddelt i felter svarende til kontrol af lyd- 
anlæg, håndfri mobiltelefoni, navigation (kun Exclusive) 
og forbindelse til smartphones. Er din smartphone  
kompatibel med Apple Carplay™ (iPhone) og Android 
Auto™ kan du betjene applikationer på din smartphone 
via multimedieskærmen. Ved f.eks. at forbinde din kom-
patible iPhone med et USB-stik kan du via CarPlay™ 
foretage telefonopkald, aflytte musik og navigere samt 
sende og modtage sms'er. Det hele kan foregå via 
stemmestyring eller ved at trykke på skærmen.

DAB+ 

Foruden den indbyggede FM radio råder Swift over en 
DAB+ modtager, som muliggør at lytte til en række nye  
digitale radiostationer. 

Bakkamera (Exclusive og Action) 

Når du sætter bilen i bakgear, bruges multimedieskær-
men til at vise bakkameraets optagelse.

Navigation med SD-kort  
(Standard på Exclusive og opgraderbart til Action modeller) 

Et SD-kort med kortinformationer er indsat i toppen 
over multimedieskærmen. Vejkortet kan vises i 2D- og 
3D format for lettere og mere intuitiv navigation.

Android Auto™

Apple CarPlay™

Bakkamera

Navigation
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Rummelighed
Swift demonstrerer, at et kompakt og sporty ydre ikke står i modsætning til et rummeligt og anvendeligt indre. Med sin  
intelligente udnyttelse af pladsen tilbyder Swift en alsidig kabine med masser af muligheder for opbevaring, ligesom dens  
fleksible indretning gør det muligt både at medtage passagerer og pladskrævende udstyr.
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Handskerum

Kopholder, for

USB stik og strømudtag Midterkonsol

Dørlommer i fordørene

Kopholder, bag

Flaskeholder i bagdørene

Kortlomme bag  
på passagersædetManuel aircondition (Club og Action)

Regulært bagagerum og masser af hovedhøjde
Bagsædets ryglæn er delt asymmetrisk, så du kan folde det 1/3 eller 2/3 ned efter behov. 
Selv med alle tre siddepladser i brug rummer Swift 265 liter* i det regulære bagagerum.  
Takket være den nye platform er der masser af hovedhøjde, og til alle passagererne er der 
en vifte af forskellige opbevaringsmuligheder inden for kort rækkevidde.  

Manuel aircondition eller fuldautomatisk klimaanlæg
Det fuldautomatiske klimaanlæg på Exclusive-niveau er intuitivt at betjene og let at  
aflæse takket være et Liquid Crystal Display (LCD) med høj kontrastværdi. På Club- og 
Action-niveau tilbydes en betjeningsvenlig, manuel aircondition.

Fuldautomatisk klimaanlæg (Exclusive)
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Sikkerhed
Visheden om at der er systemer, som hjælper dig med at holde et vågent øje med trafikken forude, giver ro i sindet.  
Pludselige og uforudsete hændelser kan kræve beslutsom og hurtig reaktion, og her kan Suzukis førerassistance- 
systemer bidrage til sikkerheden. Swift er som standard udstyret med seks airbags. 

Avanceret sikkerhed med sensorer
En radar-sensor placeret bag kølergrillen udsender radarbølger, 
der reflekteres af forankørende eller foranholdende biler. Som en 
del af nødbremsesystemet RBS har systemet til formål at undgå 
eller begrænse skaderne ved en eventuel kollision. Et kamera og 
en laser-sensor er placeret i forruden som en del af nødbremsesy-
stemet DSBS (standard på Action og Exclusive). 

Swift Action og Exclusive anvender en kombination af kamera-  
og laserteknologi. Kameraet registrerer visuelle indtryk på 
mellemlang og lang distance og kan genkende fodgængere. 
Sammen med laseren er de sensorer for systemerne automatisk 
nødbremse, vejstribealarm og slingreadvarsel. Laseren er operativ 
på den korte distance, foruden at den virker om natten.

