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MODELBROCHURE

RUIM EN VEELZIJDIG
De Suzuki S-Cross is een dynamische, veelzijdige familiecrossover met de maximale veiligheidsscore van Euro NCAP*.
De betrouwbare S-Cross biedt plaats aan vijf volwassenen én
hun bagage, want de bagageruimte van 430 liter is een van de
grootste in zijn klasse. Wil je nog meer ruimte, tot wel twee keer
zo veel? Dan klap je de achterbank makkelijk neer, in z’n geheel
of gedeeltelijk.

De praktische S-Cross is ideaal voor de vakantie, een gezinsuitje
of bijvoorbeeld buitensport. Behalve veel ruimte heeft deze
sportieve crossover genoeg trekkracht en een sterke, maar
zuinige benzinemotor. En hij is met zijn crossover-uitstraling en
chromen grille indrukwekkend om te zien.

* Volgens Euro NCAP-testresultaten 2013.

S
S
O
R
-C
S
I
K
U
Z
U
DE S
?
G
N
I
M
M
E
T
S
E
B
W
U
WAT WORDT JO

KRACHTIGE, MAAR
ZUINIGE MOTOREN
De direct ingespoten Boosterjet-benzinemotoren zijn
uitgerust met een turbo. Dit zorgt voor veel vermogen en
resulteert in een gunstig brandstofverbruik.
De betrouwbare 1.0 en 1.4 Boosterjet zijn krachtige en
soepele benzinemotoren, die tegelijk ook heel schoon
zijn. Caravans en aanhangers tot 1.200 kg trekt de
S-Cross met 75 kg kogeldruk met gemak.
Met de handgeschakelde versnellingsbak

Voor nog meer comfort en gebruiksgemak zijn

schakel je soepel door alle versnellingen.

de 1.0 en 1.4 Boosterjet uit te rusten met een

De 1.0 Boosterjet heeft 5 versnellingen,

soepele automatische 6-traps transmissie.

de 1.4 Boosterjet heeft er 6.

1.0 BOOSTERJET

1.4 BOOSTERJET

De 1.0 Boosterjet met 3 cilinders heeft

De 1.4 Boosterjet met 4 cilinders heeft

een maximumvermogen van 82 kW/

een maximumvermogen van 103 kW/

112 pk bij 5.500 toeren per minuut. Het

140 pk bij 5.500 toeren per minuut. Het

maximumkoppel (trekkracht) is 170 Nm

maximumkoppel (trekkracht) is 220 Nm

bij 2.000-3.500 toeren per minuut.

bij 1.500-4.000 toeren per minuut.

0 naar 100 km/u neemt 11 seconden

De 1.4 Boosterjet sprint in 9,5 seconden

in beslag (automaat: 12,4) en de

van 0 naar 100 km/u (automaat: 10,2).

gemiddelde CO2-uitstoot* bedraagt

De gemiddelde CO2-uitstoot* bedraagt

120 g/km (automaat: 131).

minimaal 135 g/km.

* Het brandstofverbruik en de hier genoemde emissie zijn 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 sterk afhankelijk van onder meer het rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

SPORTIEF DESIGN
De chromen grille en grote wielen geven de Suzuki S-Cross een
indrukwekkend uiterlijk. Zowel de koplampen als de achterlichten
zijn LED-lampen. Hierdoor ziet de S-Cross er nog sportiever uit.
Los hiervan geeft LED ook meer licht, dus dat is wel zo veilig. Het
schuif-/kanteldak is een van de grootste in zijn klasse. Dat wordt
heerlijk toeren op mooie dagen.

HOGE ZITPOSITIE,
GOED ZICHT
De voordelen van het crossover-design van de S-Cross:
•

De beschermstrippen beschermen de lak tegen deurinslagen.

•

Dakreling voor het eenvoudig bevestigen van dak- en fietsendragers.

•

Hoge instap: voor iedereen makkelijk in- en uitstappen.

•

De hoge zitpositie maakt de veiligheid nog groter omdat je goed
zicht hebt op alles wat er om je heen gebeurt.
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SPORTIEF VANBUITEN,
COMFORTABEL VANBINNEN
De Suzuki S-Cross is perfect in balans. Enerzijds heeft hij
een sportieve uitstraling, anderzijds is er alles aan gedaan
om het comfort zo optimaal mogelijk te maken. En dankzij
zijn eveneens perfecte balans tussen rijkwaliteiten en
brandstofverbruik is de Suzuki S-Cross je ideale reisgenoot.

