
A Suzuki Környezeti Koncepciója

Környezeti filozófiánknak megfelelően azon dolgozunk, hogy csökkentsük termékeink környezetünket terhelő hatását, 
valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet végzünk annak érdekében, hogy hatékonyan használjuk fel a föld 
korlátozott erőforrásait.

A roncsautókat illetően nemcsak teljesítjük az egyes országok törvényi előírásait, hanem olyan termékeket tervezünk, 
amelyeknek minimális terhelő hatásuk van a környezetre. 
Amennyiben az Ön Suzukija életútja végére ér, és Ön ki kívánja vonni a forgalomból, díjmentesen gondoskodunk annak 
szakszerű ártalmatlanításáról.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is környezetünk megóvása érdekében tett erő feszítéseinkhez azzal, hogy amikor véglegesen 
leállítja Suzuki autóját, azt újrahasznosítás céljából azoknak adja át, akik azt gondosan, a környezet védelmét 
messzemenően figyelembe véve fogják kezelni.

Mi gondoskodtunk arról, hogy ez a lehetőség az Ön számára kényelmesen hozzáférhető és elérhető legyen.

További információkért keresse fel a www.swiftsport.hu weboldalt.

Kiadta: Magyar Suzuki Zrt., Esztergom

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 6,4 l/100 km. CO2-kibocsátás: 147 g/km.



Engedje át magát a végtelen szabadságnak! Semmi nem tarthatja vissza! Az új Swift 

Sport kormánya mögül az előttünk álló út olyan tisztának és egyértelműnek tűnik, 

mint az, hogy kék az ég és zöld a fű. Nézzen előre, érezze a lóerők dübörgését és az 

utazás megannyi szépségét.
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Kirobbanóan 
szabad



Várakozások 
felett
Itt az idő! Ragadja meg a pillanatot, fedezze fel a Swift Sport stílusát, magával ragadó 

egyéniségét! Már kívülről látszik a sportos tetővonalon és a tetőspoileren, hogy ez az 

autó bajnoknak született. Érezze a motor lüktetését, a kilométerek utáni vágyakozást 

és vágjon neki az útnak! 
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Izgalmas részletek

This photo show the controls

Minden részletében tetten érhető a minőség. Elég egy pillantást vetnünk az öt óraegységes 
műszerfalra, hogy azonnal tudjuk: ez a kocsi kimagasló teljesítményekre képes! 
Ha csak megérintjük a puha bőrborítású kormányt, máris érezzük a következő kanyar ívét. 

A Swift Sportot kulcs nélkül indíthatjuk, egyetlen érintés, és irány a nagyvilág! A tudás magabiztossá tesz, a sportos, öt óraegységes műszerfal segítségünkre lesz eb-
ben. A digitális kijelző a következő adatokat mutatja: napi kilométer / összkilométer, idő, külső hőmérséklet, üzemanyag-fogyasztás, és a meglévő üzemanyaggal még 
megtehető távolság. A rozsdamentes acélpedálok sportos megjelenése sokat tesz hozzá az autó egyedi stílusához.
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*A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. **Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A multifunkciós kormány nagyban hozzájárul a sportos vezetési élményhez. A varrás 
és a váltókar is az autó sportos karakterét hangsúlyozza. Az utasokat az automata 
légkondicionáló és a *Bluetooth®-szal is felszerelt CD-s rádió kényezteti. A középkonzolon 
elhelyezett USB-aljzaton keresztül akár az **iPod-unkon lévő számokat is lejátszhatjuk!



Diktálja a tempót

This photo show the controls

A Suzuki Sport továbbfejlesztett szívómotorjának köszönhetően egyre gyorsabb a tempó! 
Ráadásul a dinamikusan gyorsuló autó fogyasztása is rendkívül kedvező. Az utak új bajnoka 
kíméli a természetet, a környezetünket, köszönhetően a Suzuki tervezőinek, akik optimalizálták 
az autó CO2-kibocsátását. A hatfokozatú kézi váltó a sebesség új dimenziójába repíti az autót, 
és maximális fordulatszámra pörgeti a vezető adrenalinszintjét.