Radarbaseret sikkerhed Gælder Club modellen

■ Radar Brake Support (RBS)
■ Aktiv fartpilot (ACC)

Sikkerhed med radar, kamera og laser  
Gælder for Action og Exclusive modellerne

■ Dual Sensor Brake Support (DSBS)
■ Vognbaneassistent med aktiv force-back
■ Slingreadvarsel
■ Automatisk op- og nedblænding
■ Aktiv fartpilot (ACC)
■ Blind vinkel advarsel i spejlene
■ Rear Cross Trafic Alert
■ Skiltegenkendelse 

Automatisk nødbremse – AEB (med RBS) Standard på Club 

Swift bruger radar (RBS) 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.

Automatisk nødbremse – AEB (med DSBS)  
Standard på Action og Exclusive 
Ved hjælp af to sensorer (DSBS) – et kamera og en laser – registrerer Swift,  
om der er risiko for at påkøre en bil eller en fodgænger forude. Afhængig af 
situationen reagerer systemet på en af tre følgende måder:

Advarsel

BlinkDisplay

BlinkDisplay

BlinkDisplay

Display

Advarsel Automatisk blød opbremsning

Advarsel Føreren bremser
Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning

1. Hvis der er fare  
for en kollision,  
høres en alarm  
og et advarselslys 
blinker.

Advarsel

BlinkDisplay

BlinkDisplay

BlinkDisplay

Display

Advarsel Automatisk blød opbremsning

Advarsel Føreren bremser
Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning

2. Føreren advares 
med en automatisk 
blød opbremsning,  
og bremselyset  
aktiveres automatisk.

Advarsel

BlinkDisplay

BlinkDisplay

BlinkDisplay

Display

Advarsel Automatisk blød opbremsning

Advarsel Føreren bremser
Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning

3. Bremsetrykket 
øges automatisk  
som hjælp til  
føreren, der træder 
på bremsen.

Advarsel

BlinkDisplay

BlinkDisplay

BlinkDisplay

Display

Advarsel Automatisk blød opbremsning

Advarsel Føreren bremser
Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning 4. Systemet bremser 
automatisk. Den auto- 
matiske nødbremse 
fungerer helt fra 0  
og op til og med  
motorvejshastighed.

Advarsel Automatisk opbremsning

Advarsel

Advarsel
Laser-sensor
Kamera

BlinkDisplay

Føreren bremser Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning

Advarsel

Advarsel
Laser-sensor
Kamera

BlinkDisplay

Føreren bremser Bremsekraften øges

Advarsel Automatisk opbremsning

Advarsel

Advarsel
Laser-sensor
Kamera

BlinkDisplay

Føreren bremser Bremsekraften øges

1. Føreren advares 
akustisk og visuelt.

2. Hvis der er høj  
risiko for en kollision, 
og hvis føreren træder 
på bremsen, øges  
bremsetrykket  
automatisk.

3. Der bremses  
automatisk hårdt  
op, hvis risikoen  
for en kollision  
stiger yderligere.



Vejskilte genkendelse Viser vejskilt efter at det er passeret

Display
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Vognbaneassistent med aktiv force-back  
Standard på Action og Exclusive

Systemet "Lane Departure Warning Function" er aktivt ved hastigheder 
over cirka 60 km/t. Systemet registrerer vejstriberne forude og giver 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. Hvis systemet tolker, at bilen krydser linjerne –  
eller viger ud af vognbanen – vil bilen automatisk hjælpe føreren til at 
holde bilen i vognbanen, ved at det elektriske styretøj aktivt leder 
styringen ind/retur i vognbanen.

