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LETNÍ MODELY JEŠTĚ VÝHODNĚJI
NYNÍ KLIMATIZACE KE KAŽDÉMU AUTU

Na letošní léto pro Vás SUZUKI připravila horké letní ceny na
modely ALTO, SPLASH, SWIFT, SX4 a GRAND VITARU. Těšit
se můžete především na velice zvýhodněné ceny, rozšířenou
nabídku bohaté výbavy, integrovanou navigaci a ke každému
modelu navíc dostanete klimatizaci, která udělá ve vaší nové
Suzuki příjemné klima za každého počasí. Navíc můžete využít
produktů SUZUKI Finance a získat tak okamžitě další finanční
bonus. Kompletní akční ceník ke stažení zde. Více informací o
jednotlivých modelech z akční nabídky naleznete zde.

UŠETŘETE – HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA
Právě nyní k nové Suzuki SX4 navíc získáte (mimo limitované
edice AERO a NAVI) havarijní pojištění na jeden rok zdarma.

NOVÝ SUZUKI MAGAZÍN – je tu!
KRÁSNÉ ŽENY MILUJÍ SUZUKI SWIFT
Nový Suzuki magazín už tradičně nabízí novinky z automobilové
i motocyklové produkce značky Suzuki. Testy, sport, cestopisy,
rozhovory i lifestylové články to vše je Suzuki magazín. Mimo jiné
se v tomto letním čísle dočtete, že mladá, krásná a talentovaná
herečka Markéta Frösslová si jako společníka na své cesty
vybrala Suzuki Swift nové generace a po Českých Miss 2010
Jitce Válkové a Veronice Machové se tak stala další známou kráskou za volantem vozu Suzuki.

S VĚTREM O ZÁVOD
SX4 1,6 GLX AERO
Tato modifikace je primárně určena především těm, kteří se
nepouštějí do terénu a zůstávají věrni asfaltu, kde jistě ocení
zlepšené aerodynamické vlastnosti. Crossoveru SX4 jsme něco
málo ubrali a především něco zase přidali. Odstranili jsme prvky,
které chrání SX4 při výpravách mimo zpevněné komunikace před
poškozením a naopak přidali spoilery a to hned čtyři: vepředu na
bocích, vzadu a na střeše. Odtud tedy název akčního modelu –
AERO. Naše nabídka za SX4 AERO činí 349 900 Kč.

NOVINKA Z JEDNÉ STOPY
SUZUKI V-STROM 650 ABS MODEL 2012
V-STROM 650 přichází se zcela novým sportovnějším designem
a zároveň si ponechal vlastnosti pro které je oblíbeným strojem
motorkářů po celém světě. Jde především o cestovní komfort
posádky vycházející z dokonalých jízdních vlastností i komfortního sedadla. Účinnou ochranu před větrem oceníte především
na dálnici, kdy i díky řídítkům můžete stále jet v přirozené vzpřímené pozici. Radost vám jistě udělá i nižší hmotnost, ABS, menší
spotřeba paliva, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, okolní
teploty a spotřeby paliva. Navštivte svého dealera Suzuki!
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