
SUZUKI ACROSS
PRIJZEN & SPECIFICATIES PER 1 JANUARI 2021

Bijgewerkt per 23 juli 2021



Consumenten-
adviesprijs

Fiscale
waarde

Bedrag
BTW

Bedrag
BPM

Netto
catalogusprijs

(excl. BTW) kW (pk)
CO2-

uitstoot Bijtelling Energie label

STYLE

2.5 Plug-in Hybrid CVT Automaat € 55.900,- € 54.800,- € 9.419,11 € 528,- € 44.852,89 225 (306) 22 22 % A

OPTIES

Metaalkleur of pareleffect € 995,- € 995,- € 172,67 -   € 822,31

PRIJZEN SUZUKI ACROSS  

Consumentenadviesprijs is inclusief € 1.100,- aan kosten rijklaar maken. Deze bestaan uit: € 921,60 voor afleverbeurt, inclusief € 30,- brandstof, poetsen en reinigen, mattenset, schadehulpset, kenteken en 
transportkosten, € 42,65 leges, € 10,75 registratiekosten en € 125,- recyclingbijdrage. Zes jaar garantie met een maximum van 150.000 kilometer (wat het eerste wordt bereikt), drie jaar lakgarantie en 12 jaar
carrosseriegarantie conform onze bepalingen. De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten rijklaar maken. De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een zakelijk rijder wordt berekend.

Op grond van Europese en Nederlandse Conformity of Production-regelgeving dient een nieuwe auto in de staat die de Certificate of Conformity beschrijft een afgeronde kentekenregistratie (1B) te krijgen. Pas daarna 
mag de auto worden aangepast, en zaken aan/op de auto worden gemonteerd. Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO2-gerelateerde BPM. In deze 
prijslijst is dit reeds verrekend. Het definitieve BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment van tenaamstelling van het kenteken deel 1B en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto catalogusprijzen 
en emissiecijfers. Het BPM-bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Alle 
genoemde bedragen zijn geldig voor levering af-importeur inclusief anticorrosiebehandeling af-fabriek.

De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na kentekenregistratie deel 1B.

PRIJZEN PER 1 JANUARI 2021.
BIJGEWERKT PER 23 JULI 2021.

SUZUKI PRIVATE LEASE. 
GEEN FINANCIËLE  
VERRASSINGEN.  
WEL ZO MAKKELIJK.

PRIVATE LEASE 
Voor een vast bedrag per maand rijd je compleet 
zorgeloos in een nieuwe Suzuki. Alles is 
inbegrepen en wordt voor je geregeld. Je betaalt 
alleen nog de brandstof, zodat je in alle rust kunt 
genieten van je nieuwe Suzuki. Wel zo makkelijk.

Kijk op suzuki.nl voor de actuele leasetarieven.

DE VOORDELEN
VAN PRIVATE LEASE

  Snel geregeld, snel op weg

  Ongelimiteerd aantal bestuurders

  Verlaag maandbedrag door inruilen

  Eigen Risico nooit omhoog





STANDAARD UITRUSTING:

STYLE

A B

COMFORT

 • Climate control, dual zone met S-Flow en 

pollenfilter

 • Drive Mode Selector (D):

 • Eco, Normal en Sport

 • Trail Mode

 • Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

 • Elektronisch bedienbare handrem met hold- en 

autorelease-functie

 • Regensensor, automatisch opererende 

ruitenwissers

 • Smart Entry & Start System:

 • Sleutelvrije startfunctie (keyless push start) 

en ontgrendeling van portieren en achterklep

 • Achterklep eveneens d.m.v. voetbediening te 

openen

 • Stoelverwarming voor en buitenste zitplaatsen 

achter

 • Stuurbekrachtiging, elektronisch

 • Suzuki Multimedia Systeem (C):

 • 9" touchscreen

 • Apple CarPlay™, Android Auto™ & 

MirrorLink™-compatibiliteit

 • Bedieningstoetsen op stuur

 • Bluetooth® handsfree audio-technologie*

 • DAB+ radio

 • Speakers (6)

 • USB-aansluiting

 • Volumeregeling met snelheidsdetectie

INSTRUMENTENPANEEL

 • Stuurwiel 3-spaaks, multifunctioneel, verwarmd 

en met leder bekleed (B)

 • Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

 • Instrumentenpaneel met 7" multi-informatie 

display 

 

INTERIEUR

 • Achterbank:

 • In delen (60:40) neerklapbaar

 • Met verstelbare zithoek

 • Voorzien van middenarmsteun met 

bekerhouders (2)

 • Achteruitkijkspiegel automatisch dimmend

 • Bagageafdekhoes

 • Bestuurdersstoel 8-voudig elektrisch verstelbaar 

en voorzien van lendensteun

 • Deurgrepen afgewerkt in satijnchroom

 • Fleshouder in portieren voor (2) en achter (2)

 • Hemelbekleding uitgevoerd in zwart

 • Hoofdsteunen voor (2) en achter (3) in hoogte 

verstelbaar

 • Interieurbekleding voorzien van kunstleder en 

rode stiksels (A)

