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Suzuki Swift

Lichter, sneller,
sportiever. 
Nog meer fun.
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Hét icoon van Suzuki. 
 Nu met nog meer rijplezier.





De nieuwste generatie van de succesvolle Swift is écht goed op de weg en geeft je bij elke rit een heerlijk 

gevoel. Deze vijfdeurs is compact maar toch ruim, wordt voortgedreven door een krachtige motor en omringt 

je met de modernste techniek op het gebied van veiligheid, navigatie en infotainment. Ontdek de Swift … met 

een dikke glimlach op je gezicht.

De Swift: stijlvoller dan ooit



Sportief is zijn tweede naam. Dat zie je direct, aan zijn krachtige schouders, strakke 

lijnen en zijn opvallende grille. Eenmaal binnen zorgt de hoogwaardige afwerking van het 

interieur voor nog meer sportiviteit, doorgevoerd tot in de kleinste details. Jouw rijplezier 

is het uitgangpunt!

Sportief design



Praktisch en veilig
Met het nieuwe Heartect-platform, de 

geavanceerde veiligheidstechnieken en de 

waarschuwingen op risicovolle momenten, 

weet je zeker dat de Swift altijd met je meerijdt. 

De LED-koplampen geven de Swift niet alleen 

een stoer en krachtig uiterlijk, ze versterken 

ook de veiligheid. Bij Suzuki staat veiligheid op 

nummer 1 en dat geldt onverminderd voor de 

Suzuki Swift.



Véél ruimte
Groots in compactheid en meer ruimte dan ooit: een 

ware evolutie van hét icoon van Suzuki. Want als we 

zeggen: meer ruimte dan ooit, dan bedoelen we véél 

binnenruimte, véél bagageruimte en véél handige 

opbergruimte. Het gevoel van ruimte wordt nog eens 

versterkt door de hoge rondingen van de carrosserie.



Volop comfort
Alle uitvoeringen van de Swift bieden nu 

nog meer comfort. Heerlijke stoelen, 

stoel verwarming, een sportief instrumenten-

paneel, een prettig stuurwiel en makkelijk 

luisteren naar je favoriete muziek via het 

infotainmentsysteem. De techniek staat in 

dienst van jouw rijgemak.



Hoogwaardige afwerking.
 Sportief design.
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De sterke en hoge schouders, de strakke zijlijnen en de 16" licht-

metalen velgen bezorgen de Swift zijn sportieve looks. De LED-

koplampen geven de Swift extra karakter en de opvallende grille 

maakt het sportieve plaatje compleet.

Sterke schouders

Een echte Suzuki! Ruim 40 jaar ervaring in het maken van 

hatchbacks komt in de Swift tot een hoogtepunt. Die ervaring 

zie je ook terug in de designdetails uit vorige generaties.



Tot in detail is het sportieve design 

doorgevoerd. Zoals in de geïntegreerde 

deurgrepen achter en de knipperlichten 

in de buitenspiegels. Het zwevende dak 

daarentegen maakt de Swift tegelijkertijd 

licht en speels. Een auto om met veel 

plezier in weg te rijden!



De Swift heeft een sportief D-shape stuur en comfortabele stoelen. Het gehele interieur is standaard hoog waardig 

afgewerkt met de beste materialen en hoogglans accenten. Het 7" touch display voor je audiowensen en navigatie 

vormt het hart van je Swift en is makkelijk te bedienen – ook vanaf het stuur.

Interieur: sportief met hoogwaardige afwerking



Extra aandacht voor jou
Alles draait om de bestuurder in de Swift. De zitpositie is comfortabel en geeft 

veel steun, het uitgebreide infotainmentsysteem heb je altijd onder handbereik, 

de voorstoelen kunnen worden verwarmd en bijna alle technieken zijn vanaf 

het stuur te bedienen. De Swift is niet voor niets een verrassend persoonlijke 

auto!

Hoogglans accenten.

Sportief stuurwiel.



Ontworpen voor jou
Neem plaats achter het stuur en voel je onmiddellijk één met de auto. Het afgeplatte stuurwiel, het infotainment-

systeem en de sportief rood omrande wijzerplaten maken duidelijk dat de Swift zijn bestuurder centraal stelt. Je kan 

simpelweg niet wachten om weg te rijden. De Swift gaat met je mee. Waar wacht je nog op?

Het 4,2-inch grote TFT-kleurendisplay laat 

nuttige en sportieve informatie zien. Zoals 

vermogen, koppel en acceleratiegegevens. Ja, 

tot zelfs G-krachten aan toe! Maar ook het 

verbruik zie je hier terug.



