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LÁKAVÉ CENY VOZŮ SUZUKI
Ještě více výbavy, ještě větší bonus

V akční nabídce Lákavé ceny vozů Suzuki jsou aktuálně modely:
SPLASH, SWIFT, SX4 a GRAND VITARA. Všechny akční modely
vám nabízíme v několika úrovních výbav i motorizací. Konkrétní
a vyčerpávající informace o jednotlivých modelech zjistíte proklikem na odkaz u jednotlivých modelů.
Suzuki SPLASH 1.0 GL/AC s úsporným a výkonným motorem,
akční slevou až 50.000 Kč a bohatou výbavou má lákavou cenu
už 189.900 Kč. Akční SPLASH – více zde.
Suzuki SWIFT nyní již od 199.900 Kč za pětidveřové provedení!
Swift 1.2 GL/AC s dynamickým motorem o výkonu 69 kW
a kombinovanou spotřebou pouhých 5,0 l/km tak můžete mít již za
239.900 Kč. To znamená lákavý bonus 50.000 Kč. Navíc každý
klient obdrží ke Swiftu sadu zimních pneu a 1 rok havarijního
pojištění zdarma. Akční SWIFT – více zde.
Suzuki SX4 je k dispozici již od lákavých 229.900 Kč s bonusem
60.000 Kč a navíc se sadou zimních pneu a 1 rokem havarijního
pojištění zdarma! Verze SX4 1.6 GL/AC nyní již za 259.900 Kč.
Pro ty, co preferují pohon 4x4, je připraven model SX4 1.6 GL/AC
4x4 Plus s rozsáhlou výbavou za 329.900 Kč. Navíc každý klient
obdrží k SX4 sadu zimních pneu a 1 rok havarijního pojištění
zdarma. Pro příznivce limitovaných edicí je připraven model NAVI
vycházející z nejvyšší výbavy SX4 1.6 GLX 4x4, který je doplněn
o další výbavu a nabízen za cenu 379.900 Kč včetně metalického
laku. Akční SX4 – více zde.
Grand Vitara 2.4 JLX-ES, nejprodávanější verze, je nyní za
554.900 Kč, což znamená zvýhodnění 85.000 Kč oproti ceníkové ceně. Dieselová Grand Vitara 1.9 DDiS JLX-ES je nyní se
zvýhodněním 105.000 Kč k dispozici již od 624.900 Kč. V top
výbavě obsahující mimo jiné kožené čalounění interiéru a elektrické střešní okno je nyní za 664.900 Kč, což je zvýhodnění
o 90.000 Kč. Akční GRAND VITARA – více zde.
Kompletní akční ceník ke stažení zde. Více informací o jednotlivých modelech z akční nabídky najdete zde.

Z AUTA ROVNOU NA SJEZDOVKU!
UŽIJTE SI ZIMU A PARKUJTE ZADARMO

Na letošní rok jsme pro všechny příznivce zimních radovánek
připravili příjemnou novinku ve skiareálu na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách. Tou pohodovou novinkou je vyhrazené parkoviště pouze pro vozy Suzuki v těsném sousedství
nástupní stanice vleku. Doslova se tak dostanete z auta rovnou na sjezdovku. Každý, kdo přijede vozem Suzuki, může využít
nejlepší místa na parkování v oddělené části parkoviště, kam je
povolen vjezd pouze vozům Suzuki, a nemusí ho tak trápit hledání volného místa na přeplněném parkovišti. Tato služba, která
jistě zpříjemní lyžování, je pro vás zcela zdarma.
Dalším partnerským střediskem Suzuki je Monínec ve středních
Čechách. Stačí si tedy jen vybrat. Přejeme příjemné lyžování
i celou zimu.

