DE NIEUWE
SUZUKI
S-CROSS
De veelzijdige crossover
met een luxe uitstraling

MODELBROCHURE

VERLEG JE GRENZEN
Elke dag brengt weer nieuwe uitdagingen – óf je bereidt je daarop voor, óf je
vraagt je telkens af wat je nu weer overkomt. De nieuwe Suzuki S-Cross maakt
het je altijd gemakkelijk. Zijn stoere SUV-styling en slimme veiligheidssystemen
zijn nog maar het begin. Hij biedt royaal ruimte voor jou en je gezin, vrienden
én je spullen. En dankzij de AllGrip-technologie behoud je in elke situatie de
controle over de auto. Maak je dus geen zorgen over wat je te wachten staat,
met de S-Cross ben jij klaar om je grenzen te verleggen!

AANSPREKEND
SUV-DESIGN
Een goede eerste indruk maken is altijd belangrijk. Maar een
blijvende indruk wordt bepaald door de dieperliggende kwaliteiten.
Die zitten ’m ook in de details: hoe langer je kijkt, des te meer die
je aanspreken. En de Suzuki S-Cross zal je beslist aanspreken!

LED-VERLICHTING
De verlichting straalt energie en stoerheid uit. Zowel de
koplampen als de achterlichtunits zijn elk voorzien van drie
LED-elementen voor een dynamisch aanzien. De LED’s in de
koplampen dienen ook als dagrijverlichting.

GESTILEERDE GRILLE
Met zijn indrukwekkende grille, uitgevoerd in zwarte pianolak,
onderscheidt de S-Cross zich direct. Het Suzuki-logo is
geplaatst op een horizontale, verchroomde strip die de
krachtige uitstraling van de grille verder versterkt.

STOER EN SOLIDE
De hoekige wielkasten geven de carrosserie extra karakter.
Stoere, zilvergrijze panelen op de onderbumper voor en achter
accentueren de solide uitstraling van deze zelfverzekerde SUV.

GEÏNTEGREERDE DAKRELING
De geïntegreerde, zilverkleurig geanodiseerde aluminium
dakreling is even fraai als functioneel met zijn scherpe,
aerodynamische vormgeving.

INDRUKWEKKENDE
RUIMTE
Ook het interieur maakt grote indruk. De Suzuki S-Cross voelt
bijzonder ruim dankzij zijn grote voorruit en het riante uitzicht
naar opzij. Stap in en zie wat je altijd hebt gemist.

AUTOMATISCHE DUAL-ZONE
AIRCONDITIONING
Dankzij de dual-zone airconditioning kunnen
bestuurder en voorste passagier ieder hun
eigen temperatuurinstellingen kiezen.

VERSTELBARE RUGLEUNING
ACHTERIN
De rugleuning van de achterbank is in
twee standen verstelbaar om het zitcomfort
te verhogen ofwel de bagageruimte
te vergroten.

RUIMTELIJK INTERIEUR
De interieurruimte zowel voorin als achterin maakt het voor elke inzittende gemakkelijk om te ontspannen en te genieten van de rit.

STOELBEKLEDING
De elegante, ergonomisch gevormde stoelen
zijn aan de zijkanten met echt leder bekleed
en in het midden met kunstleder met een
verfijnd golvend patroon dat het stoere
Leer

Stof

karakter van de S-Cross weerspiegelt.
De met stof beklede stoelen zijn van
hetzelfde design, met een reliëfstof voor
de middenpanelen.

PANORAMISCH ZONNEDAK
Dankzij de twee verschuifbare glazen panelen
kan het dak extra ver open. Op elke zitplaats

VERWARMBARE VOORSTOELEN

is het daardoor genieten van de zon, de wind

De Suzuki S-Cross is leverbaar met tweetraps

en de buitenlucht.

verwarming voor beide voorstoelen.

BLIJF IN CONTACT MET
DE BUITENWERELD
Als je op avontuur gaat met de Suzuki S-Cross, dan hoef je het
contact met de buitenwereld niet te verliezen. De S-Cross is
namelijk voorzien van technologie waarmee je altijd connected
blijft met de auto én de wereld om je heen.