Ruimte en comfort:
 groots in compactheid.
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Groots in compactheid
Compact vanbuiten, en toch volop ruimte 

vanbinnen. Dat voordeel ervaar je tijdens het rijden 

meteen. Veel zitruimte, veel bagageruimte en veel 

opbergplekken. En toch is de auto wendbaar en 

compact. Een makkelijk bestuurbare auto waar 

je altijd een parkeerplekje voor vindt en waar je 

tegelijkertijd heerlijk mee op vakantie kunt.

 

De bagageruimte is maar liefst 54 liter groter dan 

die van zijn voorganger.



Uitgebreid infotainmentsysteem
Natuurlijk wil je tijdens het rijden zorgeloos kunnen genieten van je muziek en 

op een makkelijke manier de weg vinden. Afhankelijk van de uitvoering krijg 

je DAB+ en luister je eenvoudig naar alle digitale radiozenders. iPhones en 

Androids koppel je in een handomdraai aan het systeem van de auto met Apple 

CarPlay of Android Auto. Navigatie via het handige display zorgt ervoor dat je 

altijd de weg kunt vinden.

 Navigatie

 DAB+ 

 Bluetooth®*

 USB/AUX

 Apple CarPlay

 Android Auto

* Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Meer comfort

Aan comfort geen gebrek! Het interieur is dankzij het nieuwe platform 

extra ruim opgezet, waardoor je overal comfortabel zit. Het 7” touch-

screen is makkelijk in het gebruik en vanaf het stuur te bedienen. Ook 

zijn de voorstoelen te verwarmen voor extra comfort.



Veiligheid en techniek.
 Veilig en fun!
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Motoren die lekker snel optrekken en bij hoge toeren niet gaan brommen. Dat kenmerkt zowel de 1.0 Boosterjet als de 1.2 Dualjet. 

Beide motoren zijn krachtig, met veel koppel bij lage toeren, en tegelijkertijd zijn ze de zuinigste in hun klasse. Dat is niet alleen 

beter voor het milieu, maar merk je dus ook in je portemonnee. Zowel de 1.0 Boosterjet als de 1.2 Dualjet is leverbaar met Smart 

Hybrid-technologie.

Sportiviteit met een groen randje

5 versn. handgeschakeld.

CVT (Dualjet).

Automaat (Boosterjet).

1.0 Boosterjet-motor 

De pittige driecilinder Boosterjet is een 

perfecte match voor de Swift. Licht, sterk 

en toch zuinig in verbruik. De 1.0 Boosterjet 

is leverbaar met handgeschakelde 

versnellingsbak of automatische 6-traps 

versnellingsbak.

 Vermogen: 82 kW/112 pk bij 5.500 t.p.m.

 Koppel: 170 Nm bij 2.000-3.500 t.p.m.

 0-100 km/u: 10,6 sec. (automaat: 10 sec.)

 CO2-uitstoot: vanaf 97 g/km

1.2 Dualjet-motor

De nieuwe 1.2 liter viercilinder Dualjet-

benzinemotor springt efficiënt met brandstof 

om dankzij slimme technologie. Standaard 

wordt de 1.2 Dualjet met handgeschakelde 

versnellingsbak geleverd. Optioneel kan er 

gekozen worden voor een automatische 

CVT-versnellingsbak. 

 Vermogen: 66 kW/90 pk bij 6.000 t.p.m. 

 Koppel: 120 Nm bij 4.400 t.p.m.

 0-100 km/u: 11,9 sec. (CVT: 11,0 sec.)

 CO2-uitstoot: vanaf 90 g/km



De Swift staat op een gloednieuw ultrasterk en ultralicht platform (Heartect). Het 

leeggewicht bedraagt slechts 815 kg. Daarmee is dit sinds de New Swift uit 2005 

de lichtste Swift ooit! De voordelen zijn voor jou: een perfecte ligging in bochten en 

een scherper rijgedrag. Bovendien betaal je minder wegenbelasting en bespaar je op 

brandstofkosten.

Lichtste Swift ooit



Swift: vol slimme afkortingen!
De Swift zit vol veilige en handige technieken.

DSBS (Dual Sensor Brake Support) en RBS (Radar Brake Support)

DSBS en RBS vormen samen een geavanceerd camera- en radarsysteem dat met je meekijkt tijdens het rijden en je Suzuki 

afremt om ongelukken te voorkomen. De Swift waarschuwt je als een aanrijding dreigt met een voorligger die vaart mindert 

of plotseling remt. Als je zelf niet hard genoeg remt, dan remt de auto zelf automatisch harder, zo nodig met het maximale 

remvermogen. Is een botsing onvermijdelijk, dan remt het systeem zelfstandig om een aanrijding te voorkomen – of de 

gevolgen daarvan in elk geval te beperken.

