SUZUKI
VITARA
De stoere en krachtige SUV,
die super betrouwbaar is.

MODELBROCHURE

BELEEF DE VRIJHEID
Beleef het gevoel van vrijheid als je met de Suzuki Vitara op avontuur
gaat. Waar je ook rijdt, je bent verzekerd van maximaal comfort onder alle
omstandigheden. Of je nou in de stad bent, op een klinkerweggetje, op de
snelweg of in de bergen; je wilt eigenlijk overal naartoe – en maar blijven rijden.
En met de Vitara kan dat.

PRESTATIES
OP ELK TERREIN
Een trouwe metgezel, klaar voor elk avontuur.
Een multifunctionele alleskunner die houdt van
uitdagende terrein- en weersomstandigheden.
Aangedreven door een koppelrijke en efficiënte
1.4 Boosterjet-motor of de 1.5 Dualjet-motor
in de hybrideversie. Desgewenst leverbaar met
AllGrip-vierwielaandrijving. En met het authentieke
Suzuki SUV-DNA. Ontspannen rijplezier, met de
gemoedsrust van optimale grip. Altijd.

EXPRESSIEF EXTERIEUR

LED-KOPLAMPEN

LED-DAGRIJVERLICHTING EN MISTLAMPEN

MODERN SUZUKI SUV-DESIGN

De heldere LED-koplampen besparen energie. Met

Het unieke design van de dagrijverlichting (DRL,

Een robuuste grille die uit vijf delen bestaat. Een

de blauwgekleurde projector maakt de Vitara een

Daytime Running Lamps) bevat verticaal geplaatste

krachtige voorbumper met chroomkleurige accenten.

krachtige indruk.

LED’s. Ook is de Vitara uitgerust met mistlampen,

Ze geven de voorzijde van de Vitara een herkenbare

essentieel voor goed zicht onder slechte weers

en moderne uitstraling.

omstandigheden.

VELGEN

Lichtmetalen en gepolijste 17” velgen

Lichtmetalen en gelakte 17” velgen

Stalen 16” velgen met wieldeksels

SUPERIEUR INTERIEUR

PREMIUM BELEVING VAN RUIMTE

ZACHT MATERIAAL OP INSTRUMENTENPANEEL

7” TOUCHSCREEN DISPLAY

Stap in de Vitara en je ervaart de hoge kwaliteit van de

De bovenzijde van het instrumentenpaneel is voorzien van

Het audiosysteem bevat een touchscreen dat net zo

toegepaste materialen. Alle bedieningsfuncties zitten

zacht materiaal. Dat zorgt voor een premium gevoel.

gemakkelijk te bedienen is als een smartphone. Je koppelt

precies daar waar je ze verwacht. Geniet van een ruim,

je smartphone met Bluetooth® of de USB-aansluiting.

praktisch en stijlvol interieur.

Vervolgens kun je de apps van je smartphone op het touchscreen openen. Het multimediasysteem is verder uitgerust
met een radio, achteruitrijcamera en navigatie.

4.2” MULTIFUNCTIONEEL LCD-KLEURENDISPLAY

ZEER COMFORTABEL ZITTEN

Een geavanceerd multifunctioneel LCD-kleurendisplay van 4.2” in het midden van het instrumentenpaneel informeert

De ergonomisch gevormde stoelen voor en achter, met

de bestuurder betrouwbaar en nauwkeurig over de status en het functioneren van de Suzuki Vitara. De dynamische

accenten van suède, bieden maximale ondersteuning en

display biedt een optische weergave van allerlei voorzieningen in de auto, zoals de rijmodi van de AllGrip-vierwiel

comfort voor zowel de bestuurder als de passagiers.

aandrijving, G-krachten, motorvermogen en -koppel, werking van de ISG.

GEAVANCEERDE CONNECTIVITEIT

Google Maps via Android Auto.

