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DE IGNIS 
PRIKKELT UW 
ZINTUIGEN

De Ignis is een cross-over met een natuurlijke, stijlvolle look en een grote veelzijdigheid aan 
functies. Persoonlijkheid is er in overvloed dankzij het lijnenspel van deze compacte, vlot te 
besturen wagen. De Ignis beroert je zintuigen, en wie weet is er wel iets moois in de maak.

BELEEF EEN 
BUITENGEWONE ERVARING
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Begin de dag fris en monter: rij naar je favoriete koffiebar en 
geniet er van het originele interieur… en een lekkere kop koffie. 
Met de compacte, behendige Ignis beweeg je je vlot door de 
smalle straten van de stad op weg naar je bestemming. Een dag 
in de Ignis is een dag vol comfort en rijgemak.

IGNIS IS EEN  
LEVENSVISIE

FIT FOR THE CITY
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DE IGNIS IS  
EEN KWESTIE 
VAN STIJL!
Onderweg naar de opening van de tentoonstelling van een vriend 
staat stijl voorop. Het verfijnde design van de Ignis past bij elke 
gelegenheid: chic of casual. Vol zelfvertrouwen en durf instappen 
in de nieuwe Ignis, klaar voor je bijzondere uitje.
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DE IGNIS MAAKT  
HET LEVEN EENVOUDIG!
Op je eentje, aan de oevers van een meer, wacht je geduldig op die ene vallende ster.  
Dankzij de overvloedige bagageruimte (267L) kun je je ontspannen klaarmaken voor 
de nacht. De Ignis laat je ten volle genieten van elk waardevol moment voor jezelf.
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ALLGRIP AUTO is het 4WD-systeem bij uitstek: de 
bestuurder kan zorgeloos vertrekken, vooral op gladde of 
besneeuwde ondergronden. Dankzij de vierwielaandrijving 
met viscokoppeling wordt het motorkoppel automatisch 
naar de achterwielen gestuurd wanneer het systeem 
aanvoelt dat de voorwielen hun grip op de weg verliezen.

”Een wagen die ruw terrein aankan en onbereikbare 
plaatsen bereikbaar maakt.” Met deze achterliggende 
gedachte werd in 1970 ons eerste model met 
vierwielaandrijving ontwikkeld. Dit was het begin van 
ALLGRIP, de befaamde 4WD-technologie van Suzuki.

Bijna een halve eeuw later hebben we onze 4WD-
technologie verder verfijnd om bestuurders nog meer 
passie, plezier en zelfvertrouwen te bieden. Met de 
combinatie van de nieuwe Ignis en ALLGRIP is je waaier 
van activiteiten eindeloos en kent je levensstijl geen 
grenzen meer.

ALLGRIP  
AUTO OF 4X2
DANKZIJ ALLGRIP AUTO KUNT U UW WEG PROBLEEMLOOS
VOORTZETTEN, ONGEACHT DE TOESTAND VAN HET WEGDEK
OF DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
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 DESIGN
DE AANTREKKING TOT EEN WAGEN IS EERST EN VOORAL EEN KWESTIE  
VAN EMOTIE, VAN ‘LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT’. HET VERSTAND KOMT  
PAS OP DE TWEEDE PLAATS. MAAR DE IGNIS LAAT IN BEIDE OPZICHTEN 
NIEMAND ONVERSCHILLIG.

12

Als compacte en multifunctionele 
SUV drukt de Ignis zijn kracht 
voornamelijk uit in zijn erg 
kenmerkende design. Zijn typische 
koplampen en krachtige, solide 
lijnenspel werken samen met de 
gewelfde flanken en verbrede 
spatborden om de Ignis een unieke 
persoonlijkheid te geven: sober en 
tegelijk uiterst dynamisch. Het 
bewijs dat eenvoud en een sterke 
uitstraling perfect verenigbaar zijn.

