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ULTIEME ULTRACOMPACTE SUV
Wil je je onderscheiden? Kies dan voor de ultieme ultracompacte SUV:
de nieuwe Suzuki Ignis, de enige en leukste mini-SUV in zijn soort!
Dankzij zijn stoere SUV-design en zijn stadse functionaliteit kan geen
enkele andere auto aan de Ignis tippen. Ga hem zelf rijden en maak van
elke reis een avontuur.

THUIS
IN DE STAD
De nieuwe Ignis is ontworpen voor de stad
en bedoeld voor urban ontdekkingsreizigers.
Met zijn ultracompacte afmetingen laat
hij zich gemakkelijk door nauwe straatjes
manoeuvreren – en met de looks van een
SUV en de capaciteiten van een crossover
was rijden in de stad nog nooit zo leuk.

ICONISCH
DESIGN
Opvallend, oogverblindend, gedurfd. Reken
maar dat je opvalt in de nieuwe Ignis. Vanuit elke
hoek gezien is hij uniek, met zijn LED-koplampen,
stoerder vormgegeven bumpers, de skidplate
voor en achter en zijn nieuwe grille. De Ignis is
nadrukkelijk aanwezig, ook door zijn swingende
kleuren en fraaie afwerking. Rijd in stijl!

COMPACT EN OOK RUIM
Laat je niet misleiden door zijn ultracompacte afmetingen − de nieuwe Ignis heeft een ruime en flexibele bagageruimte, die hem
ook perfect geschikt maakt voor een weekendje eropuit.

Hoogte: 950 mm
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Max. breedte:
1.160 mm

Max. lengte:
1.180 mm (1.280 mm*)

* Achterbank geheel naar voren geschoven

Ignis 2WD-uitvoering met in delen (50:50) neerklapbare

Achterbank rechtop

achterbank

Eén deel van de achterbank neergeklapt

Achterbank geheel neergeklapt

IN DELEN NEERKLAPBARE ACHTERBANK
Dankzij de verschuifbare en in gelijke delen neerklapbare achterbank is de bagageruimte van de Ignis makkelijk te vergroten. Met de achterbank
in zijn geheel neergeklapt, heb je maximaal 514 liter aan ruimte voor je dagelijkse boodschappen en bagage.

KENMERKEND INTERIEUR
Stap in de Ignis en ervaar de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen. Het audiosysteem bevat een touchscreen die net zo gemakkelijk te bedienen is als een smartphone.

SUZUKI MULTIMEDIA SYSTEEM

Via Apple CarPlay kun je je iPhone gebruiken voor

De centraal geplaatste touchscreen is net zo

Android AutoTM is ontworpen om je zo min

Met MirrorLinkTM verschijnen de diverse apps

telefoongesprekken, beluisteren van je favoriete

mogelijk af te leiden, zodat je tijdens het rijden

van je smartphone op de touchscreen in de

intuïtief te bedienen als je smartphone. Verbind

muziek, ontvangen/verzenden van berichten en

kan gebruikmaken van Google-diensten als

Ignis. Daardoor kun je eenvoudig in de auto

je smartphone via Bluetooth of USB-kabel om

het krijgen van routeaanwijzingen – alles met

Google Maps en Google Play Music. De Android

gebruikmaken van je smartphone.

je apps te gebruiken via de touchscreen. Die is

gesproken opdrachten via Siri of door op de

Auto-app is verkrijgbaar in de Google Play Store.

bovendien voorzien van functies om de radio, de

audiodisplay te tikken.

achteruitrijcamera en de navigatie te bedienen.

INSTRUMENTENPANEEL

BEDIENING VAN DE AUDIO

KLEURENVARIATIE

Een informatiedisplay in het modieuze instrumenten

Met de gebruiksvriendelijke schakelaars op het

Het contrast van zwart en wit op het instrumenten

paneel geeft je essentiële informatie over het

stuurwiel kun je het volume van de radio regelen,

paneel is eenvoudig, maar maakt een krachtige

verbruik, de buitentemperatuur, de tijd en de

switchen tussen bijvoorbeeld radio en Bluetooth

indruk. Afhankelijk van de gekozen exterieurkleur

resterende actieradius. Via de schakelaars op

en de handsfree-telefoonfunctie inschakelen.

zijn de accenten in het interieur uitgevoerd in

het stuur en naast het instrumentenpaneel kun je
kiezen welke informatie je te zien krijgt.
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.

grijs of blauw.

