Vozidlo suv,
s ktorým vybočíte z davu
Nechajte obmedzenia za sebou s vozidlom Across. Je prejavom individuálnosti
vďaka svojej robustnej konštrukcii, športovým detailom a osobitnému vzhľadu.
Exteriér prezrádza, že prichádza nová
generácia SUV. Komfortný interiér
prispieva k veľmi uspokojujúcemu zážitku na cestách. Ekologická inovácia
v podobe hybridného systému s možnosťou dobíjania sa snúbi s voľnosťou,
ktorú poskytuje pohon všetkých kolies.
Môžete cestovať pokojne s vedomím,
že pokročilé bezpečnostné funkcie
pomáhajú vám aj vašej posádke. Nasadnite a prejavte svoju individuálnosť.
Teraz vás už nič nezastaví.

EKOLOGICKÁ
JAZDA

NÍZKA SPOTREBA
A EMISIE

PLUG-IN HYBRID

PLNOHODNOTNÝ
BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Vydajte sa tam, kam chcete ísť. Robte to, čo chcete. Obohaťte svoj aktívny životný
štýl o ekologickú inováciu v podobe hybridného systému s možnosťou dobíjania
a o slobodu, ktorú vám poskytne vozidlo SUV s pohonom všetkých kolies.

Narušte konvencie s vozidlom Across
výbava GLX

už od

49 990 €

vybrané prvky výbavy

■ VSC (Vehicle Stability Control)
■ PCS (Pre-Collision System)
■ Hill hold control - Pomocný systém
pre rozjazd do kopca
■ rozpoznávanie dopravných značiek
■ upozornenie na vybočenie
z jazdného pruhu
■ upozornenie na vychyľovanie do strán
■ predchádzanie vybočeniu
z jazdného pruhu
■ monitorovanie mŕtveho uhla (BSM)

■ upozornenie na situáciu
za vozidlom (RCTA)
■ eCall
■ predné parkovacie senzory
■ zadné parkovacie senzory
■ DRL - denné svietenie LED
(integrované v svetlometoch)
■ High beam assist - automatické
prepínanie diaľkových svetiel
■ vyhrievanie predných
a zadných sedadiel

■ predné elektricky ovládané okná
■ zadné elektricky ovládané okná
■ bezkľúčové odomykanie
a štartovanie
■ automatická klimatizácia
s režimom S-Flow
■ Audiosystém s 9“ dotykovým
displejom, USB, Bluetooth®, DAB,
cúvacia kamera

S hybridom nemusíte prijímať kompromisy
systému s možnosťou dobíjania. Veľkokapacitný akumulátor
a spaľovací motor s objemom 2,5
litra pomôžu znásobiť pôžitok
z cestovania. 2 výkonné elektromotor y
posky tujú
plynulý, tichý výkon
s vysokým krútiacim
momentom pre komfortné
každodenné
jazdenie.

Systém Plug-in Hybrid vám poskytne vždy maximum toho, čo potrebujete: výkon, dojazd aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu.
Vychutnajte si plynulú, vzrušujúcu odozvu a tichý výkon
pokročilého, ekologicky orientovaného hybridného

Ak počas jazdy vo
vysokých
rýchlostiach potrebujete intenzívnejšie zrýchlenie, spaľovací motor
vám poskytne energickú pomoc a zároveň
vám prinesie pokoj na dlhých
cestách. Vysokokapacitný akumulátor môžete pohodlne nabíjať doma alebo na nabíjacej
stanici. Benzínový motor s obje-

mom 2,5 litra nabíja akumulátor
a poskytuje prídavný výkon vo
vysokých rýchlostiach. V závislosti od jazdných podmienok
prepína medzi režimom vstreko-

vania paliva do sacieho kanála
(PFI) a režimom priameho vstrekovania paliva do valca (DI) na
dosiahnutie optimálneho spaľovania pre úsporu a nízke emisie.

