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nová SUZUKI SX4 PŘEDSTAVENA!
OBLÍBENÝ CROSSOVER V nové generacI

Na ženevském autosalonu byl ve světové premiéře odhalen
zcela nový model crossoveru Suzuki SX4 vycházející z konceptu
S-Cross. Jedná se o naprosto novou koncepci vozu. Na první
pohled je patrné, že SX4 povyrostla a nyní patří do segmentu
C. Délka je 4,3 m a rozvor 2,6 m. To se pozitivně projevilo v prostornější kabině a razantně zvětšený zavazadlový prostor nabízí
slušných 430 l. Do prodeje půjde nová SX4 na přelomu září a
října v benzinové i dieselové verzi.

AKČNÍ NABÍDKA – SUZUKI SX4
S MAXIMÁLNÍ VÝBAVOU A SLEVOU 80.000 KČ

Právě nyní jsme pro prvních 100 z Vás připravili jedinečnou
nabídku Suzuki SX4 s maximální výbavou a navíc ještě se slevou celých 80.000 Kč. Rozsah výbavy je opravdu vyčerpávající:
pohon 4x4, bezklíčové odemykání a startování vozu, plná
elektrická výbava, 6x airbag, ABS + EBD, ESP®, automatická
klimatizace, tempomat, vyhřívané sedačky, rádio s CD/MP3 s
ovládáním na volantu a 16″ litá kola. Cena Suzuki SX4 začíná
na 214.900 Kč.

AKČNÍ NABÍDKA – NOVÝ SWIFT
NOVÝ SWIFT JSME NABILI AKČNÍ VÝBAVOU

S akční nabídkou za Vámi přichází i nový SWIFT. Také tato akční
nabídka je limitována na 100 vozů, takže – jak se říká – opravdu
není na co čekat, protože jsou nabídky, které se neopakují. V
limitované edici se můžete těšit na automatickou klimatizaci,
bezklíčové odemykání a startování vozu, 7x airbag, ABS +
EDB, ESP®, tempomat, 16″ litá kola, vyhřívané sedačky,
výkon motoru 93 koní a jedinečné jízdní vlastnosti. Takto
bohatě vybavený stylový nový SWIFT je Váš jen za 249.900 Kč.

NOVINKA – SUZUKI POJIŠTĚNÍ
U AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ SUZUKI

Společnost Suzuki Motor Czech společně s UNIQA pojišťovnou
nově nabízí Suzuki pojištění, které Vám ušetří čas, peníze a
především starosti. Za mimořádně výhodných podmínek získáte
komplexní služby s rychlou likvidací při nenadálých událostech,
kdy vznikne škoda nebo porucha na vozidle (havárie, odcizení,
vandalismus, srážka se zvířetem). Pojištění myslí i na poškození
kteréhokoliv skla na voze, včetně střešního, a na ráfky kol. A navíc
máte po dobu opravy zdarma zapůjčeno náhradní vozidlo.

NOVÝ AUTORIZOVANÝ PARTNER
SUZUKI NOVĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI

Dne 15. března bylo slavnostně otevřeno nové prodejní a
servisní místo značky Suzuki. Společnost UH CAR, s.r.o. sídlící v
Uherském Hradišti je v pořadí 29. autorizovaným automobilovým
partnerem Suzuki. Své aktivity bude zaměřovat zejména na
region Uherského Hradiště, Veselí nad Moravou a Hodonína,
čímž přispěje k rovnoměrnému pokrytí celé České republiky a
zlepší dostupnost i z odlehlejších míst této části Moravy.

NOVÝ Suzuki Intruder C1500T
RADOST Z CESTOVÁNÍ A ČERNOČERNÉ

Pro rok 2013 přichází Suzuki na trh s novinkou v kategorii cruiser,
s dalším motocyklem z oblíbené řady Intruder, nyní však s objemem
motoru necelých 1.500 kubíků. Jedná se cruiser amerického stylu,
který splňuje všechny představy o pohodlném a hlavně stylovém
cestování. Suzuki Intruder C1500T je v základní výbavě nabízen
s praktickým větrným štítem a sadou bočních kufrů potažených
kvalitním materiálem použitým i pro široké a pohodlné sedlo. Tvar
kufrů je citlivě zakomponován do celkové linie motocyklu. Celočerné
provedení podtrhuje nepřehlédnutelnou eleganci motocyklu.

