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MODELBROCHURE

EIGENZINNIGE UITSTRALING
MET TIJDLOOS DESIGN
De Suzuki Ignis kenmerkt zich door strakke lijnen, onderscheidende
outdoor-styling en opvallende ontwerpdetails uit het verleden. Door
het karakteristieke design oogt de Ignis zelfverzekerd.

De Ignis heeft alle voordelen van een crossover: de hoge instap,
het stoere uiterlijk, opvallend ruim van binnen en de comfortabele
wegligging. Daarnaast is hij voor een crossover bijzonder compact
en wendbaar. Bovendien is hij de lichtste in zijn klasse, wat weer
gunstig is voor het brandstofverbruik. Tel daar het nieuwste op het
gebied van veiligheid en techniek bij op en je bent verzekerd van
een comfortabele en praktische reisgenoot.
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INNOVATIEVE
TECHNIEKEN
De Ignis loopt voorop als het gaat om
rijeigenschappen, zuinigheid, veiligheid en
techniek. De handgeschakelde uitvoeringen zijn
standaard uitgerust met de slimme hybrideaandrijving Smart Hybrid en de compacte en
lichtgewicht 1.2 DualJet-motor is zuinig maar
krachtig. De dubbele camera achter de voorruit
kijkt en rijdt met je mee. Je kunt behalve voor
de tweewielaangedreven versies ook kiezen voor
vierwielaandrijving met het AllGrip Auto-systeem.
Dit systeem kan de aandrijving op gladde
wegen of onverhard terrein automatisch over
alle vier de wielen verdelen. Wil je liever een
comfortabele automaat rijden? Kies dan voor de
Ignis met AGS automatische transmissie.

RUIMTE
VOLOP
Veel ruimte van binnen. Dankzij
de hoge zitpositie stap je makkelijk
in en uit en heb je goed overzicht
op de weg. De achterstoelen kun
je over een lengte van maar liefst
16,5 centimeter verschuiven,
waardoor je óf extra bagageruimte
creëert óf nóg meer beenruimte
voor de achterpassagiers.
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KARAKTERISTIEKE
LIJNEN
De kracht van de Ignis komt aan de voorzijde tot uitdrukking door
de sterke lijnen van de grille en de karakteristieke koplampen.
De achterzijde is strak, breed en krachtig vormgegeven. Op
de robuuste zijflanken zijn drie karakteristieke lijnen zichtbaar.
Het lijken luchtgleuven, maar de lijnen zijn een knipoog naar
het verleden. Dit retro-detail komt van eerdere Suzuki's uit de
jaren zeventig. De stoere lampen, de opvallende bumpers en
de prominente spatbord- en dorpelverbreders maken het plaatje
compleet. Door het hoge dak is er extra hoofdruimte.

HET INTERIEUR
Strak, functioneel, ruim en persoonlijk. Zo
kun je het interieur van de Ignis het best
omschrijven. Doordat het ontwerp zo strak
mogelijk is gehouden, voelt de Ignis extra
ruim aan − zelfs een beetje futuristisch. Het
interieur is hoogwaardig afgewerkt.

Afgebeeld is het interieur
met Orange-kleuraccenten.
Foto's rechts: afgebeeld
is het interieur met
Titanium-kleuraccenten
(kleuraccenten afhankelijk
van gekozen carrosseriekleur).

OPVALLENDE
KLEURCONTRASTEN
Op de zijkant van de middenconsole komt hetzelfde designelement
met de drie lijnen van het exterieur terug. Wat verder meteen opvalt
in het interieur zijn de contrasterende kleuraccenten in Orange of
Titanium (afhankelijk van de carrosseriekleur). De portiergrepen voorin
en de middenconsole hebben een eigen, afwijkende kleur ten opzichte
van de rest van het interieur. Diezelfde contrasterende kleur vind je
heel subtiel terug in het stiksel van de bekleding. Het dashboard en
de deurpanelen zijn in two-tone zwart/wit. Zo is elke Ignis zijn eigen
kleurrijke persoonlijkheid.
COMFORTABEL RIJDEN
Het sportief ogende stuurwiel heeft handige bedieningstoetsen voor
de audio. En via het met leder beklede stuurwiel kun je ook de cruise
control bedienen. Tevens beschikbaar is comfortabele verwarming van
de stoelen voorin.

MULTIMEDIA
EN NAVIGATIE
In de Ignis staat het geavanceerde audiovisual
7" Smartphone linkage touch display met
DAB+-radio, AUX-input, USB-poort, SD cardslot en Bluetooth® tot je beschikking. De
beelden van de achteruitrijcamera worden
direct op de display weergegeven zodra je de
achteruitversnelling inschakelt. Extra gemak en
rijplezier bieden de navigatie met een SD card
en de twee aanvullende tweeters voor het beste
geluid onderweg.

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
Met Apple CarPlay of Android Auto kun je je smartphone veilig in de Ignis gebruiken. De apps op je
smartphone zijn te zien én te bedienen op de display
van het dashboard. Veilig en makkelijk!