LED-DAGRIJLICHTEN
Verkrijgbaar met LED-
dagrijlichten die het sterke 
karakter extra benadrukt 
(Standard GLX)

LED-KOPLAMPEN
Lange levensduur, energiebespa-
rende LED-koplampen voor groot-
licht en dimlicht. Verkrijgbaar met 
een automatische lichtsterkte en 
hoogteregeling.
(Standard GLX)

HALOGEENKOPLAMPEN
Multi-réflectortype voor  
een perfecte lichtverdeling 
(Standard GA / GL / GL+)
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INTERIEUR 
AANGEZIEN EIGENAARS MEER NAAR DE BINNENKANT VAN HUN WAGEN 

 KIJKEN DAN NAAR DE BUITENKANT, WERD HET INTERIEURDESIGN VAN DE  
IGNIS TOT IN DE PUNTJES VERZORGD EN GENIETEN BESTUURDER EN 

PASSAGIERS EEN MAXIMUM AAN INTERIEURRUIMTE. 

DYNAMISCHE KLEUREN
Het stoere zwart-witcontrast op het dash-
board en de deurbekleding vertoont een 
eenvoudig patroon, maar laat een krachtige 
indruk na. Het sfeervolle interieur krijgt een 
extra energieke toets door de oranje- en ti-
taniumkleurige accenten op de middencon-
sole en de handgrepen in de deuren.
(GL/GL+/GLX)

EEN STEVIG, LINEAIR STUURGEVOEL

Het sportieve, hoogwaardige stuurwiel is 
zilverkleurig afgewerkt. Er is ook een 
lederen afwerking beschikbaar voor een 
nog luxueuzer interieur.
(GLX)

VERWARMDE 
BESTUURDERS- EN 
PASSAGIERSSTOEL
Naast de verwarming via de airco 
kunnen de stoelen ook snel 
verwarmd worden, wat bijdraagt 
tot meer rijcomfort.
(GL+/GLX)

COMFORT VOOR ONDERWEG
De cruisecontrolfunctie zorgt er-
voor dat de wagen automatisch 
met een ingestelde snelheid blijft 
rijden zonder dat je het gaspedaal 
hoeft te gebruiken. Bijgevolg raakt 
de bestuurder minder snel vermo-
eid bij hoge snelheden of op lange 
trajecten. Hij gaat ook zuiniger rij-
den doordat hij niet steeds onno-
dig moet versnellen of afremmen.
(GLX)

14 15



1 2 3 4 5

PRAKTISCH 
RUIMTE EN RIJCOMFORT VOOR EEN BREDERE WAAIER VAN ACTIVITEITEN

VERSCHUIFBARE ACHTERSTOELEN VOOR EEN
PRAKTISCHERE BINNENRUIMTE
De stoelen links en rechts achterin kunnen afzonderlijk voor- en achteruit 
worden geschoven, zodat er meer plaats ontstaat voor beenruimte, bagage 
of andere voorkeuren. De achterstoelen zijn eenvoudig te bedienen via de 
hendels boven aan de rugleuningen of onder de stoelen.

RUIM INTERIEUR
Door de keuze voor een platform van de nieuwe generatie werd het motorcompartiment zo klein mogelijk gehouden, 
zodat het interieur heel ruim uitvalt, ook voor de passagiers achterin (GL+, GLX).

HENDELS 

1  Opberg vakken en flessenhouders in voordeuren. 2  Handschoenkastje. 3  Flessenhouders in achterdeuren.  
4  Vakje en bekerhouder in middenconsole. 5  Bekerhouder in achterconsole.

KOFFERRUIMTE DIE QUA VOLUME GEMAKKELIJK AAN JE BAGAGE KAN WORDEN AANGEPAST
De Ignis kan uitpakken met een bagageruimte van 267 liter. De 50/50 gescheiden achterstoelen kunnen ook vanuit de koffer-
ruimte neergeklapt worden. Met neergeklapte rugleuningen kan de kofferruimte voor diverse soorten bagage ingericht worden.

ACHTERZETELS NAAR  
ACHTEREN (267 LITER)
Een royaal volume voor de dagelijkse be-
hoeften. Een bagageafdekking beschermt 
de koffer tegen indiscrete blikken**.

EEN RUGLEUNING  
NEERGEKLAPT (361 LITER)
Beide delen van de achterbank (60/40) 
kunnen afzonderlijk worden neergeklapt 
om het volume aan te passen aan de be-
hoeften van het moment.