PLEZIERIG EN FUNCTIONEEL
Flexibel, praktisch en vol slimme technologie en voorzieningen die je autorit nog leuker maken. De Ignis is nog veelzijdiger dan je al dacht.

Geniet van de ruimte in de Ignis. Doordat de motor weinig
ruimte nodig heeft, is er extra ruimte voor de inzittenden
voorin en achterin.

Dashboardkastje

Middenconsole met vak en
bekerhouders

Vak in voorste portieren,
met fleshouder

Fleshouder in portieren
achter

Centrale bekerhouder
achterin

9,4 m

Meer zicht op
ooghoogte

165 mm
2WD: 18,6°
4WD: 19,9°

2WD: 40,4°
4WD: 39,9°

19,8°
Aanrijhoek onder
voorspoiler

Overrijhoek

Afrijhoek

VERSCHUIFBARE ZITPLAATSEN VOOR
EEN NOG PRAKTISCHER INTERIEUR

OPTIMALE ZITHOOGTE VOOR
MEER COMFORT

VERWARMBARE VOORSTOELEN
Behalve de reguliere verwarming in de Ignis is

UITSTEKENDE WENDBAARHEID EN
OFF-ROADCAPACITEITEN

De zitplaatsen links en rechts achterin zijn

De hoge zitpositie maakt in- en uitstappen

er ook snel werkende stoelverwarming – voor

Met een draaicirkel van slechts 9,4 meter is

los van elkaar in de lengterichting te ver-

gemakkelijk en biedt een beter uitzicht.

nog meer rijcomfort.

de Ignis overal gemakkelijk te manoeuvreren.

schuiven – voor meer beenruimte of meer

Dankzij de grote banden en de grote bodem

bagageruimte, afhankelijk van de situatie –

vrijheid kun je zorgeloos over slechte wegen en

door simpelweg de hendels op de rugleuning

ongelijke ondergrond rijden.

omhoog te trekken.

Zonder hill-hold control

Met hill-hold control

Automatisch remmen
houdt de snelheid laag
(ongeveer 10 km/uur)

KOPLAMPEN MET
‘GUIDE ME’-FUNCTIE

HILL-HOLD CONTROL

HILL-DESCENT CONTROL

CRUISECONTROL

Dit systeem voorkomt voor ongeveer twee

Als dit systeem op een steile helling

De cruisecontrol houdt de ingestelde snelheid

Handig in de avond en op donkere plekken:

seconden dat de Ignis achteruitrolt als je op

signaleert dat afremmen op de motor niet

automatisch aan zonder dat je het gaspedaal

de koplampen blijven desgewenst nog

een helling het rempedaal loslaat om het

voldoende is, activeert het automatisch de

hoeft te gebruiken. Dit voorkomt vermoeid-

10 seconden branden als je de auto verlaat.

gaspedaal in te trappen om weg te rijden.

remmen om de snelheid te beperken, zodat jij

heid wanneer je lange afstanden rijdt en het

je volledig kan concentreren op het sturen.

beperkt het brandstofverbruik doordat het

Andersom werkt het ook: als je de auto vanuit
de verte met de afstandsbediening opent,
kun je de lampen alvast aanzetten.

onnodig gasgeven en remmen voorkomt.

UITSTEKENDE
RIJPRESTATIES
Met zijn alert reagerende motor maakt de
Suzuki Ignis autorijden weer opwindend.

