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STIJLVOL, SPORTIEF EN
HEEL VEEL FUN
Wanneer je de Swift voor het eerst ziet, ben je gelijk verkocht door het strakke,
kenmerkende design. Zodra je instapt en de motor start, geniet je van het
gevoel dat de auto je geeft. De Swift is een auto voor mensen met passie voor
autorijden en oog voor detail. Voor mensen die niet bang zijn om hun stempel
op de stad te drukken.

GENIET VAN ELKE REIS
De Swift is al sinds het begin dé sportieve hatchback die leuk is om in te rijden.
De auto is stijlvol, reageert snel en zit boordevol slimme technologie. Zo kun jij je
concentreren op het hebben van plezier. Ervaar het onmiskenbare gevoel zelf.

ONTWORPEN OM OP TE VALLEN
Van de gedurfde grille met chromen accenten tot de gepolijste velgen: dit
is een auto die de aandacht trekt. Strakke carrosserielijnen geven de Swift
een krachtige uitstraling, en details zoals geïntegreerde deurgrepen achter
maken deze auto echt uniek.

GEAVANCEERD, EFFICIËNT,
VERBONDEN
Geavanceerde technologie maakt de Swift nog dynamischer en
spannender om in te rijden. Zo vermindert het Smart Hybridsysteem het brandstofverbruik en zorgen rijhulpsystemen zoals
noodremassistentie en Vehicle Sway Warning voor een veilige
rit. Ondertussen houdt het Suzuki Multimedia Systeem je
geëntertaind en verbonden.

PRESTATIES DIE JE KUNT VOELEN
Wendbaar, reactief en opwindend: alles wat je nodig hebt als je een scherpe bocht
indraait of een snelweg op gaat. De Dualjet-motor met standaard Smart Hybridtechnologie is pittig en zuinig en het direct reagerende onderstel geeft je een
gevoel van controle en precisie, wat een nog betere rijervaring geeft.
NIEUWE SUPERZUINIGE
1.2 DUALJETMOTOR
Voor een hoge thermische efficiëntie is
elke cilinder van de nieuwe superzuinige
1.2 Dualjet-motor uitgerust met dubbele
injectoren. Door de toepassing van een
kleinere

verbrandingsruimte

en

een

verbeterde koeling springt de motor zeer
efficiënt met brandstof om. De Variable
Valve Timing (VVT) draagt ook bij aan een
lager verbruik omdat deze al vanaf lage
toerentallen zijn werk doet. Een andere
verbetering is een oliepomp met variabele
capaciteit die bij lage motortemperaturen
een lage hydraulische druk handhaaft. De
zuigers maken gebruik van een elektronisch
geregelde koeling die koelverlies en het
‘kloppen’ van de motor onderdrukken.

COMPACTE ELEKTROMOTOR EN LITHIUM-ION-ACCU
OM DE MOTOR TE ONDERSTEUNEN

ALLGRIP, ONGEACHT DE
RIJOMSTANDIGHEDEN

Voor een nog lager brandstofverbruik en een lage uitstoot wordt de 1.2

AllGrip Auto is het ultieme 4WD-systeem.

Dualjet-motor ondersteund door Smart Hybrid-technologie. Het hart van deze

Zodra het signaleert dat de voorste twee

slimme technologie is een geïntegreerde, lichte en compacte startgenerator

wielen hun grip op de weg dreigen te

(ISG, Integrated Starter Generator) die ook functioneert als een elektromotor.

erliezen, wordt de aandrijving automatisch

De ISG haalt zijn energie uit een eveneens compacte lithium-ion-accu met een

verdeeld naar alle vier de wielen waardoor

capaciteit van 10 Ah. De in de accu opgeslagen energie helpt bij het starten,

meer grip ontstaat. Geen zorgen dus bij

rijden en accelereren.

rijden op gladde wegen of in onverhard
terrein. Je kunt rustig en veilig blijven rijden;

Accu

Lithium-ion accu
Automatische uitschakeling motor
De motor schakelt automatisch uit en
elektrische systemen, bijvoorbeeld de
airconditioning, worden gevoed door de
lithium-ion-accu. Dat bespaart brandstof.

de Swift doet het werk.

