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MODELBROCHURE

VOORBIJ AAN GRENZEN
De Suzuki Across kent geen grenzen. De groene plug-in hybridetechnologie
is gecombineerd met de vrijheid die een SUV met 4x4 biedt. Met als
resultaat ultieme efficiency en rijplezier. Niets kan je tegenhouden.

VOORBIJ AAN
CONVENTIES
Ontsnap aan de dagelijkse sleur en onderscheid je
van de massa. Met zijn robuuste design, sportieve
details en zelfverzekerde uitstraling is de Suzuki
Across het toonbeeld van individualiteit.

VOORBIJ AAN BEPERKINGEN
Ga verder waar elektrisch aangedreven auto’s en andere
SUV’s moeten opgeven. De Suzuki Across heeft de power, de
efficiency en de actieradius die de plug-in hybridetechnologie
kenmerken. Beperkingen behoren tot het verleden.

STIMULEER JE ZINTUIGEN TERWIJL JE ZO
EFFICIËNT EN ZUINIG MOGELIJK RIJDT

PLUG-IN HYBRID SYSTEM
De elektromotor levert soepele, stille en krachtige prestaties
voor dagelijks comfortabel rijden. Heb je meer kracht bij hogere

Geniet van de lineaire, opwindende en stille prestaties van

snelheden nodig, dan schakelt de benzinemotor in. Een gerust-

de geavanceerde plug-in hybridetechnologie. De combinatie

stellende gedachte tijdens lange autoritten. De batterij kun je

van de hoogvoltagebatterij en de 2,5-liter benzinemotor

thuis of bij een oplaadpunt eenvoudig opladen.

garanderen grenzeloos rijplezier.

UITSTEKENDE RIJPRESTATIES

2,5-LITER BENZINEMOTOR

Het systeemvermogen van de Suzuki Across bedraagt 

De benzinemotor laadt de accu op en ondersteunt de elektro-

225 kW/306 pk, waarmee je in 6,0 seconden van 0 naar

motor bij hogere snelheden. Afhankelijk van de rijomstandig

100 km/u accelereert. Dankzij de forse 18,1 kWh lithium-

heden schakelt de benzinemotor tussen poort brandstof

ion-accu bedraagt het volledige elektrische rijbereik

injectie (PFI) en directe cilinder brandstofinjectie (DI) voor

75 km, conform de nieuwste WLTP-meetmethodiek.

een optimale werking en een laag brandstofverbruik en lage
CO2-uitstoot.

RIJD MET VERTROUWEN OP
BESNEEUWDE EN GLADDE WEGEN
Het elektronische 4x4-systeem E-Four omvat een separate elektromotor op de achteras die – afhankelijk van
de rijomstandigheden – het koppel over de achterwielen
verdeelt voor extra grip en stabiliteit. Daardoor behoud
je ook op een gladde ondergrond alle controle.

TRAIL MODE
Remt de wielen af op het moment dat ze hun grip verliezen,
wat kan gebeuren bij rijden op besneeuwde wegen en in
oneffen terrein. Het systeem stuurt het koppel dan naar de
wielen die wel grip hebben. Bovendien past Trail Mode de
werking van het gaspedaal en transmissie aan, zodat je in
beweging blijft en alle controle behoudt.

STABIELE WEGLIGGING
Het 4x4-systeem voorkomt onderstuur in bochten op glad wegdek en zorgt daarmee voor een stabiel weggedrag dat aansluit
bij jouw behoeften.

AWD INTEGRADED MANAGEMENT (AIM)
Optimaliseert de 4x4-prestaties door het motorkoppel, het
motortoerental, de transmissie en de rem- en stuurinrichting
aan te passen aan de rijomstandigheden. AIM ondersteunt
ook de drie Drive Mode Select-rijmodi (NORMAL, ECO en SPORT).

EEN SPORTIEF, KRACHTIG DESIGN
VAN EEN NIEUWE GENERATIE SUV
Sportiviteit en robuustheid komen in de Suzuki Across
samen in een opvallend SUV-design met rechte hoeken,
gedurfde lijnen en een stoere, sportieve voorzijde met
een uitgesproken bumper en een grote grille.

LED-KOPLAMPEN
De LED-koplampen bestaan uit bi-beam-projectoren die hoge
en lage lichtstralen combineren en LED-dagrijverlichting die
voor een extra scherpe look zorgt.

19-INCH LICHTMETALEN WIELEN
De onderscheidende 19-inch lichtmetalen velgen zijn
gepolijst en voorzien van een speciale glanzende zwarte
coating die voor een krachtige en premium uitstraling zorgt.

MEER RIJPLEZIER DOOR COMFORT EN VAKMANSCHAP
Het ruime en comfortabele interieur met een hoog afwerkingsniveau en stijlvolle accenten
draagt bij aan een uiterst bevredigende rijervaring.

Dit systeem werkt met Apple CarPlay voor je iPhone

INSTRUMENTARIUM EN
7” MULTI-INFORMATIE DISPLAY

en met Android Auto™ en MirrorLink™ voor andere

Zie in één oogopslag voertuiginformatie als de reste-

geschikte smartphones. Ervaar het gemak van apps

rende actieradius, de capaciteit van de batterij, het

voor bellen, navigeren, het sturen en ontvangen van

koppel, G-krachten en meer. Verder kun je kiezen uit

berichten, je favoriete muziek en nog veel meer.

een digitale of analoge snelheidsmeter.

9” MULTIMEDIA AUDIOSYSTEEM

STOELVERWARMING VOOR
EN ACHTER
Zowel voorin als achterin zijn het zitvlak en de rugleuning van de stoelen
uitgerust met verwarming.