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.

Alarm

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.

Alarm Auto remt licht af

LampjeDisplay

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

Alarm Bestuurder remt
Auto levert extra remkracht

LampjeDisplay

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 Auto remt automatisch

LampjeDisplay

Let op Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen, en het juiste gebruik ervan, het instructieboekje van je Swift.



ACC (Adaptive Cruise Control)

Cruise control, maar dan nóg makkelijker. Bij Adaptive Cruise Control (ACC) hoef je 

alleen maar je gewenste snelheid in te stellen. De rest gaat vanzelf. Rijdt er iemand 

voor je langzamer dan jij? Dan houdt het systeem automatisch afstand. Adaptive 

Cruise Control blijft ingeschakeld en geeft automatisch weer gas bij als je voorligger 

is afgeslagen of naar een andere rijstrook is uitgevoegd. Haal je in, dan gaat je 

Suzuki daarna ook weer verder op de ingestelde snelheid.

EASSS (Engine Auto Stop en Start System by Suzuki)

Het unieke Engine Auto Stop en Start Systeem by Suzuki (EASSS) is een 

milieuvriendelijke oplossing die ervoor zorgt dat de nieuwe Swift nog 

minder brandstof verbruikt en bovendien minder CO2 uitstoot. Sta je 

bijvoorbeeld stil voor een verkeerslicht, dan schakelt EASSS de motor 

automatisch uit. Pas als je de koppeling intrapt, start het systeem de 

motor direct weer automatisch. Zo voorkom je verlies van brandstof en 

beperk je de CO2-uitstoot.

Noodstopsignaal

Rem je plotseling hard af bij een snelheid boven de 55 km/uur, dan gaan 

de alarmlichten automatisch aan. De snel knipperende alarmlichten 

waarschuwen zo de rest van het verkeer. Haal je je voet van het 

rempedaal? Dan gaan de alarmlichten weer uit.

LDW (Lane Departure Warning)

Slinger je of dreig je per ongeluk je rijbaan te verlaten? Dan gaat je stuur 

als waarschuwing trillen. LDW geeft je net even die extra zekerheid.

HBA (High Beam Assist)

Meer rijcomfort in het donker én een bijdrage aan de veiligheid van de 

Swift. High Beam Assist past de intensiteit van de koplampen automatisch 

aan. Stel, je rijdt met groot licht, en er komt in de verte een tegenligger 

aan, dan gaat het grootlicht uit en blijft het dimlicht branden.

1. De Adaptive Cruise Control zorgt ervoor dat je constant dezelfde snelheid blijft rijden die je zelf eerst 

kiest. Bijvoorbeeld 100 km/u.

2. Rijdt er iemand langzamer voor je? Dan past je Suzuki de snelheid automatisch aan. Je hoeft zelf dus 

niet te remmen. In dit geval rem je automatisch af van 100 naar bijvoorbeeld 80 km/u.

3. Gaat degene voor je harder rijden, slaat hij af of voegt hij uit naar een andere rijstrook? Dan geeft je 

Suzuki automatisch gas bij. Tot de oorspronkelijk ingestelde snelheid weer is bereikt (100 km/u).

100 km/u 
ingesteld

100 km/u    80 km/u 80 km/uvoorligger

80 km/u    100 km/u ingesteld

80 km/u

voorligger voegt uit



* ESP® (Electronic Stability Program = Traction Control en Stability Control) is een geregistreerd handelsmerk van Daimler.

ESS (Emergency Stop Signal)

Moet je plotseling hard remmen, bijvoorbeeld omdat je op een file inrijdt? 

Dan gaan de alarmlichten automatisch tijdelijk aan. Zo is degene achter je 

meteen gewaarschuwd.

ESP (Electronic Stability Program)

Met ESP* reageert je auto razendsnel en voorkom je ongelukken. Je auto 

blijft in gevaarlijke situaties beheersbaar. De wielen remmen onafhankelijk 

van elkaar en op het juiste moment af en het gas wordt teruggenomen. 

HHC (Hill-Hold Control)

Geen hellingproef meer. Hill-Hold Control zorgt ervoor dat je auto op een 

helling nog twee seconden blijft stilstaan als je het rempedaal loslaat.

Standaard 6 airbags

Twee airbags voorin, twee zijairbags voor bestuurder en passagier, en twee 

gordijnairbags links en rechts.

 

Achteruitrijcamera

Handig bij het achteruitrijden: op het scherm zie je precies wat je doet 

dankzij de achteruitrijcamera.