ISG

Herstarten
De lichte en compacte startgenerator (ISG)
zorgt voor een geruisloze en soepele herstart
van de motor*.

WENDBAAR RIJDEN MET EMOTIE
De speciale voor- en achtervering zorgen voor een wendbare rijervaring met een
lineaire stuurrespons en veel rijcomfort. Rijden met de Swift is een genot dankzij
zijn scherpe besturing, aansprekende prestaties en uitstekende stabiliteit op
rechte stukken.

ULTRALICHT EN ULTRASTIJF HEARTECT-PLATFORM
Dankzij de hoge stijfheid van het gloednieuwe ultrasterke en ultralichte Heartectvoertuigplatform is de botsveiligheid verbeterd door de energie die vrijkomt
bij een aanrijding efficiënt te verspreiden. Tegelijkertijd levert de Swift door dit
platform uitstekende prestaties.

Wegrijden/accelereren
De startgenerator (ISG) ondersteunt de
motor bij starten en wegrijden of tijdens het
accelereren. Ook dat bespaart brandstof.

Slim afremmen
De startgenerator slaat de energie die
vrijkomt tijdens het remmen op in de
lithium-ion-accu.

* De werking is afhankelijk van bepaalde omstandigheden, zoals de status van de lithium-ion-accu.

Automatische airconditioning.

Handbediende airconditioning.

AIRCONDITIONING MET
SLIMME BEDIENING
Het bedieningspaneel van de automatische
airconditioning werkt zeer intuïtief. Een
contrastrijk LCD-scherm zorgt voor een
duidelijke afleesbaarheid. Ook de handmatig
instelbare airconditioning is prettig in gebruik,
met een eenvoudige bediening voor meer
gebruiksgemak.

STIJLVOL, FUNCTIONEEL, VERFIJND

Handgeschakelde 5-versnellingsbak.

Neem plaats achter het stuur en zie hoe de strakke, elegante lijnen en de aandacht
voor detail zorgen voor een comfortabelere en efficiëntere rijervaring. De cilindrische
meters, de cockpit-achtige middenconsole en het sportieve D-vormige stuur geven je
zelfvertrouwen voordat je de motor start.

Automatische
CVT-transmissie.

CVT-transmissie met
schakelpeddels.

SUZUKI MULTIMEDIA SYSTEEM
Het centraal geplaatste touchscreen is net zo intuïtief te bedienen als
je smartphone. Verbind je smartphone via Bluetooth of USB-kabel om
je apps te gebruiken via het touchscreen, dat bovendien is voorzien van
functies om de radio, de achteruitrijcamera en de navigatie te bedienen.

OPVALLENDE EN STIJLVOLLE METERS
Het glanzende, satijnachtige chroom dat het zwarte interieur
van de Swift accentueert, siert ook de twee belangrijkste en
zeer gedetailleerd geschaalde meters in het instrumentarium.
Ze zijn op stijlvolle wijze ingedeeld en voorzien van rode en

witte accenten. Het opvallende, sportieve ontwerp van de
twee meters wordt onderstreept door het LCD-kleurendisplay
ertussen, met onder meer een klok-weergave die de uitstraling
heeft van een chronograaf horloge.

Via Apple CarPlayTM kun je je iPhone
gebruiken voor telefoongesprekken,
beluisteren van je favoriete muziek,
ontvangen/verzenden van berichten
en het krijgen van routeaanwijzingen.
Alles gemakkelijk met gesproken
opdrachten via Siri of door op het
audiodisplay te tikken.
Android AutoTM is ontworpen om je
zo min mogelijk af te leiden, zodat je
tijdens het rijden kunt gebruikmaken
van Google-diensten als Google Maps
en Google Play Music. De Android
Auto-app is verkrijgbaar in de Google
Play Store.

Weergave
G-krachten van
eerdere ritten.

Real-time
weergave
vermogen en
koppel.

Weergave
acceleratie en
afremmen
eerdere ritten.

Real-time
weergave
snelheid (digitale
snelheidsmeter).