Via Apple CarPlay kun je je iPhone

Android AutoTM is ontworpen om je zo min

Met MirrorLinkTM verschijnen de diverse

MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

gebruiken voor telefoongesprekken,

mogelijk af te leiden, zodat je tijdens het

apps van je smartphone op de touchscreen

Met het multifunctionele stuur van de

beluisteren van je favoriete muziek,

rijden kan gebruikmaken van Google-

in de Vitara. Daardoor kun je eenvoudig in

Vitara heb je volledige controle. Je kunt

ontvangen/verzenden van berichten en het

diensten als Google Maps en Google

de auto gebruikmaken van je smartphone.

er de radio mee bedienen en bijvoorbeeld

krijgen van routeaanwijzingen – alles met

Play Music. De Android Auto-app is

de Bluetooth® voor smartphones. Ook de

gesproken opdrachten via Siri of door op

verkrijgbaar in de Google Play Store.

Adaptive Cruise Control (ACC) is voor

de audiodisplay te tikken.

maximaal comfort en maximale veiligheid
vanaf het stuur te bedienen.

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.

FUNCTIONALITEIT VOOR ALLEDAG

GROTE BAGAGERUIMTE
De Vitara biedt een indrukwekkend grote bagageruimte
van 710 liter (VDA) met de achterbank neergeklapt.
Dankzij de brede laadopening en de lage tildrempel kun
je bagage bovendien gemakkelijk in- en uitladen.

AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING

PANORAMIC SUNROOF

MIDDENARMSTEUN VOOR

Altijd de juiste temperatuur in het interieur dankzij de

Extra daglicht en frisse lucht in het interieur dankzij het

De comfortabele middenarmsteun is verstelbaar en bevat

gemakkelijk bedienbare automatische airconditioning.

gemakkelijk te bedienen, grote en volledig elektrisch

een handige opbergruimte voor losse spullen.

bedienbare panoramische schuif-/kanteldak.

UITERST EFFICIËNTE
AANDRIJFLIJNEN
KRACHTIG FULL HYBRID SYSTEM
De nieuwe compacte, lichte en krachtige hybrid-aandrijflijn maakt zowel efficiënte en zuinige hybrideaandrijving als volledig elektrische aandrijving mogelijk. Het hybrid system bestaat uit een 1.5 Dualjet-

Accupakket

benzinemotor, een MGU (Motor Generator Unit), een 6-traps automaat (AGS) en een accupakket (met
140 volt lithium-ion-accu en omvormer). De uiterst efficiënte en krachtige MGU kan de Vitara zelfstandig
volledig elektrisch aandrijven en biedt ondersteuning aan de verbrandingsmotor. Ook maakt de MGU
volledig elektrisch achteruitrijden mogelijk en hij handhaaft het koppel tussen de schakelmomenten,

MGU

voor een nagenoeg schokvrije acceleratie. Bij rijden met een constante snelheid wekt de MGU
op efficiënte wijze elektriciteit op via het motorvermogen. Die elektriciteit wordt opgeslagen in
het accupakket, wat de elektrische actieradius vergroot en brandstof bespaart als de MGU de
verbrandingsmotor ondersteunt. Bij afremmen wint de MGU energie terug, die het omzet in
elektriciteit en opslaat in het accupakket.

EFFICIËNTE 1.5 DUALJET-MOTOR (K15C)
De 1.5 Dualjet-benzinemotor is zuinig en levert veel vermogen en trekkracht
bij een geringe uitstoot. Het zeer bescheiden brandstofverbruik is mogelijk
door diverse voorzieningen. Zo zijn voor een optimale en efficiënte
verbranding de dubbele brandstofinjectoren dicht bij de inlaatkleppen
geplaatst en is de compressieverhouding verhoogd. Dankzij het
uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) is de ontstekingstemperatuur lager en
het pompverlies beperkt. Door de montage van speciale tuimelaars is ook
de inwendige frictie gereduceerd. De variabele kleptiming (VVT) zorgt voor
optimale bediening van de in- en uitlaatkleppen.