 • Middenconsole met opbergvak en   

bekerhouders (2)

 • Opbergvak in dashboard en voorportieren

 • Opbergvak in rugleuning voorstoelen (bestuurder 

en passagier)

 • Sierlijst portieren in zilverkleur

 • USB-oplaadpunten (3), 12-voltaansluiting (3) en 

220V-oplaadpunt (1)

 • Ventilatie achter inclusief uitstroomopeningen in 

het midden en onder de voorstoelen

 • Verlichting interieur:

 • Voor en achter, kaartleeslampjes vóór en 

sfeerverlichting

 • Versnellingspook met satijnchroom accent en 

met leder bekleed

 • Zonnebrilhouder

 • Zonneklep met verlichting en make-upspiegel 

(bestuurder en passagier) 

 

 



* Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
** ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.

C D

EXTERIEUR

 • 19" lichtmetalen velgen (gepolijst) met  

235/55 R19-banden

 • Bodembeschermplaat voor (uitgevoerd in 

zilverlook) en achter (zwart)

 • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, 

verwarmbaar, automatisch inklapbaar en 

voorzien van instapverlichting

 • Dakreling gespoten in zwart

 • Dubbele uitlaatpijpen

 • Geïntegreerde dakspoiler

 • Haaienvinantenne

 • Laadkabel geschikt voor regulier 

220V-stopcontact naar type 2-aansluiting

 • Privacy glass, achterste zijruiten en achterruit

 • Voorruit en ramen voorste portieren  

UV-werend glas

VEILIGHEID

 • Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

 • Achterruitverwarming

 • Airbags:

 • Bestuurder en passagier

 • Gordijnairbags

 • Zijairbags vóór

 • Knieairbag bestuurder

 • AVAS (Acoustic Vehicle Approach System)  

0-25 km/u 

 • AWD Integrated Management System met onder 

meer Trail Mode

 • BAS (Brake Assist System/Remassistent)

 • Brake Hold-functionaliteit

 • eCall ongevalwaarschuwingssysteem

 • ESP® (Electronic Stability Program = Traction en 

Stability Control)**

 • Euro NCAP, aantal sterren: 5

 • ISOFIX-bevestigingssysteem kinderzitjes 

op buitenste zitplaatsen achterin, inclusief 

topankerpunten

 • LED-verlichting:

 • Automatische lichtschakeling, dimlicht en 

grootlicht

 • Day-time Running Lights (DRL)

 • Koplampen, incl. automatisch regelbaar 

lichthoogteniveau en 'guide me home'- 

functionaliteit

 • LED-achterlichten

 • Mistlampen achter

 • Mistlampen vóór, halogeen

 • Parkeersensoren voor en achter met Parking 

Support Brake-functie

 • Reservewiel 165/90 D18 onder bagageruimte

 • Ruitenwisserontdooier

 • Suzuki Safety System Pro:

 • Blind Spot Monitor (BSM)

 • Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

 • Lane Tracing Assist (LTA)

 • Pre-Collision System (PCS)

 • Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)

 • Road Sign Assist (RSA)

 • TPWS (Tire Pressure Warning System)

 • VSC (Vehicle Stability Control)





2.5 
Plug-in Hybrid

MOTOR
Type A25A-FXS
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud cm³ 2.487
Boring x slag mm 87,5 x 103,4
Compressieverhouding 14,0
Brandstofsysteem Benzine, multipoint-injectie
Brandstof E5/E10 RON 95
Max. vermogen kW (pk)/t.p.m. 136 (185) / 6.000
Max. koppel Nm/t.p.m. 227 / 3.200-3.700

PRESTATIES
Topsnelheid km/u 180
Acceleratie 0-100 km/u sec. 6,0

HYBRIDESYSTEEM
Gecombineerd vermogen kW (pk) 225 (306)
Max. vermogen elektromotor voor kW 134
Max. koppel elektromotor voor Nm 270
Max. vermogen elektromotor achter kW 40
Max. koppel elektromotor achter Nm 121
Rijbereik in EV-modus (WLTP) km 75
Laadtijd 1-fase 230V AC 8A / 10A /16A (indicatie) u 9,0 / 7,5 / 5,0

TRANSMISSIE
Aandrijving AWD
Type transmissie CVT

MATEN
Lengte mm 4.635
Breedte mm 1.855
Hoogte mm 1.690
Wielbasis mm 2.690
Spoorbreedte voor mm 1.600
Spoorbreedte achter mm 1.630
Bodemspeling mm 190
Draaicirkel m 11,4
Inhoud bagageruimte, max. volume (fabrieksopgave) l 1.604
Inhoud bagageruimte (VDA-norm) met achterbankleuning neergeklapt l 1.168
Inhoud bagageruimte (VDA-norm) met achterbankleuning rechtop l 490
Aantal zitplaatsen 5
Inhoud brandstoftank l 55