Met MirrorLinkTM verschijnen diverse
apps van je smartphone op het
touchscreen in de Swift. Daardoor kun
je eenvoudig in de auto gebruikmaken
van je smartphone.

ook het verbruik en de batterijstatus van het Smart Hybridsysteem zie je hier terug.

Meer uitleg over Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink en informatie
over welke smartphones compatible zijn met deze systemen vind je op
www.suzuki.nl/multimedia.

Weergave
ondersteuning
motor en
energiestroom.

Weergave
Adaptive
Cruise Control:
ingestelde
rijsnelheid en
afstand tot
voorligger.

Weergave huidig
en gemiddeld
brandstofverbruik
o.b.v. eerdere
ritten.

LCD-KLEURENDISPLAY
Het geavanceerde 4,2” grote LCD-kleurendisplay laat nuttige
en sportieve informatie zien. Zoals vermogen, koppel en
acceleratiegegevens. Ja, tot zelfs G-krachten aan toe! Maar

KLAAR VOOR JOUW LEVEN
Als je in de Swift rijdt, geniet je net zoveel van de reis als van
de bestemming. Pak je koffers voor een avontuur, of het nu een
dagje shoppen of een lang weekend weg is. De Suzuki Swift
past zich aan jouw leven aan en brengt je comfortabel en stijlvol
heen en terug.

RUIMTE DIE JOUW PLEZIER
VERGROOT
De ruime bagageruimte in de nieuwe Swift zorgt
ervoor dat jij meer mee kunt nemen, en dankzij
de neerklapbare rugleuningen achterin past alles
wat je nodig hebt in de auto. Dankzij de lage
zitposities is er voldoende zitruimte – ook rondom
het hoofd. Daarnaast biedt de Swift diverse handige,
gebruikersvriendelijke opbergruimtes die altijd binnen
handbereik zijn.

Dashboardkastje.

Twee bekerhouders voorin.

Portiervakken voorin.

Opbergvak in middenconsole.

Opbergvak in rugleuning
passagiersstoel.

USB-poort en
AUX-aansluiting.

Bekerhouder achterin.

Fleshouder in portieren
achterin.

VOL SLIMME TECHNOLOGIE
SUZUKI SAFETY SYSTEM

Een modern leven vraagt om een moderne auto. Daarom is de

De millimeter-wave radar houdt de afstand tot de voorligger in de

Swift uitgerust met: tal van slimme functies die jou helpen het

schade na een aanrijding zoveel mogelijk te beperken.

rijden gemakkelijker en veiliger te maken. De Swift is een auto die
je kunt vertrouwen en die elke rit zo aangenaam mogelijk maakt.

gaten, met als doel je te helpen een aanrijding te voorkomen of de

Het Suzuki Safety System bestaat uit:
Adaptive Cruise Control (ACC)
Radar Brake Support (RBS)

SUZUKI SAFETY SYSTEM PRO
Dit geavanceerde systeem helpt je om een aanrijding met een
voorligger – en zelfs voetgangers – te voorkomen of de schade bij
een aanrijding zoveel mogelijk te beperken. Het maakt daarvoor
gebruik van een millimeter-wave radar, een monoculaire camera en
een lasersensor die achter de voorruit is bevestigd.
De camera blinkt uit in detectie van voorliggers op de middellange
tot lange afstand en kan ook voetgangers detecteren. De lasersensor richt zich op detectie op korte afstand en in het donker.
Samen met de dodehoekdetectie en de radar is dit het meest
uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen.
Het Suzuki Safety System Pro bestaat uit:
Adaptive Cruise Control (ACC)
Blind Spot Monitor (BSM)
Dual Sensor Brake Support (DSBS)
High Beam Assist
Lane Departure Prevention & Lane Departure Warning
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Traffic Sign Recognition
Vehicle Sway Warning