SMARTPHONE-CONNECTIVITEIT
Verbind je iPhone met de S-Cross om via Apple CarPlay®
telefoongesprekken te voeren, je favoriete muziek af te spelen,
berichten te ontvangen/verzenden en navigatieaanwijzingen te
ontvangen – alles met gesproken opdrachten via Siri of door op
de display te tikken. Apple CarPlay® is draadloos te verbinden bij
het Suzuki Media Display met 9” scherm.

SUZUKI MEDIA DISPLAY
De touchscreen van het audiosysteem biedt de nieuwste digitale functies voor optimaal gebruiksgemak,
inclusief Apple CarPlay®, Android Auto™, stemherkenning en handsfree telefoneren via Bluetooth®.
Standaardfuncties zijn onder meer: radio en muziek luisteren via USB, iPod en Bluetooth. Je bent altijd op de
hoogte van alle informatie over je S-Cross, want het scherm geeft ook het brandstofverbruik, de resterende

Android Auto™ is ontworpen om je zo min mogelijk af te leiden,

actieradius, de energiestromen van de hybride-aandrijflijn, eventuele waarschuwingen en de beelden van de

zodat je tijdens het rijden kan gebruikmaken van Google-diensten

achteruitrijcamera en de 360°-camera weer. De S-Cross is leverbaar met een 7” Suzuki Media Display of

als Google Maps en Google Play Music. De Android Auto-app is

met een 9" Suzuki Media Display, HD-scherm en een navigatiesysteem dat ook op gesproken commando’s

verkrijgbaar in de Google Play Store.

reageert.

Suzuki Media Display 9"

Suzuki Media Display 7"

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

GENIET VAN
HET LEVEN
De Suzuki S-Cross begrijpt dat je altijd wil genieten van het leven.
Op weg naar je dagelijks werk, als je op avontuur gaat én ook als
je aan een nieuw hoofdstuk in je leven begint. De S-Cross maakt
jouw verwachtingen waar.

FLEXIBELE BAGAGERUIMTE
De in ongelijke delen (60:40) neerklapbare leuning van de achterbank en de in meerdere posities te plaatsen vloer van de bagageruimte maken het vervoer van zeer uiteenlopende
soorten bagage eenvoudig.

CONSOLE BOVENIN

MIDDENCONSOLE

ARMSTEUN ACHTERIN

ARMSTEUN VOORIN

VAK IN RUGLEUNING

De console bovenin, bij de voorruit,

In dit vak vind je een USB-aanslui-

De opklapbare middenarmsteun

De verschuifbare middenarmsteun

Het vak aan de achterzijde van de

is voorzien van handige kaartlees-

ting en voldoende opbergplek voor

achterin bevat twee bekerhouders.

tussen de voorstoelen biedt ook

rugleuning van de rechtervoorstoel

lampjes en een (zonne)brilhouder.

kleine voorwerpen.

bergruimte voor kleine voorwerpen.

is een handige opbergplek voor
kaarten, boeken of een tablet.

DE KRACHT OM
IETS TE BEREIKEN
Je bestemming bereiken moet net zo’n goed gevoel
geven als de mensen of activiteiten die daar op je
wachten. Een innovatieve combinatie van kracht,
efficiency en controle zorgt ervoor dat elke rit in de
Suzuki S-Cross er een is die je niet snel vergeet.

1.4 BOOSTERJET-MOTOR
De Suzuki S-Cross wordt aangedreven door een
krachtige 1.4 Boosterjet-turbomotor met directe
brandstofinspuiting. De turbo met intercooler
voert lucht onder hoge druk naar de cilinders,
zodat de motor al bij lage toerentallen een hoog
koppel levert. De directe brandstofinspuiting
verbetert de efficiency doordat het systeem
nauwkeurig de hoeveelheid brandstof, het
inspuitmoment en de inspuitdruk regelt. Het
brandstofverbruik is verder verlaagd dankzij de
elektrisch geregelde variabele timing van de
inlaatkleppen (VVT), recirculatie van gekoelde
uitlaatgassen (EGR) en een hogere compressieverhouding.

