
GL GL+ GLX GL+ GLX GL+ GLX

          -           -     -           -     -           -     -

- - -

- - - -

          -           -     -           -     -           -     -

- -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

- - - -

∆ιακόπτης χειρόφρενου µε χρώµιο
Εσωτερικές λαβές θυρών µε χρώµιο
Υφασµάτινη επένδυση εσωτερικά των εµπρός θυρών

∆ιαιρούµενο πίσω κάθισµα (60:40)

Σιδερένιες ζάντες µε τάσι (175/65R15)

Eξωτερικοί καθρέπτες µε ενσωµατωµένα φλας 

Χερούλια θυρών στο χρώµα του αµαξώµατος

Προβολείς αλογόνου

Προβολείς LED

Ρύθµιση καθ' ύψος καθίσµατος οδηγού

Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα

Υποπόδιο

Φιµέ κρύσταλλα

Σκούρα φιµέ κρύσταλλα πίσω

Υφασµάτινη επένδυση καθισµάτων

Εταζέρα χώρου αποσκευών

Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού

Πλαφονιέρα φωτισµού (3 θέσεων)

Ποτηροθήκες εµπρός (2) / πίσω (1)

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώµα του αµαξώµατος

Ζάντες αλουµινίου (185/55R16)

Θήκες για µπουκάλια στις εµπρός και πίσω πόρτες (4)

Φως ανάγνωσης χάρτη εµπρός

Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού µε θήκη

Πίσω φώτα LED

Φώς στο χώρο αποσκευών

Υποβραχιόνια θυρών εµπρός µε διακοσµητική επένδυση σε χρώµα λευκό µε µοτίβο / σε pearl 

Ζάντες αλουµινίου δίχρωµες (185/55R16)

∆ιακοσµητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώµα λευκό µε µοτίβο / σε pearl white

Θήκη στην πλάτη του καθίσµατος συνοδηγού

1,2lt DUALJET

4WD

Προφυλακτήρες στο χρώµα του αµαξώµατος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1,0lt BOOSTERJET

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Ενσωµατωµένα προσκέφαλα πίσω καθισµάτων (2)

2WD2WD

Εσωτερικός καθρέπτης ηµέρας - νύχτας

Προσκέφαλα πίσω καθισµάτων (3)

- - - -

- - - -

-

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- ○

- - - -
- - - - - - ○

- ○ ○ - - - -

- - - -

Έγχρωµη οθόνη LCD 4,2" - - - -

Ένδειξη επιλεγµένης σχέσης (µόνο στις εκδόσεις µε AT & CVT) - - - -

Ένδειξη προτεινόµενης σχέσης (µόνο στις εκδόσεις µε MT & AT)
Ένδειξη µέσης ταχύτητας - - - -

Ψηφιακό ρολόϊ

Ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας

Ένδειξη κατανάλωσης καυσίµου και αυτονοµίας

Αυτόµατη λειτουργία φώτων

Σύστηµα πλοήγησης

Λειτουργία φώτων 'Guide me'

Προβολείς οµίχλης εµπρός

Φώτα ηµέρας LED στον εµπρός προφυλακτήρα

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Θερµαινόµενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Υπενθύµιση ανοιχτής πόρτας

Τηλεσκοπική ρύθµιση τιµονιού

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιµονιού

Κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό

Τιµόνι 3 ακτίνων µε ρύθµιση καθ'ύψος

∆ερµάτινη επένδυση τιµονιού

Σύστηµα Keyless Push Start

Air condition 

Αυτόµατος κλιµατισµός

Σύστηµα Adaptive Cruise Control µε χειριστήρια στο τιµόνι

Pάδιο/CD/MP3 µε χειριστήρια στο τιµόνι, 4 ηχεία

Tweeters (2)

Σύστηµα Bluetooth*1 µε χειριστήρια στο τιµόνι 

Θερµαινόµενα καθίσµατα εµπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός

