Počasí neovlivníte
Správné rozhodnutí ano
Jistotou je bezpečí SX4 s pohonem 4×4
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SX4 LIMITOVANÁ EDICE
VÝJIMEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA

Na letošní podzim jsme pro Vás připravili limitovanou edici
SX4 1.6 GL/AC s výjimečnou bezpečnostní výbavou obsahující
pohon 4×4, 6× airbag a ESP. Spolu s novým elegantním odstínem Bison Brown metalic jsou samozřejmostí klimatizace, plná
elektrická výbava, střešní ližiny ve stříbrné barvě, mlhovky, vyhřívané sedačky a speciální design litých kol. Limitovaná edice je
k dispozici i ve verzi s pohonem předních kol již od 289.900 Kč
včetně metalické barvy. V nelimitované sérii je cena Suzuki SX4
od 234.900 Kč v hotovosti.

NOVÝ SWIFT S BONUSEM 40.000,–
A NAVÍC NYNÍ ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA

Přesedněte do nejbezpečnějšího a nejvýkonnějšího vozu ve
své třídě. Nový SWIFT 1.2 VVT GL/AC disponuje 7 airbagy,
ABS + EBD, ESP®, 5hvězdičkovým hodnocením v testech
Euro NCAP, klimatizací, centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, elektrickou výbavou, výkonem motoru 92 koní, jedinečnými jízdními vlastnostmi a prostorem 5dveřového auta. To vše za
249.900 Kč v hotovosti. SWIFT začíná s cenou na 199.900 Kč.

PŘÁLI JSTE SI NĚKDY AUTOMAT?
PŘESNĚ PRO VÁS JE SWIFT V NOVÉ VERZI!
Suzuki přichází s novou verzí modelu SWIFT, který můžete mít
s automatickou převodovkou. Nyní si tedy můžete dopřát
komfort i hospodárnost a užívat si automatického řazení i ve
specifikaci 1.2 GL/AC. Cena této modifikace je 279.900 Kč, čímž
se SWIFT stává jedním z nejdostupnějších malých vozů se
samočinnou převodovkou na českém trhu. Standardní výbavou
toho modelu je 7 airbagů, ESP, klimatizace, elektrické ovládání
oken, centrální zamykání či rádio s přehrávačem CD a MP3.

NOVÝ SPLASH JE TADY!
SPLASH DOSTAL POVEDENÝ FACELIFT
Po čtyřech letech nastal čas na novou tvář kompaktního vozu
SPLASH s překvapivě velkorysým a komfortním vnitřním prostorem
a nízkou kombinovanou spotřebou 4,7 l/100 km. Přepracovaná
je příď i záď vozu, v nabídce jsou dvě nové výrazné barvy –
Sparkling Blue a Bison Brown. Vybírat můžete i z rozšířené palety
barev sedáků. A to nejdůležitější, v provedení GA/AC s litrovým
zážehovým motorem o výkonu 50 kW s duálním variabilním
časováním ventilů a výbavou čítající dva čelní airbagy, ABS,
centrální zamykání, a dokonce manuální klimatizaci i elektrické
ovládání předních oken je cena na magických 199.900 Kč.

CONCEPT S-Cross V PAŘÍŽI
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ VIZE CROSSOVERU

Na autosalonu v Paříži (od 27. září do 14. října 2012) dojde
k odhalení představ Suzuki o novém crossoveru parametrově
spadajícím do C-segmentu. Zatím jsou k dispozici jen fotografie
předního světlometu a skica. Z dostupných informací lze vyčíst, že
se určitě můžeme těšit na nové spojení tří základních parametrů –
„emoce × kvalita × aerodynamika“ – v podobě výrazných linií
a designu vyzařujícího stabilitu a sílu špičkového crossoveru.

DANA BATULKOVÁ – SX4 je ideál
SX4 je mým KAŽDODENNÍm pomocníkem

Pro Suzuki SX4 se Dana Batulková rozhodla, protože je jako
stvořené na mix jejích cest – denně se pohybuje po Praze, cestu
ke svému domu má nezpevněnou a občas zdolává delší úsek po
dálnici. Volba okamžitě padla na černé provedení v maximální
výbavě GLX s benzinovým motorem 1.6 VVT a pohonem všech
kol 4×4. Nejvíce si pochvaluje vyšší posez poskytující skvělý
přehled o dění na silnici. Díky robustní konstrukci se při cestování
cítí bezpečně a oceňuje i prostorný interiér a obsáhlou výbavu,
zejména pak bezklíčové odemykání dveří.

hilgertová A GRAND vitaRA
VE VODĚ VĚŘÍM SOBĚ, NA SILNICI SUZUKI

Štěpánka Hilgertová, slalomářka, kajakářka, několikanásobná
mistryně světa a držitelka zlatých olympijských medailí, kterou
máme spojenu hlavně s vodním živlem, je i za volantem jako doma.
Při rozhodování, jak a čím dopravovat kajak k vodě, si vybrala bílou
Suzuki GRAND VITARA. Oceňuje robustnost a bezpečnost
vozu, pohon 4×4, komfortní manipulaci s kajakem při nakládání
nebo vykládání a velký zavazadlový prostor. Jedna z prvních cest
s GRAND VITAROU vedla, jak jinak, na závody světového poháru.

NOVÁ suzuki Inazuma 250
JAPONSKÝ BLESK UŽ BRZY I U NÁS

INAZUMA znamená v japonštině blesk. Velmi výstižný název nové
Suzuki poodhaluje její charakter, kdežto ostře řezané tvary odkazují
na modelovou řadu naháčů GSR a unikátní B-King. Koncepční
sladění jednotlivých detailů vytváří vyvážený vzhled motocyklu.
Celkové pojetí INAZUMY umožňuje svižnou jízdu po silnicích
a zároveň obratné manévrování v městských uličkách. Suzuki
INAZUMA 250 má všechny předpoklady stát se ideální volbou pro
začínající či méně zkušené vyznavače jedné stopy.