ZESVERSNELLINGSBAK

ZESTRAPSAUTOMAAT

Dankzij de geoptimaliseerde overbrengings

Zorgvuldig op elkaar afgestemde overbrengings

verhoudingen springt de S-Cross zuiniger om

verhoudingen zorgen voor een uitstekende

met brandstof, terwijl hij nog dynamischer

acceleratie, ook vanuit stilstand. En nog belang-

presteert. Daarbij is ook het schakelgevoel

rijker: ze beperken het brandstofverbruik bij een

verbeterd. Verder is de behuizing van de

constant hoge snelheid.

transmissie nu sterker en stijver, wat rijgeluiden
en vibraties onderdrukt.

DE MOGELIJKHEDEN VAN
HYBRIDE-AANDRIJVING
Weten wat je wil en wanneer je dat wil – dát is het intuïtieve gevoel dat de
hybride-aandrijving van de Suzuki S-Cross zijn bestuurder biedt.
Of het nu gaat om zo weinig mogelijk brandstof te verbruiken als je rustig
rijdt of om juist extra vermogen te bieden wanneer je dat nodig hebt.

48V-12V gelijkstroomomvormer

48V SHVS MILD HYBRID SYSTEM
De nieuwe Suzuki S-Cross is voorzien van een 48-volt SHVS mild hybrid-aandrijflijn
(‘Smart Hybrid Vehicle by Suzuki’). Het systeem omvat een 48-volt ISG (Integrated
Starter Generator) die ook dient als elektromotor, een 48-volt lithium-ion-accu en
een 48-12-volt gelijkstroomomvormer. Met het vier keer hogere voltage dan de
conventionele 12 volt wint het systeem veel meer energie terug uit afremmen en
vertragen. Daarmee wordt de verbrandingsmotor krachtiger ondersteund, wat het
verbruik én de prestaties verbetert. Bij normaal rijden verlaagt het systeem vooral
het brandstofverbruik. Maar wanneer de bestuurder om extra snelle acceleratie
vraagt, levert het systeem ook extra trekkracht (op twee manieren: Torque-fill
control en Torque boost). Ten slotte laat de elektromotor de benzinemotor

48V lithium-
ion-accu

stationair draaien als de bestuurder het gas loslaat of remt – daardoor daalt het
gemiddelde verbruik nog verder.

48V ISG

TORQUE-FILL CONTROL

TORQUE BOOST

ELEKTRISCH STATIONAIR

Torque-fill control verbetert de acceleratie door direct de

Torque boost versoepelt de acceleratie door met extra

Als je ontkoppelt om te vertragen en het motortoerental

extra trekkracht van de elektromotor te leveren terwijl

trekkracht van de elektromotor het totale koppel te

daalt, dan houdt de elektromotor de verbrandingsmotor

de verbrandingsmotor zijn koppel opbouwt.

verhogen totdat de turbo in actie komt.

op stationair toerental. Dat minimaliseert het brandstofverbruik. Doordat de motor wel blijft draaien, komt de
S-Cross weer in beweging zodra je dat wil.

Koppel (Nm)

Koppel (Nm)

Motortoerental

Door bestuurder gevraagde trekkracht
(= koppel verbrandingsmotor + koppel van ISG)

Motortoerental
naar stationair

Beschikbaar koppel verbrandingsmotor
Torque boost
Door bestuurder gevraagde trekkracht
(= koppel verbrandingsmotor + koppel van ISG)

Torque-fill control

Beschikbaar koppel verbrandingsmotor
Tijd

Koppelingspedaal ingetrapt

T.p.m.

Versnellen
Moment waarop bestuurder
gaspedaal intrapt

Transmissie
in neutraal,
koppelingspedaal los

Automatische
uitschakeling motor
Tijd

ALLGRIP OP ELKE
ONDERGROND
De Suzuki S-Cross is een allround SUV die je in elke situatie de
controle laat behouden dankzij AllGrip Select. Met deze door
Suzuki in eigen huis ontwikkelde vierwielaandrijvingstechnologie
ben jij elke ondergrond de baas.

KEUZE UIT VIER RIJMODI
Met behulp van de keuzeknop kun je een van de vier elektrisch aangestuurde
rijmodi selecteren: Auto, Sport, Snow of Lock. Met slechts één druk op de
knop switch je eenvoudig naar een andere rijstijl.

