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NOVÉ BALENO – UŽ BRZY!
DNA SUZUKI V KAŽDÉM DETAILU
Na 66. autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem představila 
automobilka Suzuki  řadu novinek a technických inovací, kterými 
brzy obohatí svou nabídku. Největší pozornosti se těšil zcela 
nový model Suzuki Baleno vycházející z designové studie iK-2 
předvedené na jarním autosalonu v Ženevě.
Suzuki Baleno míří do nabitého segmentu čtyřmetrových vozů. 
Mezi konkurencí bude bodovat líbivým originálním designem, 
prostorným interiérem pro pět cestujících a rekordně velkým 
zavazadlovým prostorem o objemu 355 litrů!
Zcela nová podvozková platforma zajišťuje mimořádnou tuhost 
celého vozu, která je klíčová pro hbité jízdní vlastnosti a maximální 
ochranu posádky. Nízká hmotnost vozu, propracovaná 
aerodynamika a nová generace pohonných jednotek stojí za 
mimořádně nízkou spotřebou. 
Žhavou novinkou v nabídce Suzuki je přeplňovaný tříválec 1.0 
BoosterJet s vysokým výkonem 82 kW. Nabízet se bude buď 
s pětistupňovou manuální převodovkou, nebo s šestistupňovým 
automatem. Moderní atmosférický čtyřválec 1.2 DualJet s 
výkonem 66 kW má zdvojené vstřikování pro optimální průběh 
výkonu a točivého momentu. Alternativou k ručnímu řazení je pak 
komfortní bezestupňová převodovka CVT.
Motor 1,2 DualJet je rovněž základem zcela nového hybridního 
ústrojí SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), které díky 
pomocnému elektromotoru dosahuje vzrušující dynamiky při 
mimořádně nízké spotřebě paliva.
Nové Suzuki Baleno se na český trh chystá v průběhu roku 2016, 
a jak už je u Suzuki zvykem, již ve standardu nabídne rozsáhlou 
bezpečnostní výbavu se stabilizačním systémem a šesti 
airbagy. Pro vyšší specifikace jsou přichystány adaptivní tempomat 
a radarový přednárazový systém RBS předcházející nehodě. 

  Čtyřkolka 
                   s mimořádnou
výhodou 
    až 150.000 Kč!

ČTYŘI BONUSY PRO S-CROSS

Na vybrané skladové vozy máme připravenou neuvěřitelnou 
slevu až 90 000 Kč* a navíc pro každého, kdo si v období od 
9. 10. do 31. 12. 2015** koupí náš crossover S-Cross ještě dva 
dárky, které se budou hodit. Prvním je karta CCS na pohonné 
hmoty nabitá na hodnotu 30.000 Kč. To je suma, která Vám vydrží 
na pěknou porci kilometrů! Pro nadcházející období se Vám bude 
hodit náš druhý dárek – ZDARMA sada čtyř zimních pneumatik 
v hodnotě 15.000 Kč! U Suzuki platí pravidlo nejen do třetice, 
ale v tomto případě dokonce i do čtveřice! Stačí na koupi Suzuki 
S-Cross využít služby Suzuki Finance a k Suzuki financování Vám 
ještě přidáme další výhody - finanční bonus ve výši 15.000 Kč, 
zdarma povinné ručení a GAP pojištění! Zbývá jen popřát Vám 
mnoho šťastných kilometrů s Vaším novým Suzuki. 
S-Cross nyní již od 359.900 Kč. 
*   Platí do vyprodání zásob.
** Akce platí na všechny vozy objednané v době trvání akce a 
zároveň předané zákazníkovi do 31. 12. 2015. 

ČTYŘKOLKA S VÝHODOU AŽ 150.000 KČ!

Zdarma pohonné  
hmoty za 30.000 Kč

Bonus 15.000 Kč
povinné ručení 
a GAP pojištění zdarma 
při využití Suzuki Finance

Neuvěřitelná sleva
až 90.000 Kč *

Zdarma
sada zimních 
pneumatik