A hatfokozatú kézi váltó segítségével tökéletesen ki tudjuk használni a motor gyorsulásra hangolt teljesítményét; a kar könnyen és precízen mozog a váltókulisszában. 
A szemet gyönyörködtető dupla kipufogócső és a metál-szürke diffúzor fokozza a teljesítmény nyújtotta élményt.
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A motor maximális teljesítménye a kategória egyik legmagasabb értéke: 100 kW, 136 lóerő, és ami talán még fontosabb: a jókora nyomaték 

a teljes fordulatszám-tartományban rendelkezésünkre áll. Vagyis nem kell lemondanunk az izgalmas gyorsulásról, és arról az érzésről, hogy 

uraljuk a teljesítményt — nap, mint nap. 

Nem ismer 
kompromisszumot

A hatékony motor létfontosságú a sportos vezetési élmény 
eléréséhez, ezért az új Swift Sport 1,6 literes motorjának 
szívórendszere más, fejlett technológiákat alkalmaz, hogy több 
levegő juthasson a hengerekbe. Ennek előnye a fantasztikus 
gyorsulás, a 6,4 literes üzemanyag-fogyasztás, és a mindössze 
147 g/km-es CO2-kibocsátás!

CO2-kibocsátás Fogyasztás (kombinált)

175 g/km
M16A motorral 

és ötsebességes 
manuális váltóval

Korábbi

147 g/km
M16A motorral 

és hatsebességes 
manuális váltóval

Új

7,2 l/100 km
M16A motorral 

és ötsebességes 
manuális váltóval

Korábbi

6,4 l/100 km
M16A motorral 

és hatsebességes 
manuális váltóval

Új

Az új Swift Sport Euro-5 kompatibilis. A fenti fogyasztási mutatók az Euro-5 szabvány 
képletei szerint lettek kiszámítva.

A speciális fejlesztésű futómű, a kerekek és a gumik jól illenek a sportos stílushoz. Az autót hátul is tárcsafékekkel szerelték fel, így jelentősen javult a fékhatás. 
A tizenhét colos, alumínium-ötvözet keréktárcsák nemcsak rendkívül látványosak, de kis tömegüknek köszönhetően hozzájárulnak a sportos teljesítményhez.
A továbbfejlesztett első kerék-felfüggesztés a beépített visszapattanó rugóknak köszönhetően imponálóan kicsi kerék-dőlésszöget eredményez úgy, hogy a menetkényelem 
kompromisszum-mentes, a kanyarvétel pedig sima és a jól ellenőrzött marad a Monroe® lengéscsillapítónak is köszönhetően.



Az ESP® (Electronic Stability Program, elektronikus stabilizáló program) megnöveli a stabilitást: kontroll alatt tartja 

a fékerőt és a motor nyomatékát, ellensúlyozva a kerekek megcsúszását.
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Minden utazáskor a biztonság és a kényelem a legfontosabb. Ezért a karosszériát úgy tervezték, hogy egy esetleges 

ütközéskor az utastérre ható erőket elvezesse. A komfortos, ergonomikus utasfülke szintén hozzájárul ahhoz, hogy 

stresszmentesen figyelhessünk az útra és az ott közlekedőkre. A nagyvonalúan tágas belső térnek köszönhetően a hátul 

ülők is kényelmesen utazhatnak, a kisebb — nagyobb csomagok számára pedig számos praktikus rekesz áll rendelkezésre.

Biztonság 
és kényelem

Csúszós felületen, álló helyzetből nehéz elindulni: 
az egyik kerék könnyen kipöröghet.

Az ESP® megfékezi 
a kipörgő kereket.

Az autó simán, 
egyenletesen indul el.

A nyomaték a szemközti oldalon 
lévő kerékre helyeződik át.