Via Apple CarPlay kun je je iPhone gebruiken voor
telefoongesprekken, beluisteren van je favoriete muziek,
ontvangen/verzenden van berichten en het krijgen van
routeaanwijzingen – alles met gesproken opdrachten via
Siri of door op de audiodisplay te tikken.

Android AutoTM is ontworpen om je zo min mogelijk af te
leiden, zodat je tijdens het rijden kan gebruikmaken van
Google-diensten als Google Maps en Google Play Music.
De Android Auto-app is verkrijgbaar in de Google Play Store.

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.

VERWARMBAAR STUURWIEL
Verwarmingselementen aan beide
zijden van het stuurwiel houden je
handen ook op koude dagen warm
en comfortabel.

ALLE RUIMTE VOOR BAGAGE,
SPORTUITRUSTING EN PERSOONLIJKE
SPULLEN
BAGAGERUIMTE
De extra brede laadopening geeft toegang tot de
bagageruimte met een inhoud van 490 liter (VDA)
en met de achterbank neergeklapt 1.168 liter (VDA).
Genoeg plek dus voor bagage van verschillende
grootte. De maximale inhoud bedraagt zelfs
1.604 liter.

BEDIENING MET JE VOET
Als je je handen vol hebt en de sleutel op zak, kun je
de achterklep eenvoudig openen door je voet onder
het centrale punt van de achterbumper heen en
weer te bewegen.

HANDIG OPBERGEN
Slimme opbergruimten in het interieur bieden plek
aan los muntgeld, flesjes water, smartphones en
andere kleine persoonlijke items. Alles overzichtelijk
opgeborgen en onder handbereik.

SUZUKI SAFETY SYSTEM PRO

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)
DRCC handhaaft de vooraf ingestelde snelheid wanneer er geen auto voor

De Across zit vol veilige en handige technieken, zoals

je rijdt. Het zorgt er verder voor dat je een bepaalde afstand tot je voorligger

Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Blind

behoudt. Stopt je voorligger, dan remt DRCC de Suzuki Across af. Op het

Spot Monitor en Lane Tracing Assist, waarmee hij de best

moment dat je voorligger weer verder rijdt, geeft DRCC automatisch gas.

mogelijke veiligheid biedt.

Hierbij wordt de vooraf ingestelde afstand tot je voorligger in stand gehouden.

PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

BLIND SPOT MONITOR (BSM)

Helpt met behulp van een millimeter-wave radar en een

Dit systeem waarschuwt je als zich een voertuig in de dodehoek bevindt.

monoculaire camera aan de voorzijde om een aanrijding te

Een waarschuwingslampje in de buitenspiegel attendeert je hierop.

voorkomen. PCS geeft je een waarschuwing en remt
desnoods automatisch de Across af.

REAR CROSSING TRAFFIC ALERT (RCTA)
Waarschuwt je voor auto’s die van de zijkant naderen op het moment

LANE TRACING ASSIST (LTA)
Dreig je onbedoeld je rijbaan te verlaten, dan geeft LTA je een
waarschuwing en biedt het stuurassistentie om de Across op

dat je achteruit een parkeervak uit rijdt. Er licht dan een waarschuwingslampje in de buitenspiegel op.

koers te houden.

Stuurcorrectie

ROAD SIGN ASSIST (RSA)
Leest verkeersborden en toont ze op de Multi-informatie
Display: handig voor als jij ze onderweg niet opgemerkt hebt.

ECALL
Waarschuwt de noodhulpdiensten op het moment dat de Across bij een
aanrijding betrokken is. Ook de locatie van de auto wordt automatisch
doorgegeven.
Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan,
het instructieboekje van je Across.

GEEN COMPROMISSEN
Vrijheid die past bij jouw actieve levensstijl. Dat biedt deze SUV met
4x4 en groene plug-in hybridetechnologie jou, zonder compromissen.
Ga overal naartoe en doe wat jij wilt doen – met de Suzuki Across.

A

UNIEKE
ACCESSOIRES
Maak je Suzuki Across nog meer naar jouw
wens met onze unieke accessoires.

•

Bumperbeschermfolie, verkrijgbaar in

B

C

transparant en zwart (A)
•

Dorpelbescherming van geborsteld
aluminium met plug-in hybrid-logo
(4-delige set) (B)

•

Vloermatten rubber, met Across-logo
(4-delige set) (C)

•

Hondenrek voor de bagageruimte (D)

•

Verticaal bagagenet voor de
bagageruimte (E)

•

Trekhaakset met afneembare kogel en
13-polige stekkerdoos (F)

D

E

F

KLEUREN
De Suzuki Across is leverbaar in 6
exterieurkleuren. Raadpleeg de prijslijst

White Pearl Crystal Shine (070)

Silver Metallic (1D6)

Gray Metallic (1G3)

Attitude Black Mica (218)

Sensual Red Mica (3T3)

Dark Blue Mica (8X8)

voor een overzicht van de 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.

SUPER SERVICE
De Suzuki Across 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 Across af en toe bij de Suzuki-dealer te laten checken.

SUPER SERVICE IS ALTIJD:
Onderhoud & reparatie door Suzuki-getrainde monteurs
Originele Suzuki-onderdelen
Vooraf een duidelijk kostenplaatje, dus geen verrassingen

Zo kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en voorkom je onnodig

Gratis 24/7 pechhulp bij onderhoud bij de dealer

hoge kosten. Om je Across in goede conditie te houden heeft de dealer alle

Garantie op reparatie

kennis 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
directe
Door z'n lage gewicht en
dynamisch
besturing is een Suzuki
en speels om te rijden.

tuigd,
Suzuki-rijders zijn al over
ts anders.
die willen nooit meer ie
Dus waarom Suzuki?

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

urt
n Suzuki-expert in de bu

Altijd ee

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 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. © 2020 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.

99999-70920-BR0

suzuki.nl/auto