BEIDE RUGLEUNINGEN  
NEERGEKLAPT (501 LITER)
Voor een nog groter koffervolume kunt u 
beide delen van de achterbank neer-
klappen.

** Standard (GL+/GLX)

** Standard (GA/GL)
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MULTIMEDIA
PLEZIER VERZEKERD DANKZIJ HET EENVOUDIGE MAAR KENMERKENDE DESIGN  
VAN HET DASHBOARD MET TAL VAN FUNCTIES VOOR EEN LEUKE RIJERVARING

MirrorLink geeft verschillende applicaties van je smartphone weer op het 
aanraakscherm in de wagen. Zo krijg je vlot toegang tot de functies van je 
smartphone. *MirrorLink™ is compatibel met de smartphones uit volgende 
lijst: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing. *MirrorLink™ is een gere-
gistreerd handelsmerk van Car Connectivity Consortium LLC.

SMARTPHONE LINKAGE DISPLAY AUDIO (SLDA)  
(GLX, GL+)

Bij het audiosysteem hoort een aanraakscherm dat even intuïtief te 
bedienen is als een smartphone. Verbind je smartphone via Blue-
tooth® of een USB-kabel om alle applicaties via het scherm te ge-
bruiken. Ook de radio, de achteruitrijcamera en de navigatie* kun-
nen hiermee bediend worden. *GLX

Via Apple CarPlay gebruik je je iPhone om telefoongesprekken te 
voeren, je muziek te beluisteren, berichten te versturen en te ont-
vangen en routebeschrijvingen te krijgen. Allemaal met stembestu-
ring via Siri of via het aanraakscherm.

Android Auto™ breidt het Android-platform uit naar de wagen en is 
speciaal ontworpen voor gebruik tijdens het rijden: afleiding wordt 
maximaal beperkt, zodat jij veilig op weg kunt met Google™-diensten 
als Google Maps™ en Google Search™.

AUDIOSYSTEEM
Het audioscherm staat visueel los van het das-
hboard. Het model met touchscreen krijgt een 
pianozwarte afwerking en verchroomd kader. 

MP3- en Bluetooth®-compatibele 
cd-speler (GL).

Touchscreen in kleur (GL+/GLX)
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PRESTATIES
UITSTEKENDE RIJPRESTATIES IN ELKE SITUATIE 
GARANDEREN JE EEN BOEIENDE RIT NAAR JE 
BESTEMMING

EEN PLATFORM  
VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
Het platform van de nieuwste generatie resulteert in 
een minimaal volume van het motorcompartiment en 
een maximale kofferruimte.
Hoewel de IGNIS erg compacte buitenafmetingen heeft, 
is er een ruime afstand van 735 mm tussen de passagiers 
vooraan en achteraan (765 mm voor modellen met 
achteruitschuivende achterstoelen wanneer deze 
volledig naar achteren geschoven staan). De minimale 
bodemvrijheid van 180 mm zorgt ervoor dat de IGNIS 
hobbelige wegen aankan, en biedt de bestuurder 
tegelijk een hogere zit om gemakkelijker in en uit te 
stappen, en een superieur uitzicht op het verkeer. 
Met gladde en gebogen lijnen en geoptimaliseerde 
versterkingen neemt de bodemplaat botsingsenergie 
beter op, zonder aan stevigheid in te boeten. Het 
harmonische evenwicht tussen sterkte en lichtheid 
draagt bij tot uitstekende rijprestaties en laag 
brandstofverbruik.

Bestaande structuur Nieuwe structuur HILL-DESCENT CONTROL ( ENKEL VOOR VERSIE 4WD )

Wanneer de wagen op steile hellingen 
aanvoelt dat je ondanks de motorrem niet 
genoeg vertraagt, worden de rem 
automatisch bediend om de snelheid te 
beheersen. Zo kun je zelf geconcentreerd 
sturen en blijft de snelheid onder controle 
zonder dat je zelf op het rempedaal hoeft te 
drukken.

1.2 DUALJET
1.2 De DUALJET-motor is voorzien van een 
uniek injectiesysteem dat het thermische 
rendement beduidend verhoogt dankzij een 
grotere compressieverhouding. Dit zorgt 
voor een optimale balans tussen krachtige 
aandrijving en uitstekende zuinigheid bij 
deze compacte motor.

