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NOVÝ SWIFT – JEDNODUŠE OSLNÍ
VYUŽIJTE ZAVÁDĚCÍ BONUS AŽ 40.000 KČ

Nový SWIFT je nepřehlédnutelný sám o sobě a navíc i díky předním LED světlometům pro denní svícení. Na stejné technologii
je založeno i zadní brzdové světlo. Směrovky se z boku auta přestěhovaly do krytů zpětných zrcátek. V nabídce jsou nové designy
kol z lehkých slitin a krytů kol, ale především zcela nové druhy
barev karoserie (oslnivě žlutá, svěží modrá a elegantní hnědá).
Skvělé jízdní vlastnosti a bezpečnostní výbavu (7 airbagů, ESP,
ABS + EBD) má SWIFT už ve standardu! Spotřebu u motoru
1.2 VVT jsme dostali v průměru na 5,0 l/100 km. Nový SWIFT
se zaváděcím bonusem až 40.000 Kč můžete mít již od 199.900
Kč. Jednoduše oslnivá nabídka.

NOVINKA – RODINNÁ „RAKETA“
PĚTIDVEŘOVÝ SWIFT SPORT JE U DEALERŮ

Je to vůbec poprvé, kdy Suzuki nabrousila SWIFT do verze Sport
v pětidveřovém provedení. Každý, kdo hledá dynamiku a komfort pětidveřové karoserie až pro pět cestujících, má tak rázem po
starostech. Stačí rodinu usadit do anatomicky tvarovaných sedadel a vyrazit. Pětidveřový SWIFT Sport je nabízen v jediné, zato
plně vybavené variantě. Možnosti lakování karoserie se rozrostly
o nové barvy Sunburst Yellow (oslnivě žlutá) a Boost Blue Pearl
(svěží modrá). Cena ostré rodinné verze modelu SWIFT Sport v
plné výbavě je 389.900 Kč.

OSTRÝ TEST NOVÉ SX4 S-CROSS
JAKÁ JE NOVÁ SX4 S-CROSS? EXCELENTNÍ!
Téměř tři měsíce před zahájením prodeje měli první novináři
možnost důkladně vyzkoušet novou SX4 S-Cross. Co zjistili? Na
úvod je třeba říci, že zůstal jen základ názvu, SX4, vše ostatní je
úplně nové. SX4 S-Cross narostla téměř ve všech parametrech.
Z toho nejvíc těží posádka, která tak má na pohodlných sedadlech
v útulném interiéru z hodnotných materiálů dostatek místa ve
všech oblastech – a to platí pro první i druhou řadu sedadel. A to,
na co všichni čekáte, je tady – 430 litrů objemu zavazadlového
prostoru s variabilní podlahou. Jinými slovy, splněný sen
českého řidiče. A jak SX4 S-Cross jezdí? První volba padla na
benzinovou 1.6 s výkonem 88 kW ve spojení s přední poháněnou
nápravou. Přes nárůst proporcí je SX4 S-Cross o 40 kg lehčí než
předchůdkyně, a tak novináři očekávali dynamickou jízdu, které
se jim vrchovatě dostalo, a průjezd zatáčkami je doslova nadchl.
Pak novináři dostali chuť přesedlat ze silnice do terénu. Vyměnili
benzinový motor za diesel se stejným objemem i výkonem, ale s
pohonem všech kol a šestistupňovou manuální převodovkou.
Trochu sprchlo, mokrá silnice přišla vhod! Projeli znovu tu samou
trasu. Přesvědčili se, že skvělá jistota předokolky byla doplněna o
ještě bezpečnější držení stopy zadními koly díky pohonu 4x4.
Konečně v terénu! Jízda mimo asfalt je vždy nevšední zážitek, a
jak asi tušíte, SX4 S-Cross si vedla nadmíru dobře. Došlo tak
i na poctivé otestování důkladného odhlučnění a SX4 S-Cross
je prý na naše „silnice“ připravena dokonale. Přestože vyzkoušet
všechny klimatické podmínky nešlo, i tak je jasné, že SX4 S-Cross
Vás nenechá na holičkách ani mimo zpevněné komunikace, a to
v průběhu celého roku. Pohon všech kol dostal označení AllGrip
se čtyřmi módy: AUTO, SPORT, SNOW a LOCK. Jedná se o jeden
z nejpropracovanějších systémů 4x4 na světě, který si budete
moci dopřát. Na podzim si udělejte poznámku do svých diářů a
přijďte s celou rodinou otestovat naši novinku SX4 S-Cross při
zkušební jízdě. Abyste si nemuseli termín zahájení prodeje hlídat,
tak se můžete zaregistrovat na našem webu věnovaném novému
modelu SX4 S-Cross, kde najdete i mnoho dalších informací,
fotografií, videí a článků z tisku ke stažení – www.s–cross.cz.
Opravdu je na co se těšit!

Aby ti sedlo SUZUKI sedlo
SUZUKI experience

Přijď zkusit, který motocykl Suzuki ti více sedne! K vyzkoušení
budou připraveny: Hayabusa, Intruder C1500BT, Burgman 650
NEW, GSR 750 ABS, Gladius ABS, Intruder M800, Inazuma 250,
Sixteen 125. K dispozici jsou ještě následující termíny a místa:
3. 8. – 4. 8. Benátky n. J. (Aleš Dvořák)
10. 8. – 11. 8. Plzeň-Vejprnice (Auto Kunc, s.r.o.)
17. 8. – 18. 8. Praha 6 (Prestigemoto, s.r.o.)
Více informací o akci, jednotlivých modelech a způsobu registrace
najdete na našem webu - www.suzuki.cz/moto/info/akce.aspx
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