FLEXIBELE
BAGAGERUIMTE
De grote bagageruimte (430 liter) kun je naar
eigen wens indelen, en met de twee sjorogen
zet je je spullen stevig vast op hun plek. Ook
handig: verlichting in de bagageruimte is
standaard. Heb je nog meer bagageruimte
nodig? Dan kun je de achterbank neerklappen
en er maximaal 875 liter van maken.

COMFORT
Het interieur van de Suzuki S-Cross is van
alle gemakken voorzien. Het overzichtelijke
dashboard is efficiënt ingedeeld, zodat
je alles binnen handbereik hebt en het
bedieningsgemak groot is. Alle uitvoeringen van
de S-Cross zijn standaard voorzien van onder
andere cruise control. De Dual-zone climate
control houdt de temperatuur in de auto onder
alle weersomstandigheden aangenaam. En door
de armsteunen voor en achter zit iedereen er
comfortabel bij.
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
Met Apple CarPlay of Android Auto kun je je
smartphone veilig in je S-Cross gebruiken.
De apps op je smartphone zijn te zien én te
bedienen op de display van het dashboard.
Veilig en makkelijk!

NOG MEER
LUXE
In de Suzuki S-Cross zijn luxe materialen gebruikt met een hoog
waardige afwerking. Een met leder bekleed stuurwiel bijvoorbeeld, en
zilverkleurige en chromen accenten. Het privacy glass is niet alleen
handig tegen inbraak en inkijk, maar is ook veiliger dan gewoon glas
omdat het minder snel splintert.
Ook aangenaam comfortabel zijn de licht- en regensensoren die auto
matisch reageren als het donker wordt of gaat regenen. En wil je er
lekker warmpjes bij zitten? De voorstoelen zijn zowel in het zitvlak als
in de rugleuning uitgerust met verwarming. En de achteruitrijcamera
zorgt voor minder kans op schade en makkelijker inparkeren.

LICHT, LUCHT
EN RUIMTE
Met het panoramische schuif-/kanteldak
is the sky the limit. In totaal heeft het
elektrisch bedienbare schuif-/kanteldak
een lengte van 1 meter. De opening is een
van de grootste in deze klasse.
Het panoramische schuif-/kanteldak heeft
een uniek openingssysteem.
•

Het achterste deel schuift in het dak.

•

Het voorste deel schuift over het dak.

VEILIG VOOR
ALLE INZITTENDEN
Je voelt je meteen na het instappen al veilig. Dat komt onder andere door
de hoogte van de S-Cross en het goede zicht vanaf de bestuurdersstoel.
Met standaard 7 airbags, ESP®, ABS en de maximale score bij de Euro
NCAP-veiligheidstest is de S-Cross voor alle inzittenden een heel veilige
auto. De Stijl is bovendien uitgerust met extra actieve veiligheidssystemen,
zoals Radar Brake Support en Adaptive Cruise Control.

STANDAARD 7 AIRBAGS
7 airbags, waaronder hoofd- en gordijnairbags en een knie-airbag
bij de bestuurdersstoel.

5 STERREN EURO NCAP*
De onafhankelijke Euro NCAP test de veiligheid van voertuigen.
De Suzuki S-Cross krijgt de maximale score van 5 sterren: “Goede
prestaties op alle gebieden op het gebied van bescherming bij aanrijdingen. Goed uitgerust met aanrijdingsvermijdende technologie.”
* Volgens Euro NCAP-testresultaten 2013.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
1.

De Adaptive Cruise Control zorgt ervoor dat je constant dezelfde snelheid
blijft rijden die je zelf hebt ingesteld. In dit geval 100 km/u.

2.

Je Suzuki past de snelheid automatisch aan zodra er iemand voor je rijdt.
Je hoeft zelf dus niet te remmen. In dit geval rem je automatisch af van
100 naar 80 km/u.

3.

Gaat degene voor je harder rijden, slaat hij af of voegt hij uit naar een
andere rijstrook dan wordt er automatisch gas bijgegeven. Tot de oorspronkelijk ingestelde snelheid weer is bereikt.

1
Ingestelde snelheid op 100 km/u

2

Voorligger

100 km/u naar 80 km/u

voorligger

3

Voorligger
voegt uit

80 km/u naar 100 km/u

HILL-HOLD CONTROL

BANDENSPANNINGINDICATOR (TPMS)

De Hill-Hold Control zorgt ervoor dat de S-Cross

Het TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) waar-

niet achteruitrolt als je het rempedaal loslaat.

schuwt je als de bandenspanning te laag is.