KIES DE VERSNELLINGSBAK DIE JE 
WILT, OM TE RIJDEN ZOALS JE WILT 

Handgeschakelde 
5-versnellingsbak:
Met de handgeschakelde 
5-versnellingsbak schakel je 
vlot en comfortabel naar de 
juiste versnelling voor een 
optimaal motorrendement.

5-traps AGS  
(Auto Gear Shift):
De 5-traps-AGS (Auto Gear 
Shift) van Suzuki is gebaseerd 
op een handgeschakelde 
versnellingsbak waarbij scha-
kelen en koppelen evenwel 
geautomatiseerd verloopt.

NIEUW ONTWIKKELDE OPHANGING
De ophanging werd nieuw ontworpen om ze lichter en tegelijk 
stijver te maken. Ze absorbeert niet alleen probleemloos alle 
schokken van het wegdek, maar zorgt ook mee voor een licht, 
stabiel stuurgevoel dat direct reageert op de rijstijl.

HILL HOLD CONTROL (GLX)

Deze functie voorkomt eventjes (tot ongeveer 2 
seconden) dat de wagen op een helling 
achteruitrolt wanneer je je voet van het 
rempedaal naar het gaspedaal verplaatst.

GRIP CONTROL (4WD) 
Dankzij deze functie kun je 
probleemloos vertrekken op gladde, 
modderige of besneeuwde wegen. 
Een doorslippend wiel wordt snel 
afgeremd en het tegenoverliggende 
wiel krijgt extra aandrijfkracht. De 

functie zorgt er ook voor dat je beter kunt wegaccelereren dankzij 
tractieregeling die het verlies aan motorkoppel beperkt.

Door automatisch remmen wordt 
de snelheid van de wagen beperkt 
tot zo’n 10 km/u

Rem op 
doorslippend 
wiel

Extra koppel op 
wielen met grip 

UITSTEKENDE WENDBAARHEID EN GROTE 
RIJHOOGTE
Met een minimale draaicirkel van 9,4 m is de Ignis heel 
wendbaar en vlot door smalle straten en overvolle par-
keerterreinen te sturen. Dankzij de wielen met een grote 
diameter en de grote bodemvrijheid rij je ook probleem-
loos over oneffen of hobbelige wegen.

UITSTAPVERLICHTING / INSTAPVERLICHTING  
(GLX, GL+ ET GL)

De koplampen blijven de weg nog 10 seconden verlichten 
nadat de bestuurder is uitgestapt, zodat je voldoende licht 
hebt om je huisdeur te openen. De dimlichten en dagri-
jlichten gaan branden en blijven 10 seconden aan wanneer 
je de deuren van je wagen met de afstandsbediening ont-
grendelt. Deze functie komt goed van pas om om bij te 
lichten als je naar je wagen stapt.

9.4m
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VEILIGHEID
COMPLETE, GEAVANCEERDE VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE ‘VOOR HET GEVAL DAT’ 
BIEDT EEN ZORGELOZE RIJERVARING, IEDERE DAG OPNIEUW

DUAL CAMERA BRAKE SUPPORT (DCBS)
(STANDAARD VOOR GLX)

Een dubbele camera kan voorliggers, voetgangers en wegmarkeringen herkennen zoals 
het menselijke oog. Op basis van de door deze camera geregistreerde informatie helpt dit 
systeem botsingen te voorkomen en botsschade beperken door middel van waarschuwingen 
en automatisch remmen.

EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)
(STANDAARD VOOR GLX)

Wanneer de remmen bij een snelheid boven 55 km/u plots worden ingedrukt, gaan niet alleen de 
remlichten branden, maar gaan ook de alarmknipperlichten automatisch snel knipperen om 
achterliggers te waarschuwen.

1. Waarschuwing: Wanneer het systeem besluit dat een aanrijding 
dreigt, wordt een waarschuwing gegeven via een geluidssignaal en 
een melding op het instrumentenpaneel.

2. Automatisch licht afremmen: Neemt het risico op een aanrijding 
toe, dan gaat de wagen automatisch licht afremmen boven op de 
waarschuwingssignalen die de bestuurder moeten helpen om een 
botsing te voorkomen.