AUTO

SPORT

Om zuinig te rijden. Schakelt automatisch

Voor een sportievere rijstijl. Je kunt

naar vierwielaandrijving als de S-Cross dreigt

strakker de bocht door en de motor

te slippen.

reageert sneller. Brengt indien nodig meer
aandrijfkracht naar de achterwielen.

SNOW

LOCK

Voor optimale grip en stabiliteit in de

Sta je vast in de modder, of in de sneeuw? Lock

sneeuw, vooral bij accelereren, op

brengt de aandrijfkracht naar de achterwielen.

onverhard en/of glad wegdek.

Schakelt automatisch naar de Snow-modus bij
een snelheid van 60 km/uur.

BESCHERMING
RONDOM
Het fijne gevoel dat je overal kunt komen wordt alleen
overtroffen door de wetenschap dat de veiligheidstechnologie
van Suzuki waakt over jouw veiligheid en dat van je
passagiers. Geavanceerde actieve veiligheidsvoorzieningen
en de nieuwste sensor- en digitale technologieën werken
samen om het reizen in de Suzuki S-Cross zo veilig,
comfortabel en ontspannend mogelijk te maken.

MEER OGEN
OP DE WEG
Veilig autorijden betekent dat je je ogen op de weg houdt
en je focust op wat er voor en rond de auto gebeurt.
De camera’s en sensoren waarmee de Suzuki S-Cross is
uitgerust, maken dat voor jou een stuk eenvoudiger.

SUZUKI SAFETY SYSTEM (PRO)
Suzuki wil met zijn auto’s veiligheid en gemoedsrust
bieden in allerlei verkeerssituaties. Een van de
belangrijkste aspecten van een zorgeloos bezit en
comfortabel gebruik van je Suzuki S-Cross is het
vertrouwen in de auto in alle denkbare situaties.
Suzuki Safety System (Pro) maakt het rijden gewoon
nog veel plezieriger.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) MET STOP & GO
De Adaptive Cruise Control in combinatie met de zestrapsautomaat is voorzien van een stop-/startfunctie.
Het bewaart een veilige afstand tot de voorganger door automatisch te remmen of gas te geven en kan zo
nodig de S-Cross zelfs volledig tot stilstand brengen en vervolgens weer laten accelereren als de voorligger
binnen twee seconden weer gaat rijden, zoals in langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Op handgeschakelde
versies werkt de Adaptive Cruise Control zonder automatische stop-/startfunctie.
DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT (DSBS)
Terwijl je onderweg bent, bepalen een camera en een laser continu of er een aanrijding dreigt met een
ander voertuig of een voetganger. Detecteert het systeem een mogelijke aanrijding, dan waarschuwt het de
bestuurder of remt het de auto ook automatisch af – afhankelijk van de situatie.

HILL-HOLD CONTROL
De Hill-Hold Control zorgt ervoor dat de S-Cross niet achteruitrolt als je het rempedaal loslaat.

LANE DEPARTURE PREVENTION
Als je bij snelheden boven de 60 km/uur je rijstrook dreigt te verlaten zonder dat je richting aangeeft, voert
het systeem een stuurcorrectie uit via de elektronische stuurbekrachtiging om de S-Cross terug te brengen
in zijn oorspronkelijke baan.

LANE DEPARTURE WARNING
De camera van deze veiligheidsfunctie detecteert de lijnen van jouw rijstrook en waarschuwt je met een
visuele en auditieve waarschuwing als je die rijstrooklijnen overschrijdt.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Dit systeem herkent verkeersborden langs de weg, bijvoorbeeld waarop de maximumsnelheid staat
vermeld, of een inhaalverbod. De display in de S-Cross herinnert je aan de maximumsnelheid of het
inhaalverbod. Het systeem kan drie verkeersborden tegelijkertijd herkennen en weergeven.

WEAVING ALERT
Bij snelheden boven de 60 km/uur houdt dit systeem je rijgedrag in de gaten. Mocht dat afwijken van je
gangbare rijgedrag, bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid, dan geeft het systeem je een visuele en
auditieve waarschuwing.
Ook de camera en de laser hebben grenzen aan wat ze kunnen.
Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en rijd altijd veilig.
Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het
juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je S-Cross.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)
Blind Spot Monitor is onderdeel van het Suzuki Safety System Pro en waarschuwt je door middel van een
snel knipperend waarschuwingslampje in de buitenspiegel als zich een voertuig in de dode hoek bevindt.
Blind Spot Monitor signaleert voertuigen bij of in de dode hoek aan beide zijden van de auto.