Vyberte si farbu, ktorá vám sadne
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na každej ceste
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Integrované riadenie AWD
Systém AIM je navrhnutý na optimalizáciu výkonu pohonu všetkých kolies prispôsobovaním prerozdeľovania krútiaceho momentu, odozvy motora na plynový pedál, rozvrhnutia radenia
prevodovky, brzdenia a posilňovača riadenia podľa jazdných
podmienok. Pomocou ovládača Drive Mode Select si nastavíte
jeden z troch jazdných režimov: NORMAL, ECO a SPORT.

Režim Trail
Pre jazdu na povrchu s horšou trakciou, napríklad po zasneženej
alebo rozbahnenej ceste, slúži režim Trail Mode. Cielenými
zásahmi bŕzd zamedzuje pretáčaniu kolies a prenáša hnaciu
silu motorov na kolesá s lepšou trakciou. Trail Mode upravuje
tiež reakciu na plynový pedál a radenie prevodovky, aby jazda
v náročných podmienkach bola čo najľahšia.
Na cestách vás ochráni systém E-Four (elektrický systém pohonu všetkých kolies), ktorý zapája nezávislý
zadný elektromotor. Ten ideálne rozdeľuje krútiaci moment na zadné kolesá v závislosti od jazdných podmienok na udržanie trakcie a stability.

Stabilné ovládanie
Výkon pohonu všetkých kolies pomáha kompenzovať nedotáčavosť v klzkých zákrutách a poskytuje ovládateľnosť,
ktorá vernejšie sleduje vami želaný smer cesty v rôznych
jazdných podmienkach.

Cenník
Motor

Druh
paliva

Pohon

benzín

E-Four

Prevodovka

Kombinovaná
Systémový spotreba (l/100 km)
výkon kW/k

Cena

Podľa WLTP*

Výbava GLX
2.5l Plug-in Hybrid

E-CVT

225 / 306

1,0

Výbava
BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

Airbag vodiča a spolujazdca

Predchádzanie vybočeniu z jazdného pruhu

Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Bočné airbagy vpredu

Monitorovanie mŕtveho uhla
(BSM)/Upozornenie na situáciu za vozidlom(RCTA)

Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag vodiča
Bezpečnostné pásy predné: 3-bodové ELR
s predpínačmi, obmedzovačmi sily, výškovo nastaviteľné
Bezpečnostné pásy zadné: 3-bodové ELR 3×,
krajné s predpínačmi a obmedzovačmi sily
Úchyty detských sedačiek ISOFIX 2×
Doplnkové kotviace body detskej sedačky 2×
Detská poistka zadných dverí
ABS + EBD
VSC (Vehicle Stability Control)

Predné parkovacie senzory
Zadné parkovacie senzory
Hill hold control - Pomocný systém pre rozjazd do kopca
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
DRL - denné svietenie LED (integrované v svetlometoch)
Tretie brzdové svetlo
Signalizácia núdzového brzdenia
Imobilizér
eCall

PCS (Pre-Collision System)

KOMFORT

Rozpoznávanie dopravných značiek

Predné elektricky ovládané okná

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu

Zadné elektricky ovládané okná

49 990 €

* Worldwide harmonized Light-duty
vehicles Test Cycle.

Cenník (Platný od 4. 1. 2021)

Výbava
KOMFORT

INFORMAČNÝ DISPLEJ

Centrálne uzamykanie dverí, ovládanie na strane vodiča

7,0 palcový farebný LCD displej

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania
s upozornením výstražnými svetlami

Hodiny

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
Automatická klimatizácia s režimom S-Flow

Vonkajšia teplota
Ukazovateľ spotreby (okamžitá/priemerná)
Ukazovateľ voľby prevodovky (CVT/AT)