3. Remhulp : Als de bestuurder het rempedaal indrukt terwijl de wagen 
reeds automatisch licht aan het afremmen is, treedt het 
remhulpsysteem in werking, zodat er krachtiger geremd kan worden.

4. Automatisch remmen: Wanneer het systeem besluit dat een 
aanrijding onvermijdelijk is als er niet wordt ingegrepen, wordt er 
automatisch hard geremd om een botsing te voorkomen of schade te 
beperken.

Afhankelijk van diverse factoren kan de dubbele camera minder of niet in staat zijn om 
bepaalde voorwerpen te detecteren. Aanrijdingen kunnen in sommige gevallen 
vermeden worden wanneer het systeem in werking treedt bij snelheden tussen 
ongeveer 5 en 50 km/u (voor voetgangers, bij een snelheid lager dan ongeveer 30 km/u). 
Afhankelijk van de detectie en de beweging van het voorwerp kan enkel het 
geluidssignaal in werking treden, zonder dat er automatisch geremd wordt. In andere 
gevallen treedt het alarm mogelijk mee in werking wanneer er automatisch geremd 
wordt

LANE DEPARTURE WARNING-FUNCTIE
(STANDAARD VOOR GLX)

Wanneer de wagen bij een snelheid boven ongeveer 60 km/u zijn 
rijstrook dreigt te verlaten zonder dat de bestuurder de 
richtingaanwijzer gebruikt, doet het systeem het stuurwiel lichtjes 
trillen en begint een waarschuwingslampje op het 
instrumentenpaneel te flikkeren om ervoor te zorgen dat de 
bestuurder de aandacht bij de weg houdt.

WEAVING ALERT-FUNCTIE
(STANDAARD VOOR GLX)

Wanneer de wagen bij een snelheid boven ongeveer 60 km/u 
heen en weer gaat bewegen binnen zijn rijstrook, weerklinkt 
een geluidssignaal en begint een waarschuwingslampje op het 
instrumentenpaneel te flikkeren om ervoor te zorgen dat de 
(eventueel slaperige) bestuurder de aandacht bij de weg 
houdt.

KOETSWERK TECT (TOTAL EFFECTIVE CONTROL TECHNOLOGY) 

Bij het ontwerp van het koetswerk van de Ignis werd het TECT-
concept van Suzuki gevolgd, wat resulteerde in een structuur 
die bij een aanrijding de energie efficiënt absorbeert en 
verspreidt.

ZES AIRBAGS
In de Ignis zitten standaard 6 
airbags: twee frontale, twee zi-
jdelingse en gordijnairbags.
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1 2

3 4

5 6

7 8

1  Zijprofiel, breed 2  Deurdrempelbe-
schermers. 3  Sierstrip kofferklep.  
4  Skidplate vooraan. 5  Skidplate ach-

teraan. 6  Wielstickers voor 16” OE – velg 
(rood, oranje, blauw & wit). 7  Vloermat-
tenset “DLX”. 8  Multifunctioneel dakrek.

DE IGNIS,  
EEN BRON VAN  
TEVREDENHEID!
ONTWERP ZELF UW IGNIS. VERSTERK ZIJN SUV-KARAKTER  
MET TALLOZE ACCESSOIRES DIE ZIJN AVONTUURLIJKE  
KANT IN DE VERF ZETTEN. OF OPTEER  
VOOR ACCESSOIRES DIE HET KOETSWERK  
EN INTERIEUR EEN KLEURRIJKE TOETS  
GEVEN OP MAAT VAN ELKE SMAAK  
EN ELKE PERSOONLIJKHEID. 
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PERSONALISEER DE IGNIS  
NAAR UW BEELD!
Laad je mountainbike en vertrek voor een fietsritje door bossen en velden, met prachtige uitzichten.  
Pas je Ignis aan jouw smaak aan met een grote keuze aan accessoires, en wie weet ontdek je wel een 
nieuwe hobby. Het sterke karakter van de Ignis is een deel van je eigen bewuste levensstijl.
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Summer Blue Metallic (ZUW)

Gray Metallic (QDN)

Dazzling Orange Metallic (QCW) Fervent Red (ZNB)

VOOR EEN SUV-LOOK
Accessoires voor het exterieur geven je 
Ignis een krachtige offroadlook. 

