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AKČNÍ CENY VOZŮ SUZUKI
DOSTANETE VÍCE VÝBAVY ZA MÉNĚ PENĚZ

Ani na podzim jsme nezapomněli připravit akční nabídku vozů
Suzuki. Největší akce, a to doslova, je Grand Vitara 2.4 JLX-ES,
která je nyní v plné výbavě s benzinovým motorem VVT už za
574.900 Kč. Swift 1.2 GL/AC v 3dveřové verzi se 7 airbagy, ESP,
klimatizací, plnou elektrickou výbavou, přehrávačem CD a MP3
je nyní k dispozici za 249.900 Kč. Nejžádanější model SX4 1.6
GL/AC má podzimní cenovku 279.900 Kč. Akční sleva až 70.000
Kč je poskytována na ostatní modely SX4. POZOR – ke každému Swiftu a SX4 (mimo limitovanou edici NAVI a AERO)
zakoupeným do 30. 11. 2011 dostanete sadu zimních pneumatik a rok havarijního pojištění ZDARMA! Díky akční slevě
až 30.000 Kč je Suzuki Splash s modernizovaným motorem 1.0
dual VVT a bohatou výbavou GL/AC už za 209.900 Kč. A nakonec je tu Alto. V limitované edici se speciální metalickou barvou
Oyster Blue Metalic, bohatou bezpečnostní výbavou a stylovými
doplňky je cena skvělých 199.900 Kč.
Kompletní akční ceník ke stažení zde. Více informací o jednotlivých modelech z akční nabídky naleznete zde.

ZVEME VÁS DO FRANKFURTU
SVĚTOVÁ PREMIÉRA – NOVÝ SWIFT SPORT

Jistě si vzpomínáte na koncept Swift Sport vystavený v Ženevě.
Dával tušit, jak asi bude vypadat produkční vůz. Nebudeme vás
napínat. Je téměř identický! Přijďte se sami přesvědčit do Frankfurtu nad Mohanem od 13. do 25. září 2011, kde bude nová
generace vozu Suzuki Swift Sport ve světové premiéře představena na 64. mezinárodním autosalonu (IAA). Atraktivní design
s agresivními doplňky jej na první pohled odlišují od běžné konfekce. Oproti minulé generaci Swift Sport výkonnější atmosférická
zážehová šestnáctistovka, šestistupňová manuální převodovka
a zcela přepracované zavěšení kol slibují nevšední jízdní zážitky
a hrátky s každou zatáčkou. Už se nemůžeme dočkat, až bude
Swift Sport v našich showroomech.

ATRAKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU A ASISTENCÍ

Pro podzimní sezonu je připraven speciální produkt financování pro
modely Swift a SX4 od SUZUKI Finance. Třeba model Swift 1.2 GL/
AC, jehož výbava již v základu obsahuje 7 airbagů, ESP, klimatizaci,
elektrickou výbavu a CD a MP3 přehrávač, lze pořídit například
s 20% akontací a financováním na pět let. K tomu navíc obdržíte
nejen sadu zimních pneumatik a jeden rok havarijního pojištění
zdarma, ale zároveň i prodlouženou záruku na pět let včetně
asistenční služby. Vše o financování najdete na konci newsletteru.

ZIMNÍ VÝBAVA ZA SKVĚLÉ CENY
KOMPLETNÍ SADA KOL PRO BEZPEČÍ V ZIMĚ
Zimní pneumatiky nejenže pro vaši bezpečnost v každém případě
doporučujeme, ale na mnoha místech jsou přímo nezbytností.
Suzuki vám nabízí v termínu od 5. 9. 2011 do 31. 1. 2012 kompletní
zimní kola (disk + pneumatika, obuté a vyvážené) již od 2.359 Kč
včetně DPH za kus. Navštivte svého dealera Suzuki!

sx4 Rekordně na pikes peak
NOBUHIRO TAJIMA PŘEKONAL SÁM SEBE
Přestože je tomuto Japonci už jedenašedesát let, dokázal se svou
SX4 vyhrát nejslavnější vrchařský závod opět v rekordním čase!
Letošní vítězství je páté v řadě a celkově už jedenácté! Trať na
vrchol Pikes Peak s převýšením 1440 metrů, končící v nadmořské
výšce 4300 metrů, se svou SX4 doslova prolétl v čase 9 minut
a 51 sekund. Pokořil tak vlastní čtyři roky starý rekord a jako první
v devadesátipětileté historii tohoto závodu se na vrchol dostal
v čase pod deset minut. Gratulujeme.

SUZUKI MOTOCYKLY
AKČNÍ CENY V JEDNÉ STOPĚ
Pro příznivce motocyklů Suzuki jsou připraveny jedinečné akční
ceny. Ještě nikdy nebyly podmínky pro pořízení nového stroje
Suzuki tak příznivé. Ostatně přesvědčte se sami na následujících
řádcích. Nabídka je natolik pestrá, že si z ní vyberete bez ohledu
na to, jakému druhu motocyklů dáváte přednost. Bandit 650 je nyní
v akci už za 139.900 Kč, V-Strom 650 za 164.900 Kč, GSR600
za 169.900 Kč, Burgman 650 za 189.900 Kč, Intruder M800 za
174.900 Kč, Gladius za 139.900 Kč a GSX-R600 za 212.000 Kč.

NOVÝ BURGMAN S PŘEKVAPENÍM
KDYŽ BENZIN NENÍ POTŘEBA
Náš stylový skútr se představí se zeleným pohonem na palivové
články. Přijďte se přesvědčit do Frankfurtu nad Mohanem od 13.
do 25. září 2011 na mezinárodní autosalon (IAA), že i motocykly
myslí na budoucnost.

ORIGINÁLNÍ DÍLY S 50% SLEVOU
IDEÁLNÍ CHVÍLE NA ÚDRŽBU!

V termínu od 12. 9. 2011 do 11. 11. 2011 máte možnost pořídit
si pro své jednostopé stroje Suzuki originální brzdové obložení
a řetězové sady s 50% slevou. Navštivte svého dealera Suzuki!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabídka financování pro nový SWIFT – cena: 249.900 Kč; roční
úroková míra: 8,12 %; smluvní poplatek: 1.999 Kč; měsíční splátka
včetně havarijního pojištění – první rok: 4.112 Kč, následující roky:
4.612 Kč; výše úvěru: 199.920 Kč; celková částka splatná spotřebitelem: 272.719 Kč. RPSN: 13,6 %. Součástí poskytnutí úvěru
je povinnost uzavřít smlouvu na havarijní pojištění s pojišťovnou
Generali nebo Uniqa (10% spoluúčast, sazba 2,4 %).
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