Peľový filter

Dojazd

Predné reproduktory

Aktuálna a priemerná rýchlosť

Zadné reproduktory

Eco skóre

Výškové reproduktory vpredu

Monitor energie

Audiosystém s 9“ dotykovým displejom,
USB, Bluetooth®**, DAB, cúvacia kamera

Počítadlo kilometrov

Prepínač jazdného režimu

Zobrazenie systému E-Four

Adaptívny tempomat

INTERIÉR

Obmedzovač rýchlosti

Čítacie lampy (vpredu)

Vyhrievanie predných a zadných sedadiel

Osvetlenie kabíny 3-polohové

Zadné výduchy kúrenia

Osvetlenie priestoru nôh vpredu
Náladové podsvietenie predných a zadných dverí

PRÍSTROJOVÁ DOSKA
3-ramenný volant s koženým poťahom, ovládaním audiosystému
a hands-free telefonovania
Volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
Vyhrievanie volantu
Páčky manuálneho radenia automatickej prevodovky na volante
Ovládanie tempomatu a obmedzovača rýchlosti na volante
Posilňovač riadenia
Zvuková výstraha pre zapnuté svetlá
Kontrola použitia predných bezpečnostných pásov
(svetelná a zvuková)

Náladové podsvietenie dolnej odkladacej schránky
a držiakov na nápoje
Slnečné clony čelného skla, obe s držiakom lístkov
a kozmetickým zrkadlom
Sklápacie madlá nad dverami vpredu
Sklápacie madlá nad dverami vzadu
Háčiky na kabát vzadu
Držiak na nápoje (2× vpredu, 2× vzadu v stredovej lakťovej opierke)
Držiak na fľaše vo dverách (2× vpredu, 2× vzadu)
Zamykateľná schránka pred spolujazdcom
Dolná odkladacia schránka

Kontrola použitia bezpečnostných pásov vzadu (svetelná a zvuková)

Predná lakťová opierka s čalúnením z umelej kože

Upozornenie nezavretých dverí (svetelné)

Ozdobná hlavica radiacej páky s čalúnením z umelej kože

Upozornenie na nízku hladinu paliva (svetelné)

Elektronická parkovacia brzda

Ozdobná linka na prístrojovej doske v striebornej farbe

USB port v odkladacej schránke a v zadnej konzole (2×)

Prístrojový štít so syntetickou kožou

12V zásuvka v prednej konzole a v lakťovej opierke

Výbava
INTERIÉR

EXTERIÉR

Otváranie krytu nádrže z interiéru

Otváranie 5. dverí pohybom nohy

Opierka výplne predných dverí zo syntetickej kože

Dvojitá koncovka výfuku

Chrómové vnútorné kľučky dverí

LED svetlomety

12V zásuvka v batožinovom priestore

Guide me - funkcia svetlometov

Osvetlenie batožinového priestoru

Automatické výškové nastavenie svetlometov
Automatické svietenie

SEDADLÁ
Sedadlo vodiča elektronicky nastaviteľné v 8 smeroch
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predného sedadla
Odkladacie vrecko na operadle predného sedadla spolujazdca
Zadné sedadlá delené 60:40, sklopné, posuvné

High beam assist - automatické prepínanie diaľkových svetiel
Zadné kombinované svetlá LED
Predné hmlové svetlomety
Obrysové a denné svetlomety LED
Tónované sklá
Zatmavené zadné sklá (vrátane 5. dverí)

3× opierka hlavy zadných sedadiel
Poťah sedadiel látka - syntetická koža

Predné stierače 2-rýchlostné, nastaviteľný cyklovač, ostrekovač

Elektricky ovládaná bedrová opierka na sedadle vodiča

Zadný stierač s cyklovačom a ostrekovačom

Nabíjací kábel

Automatické stierače
Vyhrievanie zadného skla

EXTERIÉR
Pneumatiky 235/55R19 + leštené zliatinové disky
Rezervné koleso 165/90D18 so zliatinovým diskom
Nárazníky vo farbe karosérie

Rozmrazovanie predných stieračov
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie, elektricky nastaviteľné
Vyhrievané spätné zrkadlá
Elektricky sklopné spätné zrkadlá so zabudovanými smerovkami