ACCENTKLEUREN
Stem de koetswerk- en interieurkleuren op elkaar af
voor een unieke, persoonlijke Ignis-look. 
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UW IGNIS, UW 
GESCHIEDENIS
Aan het eind van een deugddoende dag geniet je van een 
schitterend zicht op de stad. Achter het stuur voel je je één 
worden met de Ignis en wil je liefst gewoon blijven rijden. De 
Ignis beroert je zintuigen, en wie weet neemt je leven wel 
een nieuwe, indrukwekkende wending.



KLEUREN UITRUSTINGEN
STANDAARD UITRUSTINGEN

INTERIEUR GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 
XTRA

Binnenverlichting, verlichting vooraan (3-posities) • • • •
Zonnekleppen • • • •
Bekerhouders + flessenhouders • • • •
Opbergvakken • • • •
Centrale console onderaan • • • •
Versnellingspook zwart • • • •
12V accessoire stekker • • • •
Achterste zetels, 60:40-verdeling enkelvoudig neer te klappen, 5 zitpaatsen • • • •
Zetelbekleding: textiel • • • •
Elektrische ramen voor • • • •
Centrale deurvergrendeling • • • •
Audio: Speaker x 2 vooraan • • • •

INSTRUMENTENPANEEL GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 
XTRA

3-spakig stuurwiel, in de hoogte verstelbaar • • • •
Lichten-uit en sleutel waarschuwing, alarm • • • •
Kleur instrumentenpaneel: zwart • • • •
Omkadering van centrale & zijverluchtingskanalen: zwart • • • •
Informatie-scherm: 
digitale klok, buitentemperatuur meter, meter brandstofverbruik (ogenblikkelijk/gemiddelde), 
rijbereik/autonomie, versnellingsindicator (5MT/AGS)

• • • •

EXTERIEUR GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 
XTRA

Banden en velgen: 175/65R15 + stalen velgen met volle wieldeksels • • • •
Noodreparatiekit lekke band • • • •
Koplampen: Halogeen multi reflector lampen • • • •
Hoogteregeling koplampen manueel • • • •
Mistlichten achteraan • • • •
Standlichten standaard • • • •
Groen getinte ruiten • • • •
Ruitenwissers voor en achter • • • •
Achterruit ontdooiing • • • •
Buitenspiegels: zwart, manueel regelbaar • • • •
Dag /nacht achteruitkijkspiegel manuele dimming • • • •

PREMIUM SILVER
METALLIC (ZNC)

SUPER BLACK PEARL (ZMV) FERVENT RED (ZNB)

BOOST BLUE  
PEARL METTALIC (ZRZ)

MINERAL GREY METALLIC 
(ZMW)

HELIOS GOLD  
PEARL METALLIC (ZWE)

FLAME ORANGE  
PEARL METALLIC (ZWD)

ORANJE INTERIEUR

PURE WHITE PEARL(ZVR) NEON BLUE METALLIC (ZWC)

3130



UITRUSTINGEN UITRUSTINGEN
SUPPLEMENTAIRE UITRUSTINGEN ( GL, GL+, GLX ) GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 

XTRA

Audio: Smart phone linkage display audio + achteruitrij camera • • • •
Zetelverwarming • • • •
Voorste zetels In de hoogte verstelbaar • • • •
Achterste zetels 50:50-verdeling enkelvoudig neer te klappen,
verstelbaar en neerklapbaar, 4 zitplaatsen • • • •

Koplampen LED, hoogteregeling automatisch • • • •
Mistlichten vooraan • • • •
Standlichten LED • • • •
Buitenspiegels met ingebouwde pinklichten • • • •
3-spakig stuurwiel met leder bekleed • • • •
Snelheidsbeperking bedieningsknoppen • • • •
Elektrische ramen achteraan • • • •
Sleutel loze startbedieningsknop • • • •
Air conditioner Automatisch • • • •
Audio: Smart phone linkage display audio + Bluetooth®* + NAV + achteruitrij 
camera + DAB radio • • • •