SUZUKI SAFETY SYSTEM
De Swift zit vol veilige en handige technieken, zoals Radar Brake Support. Dit systeem

onvermijdelijk, dan remt het systeem zelfstandig om een aanrijding te voorkomen – of de

kijkt continu met je mee tijdens het rijden en remt de Swift af om ongelukken te

gevolgen daarvan in elk geval te beperken. Behalve Radar Brake Support is ook Adaptive

voorkomen wanneer nodig. De Swift waarschuwt je als een aanrijding dreigt met

Cruise Control onderdeel van het Suzuki Safety System. Deze geavanceerde cruise control

een voorligger die vaart mindert of plotseling remt. Als je zelf niet hard genoeg remt, dan remt

houdt automatisch afstand tot je voorligger, voor een zo comfortabel mogelijke rit.

de auto zelf automatisch harder, zo nodig met het maximale remvermogen. Is een botsing

RADAR BRAKE SUPPORT

ADAPTIVE CRUISE CONTROL*

1. Waarschuwing Als het systeem signaleert dat er een kans is op een aanrijding, dan gaat er een
lampje op het dashboard branden en hoor je een alarm.

Met de Adaptive Cruise Control houd je dankzij een millimeter-wave radar automatisch afstand

Alarm

tot je voorligger. Er zijn drie mogelijkheden**. Als er geen sprake is van een voorganger,
handhaaft het systeem de door jou ingestelde snelheid (van 40 t/m 160 km/u).
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* Ook de camera en de laser hebben grenzen in wat ze kunnen. Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en
applies the brake.rijd altijd veilig.
Display Lampje

** Reikwijdte is afhankelijk van de snelheid van de auto.
Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je Swift.

SUZUKI SAFETY SYSTEM PRO
Het meest uitgebreide veiligheidspakket is het Suzuki Safety System Pro. Met dit pakket aan

Departure Prevention helpt om tijdens het rijden niet onbedoeld uit je rijstrook te geraken en

systemen heb je nog meer actieve ondersteuning tijdens het rijden. Zo helpt Blind Spot

High Beam Assist schakelt automatisch je grootlicht aan en uit zodat je altijd maximaal zicht

Monitor je om auto’s in je dode hoek in de gaten te houden en kijkt Rear Cross Traffic Alert met

hebt zonder tegenliggers te verblinden. Uiteraard is ook Adaptive Cruise Control onderdeel van

je mee wanneer je achteruit uit een parkeervak rijdt om kruisend verkeer op te merken. Lane

dit pakket.

DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT

BLIND SPOT MONITOR
Blind

1. Waarschuwing Als het systeem signaleert dat er een kans is op een aanrijding, dan gaat er een
lampje op het dashboard branden en hoor je een alarm.

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

2. Licht remmen Reageer je niet op het alarm en neemt het risico op een aanrijding toe? Dan begint
Alarm
Auto remt licht af
de auto licht af te remmen.

Display
Display
Display
Display

Alarm
Alarm

Auto remt licht af
Auto remt licht af

Alarm

Auto remt licht af

Lampje
Lampje
Lampje
Lampje

Alarm

Bestuurder remt
Auto levert extra remkracht

3. Remassistent Rem je nu zelf ook, dan remt de autoBestuurder
met extra kracht
remt met je mee.

Alarm
Alarm
Alarm

Alarm

Auto levert extra
Bestuurder
remt remkracht
Auto levert extra remkracht
Bestuurder remt
Auto levert extra remkracht

Auto remt automatisch
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Auto remt
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Display
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Auto remt automatisch
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van je Swift.

LANE DEPARTURE PREVENTION

HIGH BEAM ASSIST

Dit systeem is bij een rijsnelheid tussen de 60 en 160 km/uur in staat om met behulp

Bij snelheden van 40 km/uur of hoger past High Beam Assist de intensiteit van de koplampen

van de monoculaire camera de markering van de rijstrook aan weerszijden van de Swift te

automatisch aan van grootlicht naar dimlicht en vice versa, afhankelijk van eventuele

zien. Detecteert het dat je onbedoeld over de lijnen gaat, dan helpt de stuurbekrachtiging

tegenliggers en de rijomstandigheden.

je automatisch om de Swift weer terug in zijn rijstrook te brengen. Lane Departure
Prevention werkt nauw samen met Lane Departure Warning. Rijd je harder dan
60 km/uur, dan schakelt dit systeem in dat de rijrichting van de Swift voorspelt.
Wijk je daarvan af, dan gaat er een lampje branden en voel je het stuur trillen om je te

Schakelt
automatisch
terug naar
grootlicht

Grootlicht

waarschuwen.