GEWICHTEN
Massa rijklaar kg 2.015
Leeg gewicht (t.b.v. wegenbelasting) kg 1.915
Max. toelaatbaar gewicht kg 2.510
Max. aanhangwagengewicht ongeremd kg 750
Max. aanhangwagengewicht geremd kg 1.500
Max. kogeldruk kg 70
Max. daklast kg 80

BRANDSTOFVERBRUIK* VOLGENS WLTP (WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT-DUTY VEHICLES TEST PROCEDURE)
Richtlijn brandstofverbruik EC 2018/1832AP

Stad (low) l/100 km 7,7
Buitenweg (medium/high/extra high) l/100 km 5,3 / 5,7 / 7,7

Gemiddeld l/100 km 1,0
Gemiddeld km/l 102,0

Voldoet aan EU-emissienorm Euro 6d-ISC-FCM
CO2-uitstoot g/km 22

CHASSIS
Stuurinrichting Tandheugelbesturing, elektrisch bekrachtigd
Wielophanging voor McPherson, onafhankelijk
Wielophanging achter Dubbele draagarm, onafhankelijk
Remmen voor Geventileerde schijven
Remmen achter Geventileerde schijven
Bandenmaat** 235/55 R19 101V

* Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie 
is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde 
Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder 
in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. 
Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is 
onder meer sterk afhankelijk van het rijgedrag en de 
rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, energiegebruikers en het wegdek).

** In onze Samenstellen-configurator op de website tref je 
de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie 
bij specificaties.

N.B. De Across is niet geschikt voor toepassing van LPG.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES



De Suzuki Across is leverbaar in 6 exterieur-

kleuren. 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.

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

KLEUREN

White Pearl Crystal Shine (070) – optie kleur

Gray Metallic (1G3) – standaard kleur

Sensual Red Mica (3T3) – optie kleur

Silver Metallic (1D6) – standaard kleur

Attitude Black Mica (218) – standaard kleur

Dark Blue Mica (8X8) – standaard kleur



Suzuki-laadpunt voorzien van 1 aansluiting, met dynamic load balancer en geschikt tot 22 kW 

laadvermogen. De genoemde prijzen zijn inclusief montage op basis van de aansluiting van de 

meterkast, graafwerk en eventuele herbestrating.

SUZUKI OPLAADSERVICE

INCL. BTW

Suzuki-oplaadpunt wandmontage t/m 1 meter graafwerkzaamheden € 2.290,00

Suzuki-oplaadpunt wandmontage t/m 5 meter graafwerkzaamheden € 2.535,00

Suzuki-oplaadpunt montage op standvoet t/m 10 meter graafwerkzaamheden € 2.895,00

Suzuki-oplaadpunt montage op standvoet t/m 15 meter graafwerkzaamheden € 3.140,00

Abonnement hosting & beheer van Suzuki-oplaadpunt (per maand) €        9,95

POWERED BY VATTENFALL INCHARGE



INTERIEUR

Mattenset 'Across', rubber (A)

99002-53Z00-004  € 148,43 

Mattenset 'Across', 4-delig

99002-53Z00-018  € 107,47 

BAGAGE & TRANSPORT

Thule VeloCompact-fietsendrager (B)

00050-92500-000 (2 fietsen)  € 479,00 

Trekhaakset afneembaar (13-polig) (C)*

93640-63340-400  € 1.033,86 

Bagagenet verticaal (D)

99002-53Z00-001  € 139,32 

Bagagenet horizontaal (E)

99002-53Z00-002  € 119,79 

Separatierek (F)

99002-53Z00-003  € 584,35 

BESCHERMING & VEILIGHEID

Dorpel instaplijst 'Plug-in Hybrid' (G)

99002-53Z00-016  € 196,96 

Bumperbeschermfolie, transparant (H)

99002-53Z00-006  € 141,18 

Bumperbeschermfolie, zwart (I)

99002-53Z00-017  € 141,18 

Beschermhoes voor de achterbank

990E0-78R44-000  € 79,00 

Suzuki Glasscoat-premiumpakket

P8001-ZILVE-SGC  € 349,00 

Suzuki-veiligheidstas (J)

990E0-61M79-000  € 26,00 

Gevarendriehoek

00019-10460-000  € 10,29 

ACCESSOIRES
A B

D EC

* Bij montage van de trekhaak vervalt de voetbediening van de   
achterklep.

F

PRIJZEN PER 1 JULI 2021.
BIJGEWERKT PER 23 JULI 2021.



G

J

H

I



9
9
9
9
9
-7

0
7
2
1
-S

PC

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

suzuki.nl/auto

facebook.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl

Hiermee komen alle voorgaande Across prijs- & specificatie lijsten te vervallen. De modellen in deze prijslijst zouden kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. B.V. NIMAG heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging de constructie 
en uitvoering van de producten te mogen wijzigen. Ze zijn ook niet verplicht om eerder geleverde producten gelijktijdig te veranderen. Deze prijslijst is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. 
De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. Elke nieuwe Suzuki wordt standaard geleverd met één jaar gratis Suzuki Mobiliteit Service. © 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.


