PŘIJĎTE SI OSOBNĚ VYZKOUŠET NOVÝ SX4 S-CROSS
NOVÝ SX4 S-CROSS JE TADY!
NEKOMPROMISNĚ RODINNÝ CROSSOVER

Změňte život plný kompromisů, zapomeňte na všechno, co nešlo
– že se Vás do auta pět nevejde, že nepoberete všechny věci pro
svůj aktivní život, že z auta špatně vidíte a že se Vám těžce ovládá.
Že nevyjedete blátivou cestu k chalupě, nehledě na ty kameny, co
z ní hrozivě trčí. A že když nachumelí a začne to klouzat, nechce
se Vám řídit, je to vyčerpávající, náročné a nepříliš bezpečné…
Objevte svět, kde můžete cokoli a kdykoli. Objevte nový crossover Suzuki SX4 S-Cross, tak jiný než všechno, co jste doposud
poznali. To všechno teď můžete změnit od 359.900 Kč.

VELKÝ KUFR – 430 L V ZÁKLADU
KDO ŘÍKAL, ŽE SE TO NEVEJDE?

Sen českých řidičů je nyní u všech dealerů Suzuki. Až zase
vyrazíte na chalupu nebo za volnočasovými aktivitami,
překvapíte všechny opravdu velkým kufrem. I s pěti cestujícími
na palubě Vám crossover SX4 S-Cross nabídne 430 litrů
zavazadlového prostoru. Sklopením nesouměrně děleného
zadního opěradla (v poměru 60 : 40) lze několika způsoby zvětšit
využitelnou kapacitu až na 1 269 litrů. K dispozici je i variabilní
mezipodlaha, ještě více rozšiřující flexibilitu vozu.

ALLGRIP
INTELIGENTNÍ POHON KOL 4x4

Není náhoda, že nový crossover SX4 S-Cross disponuje
nejpropracovanějším pohonem všech kol na trhu. Jmenuje
se AllGrip a představuje technologický vrchol dlouholetých
zkušeností Suzuki s vývojem systému 4×4. Proto se teď můžete
vydat kdykoli kamkoli. Dopřejte při cestování jistotu bezpečí
celé Vaší rodině. Ocení to. Asi Vás nepřekvapí, že je SX4 S-Cross
nejlepší crossover, jaký si dovedete představit – na suchu, na
mokru, na blátě, na listí i na sněhu.

4,2 LITRU NA STO KILOMETRŮ
NA TOHLE SI ZVYKNE KAŽDÝ. RYCHLE.

Nový turbodiesel o objemu 1,6 litru dostal turbodmychadlo
s variabilní geometrií lopatek, a proto máte už od nízkých otáček
k dispozici mohutný točivý moment 320 Nm. Úspornost této
jednotky dokresluje dojezd 1 000 km na jednu nádrž paliva, čemuž
odpovídá kombinovaná spotřeba paliva 4,2 litru na sto kilometrů.

MINIMÁLNĚ 5 LET 100% JISTOTA
NADSTANDARDNÍ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Na Váš nový automobil Suzuki poskytujeme nadstandardní
prodlouženou záruku 5 let (3 + 2 roky). Jde o tovární 3letou
Suzuki záruku vysoké kvality výrobku. Standardně je poskytována
na 3 roky nebo do 100 000 najetých km. Prodloužená smluvní
2letá záruka Suzuki je poskytována dle záručních podmínek
společnosti Real Garant Versicherung AG. Záruka 12 let se
vztahuje na prorezivění karoserie.

BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
JSME VÁM K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ

SUZUKI ASSISTANCE je bezplatná asistenční služba, která
zabezpečí Vaši bezstarostnou jízdu a zvýšený komfort na cestách
ve vozech Suzuki. Je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně
jak v České republice, tak v zahraničí, a to po dobu pěti let
od zakoupení vozu. SUZUKI ASSISTANCE pomůže například
v případě nepojízdného vozu v důsledku poruchy nebo dopravní
nehody tím, že zajistí nejen jeho bezplatnou opravu na místě
či odtah, ale také zabezpečí náhradní automobil, parkovné,
ubytování či dopravu do zamýšleného cíle nebo zpět domů.

SE SLUNCEM NAD HLAVOU
PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO

Charakteristickým rysem nového SX4 S-Cross je největší
panoramatické střešní okno, které se kdy v dané kategorii
automobilů objevilo. Otevírá se skutečně dostatečně doširoka,
až budete mít pocit, který se dá zažít jinak jen v kabrioletu.
Ve dne, v noci, z kteréhokoli sedadla ve vozidle Vám ten pohled
na nespoutanou svobodu vyrazí dech. Užijte si ten moment
a buďte svobodní jako ptáci na obloze.

REZERVUJTE SI testovací JÍZDU
NENÍ NAD OSOBNÍ ZKUŠENOST

Zveme všechny – přijďte si osobně vyzkoušet nový Suzuki SX4
S-Cross. Zamluvte si svou testovací jízdu u svého nejbližšího
dealera Suzuki. Rezervace zde. A přijďte nejlépe s celou rodinou,
vždyť SX4 S-Cross je nekompromisně rodinný crossover.
Těšíme se s Vámi na shledanou v novém SX4 S-Cross!
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