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Swift tõstab su tuju

Auto peab emotsioone tekitama. Swifti iseloomustavad mustad A-piilarid, sportlikud esituled
ning julged küljejooned. Kärme kiirendamisel, kurvides kergesti juhitav. Kolmanda põlvkonna
disainis on parima sõidukogemuse tagamiseks pööratud erilist tähelepanu jõuülekandele ja
alusraamile. AllGrip Auto nelikvedu muudab sõidu turvaliseks ja stabiilseks igal aastaajal.

AllGrip Auto igaks aastaajaks
Tänu AllGrip Auto nelikveole ei tekita ilma- ja teeolude muutused juhile probleeme, nii
et saad täielikult keskenduda juhtimisele. AllGrip Auto on optimaalne nelikveosüsteem,
mis tagab juhi meelerahu nii tavasõidul kui ka libedal teel. Viskosiduri abil kantakse jõud
automaatselt üle tagaratastele, kui süsteem tuvastab esirataste haardumise kadumise.

Aastakümnetepikkune oskusteave
Suzuki on oma aastakümnete jooksul kogutud oskusteavet kasutanud Swifti sõiduomaduste
täiustamiseks. Tänu täiesti uuele kerele ja vedrustusele on Swift vilgas ja kerge juhtida.
Eelmise Swiftiga võrreldes on uue mudeli pöörderaadius 0,4 m väiksem.

Nüüdisaegne bensiinimootor
DUALJET

Vedrustus loob haarava sõidukogemuse
Uudne esi- ja tagavedrustus tagab meeldiva sõidukogemuse. Uue Swifti vedrustus vähendab kere kaldumist ja tagab ühtlase, stabiilse sõidu, tegemata järeleandmisi mugavuses.
Vahetu roolitunnetus hõlbustab kurvide läbimist ja parem suunastabiilsus maanteesõitu.
Ees on McPherson-tüüpi õõtshoovad ja taga mitmikhoobvedrustus.

Kergus ja tugevus on jõudluse seisukohast olulised

Swifti uueks jõuallikaks on 1,2-liitrine
DUALJET-bensiinimootor. Mootor arendab
võimsust 66 kW (90 hj) ja suurim
pöördemoment on 120 N*m. Jõudu
masinal jagub, kuna auto tühimass jääb
alla 1000 kg. Mootoris on alati kaks
pihustit silindri kohta, tänu millele on
kütusekulu ja CO2-heitmed võimalikult
väiksed. Kombineeritud kütusekulu on vaid
4,9 l/100 km ja CO2-heitmed 110 g/km.

Uue põlvkonna HEARTECT kere puhul on kesksed kaarjad vormid, kergus ja jäikus. Kaarjad
vormid hajutavad efektiivselt löögienergiat ning nõuavad vähem tugevdusi. Tänu kaarjatele
vormidele ja kõrgtugevale terasele on kere kergem kui varasemate mudelite puhul, ühtlasi
parandab see juhitavust ja suurendab kütusesäästlikkust. Kere jäikus parandab sõidu
omadusi ning vähendab müra ja vibratsiooni.
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Salong, mis tõstab su tuju

Salong on disainitud juhi mugavust arvestades – kõik nupud ja regulaatorid paiknevad just seal,
kus eeldadki need olevat. Kohe masinasse istudes tekib kange kihk sõitma hakata – tänu disainifilosoofiale „juht on kuningas“. Sportautodest tuttav D-kujuline rool, suurepäraselt selga toetavad
esiistmed ja juhi poole pööratud keskkonsool loovad sportliku ning kvaliteetse atmosfääri.

Suzuki Smart Audio puuteekraaniga
bluetooth-/audio-/videosüsteem
Listen

Call

Multimedia audio and
video playback

Convenient hands-free
phone operation

Drive

Connect

Easy-to-use
navigation system

Access to smartphone
applications on the display

Suzuki Smart Audio süsteemi suurelt 7” puuteekraanilt
on lihtne valida muusikat, videoid, kasutada MirrorLinkTM-,
Android AutoTM- või Apple CarPlayTM-ühilduvat nutitelefoni,
raadiot, MP3, USB-d ja Bluetoothi.

Tänu põhivarustusse kuuluvale tagurduskaamerale on
parkimine lihtne ja ohutu,
kuna tagurduskaamera pilt
näitab ka alasid, mida tahavaatepeeglitest näha ei ole.

MirrorLinkTM-, Android Auto- või Apple CarPlay–ühilduv
nutitelefon ühendatakse USB-juhtme abil, misjärel saab
telefoni rakendusi kasutada puuteekraani kaudu.
Navigatsioonisüsteem on saadaval lisavarustusena.

* Suzuki Motor Corporation või Suzuki Motor Finland Oy ei vastuta erinevate tootjate mobiilseadmete ühildumise eest Suzuki autode MirrorLink- ja/või Bluetoothsüsteemidega või nende riketest põhjustatud probleemide eest. Android Auto™ ja Apple CarPlay™ on eelseadistatud. Teenuse töötamine sõltub teenusepakkujast.
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Swifti kompaktsed välismõõtmed kätkevad endas
ometigi üllatavalt palju ruumi. Uue põhikonstruktsiooni
puhul on istmed paigaldatud madalamale, tänu millele
on nii ees kui ka taga rohkem pearuumi. Nüüd mahub
mugavalt istuma ka pikem inimene. Normaalasendis
on uue Swifti pakiruum 265 liitrit ja tagaistme
seljatoed on hõlpsasti allaklapitavad suhtes 60:40.
Kui tagaistmete mõlemad seljatoed on alla lastud,
on Swifti pakiruum koguni 947 liitrit.

1 Kindalaegas
2 USB-liides ja
2 V pistikupesa

3 Seljatoetaskud (GL)
4 Taga topsihoidik
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Tagauste küljes pudelihoidik
Panipaik keskkonsoolis
Ees kaks topsihoidikut
Esiuste küljes hoiutaskud
Kliimaseadme regulaatorid
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KEREVÄRVID

MÕÕDUD

Fervent Red Solid (ZNB)

Speedy Blue Metallic (ZWG)

Pure White Pearl (ZVR)

TAVAVÄRV

METALLIKVÄRV

PÄRLMUTTERVÄRV

Mineral Gray Metallic (ZMW)

Super Black Pearl (ZMV)

Burning Red Pearl Metallic (ZWP)

METALLIKVÄRV

PÄRLMUTTERVÄRV

METALLIKVÄRV

Super Black / Premium Silver (CWE)

Premium Silver Metallic (ZNC)
METALLIKVÄRV

Speedy Blue / Premium Silver (CWC)

Mineral Gray / Super Black (CWD)

Premium Silver / Super Black (CA3)
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TÄIUSLIK NELIKVEDU
SUZUKI MOTOR FINLAND OY
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa
Standard- ja valikvarustus võivad sõltuvalt müügipiirkonnast varieeruda. Palun küsige täpsemat teavet oma edasimüüjalt, sest
käesolevas väljaandes toodud tehnilised andmed ja pildimaterjal ei pruugi vastata teie piirkonnas müüdavatele mudelitele.
SUZUKI MOTOR FINLAND jätab endale õiguse muuta ette teatamata toodete hindu, värve, materjale, varustust, spetsifikatsioone
ja mudeleid ning lõpetada osade mudelite müük. Kõik selle väljaande fotod on tehtud asjakohase loa alusel. Pildid ilma
numbrimärgita sõidukitest avalikel teedel on töödeldud fotod. 5/2017

GARANTII 3 AASTAT VÕI 100 000 KM