RECEPT NA SNÍH A LED – 4x4
ZIMNÍ LUNGAU DALO SUZUKI JEDNIČKU
Ještě váháte, jestli si u své nové Suzuki vybrat modifikaci s pohonem
4x4? Máme pro vás jednoznačnou odpověď od odborníků,
kterým jsou auta doslova denním chlebem, motoristických
novinářů. Suzuki Motor Czech je letos v lednu pozvala do zimního
výcvikového areálu Thomatal v rakouském údolí Lungau. Tamní
„tréninková“ trať plná sněhu a ledu je nekompromisní. Obstojí
jen ty vozy, které na to skutečně mají. K dispozici byly všechny
modely Suzuki s pohonem 4x4 od nejzábavnějšího Swiftu
přes SX4 a manažerské Kizashi po offroadovou Grand Vitaru.
Chyběl jen Jimny a musíme dodat, že se s žádným z aut nikdo
nemazlil. Kvality a spolehlivost sofistikovaných systémů 4x4
ve vozech Suzuki obstály ve všech možných situacích, které
vás ve spojení se sněhem a ledem jen napadnou. Trať umožňuje
dokonale simulovat různé vyhýbací manévry a nikdo neodolal,
aby si bez rizika nevyzkoušel reakci auta na práci s pedálem brzdy
a plynu. Závěrem dne zbyl prostor i na zábavu, a tak se driftovalo.
Rádi se s vámi podělíme o poznatek, že někteří z přítomných byli
více než mile překvapeni, co vše dokáže technika pohonu 4x4
od Suzuki. Opět se tedy potvrdilo – jednou zkusit je lepší než
stokrát slyšet. Přijďte si i vy svou čtyřkolku Suzuki otestovat do
nejbližšího autosalonu. Právě teď je ideální období i u nás doma
na osobní seznámení s kvalitou, funkčností a bezpečím, které
vám Suzuki 4x4 nabízí.

NOVÁ PORCE ADRENALINU
NOVÝ SWIFT SPORT OD DUBNA V PRODEJI

Pár čísel na začátek: 1586 cm3, 100 kW, 160 Nm, 195 km/h, z 0 na
100 za 8,7 s, 6,4 l/100 km a 1045 kg pohotovostní hmotnosti. Tak to
je nový SWIFT SPORT. Jinak ohromná porce zábavy, která roste
úměrně s počtem projetých zatáček. Už jsme ho vyzkoušeli a jsme
nadšení. Jsme si víc než jistí, že počínaje dubnem podlehnete
adrenalinovému kouzlu nového SWIFTU SPORT také. Zatím
si můžete vyhlédnout nějakou krásnou klikatou okrsku, kam svůj
SWIFT SPORT pojedete pěkně protáhnout.

SUZUKI PŘEDSTAVUJE
KOMPAKTNÍ SUV – KONCEPT XAα
Krásná studie kompaktního SUV nazvaná „Koncept XAα“ a vyvedená v ohnivě rudé barvě je prezentována jako nové „hravé“ SUV
pro mladší generaci z městských oblastí. Suzuki tuto vizi představilo na jedenáctém AUTO EXPU v Indii. Na první pohled zaujme
muskulaturní pojetí designu – přesahující blatníky a masivní prahy.
Specifická je i maska chladiče odkazující na model Jimny. Zaujme
také střecha jako by nesená jen masivním C sloupkem a vznášející se nad kompaktním celkem tvořeným prosklením a sloupky
A a B. O dalším vývoji „XAα“ vás budeme informovat.

NOVINKY SUZUKI V ŽENEVĚ
POHLED POD POKLIČKU BUDOUCNOSTI
Letošní ženevská Motor Show bude místem, kde Suzuki představí
svou vizi vozidel budoucnosti. G70 je ukázkou kompaktního vozu
s minimální hmotností a dokonale propracovanou aerodynamikou
S hmotností 730 kg je ještě o 10 % lehčí než stávající vozy ze
segmentu A. To umožňuje dostat emise pod 70 g/km, i když je
použit konvenční spalovací motor!
Swift Range Extender – kompaktní elektromobil rozšiřující
jízdní dosah s pomocí generátoru. S plně nabitými kompaktními
lithium‑iontovými bateriemi, které se rychleji nabíjí, méně váží,
a celkové náklady jsou tedy nižší, ujede Swift Range Extender
30 km, ale svůj dojezd může výrazně zvýšit pomocí spalovacího
motoru, který pohání generátor dobíjející baterie.
Na shledanou v Ženevě.

Ceny platí při využití produktů SUZUKI Finance.
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* Neplatí pro limitované edice SX4 NAVI a AERO.
Platnost akce při objednání vozu do 29. 2. 2012.