Hajtóerő

A sokféleképpen állítható, megnövelt oldaltartású  
vezetőülés sportos vezetési élményt nyújt. Az exkluzív 
„sport” kárpit kiemeli az új Swift Sport dinamikus 
és domináns személyiségét.

Az utasokra 7 légzsák vigyáz: 2 első, 

2 oldallégzsák, 2 függönylégzsák és 

egy vezetőoldali térdlégzsák.

Fékezőerő

Fékezőerő

A nyomaték 
csökkentése

Az első kerék megcsúszik A hátsó kerék megcsúszik

ESP®*-vel

ESP®*
nélkül

ESP®* nélkül

*ESP a Daimler AG bejegyzett védjegye.



3 évig terjedő teljes körű garancia 
100 000 km-es futáskorlátozással.

A Suzuki Mester+ azonnali, ingyenes 
segélyszolgálat magyarul, egész Európában.

A standard és választható felszereltség piaconként eltérő. A változtatás jogát a gyártó fenntartja. A nyomdai színek csak megközelítően adják vissza az eredeti színt. A képek illusztrációk.

12 év átrozsdásodás elleni garancia 
a Szervizkönyvben foglaltak szerint.

FELSZERELTSÉG
Motor Benzines / 1,6 L
Sebességváltó 6MT
Felszereltség Sport
KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL
3 küllős kormány Bőr •

Audio kapcsolók, tempomat kapcsolói •
Magasságban és tengelyirányban állítható elektromos szervokormány •
Fordulatszámmérő •
A műszerfalba integrált információs 
kijelző

Digitális óra •
Külső hőmérséklet kijelzése •
Fogyasztás kijelzése (átlagos/pillanatnyi) •
Megtehető távolság •

Figyelmeztető jelzés (hang): fényszórók, kulcs •
Figyelmeztető jelzés (fény és hang): biztonsági öv (vezető- és utasoldali) •
Figyelmeztető jelzés (fény): nyitott ajtó és üzemanyagszint •
KÉNYELEM 
Elektromos ablakemelő Elöl •
Távirányítós központi zár 
(csomagtartóval együtt)

Vészvillogó-visszajelzéssel, vezetőoldali kapcsolóval •
Kulcsnélküli nyomógombos indítórendszer •
Légkondicionáló Automata •
Pollenszűrő •
Audio Antenna, 4 hangszóró + 2 magas hangszóró •

CD + mp3 lejátszó •
 **Bluetooth •

Tempomat •
Téli csomag Fűthető első ülések, hátsó fűtéscsatornák •
Első ülések Sportülések •
Hátsó ülések Osztatlan ülés •
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
Dupla SRS légzsák elöl •
SRS oldalsó légzsákok (az üléstámlába integrálva) •
SRS függönylégzsákok •
SRS térdlégzsák •
Ütközéskor kiakadó pedálok (fék és kuplung esetében) •
Biztonsági övek Elöl: 3 pontos ELR, előfeszítős biztonsági öv állítható 

felső bekötési ponttal •
Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv 2 db •

ISOFIX gyermekülés-rögzítő (2 db) •
Gyermekülés-rögzítő rendszer horgokkal (2 db) •
Ajtókba épített oldalmerevítők •
ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer elektronikus fékerőelosztóval) •

*ESP® (elektronikus menetstabilizátor kipörgésgátlóval) •
Fékasszisztens •
Tolatóradar Hátsó •
Indításgátló •
Szabadon forgó zárbetét •
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG
Dupla kipufogócső •
Hátsó spoiler •
Oldalsó spoiler •
Feketére festett A és B oszlop •
Külső ajtókilincsek Színre fújt •
Csomagtérajtó-nyitás Elektromos •
Abroncs és kerék 195/45R17 + alumínium keréktárcsa •
Gumiabroncs javítókészlet, pótkerék nélkül •
Zöldre színezett szélvédő •
UV szűrős üveg Első ajtó ablaka •
Sötétített üveg (hátsó háromszögablak és csomagtér ablak) •
Ablaktörlő elöl (2 fokozat + állítható szakaszos törlés + mosás) •

hátul (1 fokozat + szakaszos + mosás) •
Páramentesítő a hátsó ablakon •
Színre fújt, elektromosan állítható, fűthető külső tükrök •
Állítható magasságú, gázkisüléses HID fényszórók •
Automata lámpák Fényérzékelős •
Ködlámpa Első •