Smart Hybrid Vehicle by Suzuki

Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) is een 

slimme hybride-aandrijving om het brandstof verbruik 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 Swift wekt hiermee niet alleen energie op, maar bespaart daarmee óók 

brandstof en stoot minder CO2 uit.

Lithium-ion-batterij

Geïntegreerde 
startgenerator (ISG)



Swift Sportline heeft het allemaal
De Swift Sportline heeft én de sportieve looks én het lage verbruik van de 1.2 Dualjet- of 1.0 Boosterjet-

motor. Standaard is de Sportline uitgerust met onder meer 17” lichtmetalen velgen, een dakspoiler, een 

zwarte bodykit, skidplates vóór en achter, een sportuitlaat én speciale sportstriping. Naast alle sportieve 

extra's is hij verder onder meer voorzien van stoelverwarming en een 7” smartphone linkage touch 

display met DAB+ radio, AUX-input, USB-poort en Bluetooth®.







Hoe sportief wil je het hebben?
De sublieme rijeigenschappen van de vijfdeurs Swift Sport toveren een lach op je 

gezicht. De krachtige 1.4-liter Boosterjet-turbobenzinemotor (103 kW/140 pk) doet je 

hart sneller kloppen van enthousiasme. En dat terwijl de Swift Sport slechts 945 kg 

weegt. Met de handgeschakelde zesversnellingsbak schakel je als het moet vanuit 

stilstand in slechts 8,1 sec. naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 210 km/u.

17” gepolijste lichtmetalen velgen.

Exclusieve Sport-bumper en skidplate voor en achter.Spoiler in carrosseriekleur.

Sportuitlaat.



Ook vanbinnen zet sportiviteit de toon in de 

Swift Sport. De speciale sportstoelen met 

geïntegreerde hoofdsteunen staan niet alleen 

stijlvol, ze houden je stevig op je plek wanneer 

je besluit dat ene bochtje net even sneller te 

nemen dan gebruikelijk. De sportieve rood/

zwarte hoogglans accenten in het ruime 

interieur herinneren je eraan dat je in de 

sportiefste Swift van het moment rijdt.

Neem de bocht net 
even sneller

Dashboard- en interieuraccenten in zwart/rood hoogglans. Sportstoelen voorin. Handgeschakelde zesversnellingsbak.



De Swift Sport bewijst dat sportief en comfort prima samengaan. Dus krijg je behalve een 

sportief en scherp weggedrag ook een uitgebreid infotainmentsysteem, inclusief navigatie en 

achteruitrijcamera. En met de Dual Sensor Brake Support (DSBS) en Radar Brake Support (RBS) 

komt de Swift Sport zo nodig volledig tot stilstand om je te behoeden voor een aanrijding. 

Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Warning (LDW) en High Beam Assist (HBA) zijn 

bovendien standaard.

Sportief, comfortabel én veilig

Dual Sensor Brake Support (DSBS).



De Suzuki Swift
 in verschillende uitvoeringen.
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De Comfort is standaard uitgerust met:

Comfort

 Airconditioning (handbediend)

 Audio via USB-/AUX-aansluiting of 

Bluetooth®*

 Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

 Elektrisch bedienbare ramen voor

 Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels

 Koplampen met 'guide me'-functie

 Driespaaks stuurwiel met lederen bekleding

 Dashboarddeel uitgevoerd wit motief 

(passagierszijde)

 Bekleding deurpanelen voor in zwart en wit

 Deurgrepen interieur (chrome)

 In delen neerklapbare achterbankleuning 

(60:40)

 Kofferbakverlichting

 Van binnenuit te ontgrendelen 

brandstofklepje

 15" stalen velgen met wheelcovers

 Buitenspiegels, bumpers en deurgrepen in 

carrosseriekleur

 Elektromagnetisch te openen achterklep

 Zwarte grille

 Zwarte deurstijlen

 Bandenspanningsindicator TPMS

 Continue koplampverlichting (DRL) met 

LED-verlichting in voorbumper

 ESP®** (Electronic Stability Program = 

Traction en Stability Control)

 6 airbags

 Startonderbreker

*Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.
Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.

**ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.



De Select is bovenop de Comfort-uitvoering standaard uitgerust met:

Select

 Audio: 7" Smartphone linkage touch display 

met DAB+ radio, AUX-input, USB-poort,  

SD card-slot en Bluetooth®*

 Achteruitrijcamera

 Stoelverwarming voor

 16" lichtmetalen velgen

 Uitstroomopening verwarming onder de 

voorstoelen

 Privacy glass

 Hill-Hold Control (op CVT)

 Mistlampen voor

 Shift lock (op automaat)

*Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.
Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.



