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LIMITOVANÁ EDICE SWIFT 2011
NEJVÍCE VÝBAVY, NEJVÍCE BEZPEČÍ

Nový Swift představený na podzim minulého roku přichází se
zcela výjimečnou akční nabídkou. Limitovaná edice omezená
množstvím 150 vozů v pětidveřovém provedení ve specifikaci
1,2 VVT GL/AC (tj. střední stupeň výbavy – například 7 airbagů,
ABS+EBD, ESP+TCS, klimatizace, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické stahování předních oken, rádio s CD
a MP3) stojí nyní pouhých 249.900 Kč (ceníková cena 289.900 Kč).
Mimořádná sleva 40.000 Kč platí při platbě v hotovosti a není podmíněna žádným dalším požadavkem.

NIŽŠÍ CENY, VYŠŠÍ GARANCE
SUZUKI SX4 1.5 GL/AC LIMITOVANÁ EDICE

Existuje mnoho důvodů, proč si pořídit SX4. Mimořádně robustní
konstrukce s nadstandardní světlou výškou a sofistikovaným
pohonem 4×4 Vám dává jistotu při řízení na rozbité silnici,
ve sněhové vánici i mimo vozovku. Elegantní design crossoveru
garantuje přehled o jízdní situaci a nabízí pohodlnější nastupování. Prvotřídní jízdní vlastnosti a výkonný motor Vás přesvědčí,
že každý důvod je správný a Vy se v klidu a bezpečí můžete vydat
kdykoli kamkoli.
Nyní máte pár důvodů navíc. Limitovaná edice SX4 1.5 GL/AC
obsahuje klimatizaci, 2 airbagy, elektrické ovládání oken a zrcátek, centrální zamykání, audiosystém, outdoor kit a mnoho další
užitečné výbavy. Dále získáte rok zákonného pojištění zdarma.
Při platbě v hotovosti je cena 279 900 Kč včetně DPH. V případě
využití produktů SUZUKI FINANCE můžete získat další bonus až
50 000 Kč. Pak je vaše cena skvělých 229 900 Kč.

Suzuki SPLASH je PROSTĚ VĚTŠÍ…

Být největší ve třídě přináší mnoho výhod. Jednoduše teď získáte pro celou svou rodinu i všechna zavazadla prostorný, praktický, pohodlný a variabilní interiér. Užijte si konečně při cestování zasloužený komfort. MiniMPV SPLASH Vás navíc odmění
i velikou hospodárností provozu, stačí mu jen 5 l paliva na 100 km.
Suzuki SPLASH Vám prostě nabízí víc...
SPLASH se čtyřmi airbagy, ABS + EBD, elektrickou výbavou,
klimatizací, CD tunerem + MP3 přehrávačem nyní můžete mít
za atraktivní cenu 169 900 Kč při využití produktů SUZUKI
FINANCE. Při platbě v hotovosti je cena 219 900 Kč včetně DPH.

5 LET GARANCE MAXIMÁLNÍ POHODY

Od této chvíle si můžete pro svůj vůz Suzuki dopřát prodlouženou
záruku. Výrobcem standardně poskytovaná tříletá záruka může
být u vozů zakoupených prostřednictvím autorizované dealerské
sítě Suzuki prodloužena až o dva roky. To platí pro auta nová tak
i pro ty s maximálním stářím 36 měsíců. Prodloužená záruka se
vztahuje na agregáty, všechny důležité funkční skupiny a řídicí
systémy vozu. S touto službou získáváte v případě závady nárok
na bezplatnou opravu nebo výměnu defektních dílů. Současně
je možné prodloužit asistenční služby standardně poskytované
po dobu prvních tří let od nákupu vozu zdarma, a tímto si zajistit
opravdu komfortní a bezstarostné užívání vozu.

S-CONCEPT – NOVINKA ZE ŽENEVY

Milovníci rychlosti a zábavy se už nyní můžou začít těšit na podzim letošního roku. Suzuki na ženevském autosalonu odhalila
nabroušený S-Concept s velice podařeným bodykitem, který
napovídá jak bude novinka vypadat v sériové verzi. Máme se
opravdu na co těšit.
Nabídka financování je platná pro podnikatele.