Schakelt
automatisch
naar dimlicht

Stuurcorrectie bestuurder
Assistentie stuurbekrachtiging
When high als
beam
deemedis.
Grootlicht
datuse
mogelijk

Rijrichting met assistentie en stuurcorrectie bestuurder
Rijrichting zonder stuurcorrectie bestuurder

appropriate High beam

After
detecting
oncoming or
Bij
detectie
vanlights
eenof
tegenligger
precedingHBA
vehicle
Automatically
schakelt
automatisch
over
switches to low beam
naar dimlicht.

When
oncoming orgepasseerd,
preceding vehicle
Is
de tegenligger
dan
no longer HBA
present
Automatically
schakelt
automatisch
terug
switches back to high beam
naar grootlicht.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

VEHICLE SWAY WARNING
Bij snelheden van 60 km/uur of hoger houdt dit systeem je rijgedrag in de gaten. Mocht dit
afwijken van het gangbare rijgedrag als gevolg van bijvoorbeeld vermoeidheid, dan geeft het
systeem een visuele en auditieve waarschuwing.

Dit systeem herkent verkeersborden langs de weg, bijvoorbeeld waarop een maximale snelheid
staat afgebeeld. Een display in de auto herinnert je aan deze toegestane snelheid. Het systeem
kan tot drie verkeersborden tegelijkertijd herkennen.
Display

Display

Lampje

Waarschuwing
Herkent verkeersbord vóór passeren

PARKEERSENSOREN ACHTER
Sensoren in de achterbumper detecteren objecten tijdens in- en uitparkeren en attenderen
je hierop met een lampje in het dashboard en een waarschuwingssignaal.

Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je Swift.

Toont verkeersbord in display na passeren

HOE SPORTIEF WIL
JE HET HEBBEN?
De sublieme rijeigenschappen van de vijfdeurs Swift
Sport toveren een lach op je gezicht. De krachtige

Spoiler in carrosseriekleur

1.4-liter Boosterjet-motor (95 kW/129 pk) doet je
hart sneller kloppen van enthousiasme. Krachtig
en tegelijkertijd zuinig dankzij de toepassing van de
Smart Hybrid-technologie, goed voor een boost van
nog eens 10 kW/14 pk. Met de handgeschakelde
zesversnellingsbak schakel je als het moet vanuit
stilstand in slechts 9,1 sec. naar 100 km/u. De

17” gepolijste lichtmetalen velgen

topsnelheid bedraagt 210 km/u.

Exclusieve Sport-bumper en skidplate voor en achter

Sportuitlaat

NEEM DE BOCHT
NET EVEN SNELLER
Ook in het interieur zet sportiviteit de toon in de Swift
Sport. De speciale sportstoelen met geïntegreerde
hoofdsteunen staan niet alleen stijlvol, ze houden je
stevig op je plek wanneer je besluit dat ene bochtje net
even sneller te nemen dan gebruikelijk. De sportieve
rood/zwarte hoogglans accenten in het ruime interieur
herinneren je eraan dat je in de sportiefste Swift van het
moment rijdt.

Handgeschakelde zesversnellingsbak

Dashboard- en interieuraccenten in zwart/rood hoogglans

Sportstoelen voorin

SPORTIEF, COMFORTABEL ÉN VEILIG
De Swift Sport bewijst dat sportief en comfort prima samengaan. Dus krijg je behalve een sportief en
scherp weggedrag ook het Suzuki Multimedia Systeem, navigatie en een achteruitrijcamera. Dankzij
het Suzuki Safety System Pro met Dual Sensor Brake Support komt de Swift Sport zo nodig volledig tot
stilstand om je te behoeden voor een aanrijding. Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Warning
(LDW) en High Beam Assist (HBA) zijn bovendien standaard.