Kιβώτιο συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων CVT *3

Πίσω υαλοκαθαριστήρας µε διακοπτόµενη λειτουργία και πλυστική συσκευή

Ηλεκτροµαγνητικό άνοιγµα πορτ-µπαγκάζ

Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων ΑΤ *2

Οθόνη αφής 7" µε Smartphone Linkage και κάµερα οπισθοπορείας

ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Φίλτρο γύρης

Αυτόµατη ρύθµιση δέσµης προβολέων

Φώτα ηµέρας LED στους προβολείς

Εµπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων µε διακοπτόµενη λειτουργία

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

ΑΝΕΣΗ
Αντιβαµβωτικό πίσω τζάµι

Πίσω φώτα LED

Αυτόµατη λειτουργία µεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

          -           -           -

Λυχνία και ηχητική υπενθύµιση ζωνών

Υπενθύµιση αναµµένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα

Στροφόµετρο

Υπενθύµιση ανοιχτής πόρτας



- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- ○ - -

- - - - - -

- - - -

     Bασικός εξοπλισµός       Προαιρετικός εξοπλισµός    - ∆εν διατίθεται

*1 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
*2 Προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση GLΧ µε τον κινητήρα 1,0 BOOSTERJET.
*3 Προσφέρεται αποκλειστικά στις δικίνητες εκδόσεις 1.2lt GL+ και GLX.
*4 Προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις GLX µε µηχανικό κιβώτιο.
*5 Το ESP® αποτελεί εµπορικό σήµα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήµατος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όµως την
απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστηµα πέδησης.
*6 Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του µεσαίου πίσω καθίσµατος.
*7 Το σύστηµα Hill Hold αποτελεί βασικό εξοπλισµό στην έκδοση 1.2lt GL+ 2WD µε κιβώτιο CVT.

ΜΤ: Μηχανικό κιβώτιο, AT: Αυτόµατο κιβώτιο, CVT: Kιβώτιο συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων
Ο εξοπλισµός διαφέρει ανάλογα µε την έκδοση.

Σύστηµα απεµπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (µόνο στις εκδόσεις µε ΑΤ και CVT)

Σύστηµα µη εκκίνησης (immobilizer)

Aντικ/κες κλειδαριές µε σύστηµα ελεύθερης περιστροφής οµφαλού

ABS µε EBD 

Σύστηµα υποβοήθησης φρεναρίσµατος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισµα (2)

Πίσω ζώνες ασφαλείας µε προεταντήρες*6

Ένδειξη χαµηλής στάθµης καυσίµου

Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συµπλέκτη)

Εµπρός ζώνες ασφαλείας µε προεταντήρες και ρύθµιση καθ' ύψος

Πλευρικές δοκοί ασφαλείας

Σύστηµα ''Hill Ηold'' *7

Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών 

Χειριστήρια (Paddles) στο τιµόνι (µόνο στις εκδόσεις µε ΑΤ)

Ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων εµπρός-πίσω

Radar Brake Support

Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι εµπρός (οδηγού-συνοδηγού)

Σύστηµα Engine Auto Stop Start*4

Αερόσακοι κεφαλής τύπου ''κουρτίνα''

Σύστηµα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Ηλεκτρονικό πρόγραµµα ευστάθειας ESP ® *5 µε Traction Control

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ήπιο Υβριδικό Σύστηµα SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)*4

Dual Sensor Brake Support (DSBS)



4WD (ALLGRIP 

AUTO)
2WD

4WD (ALLGRIP 

AUTO)

(χιλιοστά)

(χιλιοστά)

(χιλιοστά) 1.520 1.495 1.520 

(χιλιοστά)

Εµπρός      (χιλιοστά)

Πίσω          

(χιλιοστά)

(µέτρα)

(χιλιοστά)

(κ.εκ.)

(χιλιοστά)

(ίπποι/σ.α.λ.)

(Nm/σ.α.λ.)