**Den aktive fartpilot kan indstilles til hastigheder fra 40 km/t og op til og med motorvejshastighed (max. 160 km/t).

100 km/t 
(valgt hastighed)

80 km/t    100 km/t (valgt hastighed)

80 km/t

Forankørende bil skifter vognbane

100 km/t    80 km/t 80 km/tForankørende bil

100 km/t 
(valgt hastighed)

80 km/t    100 km/t (valgt hastighed)

80 km/t

Forankørende bil skifter vognbane

100 km/t    80 km/t 80 km/tForankørende bil

100 km/t 
(valgt hastighed)

80 km/t    100 km/t (valgt hastighed)

80 km/t

Forankørende bil skifter vognbane

100 km/t    80 km/t 80 km/tForankørende bil

BlinkDisplay Vejstribe-alarm

Blink AdvarselDisplay

Automatisk 
nedblænding

Der blændes 
automatisk op 
til fjernlys igen

Fjernlys

Automatisk 
nedblænding

Der blændes 
automatisk op 
til fjernlys igen

Fjernlys

Automatisk 
nedblænding

Der blændes 
automatisk op 
til fjernlys igen

Fjernlys

Aktiv fartpilot (ACC) Standard på alle Swift

Den aktive fartpilot er koblet til bilens radar og måler hele tiden 
afstanden til den forankørende bil. ACC øger eller sænker farten 
automatisk for at holde den rigtige sikkerhedsafstand.** 

Automatisk op- og nedblænding Standard på Action og Exclusive

Når den automatiske op- og nedblændings-funktion er slået til, skiftes 
der automatisk mellem fjern- og nærlys afhængig af trafikken forude 
og de aktuelle lysforhold.

Når der ikke registreres  
lys fra forankørende  
eller fra modkørende  
biler, er fjernlyset  
automatisk tændt

Når der registreres lys  
fra forankørende eller 
modkørende biler,  
skiftes automatisk  
til nærlys

Når der ikke længere  
registreres lys fra foran- 
kørende eller modkørende 
biler, skiftes der automatisk 
tilbage til fjernlys

Slingreadvarsel Standard på Action og Exclusive

Systemet "Weaving Alert Function" er aktivt over ca. 60 km/t. Hvis 
bilen begynder at slingre i vognbanen, udsendes en akustisk alarm og 
et advarselssymbol blinker i instrumentpanelet, for at gøre føreren 
opmærksom på slingrende kørsel, der kan være tegn på træthed eller 
uopmærksomhed. 

1. Er der ingen eller tilstrækkelig stor afstand til den forankørende bil,  
holder Swift den hastighed, der er programmeret ind.

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

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

Overvåget område ca. 50 m.1.

2.

3.

Advarsel

Monitoreret område

Monitoreret område

Blindvinkel-advarsel (BSM) Standard på Action og Exclusive

Vognbaneændring ved hastigheder over 15 km/t gøres sikre ved hjælp 
af to bagtil monterede side-radar sensorer, der er i stand til at 
registrere køretøjer, der er placeret i eller nærmer sig i en af de blinde 
vinkler på begge sider af køretøjet. Når andre køretøjer nærmer sig 
eller befinder sig i en blind vinkel bagved (på højre- eller venstre side 
af bilen), lyser et advarsels- LED-ikon i det relevante udvendige spejl. 
Hvis føreren af bilen tilmed indikerer eller indleder et vognbane-skift, 
ledsages det oplyste advarsels-LED-ikon af en advarsel/-alarm. Rear cross traffic alert (RCTA) Standard på Action og Exclusive

Ved hastigheder på op til 8 km/t i bakgear, benyttes køretøjets to  
bagved monterede side-radarsensorer til at assistere og hjælpe føreren 
ved at advare om nærliggende køretøjer, når der bakkes ud af parkerings-
pladser. Hvis der opdages et køretøj, får føreren både en visuel advarsel 
via informationsdisplayet og en advarselslyd/-alarm. 

Parkerings-sensorer bag Standard på Action og Exclusive 
Ultrasoniske sensorer i bagkofangeren registrerer eventuelle forhind- 
ringer og udsender advarsler i form af akustiske signaler og visuelle 
symboler, der vises på informationsdisplayet.