VEILIGHEID
STAAT VOOROP
Je weet nooit wanneer de bliksem inslaat, dus het is goed
om te weten dat de Suzuki S-Cross is voorzien van de
nieuwste voorzieningen die je in elke situatie kunnen helpen.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
Rear Cross Traffic Alert is onderdeel van het Suzuki Safety System Pro. Als je met de
S-Cross achteruit rijdt, bijvoorbeeld uit een parkeervak, dan helpt deze functie je om
aanrijdingen te voorkomen. Merken de sensoren een naderend voertuig op in of bij de
dode hoek, dan klinkt een waarschuwingssignaal, knippert het waarschuwingslampje in de
buitenspiegel en verschijnt een bericht in de multifunctionele display.

360°-CAMERA
De Suzuki Media Display met 9” scherm is standaard voorzien van een 360°-camera. Het 360°-overzicht
van de situatie zorgt voor extra veiligheid en gebruiksgemak. Het systeem omvat vier camera’s (aan de
voor- en achterzijde en links en rechts op de auto) om diverse weergaven mogelijk te maken – inclusief een
3D-weergave voor veilig wegrijden en weergave in vogelvluchtperspectief voor veilig parkeren.

3D-weergave

Weergave in vogelvluchtperspectief

PARKEERSENSOREN VOOR EN ACHTER
Ultrasonische sensoren in de voor- en achterbumper detecteren obstakels en waarschuwen de bestuurder
met geluidssignalen en symbolen op de multifunctionele informatiedisplay.

Piep
Piep

KLEUREN
De kleur van een auto is heel
persoonlijk. Daarom is de
Suzuki S-Cross leverbaar in
8 verschillende kleuren. Vind je
het lastig om een goede kleur
te kiezen? Kom dan langs in de

White (26U)
Standaard op Comfort, Select en Style

Silky Silver Metallic (ZCC)
Optie op Comfort, Select en Style

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
Optie op Comfort, Select en Style

Cool White Pearl (ZNL)
Optie op Comfort, Select en Style

Canyon Brown Pearl (ZQ3)
Optie op Comfort, Select en Style

Sphere Blue Pearl (ZQ4)
Optie op Comfort, Select en Style

Energetic Red Pearl (ZQ5)
Optie op Comfort, Select en Style

Titan Dark Gray Pearl Metallic (ZZZ)
Optie op Comfort, Select en Style

showroom om de kleuren eens
in het echt te bekijken, voordat je
een beslissing neemt.

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken
van de werkelijkheid.

ACCESSOIRES
Personaliseer jouw nieuwe Suzuki S-Cross met verschillende accessoires voor zowel
het exterieur als het interieur, zodat hij helemaal aansluit bij jouw unieke stijl!
We hebben diverse accessoires waarmee je jouw S-Cross net dat beetje extra geeft.
Vraag je dealer naar de mogelijkheden of raadpleeg de prijzen- en specificatieslijst.

SUPER SERVICE
De Suzuki S-Cross 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 S-Cross af en toe bij de Suzuki-dealer te laten

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

checken. Zo kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en voorkom je

Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer

onnodig hoge kosten. Om je S-Cross in goede conditie te houden heeft de

Garantie op reparatie

dealer alle kennis in 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

SUPER OM
TE RIJDEN

SUPER
TECHNOLOGIE

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

De kracht van bewezen technologie
die Suzuki extra veilig maakt.

SUPER
DESIGN

SUPER
BETROUWBAAR

Iconisch eigenwijs design dat vanbuiten compact oogt,
maar vanbinnen verrassend veelzijdig en ruimtelijk is.

Je kunt altijd op een Suzuki rekenen
dankzij de solide en veilige techniek.

SUPER
ZUINIG

SUPER
SERVICE

SUPER
PRIJS

Laag verbruik en
zeer voordelig in onderhoud.

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

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

Suzuki-rijders zijn al overtuigd, die willen nooit meer
iets anders. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki.
Waarom? Dat komt door onze 7 garanties.

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.

99999-61121-BR0

suzuki.nl/auto