6-TRAPSAUTOMAAT (AGS)
De AGS verenigt de voordelen van een handgeschakelde versnellingsbak
met die van een automatische transmissie. Het systeem biedt een
direct schakelgevoel en het bedieningsgemak van een automaat. Zes
versnellingen en optimaal gekozen versnellingsbakverhoudingen dragen bij
aan het zuinige brandstofverbruik.

48V SHVS MILD HYBRID SYSTEM
De 48-volt SHVS mild hybrid-aandrijflijn (‘Smart Hybrid Vehicle by Suzuki’) omvat een
48-volt ISG (Integrated Starter Generator) die ook dient als elektromotor, een 48-volt

48V-12V gelijkstroomomvormer

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

48V Li-ion-accu

ook extra trekkracht (op twee manieren: Torque-fill control en Torque boost). Ten slotte laat
de elektromotor de benzinemotor stationair draaien als de bestuurder het gas loslaat of
remt – daardoor daalt het gemiddelde verbruik nog verder.

48V ISG

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

Torque-fill control

Tijd

TORQUE-FILL CONTROL
Torque-fill control verbetert de acceleratie

ZESVERSNELLINGSBAK

door direct de extra trekkracht van de

Dankzij de geoptimaliseerde overbrengingsverhoudingen

elektromotor te leveren terwijl de

van de handgeschakelde versnellingsbak schakelt de Vitara

verbrandingsmotor zijn koppel opbouwt.

soepel, springt hij zuinig om met brandstof en biedt hij
tegelijkertijd dynamische prestaties. De behuizing van de

Koppel (Nm)

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

TORQUE BOOST

transmissie is sterk en stijf, wat rijgeluiden en vibraties

Torque boost versoepelt de acceleratie door

onderdrukt.

met extra trekkracht van de elektromotor
het totale koppel te verhogen totdat de

1.4 BOOSTERJET-MOTOR (K14D)

turbo in actie komt.

De 1.4 Boosterjet-turbomotor met directe brandstofinspuiting

ELEKTRISCH STATIONAIR

Motortoerental
Koppelingspedaal ingetrapt
Motortoerental
naar stationair

Elektrisch stationair
Transmissie in neutraal,
koppelingspedaal los

Versnellen

Als de bestuurder ontkoppelt om te
vertragen en het motortoerental daalt, dan

Moment waarop
bestuurder
gaspedaal intrapt

Automatische uitschakeling motor
Tijd

houdt de elektromotor de verbrandingsmotor
op stationair toerental. Dat minimaliseert
het brandstofverbruik. Doordat de motor
wel blijft draaien, komt de Vitara weer in
beweging zodra de bestuurder dat wil.

geeft de Vitara veel trekkracht. De turbo met intercooler voert
lucht onder hoge druk naar de cilinders, zodat de motor al
bij lagere toerentallen een hoog koppel levert – al bij 2.000
toeren per minuut. De directe brandstofinspuiting verbetert
de efficiency doordat het systeem nauwkeurig de hoeveelheid
brandstof, het inspuitmoment en de inspuitdruk regelt. Het
brandstofverbruik is laag dankzij de elektrisch geregelde
variabele timing van de inlaatkleppen (VVT), recirculatie van
gekoelde uitlaatgassen (EGR) en de hoge compressie
verhouding.

MEER VOORZIENINGEN,
MEER VEILIGHEID
Het gaat met de Suzuki Vitara om meer dan zijn fraaie uiterlijk. Hij
is ook heel slim. De Vitara zit vol geavanceerde technologie die de
bestuurder en passagiers te allen tijde ondersteunen, beschermen
en vermaken.

SUZUKI SAFETY SYSTEM
De Vitara zit vol veilige en handige technieken, zoals Dual Sensor
Brake Support, Lane Departure Warning en Blind Spot Monitor,
waarmee hij de best mogelijke veiligheid biedt.