Skiltegenkendelse Standard på Action og Exclusive

Systemet bruger det monokulære kamera til at overvåge vejen for trafik- 
skilte. Når det registrerer vejskilte såsom hastighedsgrænser, overhaling 
forbudt eller indkørsel forbudt, viser det skiltet på informationsdisplayet, 
som hjælp for at påminde føreren, hvilke vejskilte bilen har passeret. Når 
flere skilte registreres, kan der vises op til tre skilte samtidigt.
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1  Full LED nær- og fjernlys samt kørelys   2  Manuel aircondition   3  CD-radio med DAB+, bluetooth og USB   4  Læderrat samt ratkontakter til betjening af audio   5  Sportssæder

1 2 43 5

	■ Mild hybrid-system 
	■ Stop/start (ISG)
	■ Full LED nær- og fjernlys samt kørelys 
	■ Aktiv fartpilot (ACC) og hastighedsbegrænser 
	■ Automatisk nødbremse (AEB/RBS) 
	■ Informationsdisplay 
	■ DAB+ radio 
	■ Bluetooth og håndfri betjening
	■ Læderrat med ratkontakter til radio 
	■ Manuel aircondition 
	■ Fjernbetjent centrallås 
	■ El-betjente sidespejle med varme 
	■ El-betjente sideruder, foran 
	■ Autolight (automatisk nærlys) 
	■ Guide me light 
	■ Lakerede dørhåndtag og sidespejle 
	■ Hill hold 
	■ Sportssæder foran
	■ Højdejusterbart førersæde 
	■ Interiørindlæg i mat hvid

CLUB udstyr

Club
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* Se specifikationer og standardudstyr for oplysninger om smartphone connectivity

1  Automatisk nødbremse (AEB/DSBS)   2  Tågelygter, foran   3  Multimediesystem med 7" touchskærm   4  Apple CarPlay og Android Auto*   5  Bakkamera

31 2 4 5

	■ Automatisk nødbremse (DSBS) 
	■ Fodgængergenkendelse 
	■ Skiltegenkendelse 
	■ Vognbaneassistent med aktiv force-back 
	■ Slingreadvarsel 
	■ Blind vinkel assistent 
	■ Rear Cross Trafic Alert 
	■ Parkeringssensor, bag 
	■ Informationsdisplay (4,2" og 4-farvet)
	■ 16" alufælge (sølv design) 
	■ Sorte ruder, bag 
	■ Sædevarme, foran 
	■ Automatisk nedbænding af langt lys
	■ Tågelygter, foran 
	■ Multimediesystem med 7" touchskærm  

og DAB+ 
	■ Bakkamera 
	■ Smartphone connectivity 

- Apple CarPlay 
- Android Auto 

Action udstyr – som Club plus:

Action 
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1  Trykknap start   2  Nøglefri betjening af låse og tænding   3  Automatisk klimaanlæg   4  Navigation i multimediesystemet   5  El fold-ind sidespejle med blinklys og varme

1 2 3 4 5

	■ Automatisk klimaanlæg 
	■ El-betjente sideruder, for og bag 
	■ El fold-ind sidespejle med blinklys og varme 
	■ Teleskopjustering af rat 
	■ Nøglefri betjening af låse og tænding 
	■ Trykknap start 
	■ 2 ekstra diskant højttalere 
	■ 16" alufælge (sort/sølv design) 
	■ Navigation (på dansk) 
	■ Interiørindlæg i sølv

Exclusive udstyr – som Action plus:

Exclusive
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* Pearl, metallic og to-farvede er mod merpris.