Cruise control • • • •
Snelheidsbegrenzer • • • •

Voorste zetels Opbergzak zetelrug (passagierszijde) • • • •

Dubbele Camera voor remondersteuning optioneel optioneel •optioneel •
DRL (daytime running lights), LED (geintegreerd in koplampen) • • • •

VEILIGHEID GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 
XTRA

ABS met EBD functie • • • •
ESP®*** • • • •
Remhulp functie • • • •
TPMS (bandendrukcontrole systeem) • • • •
SRS airbags vooraan • • • •
Immobilizer • • • •
DRL (daytime running lights): Halogeen • • • •
Hoog-gemonteerd stop licht, LED • • • •

SUPPLEMENTAIRE UITRUSTINGEN ( GL, GL+, GLX ) GA GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE 
XTRA

Deurgrepen buiten, koetswerkkleur • • • •
Koplampen: «Guide me» lichtfunctie • • • •
Automatische activatie lichten • • • •
Buitenspiegels: koetskleur, elektrisch regelbaar • • • •
Afstandsbediening deurvergrendeling met knipperende pinklichten
als respons • • • •

Informatie-scherm: toerenteller, gemiddelde snelheid, bandendruk indicator • • • •
Kleur instrumentenpaneel: zwart & wit met elastomeermateriaal • • • •
3-spakig stuurwiel, met audio bedieningsknoppen, handsfree bediening • • • •
Air conditioner, manueel • • • •
Pollen filter • • • •
Audio: MP3 compatibele CD speler + Bluetooth® • • • •
USB stekker • • • •
Zonnekleppen met tickethouder • • • •
Centrale console sierstuk in oranje of titanium • • • •
Bagageplank/hoedenplank • • • •
Veiligheidsgordels met hoogteregeling • • • •
Banden en velgen 175/60R16 + lichtmetalen velgen • • • •
Wielkast verbreders • • • •
Dakdragers • • • •
Privacy glass/verduisterde ramen achteraan • • • •
Buitenspiegels verwarmd • • • •
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Aandrijving 2WD 4WD

CHASSIS 
Stuurinrichting Tandheugel en tandwiel

Remmen
Vooraan Geventilleerde schijfremmen 
Achteraan Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen

Ophanging 

Vooraan MacPherson schokdempers met schroefveren

Achteraan Torsiestang met schroefveren
3-benige vaste as
 met 
schroefveren

Banden 175/65R15 (GA/GL) , 175/60R16 (GL+/ GLX)

GEWICHTEN
Leeggewicht (min./met alle opties) kg 810 / 855 830 / 865 870 / 905
Maximum toegelaten gewicht kg 1330
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd kg 400
Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1000

PRESTATIES
Maximum snelheid km/u 170 170 165
0-100 km/h *1 sec 12,2 12,2 11,9

MILIEU NORMGEGEVENS
Uitstootnorm Euro 6
Brandstofverbruik (NEDC) In de stad liters/100km (LG) 5.7 (HG) 5.7 (LG) 5.7 (HG) 5.8 (LG) 6.2 (HG) 6.2 

Buiten de stad liters/100km (LG) 4.1 (HG) 4.2 (LG) 4.3 (HG) 4.3 (LG) 4.6 (HG) 4.6
Gemengd liters/100km (LG) 4.7 (HG) 4.7 (LG) 4.8 (HG) 4.9 (LG) 5.2 (HG) 5.2 

CO2 emissie (NEDC) (LG) 107 (HG) 108 (LG) 109 (HG) 111 (LG) 118 (HG) 118
CO2 emissie (WLTC) (LG) 120 (HG) 125 (LG) 126 (HG) 130 (LG) 130 (HG) 135

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Aantal deuren 5-deurs

Motor
Benzine

1.2 DUALJET
Aandrijving 2WD 4WD

AFMETINGEN
Totale lengte mm 3700

Totale breedte mm 1660 ( GA, GL)
1690 (GL+, GLX) 1690

Totale hoogte mm 1595
Wielbasis mm 2435

Spoorbreedte
Vooraan mm 1460
Achteraan mm 1470 1460

Minimum draaicirkel m 9,4
Minimale grondspeling mm 180

CAPACITEIT
Zitplaatsen personen Vaste achterbank: 5, verstelbare achterzetels: 4
Brandstoftank liters 32 30