DUAL SENSOR BRAKE SUPPORT*

LANE DEPARTURE WARNING

BLIND SPOT MONITOR*

Terwijl je onderweg bent, bepalen een camera en een

Bij snelheden van 60 km/uur en hoger detecteert deze

Blind Spot Monitor is onderdeel van het Suzuki Safety

laser continu of er een aanrijding dreigt met een ander

veiligheidsfunctie de rijbaan en waarschuwt je met een

System Pro en functioneert boven de 15 km/uur.

voertuig of een voetganger. De camera is bedoeld voor de

vibratie in het stuurwiel en een visuele waarschuwing als

Het systeem waarschuwt je als zich een voertuig in de

middellange tot lange afstand en detecteert onder meer

je ongemerkt afbuigt.

dodehoek bevindt. Een waarschuwingslampje in de buiten-

voetgangers en de wegbelijning. De laser functioneert juist
bij korte afstanden en in de nacht optimaal. Al met al biedt

LANE DEPARTURE PREVENTION

de Vitara hiermee de best mogelijke veiligheid. Detecteert

Functioneert tussen de 60 en 160 km/uur. Als je de rijbaan

het systeem een mogelijke aanrijding, dan reageert het op

dreigt te verlaten zonder dat je richting aangeeft, voert het

de drie volgende manieren, afhankelijk van de situatie:

systeem een stuurcorrectie uit via de elektronische stuur

spiegel attendeert je hierop. Besluit je desondanks in te
halen, dan gaat het lampje knipperen en krijg je ook een
auditieve waarschuwing.
1.				

bekrachtiging om de auto terug te brengen naar zijn oor1. Waarschuwing

(reikwijde circa 50 m)
Gemonitord gebied

spronkelijke rijbaan.
Gemonitord gebied

2.

Je wordt gewaarschuwd met een geluid en een waarschuwingslampje.

2. Remassistent

WEAVING ALERT
Bij snelheden van 60 km/uur of hoger houdt dit systeem je
rijgedrag in de gaten. Mocht dit afwijken van het gangbare

De remassistent wordt geactiveerd als de kans op een aanrijding groot is en
je in paniek remt.

rijgedrag als gevolg van bijvoorbeeld vermoeidheid, dan geeft
het systeem je een visuele en auditieve waarschuwing.

3.

3. Automatisch remmen
Waarschuwing
Wordt de kans op een aanrijding nog groter, dan remt de Vitara automatisch.

VERKEERSBORDENHERKENNING
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 drie verkeersborden tegelijkertijd herkennen.
Herkent verkeersbord vóór passeren

* Ook de camera en de laser hebben grenzen in wat ze kunnen.
Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en rijd altijd veilig.

Toont verkeersbord in display na passeren

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)*

ACHTERUITRIJCAMERA

REAR CROSS TRAFFIC ALERT*

Met de Adaptive Cruise Control houd je dankzij een millimeterwave-radar
Adaptive
Cruise Control with Stop & Go

De display toont met behulp van de achteruitrij

Rear Cross Traffic Alert is onderdeel van het Suzuki

camera de situatie achter de Vitara en verbetert hier-

Safety System Pro en functioneert tot een snelheid

1.geen
Constant
speediscontrol
sprake
van een

mee het zicht naar achteren wanneer je achteruitrijdt.

van 8 km/uur als de Vitara in zijn achteruit staat.

automatisch afstand tot je voorligger. Er zijn drie mogelijkheden**. Als er
voorganger, handhaaft het systeem de door jou

If there is a suﬃcient distance from the vehicle ahead, the Vitara travels at the constant set speed.

ingestelde snelheid (vanaf 40 km/uur).

Waarschuwt je voor auto’s die van de zijkant naderen

Adaptive Cruise Control with Stop & Go

op het moment dat je achteruit een parkeervak uit

100 km/u
km/u
100
1. Constante snelheid
ingesteld
ingesteld
1.IsConstant
speed
controltot de voorligger, dan handhaaft de Vitara de ingestelde snelheid.
er een veilige
afstand

rijdt.
Je krijgt
een visuele en auditieve waarschuwing.
Rear Cross Traﬃc Alert
RCTA

If there is a suﬃcient distance from the vehicle ahead, the Vitara travels at the constant set speed.