Farveudvalg

Fervent Red (ZNB)

Premium Silver Metallic* (ZNC)

White Pearl* (ZVR)

Burning Red Pearl Metallic* (ZWP)

Super Black Pearl* (ZMV)

Speedy Blue Metallic* (C7R)  
& Super Black Pearl Kun Action og Exclusive

Burning Red Pearl Metallic* (D7Z) 
& Super Black Pearl Kun Action og Exclusive 

Speedy Blue Metallic* (ZWG) Mineral Gray Metallic* (ZMW)

Frame Orange Pearl Metallic* (CFK) 
& Super Black Pearl Kun Action og Exclusive

Sædeindtræk  
i antracit/sort (stof)



SPECIFIKATIONER

5 MT = 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).

Motor 1,2 Dualjet + mild HYBRID

Type K120

Boring x slaglængde, mm 73 x 71,5

Slagvolumen, ccm 1.197

Kompressionsforhold 13,0

Antal HK (kW) omdr. pr. minut 83(61)/6.000

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut 107/2.800

Indsprøjtningsanlæg Elektronisk multi-point

Oktanbehov 95 blyfri

Emissionsstandard Euro 6

El-motor

Type                   Starter/generator (ISG)

Max output (kW) 1,94

Max moment (Nm) 50

Præstationer 5 MT CVT

Tophastighed, km/t 180 175

0-100, km/t, sek 13,1 12,2

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm 5 MT CVT

Lav hastighed (by), km/l 18,9 16,1

Mellem hastighed (forstad), km/l 23,3 20,8

Høj hastighed (landevej), km/l 22,7 21,7

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l 17,5 16,4

Blandet kørsel, km/l 20,4 18,5

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel) 111 121

Energiklasse

Transmission 5MT CVT

1. gear 3,545

4,006-0,550
LOW:  

4,006-1,001

HIGH:  
2,200-0,550

2. gear 1,904

3. gear 1,240

4. gear 0,914

5. gear 0,717

Bakgear 3,272 3,771

Differentiale 4,294 3,757

Vægt 5 MT CVT

Køreklar vægt, personbil 988 kg 1.019 kg

Totalvægt 1.365 kg 1.375 kg

Max anhængervægt m. bremse 1.000 kg 1.000 kg

Max anhængervægt u. bremse 400 kg 400 kg

Chassis

Styretøj Tandstang med elektronisk servo

Hjulophæng, for Uafhængig McPherson med krængningsstabilisator

Hjulophæng, bag Torsionsaksel og skruefjedre

Bremser, for Ventilerede skiver

Bremser, bag Tromler (Club og Action) / Skiver (Exclusive)

Hjul og dæk 175/65R15 (Club) / 185/55R16 (Action og Exclusive)

Dimensioner

Udvendig længde, mm 3.845

Udvendig bredde, mm 1.735

Udvendig højde, mm 1.495

Akselafstand, mm 2.450

Sporvidde for, mm 1.530 (175/65R15) / 1.520 (185/55R16)

Sporvidde bag, mm 1.530 (175/65R15) / 1.520 (185/55R16) med tromler / 1.525 (185/55R16) med skiver