SCHOON, ZUINIG EN VOORDELIG
1.2 SMART HYBRID-AANDRIJFLIJN
De Ignis is standaard voorzien van de nieuwe 1.2-liter Smart

5MT

Hybrid-aandrijflijn. Dankzij de slimme Smart Hybrid-technologie
gaat de nieuwe Ignis uiterst efficiënt om met brandstof en

De overbrengingsverhoudingen

wordt de uitstoot van schadelijke emissies beperkt. Een

van de handgeschakelde vijf

startgenerator (ISG) vormt het hart van de hybrideaandrijving.

versnellingsbak zijn gekozen

De energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in

voor maximale motorefficiency

een nieuwe lithium-ion-accu met een grotere capaciteit. De

en een beschaafd en comfor-

opgeslagen energie voedt bijvoorbeeld de airconditioning,

tabel schakelgevoel.

helpt bij het starten, rijden en accelereren én wordt gebruikt
voor de verlichting en het afspelen van jouw favoriete muziek.

CVT

De Ignis wekt dus energie op en zorgt voor minder verbruik en

Deze continu variabele auto

minder CO2-uitstoot – zonder dat je er íets voor hoeft te doen.

matische transmissie zorgt
voor krachtige acceleratie bij
lage snelheden en een laag
verbruik bij hoge constante

STOP & START-TECHNOLOGIE

snelheid.

Het automatische stop & start-systeem van Suzuki is een milieuvriendelijke oplossing die ervoor zorgt dat de Ignis nog
minder brandstof verbruikt en bovendien minder CO2 uitstoot. Sta je bijvoorbeeld stil voor een verkeerslicht, dan schakelt
de motor automatisch uit. Pas als je de koppeling intrapt, start de motor direct weer automatisch. Zo voorkom je verlies
van brandstof en beperk je de CO2-uitstoot.

MOTOR STOPT AUTOMATISCH

MOTOR HERSTART AUTOMATISCH

WEGRIJDEN / ACCELERATIE

SNELHEID MINDEREN

VEILIGHEID RONDOM
De Ignis is uitgerust met diverse veiligheidstechnieken,
waaronder Dual Camera Brake Support, Lane Departure
Warning en Vehicle Sway Warning. Veiligheid en
bescherming rondom dus.

SUZUKI SAFETY SYSTEM
DUAL CAMERA BRAKE SUPPORT (DCBS)

LANE DEPARTURE WARNING

De Ignis is uitgerust met een dubbele camera achter de voor-

Rijd je harder dan 60 km/uur, dan is het systeem in staat om de markering van de rij-

ruit die, net als het menselijk oog, afstanden kan inschatten

strook aan weerszijden van de auto te zien. Ga je onbewust over die lijnen heen? Dan

en voorwerpen kan herkennen. De camera ziet voetgangers,

gaat er een lampje branden en je voelt het stuur trillen om je voorzichtig te waarschuwen.

voertuigen of kruisende wegen aankomen en neemt maat
regelen als een botsing dreigt. DCBS werkt in vier stappen:

Display Lampje
1. Waarschuwing Als de camera signaleert dat je te hard op iets afrijdt, gaat er een lampje op het dashboard
branden en hoor je een alarm.
Alarm

VEHICLE SWAY WARNING

Display

Rijd je harder dan 60 km/uur en begin je iets te slingeren omdat je per ongeluk aan het
indutten bent of bent afgeleid? Dan word je door het systeem gewaarschuwd met een
2. Licht remmen Reageer je niet op het alarm en neemt het risico op een aanrijding toe? Dan begint de auto licht
af te remmen.
Alarm

alarm en een lampje.

Auto remt
licht af

Display Lampje

Display Lampje

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

Bestuurder remt

Display
Auto levert
extra remkracht

4. Automatisch remmen Is een botsing nagenoeg onvermijdelijk, dan remt de auto automatisch om de botsing te
voorkomen en anders om de schade zo beperkt mogelijk te houden.
Alarm

Auto remt
automatisch

Display Lampje

AUTOMATISCH REMMEN

6 AIRBAGS

Rijd je harder dan 55 km/uur en moet je

Twee airbags voorin, twee zijairbags en

plotseling hard remmen, bijvoorbeeld omdat

twee gordijnairbags voor en achter zijn

je op een file stuit, dan geeft de Ignis auto

standaard op de Ignis.

matisch een alarmlichtsignaal af aan de auto’s
Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je Ignis.

achter je.