2. Vehicle follow control

Waarschuwing

100 km/u
ingesteld

If a slower vehicle is detected ahead, the Vitara automatically adjusts its speed to maintain a suﬃcient
distance from the vehicle while following it.
(Only
for ACC Follow
with Stop
& Go)
2. Vehicle
Control
If the
vehicle
aheadcontrol
slows down to a stop, the Vitara automatically decelerates to a stop while
2.
Vehicle
follow
Wordt een alangzamer
rijdendefrom
voorligger
gedetecteerd,
danahead
past de Vitara
automatisch
zijn
maintaining
suﬃcient
distance
the Vitara
vehicle.
If the vehicle
again awithin
2
If a slower vehicle
is detected
ahead, the
automatically
adjusts itsstarts
speedmoving
to maintain
suﬃcient
snelheidofaan
om
een veilige
afstand
die voorligger te bewaren.
seconds
fully
stopping,
the Vitara
startstot
distance
from
the
vehicle while
following
it.moving and following. Otherwise, ACC deactivates and the
driver must apply the brakes to keep the Vitara stationary.
Voorligger
(Only for ACC with Stop & Go) Voorligger
If the vehicle ahead slows down to a stop, the Vitara automatically decelerates to a stop while
80
100 km/u
km/u 80
80 km/u
km/u
80 km/u
km/u
100
maintaining a suﬃcient distance from the vehicle. If the vehicle ahead starts moving
again within
2
seconds of fully stopping, the Vitara starts moving and following. Otherwise, ACC deactivates and the
driver must apply the brakes to keep the Vitara stationary.

3. Acceleration Control Voorligger
3.Als
Acceleration
control
80 km/u
100tot
km/u
80 km/u
de voorligger
zijn
rijbaan verlaat en er is meer dan voldoende afstand
de nieuwe
Ifvoorligger,
the vehicledan
in front
departs from
the lane
is a ingestelde
suﬃcient distance
from the next vehicle
accelereert
de Vitara
totand
de there
door jou
snelheid.
ahead, the Vitara automatically reaccelerates and keeps the set speed.

3. Acceleration control

80
80 km/u
km/u

Gemonitord gebied

PARKEERSENSOREN VOOR EN ACHTER
Sensoren in zowel de voor- als achterbumper
detecteren objecten tijdens in- en uitparkeren en
attenderen je hierop met een visuele en auditieve
waarschuwing.
Parking sensors

100
100 km/u
km/u ingesteld
ingesteld

haalt
IfVoorligger
the vehicle
Voorligger
haalt in
in front departs from the lane and there is a suﬃcient distance from the next vehicle
ahead, the Vitara automatically reaccelerates and keeps the set speed.
80
80 km/u
km/u

80 km/u

100 km/u ingesteld

Voorligger haalt in
80 km/u

* Ook de camera en de laser hebben grenzen in wat ze kunnen. Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en rijd altijd veilig.
** Reikwijdte is afhankelijk van de snelheid van de auto.

Piep
Piep

Reikwijde circa 20 m

Gemonitord gebied

Reikwijde circa 20 m

HOOGSTAANDE VEILIGHEID

Wielspin voor

Wielspin achter
Remkracht

Met ESP
Zonder ESP

ULTRASTIJVE TECT-CARROSSERIE

7 AIRBAGS

ESP®*

De carrosserie van de Vitara is gebaseerd op Suzuki’s

De Vitara is uitgerust met zeven airbags, inclusief SRS-

Wanneer de wielen grip verliezen, verkleint het elektro

TECT-concept: Total Effective Control Technology. Het

airbags voor bestuurder en passagier, front-SRS-airbags

nische stabiliteitssysteem ESP® het risico op overstuur (het

resultaat is een structuur die in het geval van een aanrijding

die de impact op de borst reduceren bij een zijwaartse

uitbreken van de achterzijde) en onderstuur (het schuiven

de botsenergie efficiënt absorbeert en verspreidt over de

aanrijding, SRS-gordijnairbags die de impact op het hoofd

over de voorwielen) om je weer volledige controle over de

hele carrosserie.

reduceren en een SRS-knieairbag voor de bestuurder die de

auto te geven.

impact op het lagere gedeelte van het been reduceert.
* ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.