Frihøjde, mm 120

Venderadius, m 4,8

Antal siddepladser 5

Tankkapacitet, liter 37

Bagagerum, VDA liter 265

Bagagerum med nedfældet bagsæde, VDA liter 
(til rudekant) 579

Bagagerum (max volumen), liter 947

Garanti

Mekanisk garanti 3 år/100.000 km

Rustgaranti 12 år

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



STANDARDUDSTYR
Club Action Exclusive

6 airbags ● ● ●

Airbag cut-off i passagerside ● ● ●

ESP og traction control ● ● ●

ABS med EBD ● ● ●

Bremseassistent ● ● ●

Servostyring (elektrisk) ● ● ●

TPMS (dæktryksovervågning) ● ● ●

Tågebaglygte ● ● ●

Tågelygter, foran – ● ●

Børnesikrede bagdøre ● ● ●

ISOFIX beslag til 2 barnestole ● ● ●

Startspærre ● ● ●

Højdejusterbare nakkestøtter ● ● ●

Trepunktssikkerhedseler på alle pladser ● ● ●

Højderegulerbare sikkerhedseler, for ● ● ●

Selestrammere med kraftbegrænsere, for ● ● ●

Selestrammere på bagsæder (de 2 yderste pladser) ● ● ●

Selealarm på fører- og passagersæde ● ● ●

Selealarm på bagsæde, lysindikation ● ● ●

Højderegulerbare forlygter Auto Auto Auto

LED kørelys, foran ● ● ●

Automatisk nærlys ● ● ●

Full LED forlygter (med nær og fjernlys) ● ● ●

Automatisk op- og nedblænding – ● ●

Aktiv fartpilot (ACC) ● ● ●

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

● – –

Automatisk nødbremse (AEB) med kamera og laser 
brake support (DSBS) inkl. fodgænger-genkendelse – ● ●

Vognbaneassistent og slingreadvarsel – ● ●

Blindvinkel-advarsel (BSM) – ● ●

Skiltegenkendelse – ● ●

Parkeringssensorer, bag – ● ●

Rear cross traffic alert (RCTA) – ● ●

Hill-hold funktion ● ● ●

Club Action Exclusive

16” alufælge, sort/sølv finish – – ●

16” alufælge, sølv finish – ● -

15” stålfælge med heldækkende hjulkapsler ● – –

Dæk-reparationssæt ● ● ●

Dørhåndtag, lakerede ● ● ●

Lakerede sidespejle ● ● ●

Tonede ruder ● ● ●

Sorte ruder, bag – ● ●

Frontgitter, sort med krom ● ● ●

Karrrosserifarvede kofangere ● ● ●

Indvendigt udstyr
Interiørindlæg i mat hvid på dørlister og  
instrumentpanel 

● ● –

Interiørindlæg i silver på dørlister og instrumentpanel – – ●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere ● ● ●

2 kopholdere, foran og 1 bag ● ● ●

Opbevaringsplads mellem forsæderne ● ● ●

Læderrat D-formet ● ● ●

Sportssæder foran ● ● ●

Handskerum ● ● ●

Solskærme foran ● ● ●

Kabinelys ● ● ●

Kortlomme bag på passagersæde ● ● ●

Hattehylde ● ● ●

Splitbagsæde (60/40) ● ● ●

Funktionelt udstyr

Aircondition ● ● –

Automatisk klimaanlæg – – ●

Fjernbetjent centrallås ● ● ●

Nøglefri betjening af låse og tænding 
samt trykknap start – – ●

Automatisk stop/start (ISG) ● ● ●

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

El-betjente sidespejle med varme ● ● ●

Sidespejle med blinklys og el-folde ind – – ●

Club Action Exclusive

Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur) ● ● ●

Informationsdisplay med 4,2" farvedisplay – ● ●

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

● – –

Multimediesystem med DAB+ radio (7" touchskærm) – ● ●

Bluetooth samt håndfri betjening af mobiltelefonen ● ● ●

Bakkamera – ● ●

Navigation (på dansk) – – ●

Forberedelse til Apple CarPlay™ og Android Auto™ – ● ●

Ratkontakter til betjening af audio ● ● ●

Dørhøjttalere 4 4 4

Diskantenheder, foran - - 2

Varme i forsæderne - ● ●

Højdejusterbart forsæde ● ● ●

Højdejusterbart læderrat ● ● ●

Teleskopjusterbart læderrat – – ●

12V strømudtag i midterkonsol ● ● ●

Dag/nat bakspejl med antiblænd ● ● ●

Fjernbetjent benzinklapåbner ● ● ●

Bagrudevisker med interval ● ● ●

Justerbar  viskerrobot ● ● ●

Forsinket tænd/sluk af nærlys (Guide me light) ● ● ●

LED nummerpladelys ● ● ●

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 
tje nester 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.

Sikkerhedsudstyr Udvendigt udstyr



Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16, 4600 Køge
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Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige 
redigering (september 2020), Modelprogram, tekniske data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående 
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