5MT CVT 5MT 5MT 5MT 6AT

1η 3,545 3,545 3,545 3,545 4,666

2η 1,904 1,904 1,904 1,904 2,533

112/5.500

170/2.000-3.500 (5MT) ～ 160/1.700-4.000 (6AT)

Άµεσος ψεκασµός

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

120/4.400

1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)

2WD

K12C

4  

16  

1.242 

1.525  

90/6.000

Βενζίνη

1.2 DUALJET + SHVS

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12  

998 

1.0 BOOSTERJET + 

SHVS

1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 

1.525 (GLX)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ολικό µήκος

73,0×79,5

1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)

Ψεκασµός πολλαπλών σηµείων

3.840 

1.735 

1.495 

2.450 

4,8

120 

1.495 

10,012,5

3,545
4,006～0,550

5MT

1,904

3,545

1,904

Σχέση συµπίεσης

Τύπος

Ακτίνα στροφής*1

Τύπος κιβωτίου

Ολικό ύψος

Αριθµός βαλβίδων

Μεταξόνιο

Απόσταση από το έδαφος

Μετατρόχιο

Τροφοδοσία

Μέγιστη ροπή 

1.2 DUALJET 1.0 BOOSTERJET

K10C DITC

3  

Μέγιστη ισχύς 

Αριθµός κυλίνδρων

2WD

Ολικό πλάτος

Κυλινδρισµός 

∆ιάµετρος Χ ∆ιαδροµή 

1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX) 1.520 

73,0×74,2

5MT

2η 1,904 1,904 1,904 1,904 2,533

3η 1,240 1,258 1,240 1,258 1,555

4η 0,914 0,911 0,914 0,911 1,135

5η 0,717 0,725 0,717 0,725 0,859

6η - - - - 0,685

Όπισθεν 3,272 3,771 3,250 3,272 3,250 3,393

4,294 3,757 4,388 4,294 4,388 3,501

Προδιαγραφές Εκποµπών Ρύπων

Κύκλος πόλης (λιτ. / 100 χλµ) 5,4 5,6 5,9 4,5 4,9 6,4 

Κύκλος εκτός πόλης (λιτ. / 100 χλµ) 3,7 4,0 4,3 3,7 4,2 4,3 

Συνδυασµένος κύκλος (λιτ. / 100 χλµ) 4,3 4,6 4,9 4,0 4,5 5,0 

(γραµ. / χλµ.) 98 103 110 90 101 114

 (χλµ./ώρα) 180 175 170 180 170 190 

(δευτ.) 11,9 11,0 12,6 11,9 12,6 10,0

Εµπρός

Πίσω

Εµπρός

Πίσω

Ελαστικά

(κιλά) 840 / 890 900 / 925 950 / 970 850 / 900 960 / 980 940 / 945

Μικτό βάρος (κιλά) 1.405 1.365 1.405 

καθίσµατα σε όρθια θέση / µε κλίση*3 (λίτρα)

αναδιπλωµένο πίσω κάθισµα*3 (λίτρα)

µέγιστος αποθηκευτικός χώρος (λίτρα)

Ρεζερβουάρ (λίτρα)

5 

265 

579 

947 

37 

Ηλεκτρική υποβοήθηση

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

4,3 

4,0 

4,6 

5,7 

3,944

4,006～0,550

（Χαµηλή: 

4,006～1,001

Υψηλή: 

2,200～0,550）

97

0,690

-

3,250

3,944

1,904

1,233

0,885

4,0 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΛΑΣΙΟ

ΒΑΡΗ

Αεριζόµενοι δίσκοι

Ταµπούρα (GL, GL+) / ∆ίσκοι (GLX)

Επιτάχυνση (0-100χλµ/ώρα)*1

Ανάρτηση 

104

10,6

195 

4,8 

1.380 

Γόνατα MacPherson  

195 

10,6

875 / 925

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

0,690

1,904

1,233

-

3,250

Κατανάλωση

Σχέσεις µετάδοσης

175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)

Φρένα

Μέγιστη ταχύτητα*1

Εκποµπές CO2 
*2

0,885

Σύστηµα διεύθυνσης

*2 Συνδυασµένος κύκλος

865 / 915

Ηµιάκαµπτος άξονας

*1 Μέτρηση κατασκευαστή

Χώρος αποσκευών

1.365 

Euro 6

Απόβαρο (ελάχιστο / µε πλήρη εξοπλισµό)

Τελική σχέση µετάδοσης

Θέσεις επιβατών

*2 Συνδυασµένος κύκλος

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισµό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση

*3 Μέτρηση VDA