Zie voor een volledige uitleg van deze
veiligheidssystemen en het juiste gebruik
ervan het instructieboekje van je S-Cross.

80 km/u

RADAR BRAKE SUPPORT
Radar Brake Support (RBS) biedt extra veiligheid, waardoor jij zorgeloos achter het stuur kunt stappen.
1.

Boven snelheden van ongeveer 5 km/u detecteert het systeem
voorliggers. Als er een kans op een aanrijding bestaat, waarschuwt het systeem je om te remmen. Het moment waarop de
waarschuwing wordt gegeven, kan worden ingesteld.

2.

Als de RBS denkt dat er kans is op een aanrijding, zal het
systeem licht remmen. Zo word je door de RBS gewaarschuwd
om zelf te remmen.

3.

Als er een voorligger wordt gedetecteerd en de kans op een
aanrijding is erg groot, dan vergroot het systeem de remkracht
tijdens de noodstop en helpt zo de aanrijding te voorkomen of
de ernst ervan te beperken.

4.

Als er een voorligger wordt gedetecteerd en het systeem stelt
vast dat er een grote kans is op een aanrijding, dan worden
de remmen automatisch geactiveerd om de aanrijding te
voorkomen of de ernst ervan te beperken.

licht remmen
waarschuwing
Automatisch
licht remmen
waarschuwing Automatisch

waarschuwing
waarschuwing

1

2
Circa 3 seconden voor de aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

waarschuwing
waarschuwing

Circa 2,2 seconden voor de aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

Bestuurder
remt
Bestuurder
remt
Remkracht
neemt toe
Remkracht
neemt toe

3

waarschuwing
remmen remmen
waarschuwing Automatisch
Automatisch

4
Circa 1,2 seconden voor de aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

Circa 1 seconde voor de aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

ALLGRIP DRIVE MODE SELECT
Met de AllGrip Drive Mode Selector kies je uit vier elektrisch aangestuurde
rijstijlen: Auto, Sport, Snow of Lock. Kom je op onverhard terrein of in
moeilijke weersomstandigheden terecht, dan switch je met één druk op de
knop eenvoudig naar een andere rijstijl.

AUTO

SPORT

Om zuinig mee te rijden. Schakelt automa

Voor een sportievere rijstijl. Je kunt strakker

tisch naar vierwielaandrijving als de auto

de bocht om en de motor reageert sneller.

dreigt de slippen.

SNOW

LOCK

Voor optimale grip in de sneeuw of op

Sta je vast in de modder, of in de sneeuw, zet

onverhard glad wegdek.

de auto dan op Lock. De achterwielen krijgen
zo meer aandrijving, waardoor de auto zich
makkelijker lostrekt.

KLEUREN
De kleur van een auto is heel
persoonlijk. Daarom is de
Suzuki S-Cross leverbaar in
9 verschillende kleuren. Vind je
het lastig om een goede kleur
te kiezen? Kom dan langs in de

Superior White (26U)
Standaard op Comfort, Select en Stijl

Silky Silver Metallic 2 (ZCC)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Galactic Gray Metallic (ZCD)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Mineral Gray Metallic 3 (ZQ6)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Cool White Pearl Metallic (ZNL)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Sphere Blue Pearl Metallic (ZQ4)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Canyon Brown Pearl Metallic (ZQ3)
Optie op Comfort, Select en Stijl

Energetic Red Pearl Metallic (ZQ5)
Optie op Comfort, Select en Stijl

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.

ACCESSOIRES
Maak de Suzuki S-Cross verder af
zoals jij dat wilt. Met de accessoires
kun je de S-Cross namelijk eenvoudig
stylen en uitbreiden naar je eigen
smaak. Hiernaast vind je slechts
een greep uit de mogelijkheden.
Op suzuki.nl/samenstellen vind je
een overzicht van alle accessoires.
•

Navigatiesoftware

•

Thule VeloCompact-fietsendrager

•

Automatisch inklapbare
buitenspiegels

•

Chromen portiersierlijsten

•

Wielset 'WOLF', 18” zilver

•

Afneembare trekhaak

•

Aluminium instaplijsten met
Suzuki-logo

•

Allesdragerset

•

Dakspoiler in carrosseriekleur

SUPER SERVICE
De Suzuki S-Cross 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 S-Cross 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 S-Cross 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:
Door Suzuki getrainde monteurs
Originele Suzuki-onderdelen
Voor aanvang een duidelijk kostenplaatje
Offerte = factuur
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 S-Cross 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.

99999-60519-BR0

suzuki.nl/auto