Hátsó •

Gyöngyházfehér

Selymes ezüstmetál

Grafitszürke metál

Párducfekete metál

Lángvörös gyöngyház

Karibikék gyöngyház

*ESP a Daimler AG regisztrált védjegye.  **Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc regisztrált védjegye.

Műszaki és felszereltségi adatok
MŰSZAKI ADATOK
Ajtók 3 ajtós
Motor Benzines / 1,6 L VVT
MÉRETEK 
Hosszúság (mm) 3890
Szélesség (mm) 1695
Magasság (mm) 1510
Tengelytávolság (mm) 2430
Nyomtávolság elöl (mm) 1470

hátul (mm) 1475
Legkisebb fordulási sugár (m) 5,2
Alvázmagasság (mm) 130
KAPACITÁS
Ülések száma (fő) 4
Csomagtér - maximális nagyság (liter) 892

- lehajtott hátsó ülésekkel (liter) 512
- felhajtott hátsó ülésekkel (liter) 211

Üzemanyagtartály (liter) 42
MOTOR
Típus M16A
Hengerek száma 4
Szelepek száma 16
Lökettérfogat (cm3) 1586
Furat × löket (mm) 78x83
Sűrítési arány 11,0
Maximális teljesítmény kW/LE/ford. 100/136/6900
Maximális nyomaték Nm/ford. 160/4400
Befecskendezés Hengerenkénti
SEBESSÉGVÁLTÓ
Típus 6MT
Áttételezés 1-es 3,615

2-es 2,047
3-as 1,518
4-es 1,156
5-ös 0,918
6-os 0,794
Hátramenet 3,481   

Végső áttétel 3,944
FELÉPÍTMÉNY
Kormánymű Fogaskerék-fogasléc, változó áttételű
Fékek Első Belső hűtésű tárcsa

Hátsó Tárcsafék
Felfüggesztés Első McPherson

Hátsó Torziórudas
Abroncsméretek 195/45R17
SÚLYADATOK
Saját tömeg (kg) 1045
Megengedett össztömeg (kg) 1480
TELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/óra) 195
Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) 8,7
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
Emissziós szabvány Euro 5
Üzemanyag-fogyasztás Város liter/100 km 8,4

Városon kívül liter/100 km 5,2
Vegyes liter/100 km 6,4

CO2-emisszió Vegyes g/km 147

FELSZERELTSÉG
Motor Benzines / 1,6 L
Sebességváltó 6MT
Felszereltség Sport
BELSŐ FELSZERELTSÉG
Utastér-világítás Térképlámpák •

Középső utastér-világítás (3 állású) •
Csomagtér-világítás (az oldalkárpitra szerelve) •

Napellenzők Mindkét oldalon •
Kártyatartóval a vezetőoldalon •
Piperetükrökkel (mindkét oldalon) •

Kapaszkodó Vezetőoldali, utasoldali és 2 db hátsó •
Pohártartók (elöl 1 db, hátul 2 db) és palacktartók (elöl 2 db, hátul 2 db) •
Műszerfali nyitható felső tároló •
Tárolózsebek Első és hátsó ajtókon vagy hátsó burkolaton •
Váltógomb Ezüstszínű •
USB csatlakozó (a középkonzol alján) •
12 V-os utastéri csatlakozó Középkonzolban •
Lábtámasz Vezetőoldali •
Rozsdamentes acélpedál •
Belülről nyitható tanksapka •
Krómozott belső kilincsek •
Nappali/éjszakai állású utastéri visszapillantó tükör •
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