VERNIEUWD
PLATFORM:
MEER RUIMTE
Dankzij het vernieuwde platform neemt de
motor zo min mogelijk binnenruimte in beslag.
Daardoor is de compacte en lichte Ignis
opvallend ruim van binnen. En je kunt zelf
bepalen hoe je die ruimte gebruikt. De Comfort
is een 5-zitter met een achterbank, de Select
en Stijl zijn 4-zitters met twee achterstoelen,
die over een lengte van maar liefst 16,5 cm
onafhankelijk van elkaar verschuifbaar zijn.
Met de achterstoelen naar achteren kunnen
je passagiers achterin extra comfortabel
zitten. Helemaal naar voren creëer je extra
bagageruimte.

IN DELEN NEERKLAPBARE
ACHTERBANK-/STOELLEUNING
Klap de achterbank-/stoelleuning in delen neer
(Comfort 60:40, Select/Stijl 50:50) om de bagage
165mm

ruimte te vergroten. Met de achterbankleuning in zijn
geheel neergeklapt, heb je maximaal 514 liter aan
ruimte voor je dagelijkse boodschappen en bagage.

GERUSTSTELLENDE
VEILIGHEID
Plotseling remmende auto’s voor je, een onverwachte wisseling van rijbaan of
een glad wegdek? Diverse innovatieve technieken in de Ignis rijden en kijken
met je mee en grijpen indien nodig in. Wel zo veilig!

6 AIRBAGS – twee airbags voorin, twee
zijairbags en twee gordijnairbags voor en
achter.

ESP®– houdt de auto ook in gevaarlijke
situaties beheersbaar. De wielen remmen
onafhankelijk van elkaar en op het juiste
moment af en het gas wordt teruggenomen.

NOODREMSIGNAAL – moet je plotseling
fors remmen, bijvoorbeeld omdat je op een
file stuit, dan geeft je auto automatisch een
alarmlichtsignaal af aan de auto’s achter je.

TOTAL EFFECTIVE CONTROL TECHNOLOGY (TECT) – de carrosserie van kwa
litatief hoogwaardig staal met hoge treksterkte beschermt alle inzittenden in de Ignis
optimaal in geval van een onverhoopte aanrijding.
Zie www.suzuki.nl/euroncap
voor meer informatie over de
Euro NCAP-crashtests.

SUZUKI SAFETY SYSTEM
De Ignis is uitgerust met diverse veiligheidstechnieken, waaronder Dual

DUAL CAMERA BRAKE SUPPORT

Camera Brake Support, Lane Departure Warning en Vehicle Swaying Warning.

De Ignis is uitgerust met een dubbele camera achter de voorruit die, net als het
menselijk oog, afstanden kan inschatten en voorwerpen kan herkennen. De camera ziet

Berscherming rondom dus.

voetgangers, voertuigen of kruisende wegen aankomen en neemt maatregelen als een
botsing dreigt. DCBS werkt in vier stappen:

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.

LANE DEPARTURE WARNING
Rijd je harder dan 60 per uur, dan is het systeem in staat om de markering van de rijbaan aan

Alarm

weerszijden van de auto te zien. Ga je onbewust over die lijnen heen? Dan gaat er een lampje
branden en je voelt het stuur trillen om je voorzichtig te waarschuwen.
Display

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.

Display Lampje

Auto remt
licht af

Alarm

Display Lampje

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

VEHICLE SWAYING WARNING
Ben je per ongeluk aan het indutten of ben je afgeleid waardoor je begint te slingeren?

Alarm

Dan word je door het systeem gewaarschuwd door een alarm en een lampje.

Bestuurder remt

Lampje
Auto levert extra
remkracht

Display Lampje

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

Alarm

Display Lampje
Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je Ignis.

Auto remt
automatisch

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

SCHOON, ZUINIG EN
VOORDELIG IN GEBRUIK
De Suzuki Ignis is dankzij Smart Hybrid (standaard op de handgeschakelde uitvoeringen) en Stop
& Start-technologie één van de zuinigste en schoonste auto’s in zijn klasse. Vriendelijk dus voor
het milieu en gunstig voor je portemonnee!

Lithium-ionbatterij

SMART HYBRID
Smart Hybrid is een slimme hybrideaandrijving om het brandstofverbruik en de uitstoot te beperken. Een
startgenerator (ISG) vormt het hart van het systeem. De energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in een lithium-ion-accu. Deze opgeslagen energie voedt bijvoorbeeld de airconditioning en helpt bij het
starten, rijden en accelereren van de motor. De energie wordt ook ingezet bij de verlichting en het afspelen
van je favoriete muziek. De Ignis wekt hiermee niet alleen energie op, maar bespaart daarmee óók brandstof en stoot minder CO2 uit.

