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CELERIO – NOVINKA OD SUZUKI
SUZUKI ROZŠIŘUJE MODELOVOU ŘADU

Automobily Suzuki lze mimo jiné definovat parametry – maximální
užitnost v kompaktním balení. Tato japonská „životní“ nutnost
se stává nezbytnou každodenní realitou ve městech po celém
světě, Čechy a Moravu nevyjímaje. Nový model Suzuki dostal
jméno Celerio a do puntíku splňuje nároky na moderní auto do
moderního světa. Hatchback Celerio nabízí důmyslně řešené
uspořádání vnitřního prostoru s ohledem na pohodlí cestujících,
zeširoka se otevírající dveře pro snadné nastupování a velký
zavazadlový prostor. V plánu je uvedení Celeria i na český trh!

NEKOMPROMISNÍ STYLOVKA
SWIFT S PARÁDNÍ VÝBAVOU

Opravdu je to tak. Svůj Swift můžete mít nově s uhrančivou
metalízou Amethyst Gray Pearl. Pro zvýšení bezpečnosti přibyl
ve výbavě monitorovací systém tlaku v pneumatikách (TPMS).
Chytrou vychytávkou pro snížení spotřeby paliva je ukazatel
(GSI) napovídající řidiči, který rychlostní stupeň zařadit. Benzínové
motory nově disponují indikátorem výměny motorového oleje.
Další položky výbavy Swift 1.2 GL/AC: klimatizace, 7× airbag,
ESP, LED denní svícení, tempomat, parkovací senzory, CD
rádio s MP3 a USB, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
elektrické ovládání oken, elektricky ovládaná a vyhřívaná
zrcátka, mlhovky. To vše nyní dostanete již za 254.900 Kč.

FINANCOVÁNÍ S 0% NAVÝŠENÍM
NABÍDKA SUZUKI FINANCE PRO S-CROSS

Financujte koupi svého nového vozu S-Cross prostřednictvím
Suzuki Finance a využijte výhodný úvěr s 0% úrokem a jako
bonus navíc pětiletou záruku na vůz zdarma. Více informací
obdržíte u všech autorizovaných prodejců Suzuki.

NOVÝ DEALER V LITOMĚŘICÍCH
PRO SUZUKI NOVĚ TAKÉ DO V-GROUP

Nový partner Suzuki – společnost V-group s.r.o. – sídlí v
Litoměřicích a rozšířil tak prodejní i servisní síť v Ústeckém kraji.
K novým vozům Suzuki i případnému servisu tak máte opět
blíž. Můžete se spolehnout na prodejní i poprodejní servis ve
vysokém standardu značky Suzuki.

S-CROSS JE NEJLEPŠÍ!
S-CROSS – VÍTĚZ SROVNÁVACÍHO TESTU

Svět motorů v letošním čísle 4 uveřejnil velký test crossoverů:
Suzuki S-Cross, Škoda Yeti, Opel Mokka a Dacia Duster. Testovalo
se důkladně – od prostornosti a zpracování interiéru přes jízdní
vlastnosti, motorizaci, výhled z vozu, možnost volby verze 4x4 až
po užitnou hodnotu a velikost zavazadlového prostoru. Celkovým
vítězem, jak už jsme uvedli v titulku, se stal Suzuki S-Cross.
Objednejte si zkušební jízdu s vozem S-Cross a otestujte vítěze sami.