ALLGRIP AUTO
AllGrip Auto zorgt ervoor dat je veilig en comfortabel kunt blijven rijden op een
glad wegdek door sneeuw, ijzel of modder of onverhard terrein, zonder dat je
zelf naar vierwielaandrijving hoeft over te schakelen.
Zodra AllGrip Auto signaleert dat de voorste twee wielen hun grip op de weg
dreigen te verliezen, wordt de aandrijving automatisch verdeeld naar alle vier
de wielen waardoor meer grip ontstaat. Geen zorgen dus bij gladde wegen of in
onverhard terrein. Je kunt rustig en veilig blijven rijden; de Ignis doet het werk.
ALLGRIP GEEFT JE:
Rust, veiligheid en zelfvertrouwen
Extra veel rijplezier in moeilijke rijomstandigheden
Nieuwe wegen om in te slaan

UNIEKE ACCESSOIRES
Maak je Ignis nog persoonlijker met een upgrade van onze unieke accessoires.

SUV-LOOKS

ACCENTKLEUREN

Exterieuraccessoires om je Ignis een nog krachtigere uitstraling

Kies de accentkleur voor het exterieur en/of het interieur en geef

te geven.

jouw Ignis een persoonlijke tint.

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

Fervent Red (ZNB)

Flame Orange Pearl
Metallic (ZWD)

White (26U)

* Voorzien van in accentkleur uitgevoerde grille, buitenspiegelkappen, wielstriping en
striping op de carrosserie.

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

Fervent Red (ZNB)
* Uitgerust met zwart-zilverkleurig gepolijste lichtmetalen 16-inchwielen, brede
stootlijsten, dakspoiler, striping op de motorkap en een verchroomde sierlijst op
de achterklep.

Dazzling Orange
Metallic (QCW)

Medium Gray Metallic
(PSG)

* Uitgerust met middenconsole-ornament, ventilatieroosteromlijsting en portiergrepen
in accentkleur.

DE SUZUKI IGNIS
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KLEUREN
De nieuwe Suzuki Ignis is leverbaar in verschillende exterieurkleuren, waaronder

voor een overzicht van alle kleuren en de mogelijke kleurcombinaties. Vind je

meerdere two-tone combinaties. Afhankelijk van de gekozen exterieurkleur zijn

het lastig om een goede kleur te kiezen? Kom dan langs in de showroom om de

de accenten in het interieur uitgevoerd in grijs of blauw. Raadpleeg de prijslijst

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

Caravan Ivory Pearl Metallic two-tone (DWY)

Rush Yellow Metallic two-tone (C7B)

Tough Khaki Pearl Metallic two-tone (DWZ)

GENIET VAN ELK MOMENT
Steeds als je in de Ignis rijdt, verandert de stad in een avontuurlijk
paradijs. Je voelt het speelse karakter van de auto zodra je de motor
start. En eenmaal onderweg wil je nooit meer stoppen. Dus ga op
onderzoek of geef alleen je ogen de kost – waar je ook terechtkomt,
met de Ignis vergeet je de reis nooit meer.
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SUPER SERVICE
De Suzuki Ignis 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 Ignis af en toe bij de Suzuki-dealer te laten checken.

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

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

Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer

hoge kosten. Om je Ignis in goede conditie te houden heeft de dealer alle

Garantie op reparatie

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

tuigd,
Suzuki-rijders zijn al over
ts anders.
die willen nooit meer ie
Dus waarom Suzuki?

SUPER
DESIGN

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

SUPER
ZUINIG

rdelig in

Laag verbruik en zeer voo
onderhoud.

SUPER
SERVICE

urt
n Suzuki-expert in de bu

Altijd ee

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 - 20.00 uur) E klantenservice@suzuki.nl

De in deze brochure afgebeelde Suzuki’s Ignis zijn gebaseerd op het Style-uitrustingsniveau (tenzij anders vermeld). 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. © 2020 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.

99999-40420-BR0

suzuki.nl/auto