Bagageberging

Max. volume (vaste achterbank ) liters 1097 1056
Max. volume (verstelbare achterzetels) liters 1100 1086
Opgeklapte achterbank liters 501 463
Opgeklapte achterzetels liters 514 490
Rechtopstaande achterbank liters 267 227
Rechtopstaande achterzetels liters 260 204

MOTORISATIE
Type K12C
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud cm3 1242
Boring x slag mm 73.0 x 74.2
Fiscale PK CV 7
Compressieverhouding 12,5
Maximum vemogen kW(pk)/rpm 66(90)/6,000
Maximum koppel N-m/rpm 120/4,400
Brandstofverdeling Multipunt injectie

TRANSMISSIE
Type 5MT AGS 5MT
Overbrengingsverhouding 1st 3,545 3,545 3,545

2de 1,904 1,904 1,904
3de 1,240 1,240 1,240
4de 0,914 0,906 0,914
5de 0,717 0,696 0,717
Achteruit 3,272 3,272 3,272

Eindoverbrenging 4,294 4,705 4,470

TECHNISCHE SPECIFICATIES

*LG: laag gewicht: wagen + fabrieksopties 
*HG: hoog gewicht: wagen + fabrieksopties + accessoires
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SUZUKI CARE
Volledig zorgeloos rondrijden? Met Suzuki Care bent u gerust. 

Suzuki Maintenance Care
Contract voor onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven door 
de constructeur. Het vervangen van slijtage-onderdelen is 
niet opgenomen in het contract.

BOEK UW 
ONDERHOUD ONLINE
Snel, gemakkelijk en goedkoop.

Ga naar www.suzuki.be

Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in

Klik op verzenden

Uw verdeler doet de rest.

GARANTIE EN ASSISTANCE
5 jaar garantie
De fabriekswaarborg van 3 jaar (tot maximum 100.000 
km) wordt door Suzuki Belgium nv verlengd met 2 jaar (tot 
maximum 150.000 km) en dit enkel op de door haar geleverde 
nieuwe Suzuki-modellen Celerio, Ignis, Baleno, Swift, 
S-Cross, Jimny et Vitara voorzien van het garantieboekje 
afgeleverd door een erkende Suzuki-verdeler.

5 jaar Suzuki Assistance
Gedurende de garantieperiode van 5 jaar voor Celerio, Ignis, 
Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara kan u bij pech of 
ongeval 24 uur op 24 een beroep doen op bijstandverlening 
(tel. 03 253 61 44).

12 jaar anticorrosiewaarborg
De Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross et Vitara genieten 
gedurende 12 jaar een volledige waarborg tegen perforatie 
van het koetswerk door corrosie van binnenuit.

1 jaar waarborg op wisselstukken

INSURANCE
Een maximale autoverzekering voor een minimale prijs? 
Met extra voordelen en eenvoudige procedures die u véél 
rompslomp besparen?

De exclusieve verzekering voor Suzuki-eigenaars maakt uw 
stoutste dromen waar. Met alles erop en eraan. Zodat u in alle 
veiligheid en zonder kopzorgen van uw Suzuki kunt genieten. 
Bel voor meer informatie naar uw Suzuki-verdeler of naar 
Suzuki Insurance: 078 15 13 13.

FLEET
Of u nu kiest voor Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, 
Jimny et Vitara, Suzuki heeft altijd een wagen die past bij uw 
bedrijf! Wenst u meer informatie over de modellen uit het 
Suzuki-gamma of over de aantrekkelijke leasingvoorwaarden 
van Suzuki Lease?

Contacteer dan uw Suzuki-verdeler.

Suzuki Lease email: info@suzuki.be

FINANCE
Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling? Ook dan bent u bij 
uw Suzuki-verdeler aan het juiste adres. Suzuki Finance 
biedt u de mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe Suzuki te 
financieren tegen supervoordelige voorwaarden. Vraag ernaar 
bij uw Suzuki-verdeler.

Suzuki Finance tel. 02 508 02 20

Let op, geld lenen kost ook geld.

De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg.
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tél.: +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be

Suzuki raadt Shell aan

@SuzukiBelux 