STOP & START-TECHNOLOGIE

Geïntegreerde
startgenerator (ISG)

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

DE 1.2 DUALJET-MOTOR
De 1.2-liter DualJet-benzinemotor heeft een maximumvermogen van 66 kW (90 pk) bij 6.000 t.p.m. en
een koppel van 120 Nm bij 4.400 t.p.m. Gecombineerd met de Smart Hybrid-hybrideaandrijving rijdt hij

HILL-HOLD CONTROL – geen

superzuinig: 1 op 23,3 gemiddeld, met een CO2-uitstoot van slechts 98 g/km gemiddeld*.

hellingproef meer: de Ignis blijft
nog 2 seconden stilstaan als je
het rempedaal loslaat.

Krachtig maar zuinig
Springt efficiënter met brandstof om door een kleinere
verbrandingsruimte en de wijze van verkoeling
Minder frictie
Compact en lichtgewicht

KLEINE DRAAICIRKEL – een groot
voordeel van deze compacte crossover
is de wendbaarheid. Met een draaicirkel
van slechts 9,4 meter is manoeuvreren

9,4m

in een beperkte ruimte nooit een
probleem.
* Het brandstofverbruik is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitge
voerd onder in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk
afhankelijk van onder meer het rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning,
stroomgebruikers en het wegdek).

KOPLAMPEN MET 'GUIDE ME'-FUNCTIE – handig in de avond en
op donkere plekken: de koplampen blijven desgewenst nog 10 seconden

DE IGNIS IS VERKRIJGBAAR MET KEUZE UIT TWEE TRANSMISSIES:

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

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

AUTOMAAT

Met de handgeschakelde versnellingsbak schakel

De AGS automatische transmissie schakelt graag

je soepel door de vijf versnellingen heen.

voor je. Bijkomend voordeel is dat de automaat
zuinig met brandstof omspringt.
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KLEUREN
De Suzuki Ignis is leverbaar in
12 verschillende kleuren,
waaronder 4 two-tone kleuren.
Kom langs in de showroom om

Fervent Red i.c.m.
Titanium interieur (ZNB)
Standaard op Comfort, Select en Stijl

Neon Blue Metallic i.c.m.
Titanium interieur (ZWC)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Speedy Blue Metallic i.c.m.
Titanium interieur (ZWG)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Mineral Gray Metallic i.c.m.
Titanium interieur (ZMW)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Flame Orange Pearl Metallic i.c.m.
Orange interieur (ZWD)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Pure White Pearl Metallic i.c.m.
Orange interieur (ZVR)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Premium Silver Metallic i.c.m.
Orange interieur (ZNC)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Super Black Pearl Metallic i.c.m.
Orange interieur (ZMV)
Optie op Comfort, Select en Stijl

de mogelijkheden te bekijken.

Neon Blue Metallic &
Super Black Pearl Metallic i.c.m.
Titanium interieur (CFJ)
Optie op Comfort, Select en Stijl

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

Fervent Red &
Super Black Pearl Metallic i.c.m.
Titanium interieur (CFH)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Pure White Pearl &
Super Black Pearl Metallic i.c.m.
Orange interieur (CA1)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Flame Orange Pearl Metallic &
Super Black Pearl Metallic i.c.m.
Orange interieur (CFK)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Titanium
interieur

Orange
interieur

MAAK JE IGNIS HELEMAAL VAN JOU
Je maakt jouw Ignis helemaal zoals jij hem wilt hebben door de ruime variëteit aan accessoires waar
je uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld accessoires waarmee je de outdoor-stijl benadrukt. Of maak het
verschil met kleuraccenten in het exterieur en interieur. Een greep uit de mogelijkheden:

A

•

Wielstriping in wit (A)

•

Lederen bekleding (B)

•

Dakspoiler in carrosseriekleur (C)

•

Skidplates vóór en achter (D)

•

Brede stootlijsten (D)

•

Interieuraccenten in diverse kleuren (E)

•

Zonwering (F)

•

Aluminium allesdrager (G)

•

Diverse stripingmogelijkheden (H)

•

Spiegelkappen in diverse kleuren (H)

D

B

C

E

F

G

H

SUPER SERVICE
De Suzuki Ignis wordt standaard met een aantal Super Services
geleverd. Waaronder 3 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. Zo kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en
voorkom je onnodig hoge kosten. Om je Ignis in goede conditie te
houden heeft de dealer alle kennis in huis, want de Suzuki-technici
kennen de auto natuurlijk als geen ander en ze werken altijd met
originele onderdelen.
SUPER SERVICE IS ALTIJD:
Onderhoud & reparatie door Suzuki-getrainde monteurs
Originele Suzuki-onderdelen
Vooraf een duidelijk kostenplaatje, dus geen verrassingen
Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer
Garantie op reparatie
Kijk voor meer info over alle Super Services op suzuki.nl/service.

DE 7 GARANTIES
VAN SUZUKI
tuigd,
Suzuki-rijders zijn al over
ts anders.
die willen nooit meer ie
Dus waarom Suzuki?

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

SUPER
DESIGN

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

SUPER
ZUINIG

nbelasting
Laag verbruik, lage wege
rhoud.

en zeer voordelig in onde

SUPER
SERVICE

in de buurt
Altijd een Suzuki-expert
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 Stijl-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. © 2019 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.

99999-40719-BRO

suzuki.nl/auto