ALLGRIP-VIERWIELAANDRIJVING
“Een voertuig dat slecht begaanbare wegen kan bedwingen en op plaatsen komt
waar geen andere auto is geweest.” Met deze filosofie ontwikkelde Suzuki in 1970
zijn eerste 4x4-auto. Het was de start van Suzuki AllGrip, de inmiddels befaamde
vierwielaandrijving van Suzuki. In de loop der tijd is de technologie verder verfijnd
om rijders meer spanning, plezier en vertrouwen te geven. Wanneer je Vitara is
uitgerust met Suzuki AllGrip, kun je nog meer activiteiten ontplooien, waar je ook
bent. Een auto die past bij een gevarieerde levensstijl.
KEUZEKNOP
Je kunt kiezen uit vier elektrisch aange
stuurde rijstijlen: Auto, Sport, Snow of Lock.
Met slechts één druk op de knop switch
je eenvoudig naar een andere rijstijl. De
kleurendisplay in het instrumentarium houdt
je op de hoogte van de stand waarin je rijdt.

AUTO

SPORT

SNOW

LOCK

HILL-DESCENT CONTROL

Om zuinig te rijden.

Voor een sportievere rijstijl.

Voor optimale grip in de

Sta je vast in de modder,

Rijd je van een steile helling naar beneden

Schakelt automatisch naar

Je kunt strakker de bocht

sneeuw of op onverhard

of in de sneeuw, zet de auto en remmen op de motor is niet meer

vierwielaandrijving als de

om en de motor reageert

glad wegdek.

dan op Lock. De achterwielen voldoende? Dan remt Hill-Descent Control

auto dreigt de slippen.

sneller.

krijgen zo meer aandrijving,

HDC (alleen op AllGrip-uitvoeringen) de

waardoor de auto zich

Vitara automatisch af. De auto rijdt

makkelijker lostrekt.

volledig gecontroleerd naar beneden.
Over gemak gesproken!

ACCESSOIRES
Personaliseer jouw nieuwe Suzuki Vitara 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 Vitara
net dat beetje extra geeft. Vraag je dealer naar de mogelijkheden of
raadpleeg de prijzen- en specificatieslijst.

KLEUREN
De Suzuki Vitara is leverbaar in
verschillende exterieurkleuren,
waaronder meerdere two-tone

White (26U)

Silky Silver Metallic (ZCC)

Galactic Gray Metallic (ZCD)

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Bright Red (ZCF)

Cool White Pearl Metallic (ZNL)

Galactic Gray Metallic &
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Bright Red &
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic &
Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Solar Yellow Pearl Metallic &
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Ice Grayish Blue Metallic &
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Savanna Ivory Metallic &
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

combinaties. Raadpleeg de prijslijst
voor een overzicht van de kleuren en
de mogelijke kleurcombinaties. 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.

STERKER. STOERDER.
ONTWORPEN VOOR ELK AVONTUUR
Bereid je voor op een rit die overloopt van kracht en energie. Belichaamd
door de krachtige vormgeving van de Vitara – een blikvanger, waar je ook
komt. Ondersteund door het authentieke karakter van de Vitara die is ont
worpen om zowel op de weg als in het terrein op avontuur te gaan. Maak
je reis extra opwindend, met de stoere uitstraling van de carrosserie – en
stimuleer je zintuigen in het verfijnde interieur van deze volwassen SUV.

SUPER SERVICE
De Suzuki Vitara 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 Vitara 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 Vitara in goede conditie te houden heeft de dealer alle kennis

Garantie op reparatie

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. © 2022 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.

99999-80222-BRO

suzuki.nl/auto