Dual Sensor Brake Support

DE SUZUKI SWIFT
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KLEUREN
De Suzuki Swift is leverbaar in
verschillende kleuren, waaronder
een aantal two-tone kleuren.
Fervent Red

Pure White Pearl Metallic

Super Black Pearl Metallic

Speedy Blue Metallic

Mineral Gray Metallic

Premium Silver Metallic

Rush Yellow Metallic & Premium Silver Metallic

Champion Yellow

Flame Orange Pearl Metallic & Super Black Pearl

Vind je het lastig om een goede
kleur te kiezen? Kom dan langs
in de showroom om de kleuren
eens in het echt te bekijken,
voordat je een beslissing neemt.

Burning Red Pearl Metallic

Pure White
Pearl Metallic

Super Black
Pearl Metallic

ZNB

ZVR

ZMV

ZWG

ZMW

ZNC

ZWP
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Fervent Red

Speedy Blue
Metallic

Mineral Gray
Metallic

Premium
Burning Red
Silver Metallic Pearl Metallic

Champion
Yellow

Rush Yellow
Metallic

Burning Red
Pearl Metallic

Speedy Blue
Metallic

Flame Orange
Pearl Metallic

Dak
Exterieur
Kleurcode
Comfort, Select & Style
Sport

ZFT

D8A*

D7Z**

C7R**

CFK**
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* Dak uitgevoerd in Premium Silver Metallic.
** Dak uitgevoerd in Super Black Pearl Metallic.
S = Standaard
O = Optie tegen meerprijs
- = Niet leverbaar
Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van
de werkelijkheid.

SUPER SERVICE
De Suzuki Swift wordt standaard met een aantal Super Services geleverd.
Waaronder 6 jaar garantie en de gratis Suzuki Mobiliteit Service. Deze laatste
service zorgt ervoor dat je geen andere pechhulpdienst meer nodig hebt.
Het is belangrijk om je Swift af en toe bij de Suzuki-dealer te laten checken. Zo

SUPER SERVICE IS ALTIJD:
Onderhoud & reparatie door Suzuki-getrainde monteurs
Originele Suzuki-onderdelen
Vooraf een duidelijk kostenplaatje, dus geen verrassingen

kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en voorkom je onnodig hoge

Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer

kosten. Om je Swift in goede conditie te houden heeft de dealer alle kennis in

Garantie op reparatie

huis, want de Suzuki-technici kennen de auto natuurlijk als geen ander en ze
werken altijd met originele onderdelen.

Kijk voor meer info over alle Super Services op suzuki.nl/service.

DE 7 GARANTIES
VAN SUZUKI
tuigd,
Suzuki-rijders zijn al over
ts anders.
die willen nooit meer ie
Dus waarom Suzuki?

SUPER OM
TE RIJDEN
directe
Door z'n lage gewicht en
dynamisch
besturing is een Suzuki
en speels om te rijden.

SUPER
DESIGN

n dat vanbuiten
Iconisch eigenwijs desig
binnen verrassend
compact oogt, maar van
is.
veelzijdig en ruimtelijk

SUPER
ZUINIG
Laag verbruik en
ud.

zeer voordelig in onderho

SUPER
SERVICE

in de buurt
Altijd een Suzuki-expert
die voor je klaarstaat.

SUPER
TECHNOLOGIE
De kracht van bewezen
extra
technologie die Suzuki
veilig maakt.

SUPER
BETROUWBAAR
zuki rekenen
Je kunt altijd op een Su
lige techniek.
dankzij de solide en vei

SUPER
PRIJS

een waardevaste
Met een Suzuki krijg je
voor je geld.
auto met veel uitrusting

youtube.com/suzukinederland.nl

facebook.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl

Importeur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen
Suzuki Klantenservice T 0800 - 4789854

(0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) E klantenservice@suzuki.nl

De auto’s afgebeeld in deze brochure zijn voorzien van opties. Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen. Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden. De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering van producten aan te brengen. De getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder invloed van het
drukproces afwijken van de werkelijkheid. © 2021 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook. Neem contact op
met je Suzuki-dealer over de in Nederland te leveren modellen en kleuren.

99999-30221-BR0

suzuki.nl/auto