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla

Antireflexné vnútorné spätné zrkadlo
s automatickým prepínaním (deň/noc)

Otváranie 5. dverí elektromagnetické

výška: 1 690 mm

Rozmery

dĺžka: min. 4 635 mm

šírka: min. 1 855 mm

Technické údaje
TYP
Počet dverí
Palivo
Motor
Pohon
Prevodovka

5
Benzín
2.5l Plug-in Hybrid
E-Four
E-CVT

ROZMERY
Celková dĺžka
Celková šírka
Celková výška
Rázvor
Rozchod kolies

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
mm

vpredu
vzadu

Minimálny polomer otáčania
Svetlá výška

4
1
1
2
1
1

635
855
690
690
600
630
5,7
190

OBJEMY
Počet miest na sedenie

osoby
l
l
l
l
kWh

maximálny objem
zadné operadlá sklopené *
zadné operadlá vzpriamené *

Batožinový priestor
Objem palivovej nádrže
Kapacita batérie

5
1 604
1 168
490
55
18.1

kW (k) / ot.
Nm / ot.

ELEKTROMOTOR
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment

Predný
Zadný
Systémový výkon

kW
Nm
kW
Nm
kW / k

134
270
40
121
225 / 306

PODVOZOK
Riadenie

hrebeňové
kotúčové, vzduchom chladené
kotúčové, vzduchom chladené
MacPherson tlmič
dve priečne ramená
235 / 55R19

predné
zadné
predné
zadné

Brzdy
Zavesenie
Pneumatiky

HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť
Celková hmotnosť vozidla

kg
kg

1 940
2 510

km / h
km / h
km

180
6,0 s
75

VÝKON
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie 0 –100
Dojazd v režime EV

SPOTREBA A EMISIE
V súlade s normou
Spotreba a CO2
emisie

Podľa WLTP **

Kombinovaná spotreba
Kombinované CO2 emisie

l / 100km
g / km

Euro 6d
1,0
22

Ďalšie služby
FINANCOVANIE: Prinášame Vám rýchlu a jednoduchú možnosť, ako financovať kúpu vami vybratého vozidla za výnimočných podmienok.
SUZUKI FINANCE poskytuje kvalitnú ponuku financovania pre všetky modely SUZUKI. Teraz vám ako novinku ponúka financovanie
na štvrtinky, ale tak isto je možné kúpiť si automobil aj na tretinky, či polovice. Podrobnejšie informácie získate u našich predajcov.
MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA ZÁRUKY AŽ NA 5 ROKOV: Využite možnosť predĺženia záruky na 4 alebo 5 rokov na nové autá Suzuki a aj
autá, ktoré sú v už prevádzke do veku 36 mesiacov, alebo majú najazdených max. 100 000 km. Ďalšie informácie získate u vášho
predajcu Suzuki.
PROGRAM EASY WAY sa vzťahuje na motor, turbo, prevodovku a systém Mild Hybrid.
Zahŕňa 3 roky záruky a 7 rokov poistenia na všetky komponenty.
SUZUKI ASISTENČNÉ SLUŽBY bezplatne 24 hodín denne počas platnosti záruky na vozidlo v celej Európe v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie
získate u Vášho predajcu Suzuki.
Údaje použité v tomto dokumente majú informatívny charakter. Spoločnosť
MSC- Suzuki Slovensko, o. z., si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom
a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených a popísaných v tomto
dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
Výhradný zástupca značky Suzuki v SR:
MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.
Westend Tower, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Suzuki.

* Merané metódou VDA.

cm3
mm

A25A-FXS
4
16
2 487
87,5 × 103,4
14,0:1
136 (185) / 6 000
227 / 3 200 - 3 700
Priame a nepriame vstrekovanie

** Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle.

MOTOR
Typ
Počet valcov
Počet ventilov
Zdvihový objem
Vŕtanie × zdvih
Kompresný pomer
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Palivová sústava