De Stijl is bovenop de Select-uitvoering standaard uitgerust met:

Stijl

 Climate Control

 Audiovisual: 7" Smartphone linkage 

touch display met DAB+ radio, AUX-input, 

USB-poort, SD card-slot, Bluetooth®* en 

navigatie-SD-kaart

 Cruise control (adaptive)

 Elektrisch bedienbare ramen achter

 Koplampen met 'high beam assist'

 Elektrisch verstelbare, verwarmbare en 

inklapbare buitenspiegels

 Sleutelvrije startfunctie (keyless push start)

 Advanced multi-informatie display, 

geïntegreerd in dashboard, met 4,2" LCD-

kleurendisplay

 Dashboarddeel uitgevoerd in White Pearl 

hoogglans (passagierszijde)

 Shift paddles (alleen op 6AT)

 Bekleding deurpanelen voor in zwart en 

hoogglans wit

 16" lichtmetalen velgen (gepolijst)

 Achterlichten met LED

 In buitenspiegels geïntegreerde 

richtingaanwijzers

 Dual Sensor Brake Support (DSBS)

 Continue koplampverlichting (DRL) met

      LED-verlichting geïntegreerd in koplamp

 Engine Auto Stop Start System (EASSS)

 Lane Departure Warning

 Radar Brake Support (RBS)

 Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)

 Speed Limiter

 Vehicle Sway Warning

*Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc. Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.



De Swift Stijl en de Swift Select zijn er ook met Boosterjet-motor.
Bovenop de Stijl-/Select-uitrusting zijn deze Swifts nog extra voorzien van:

Stijl & Select
Boosterjet

 Grille met rode insert

 Spoiler in carrosseriekleur

Swift Stijl Boosterjet.

Swift Select Boosterjet.

De 1.0 Boosterjet-benzinemotor met turbo levert een maximum-

vermogen van 82 kW/112 pk bij 5.500 t.p.m.

Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.



Swift 1.0 Sportline Boosterjet.

De 1.0 Boosterjet-benzinemotor met turbo levert een maximum-

vermogen van 82 kW/112 pk bij 5.500 t.p.m.

De Sportline heeft extra sportlieve looks. Bovenop de Select-uitrusting 
is de Sportline nog extra voorzien van:

Sportline

 17” gepolijste lichtmetalen velgen

 Skidplates voor en achter

 Bodykit zwart

 Sportuitlaat

 Sport striping

 Spoiler in carrosseriekleur

Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.

Swift 1.2 Sportline.



De Sport is bovenop de Stijl-uitvoering standaard uitgerust met een 1.4 Boosterjet-motor:

Sport

 17” gepolijste lichtmetalen velgen

 Exclusieve Sport-bumper voor en achter

 Sideskirts

 Skidplates voor en achter

 Sportuitlaat

 Sportpedalen

 Bekleding interieur in zwart/rood

 Sportstoelen voor

 Dashboard- en interieuraccenten in  

zwart/rood hoogglans

Raadpleeg de prijslijst voor een volledig overzicht met alle informatie over de uitrusting en uitvoeringen.



De Suzuki Swift is leverbaar in 12 

verschillende kleuren, waaronder 

4 two-tone kleuren.  

1. Fervent Red V

2. Pure White Pearl Metallic +
3. Super Black Pearl Metallic +
4. Burning Red Pearl Metallic +
5. Speedy Blue Metallic +
6. Premium Silver Metallic +
7. Mineral Gray Metallic +
8. Speedy Blue Metallic & Premium + 

Silver Metallic 

9. Mineral Gray & Super Black + 

Metallic 

10. Premium Silver & Super Black + 

Metallic

11. Super Black & Premium Silver  + 
Metallic

12. Champion Yellow V 

Voor de nieuwe Swift is ook een ruim 

assortiment accessoires leverbaar. 

Kom langs in de showroom om de 

mogelijkheden te bekijken.

Wat is jouw kleur?

De getoonde kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.       * Niet leverbaar voor Swift Sport       ** Exclusief voor Swift Sport

 V = Standaard af fabriek

 + = Metaalkleur optioneel leverbaar    

  tegen meerprijs

7 8* 9*

1* 2 3

4 5 6

10* 11* 12**



De Suzuki Swift wordt standaard met een aantal Suzuki 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 Swift 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 Swift in goede vorm 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. 

Suzuki 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 Suzuki Services op suzuki.nl/service.

Suzuki Service



De Suzuki Motor Corporation produceert auto's waarbij slimme, doordachte innovaties gebruikt 

worden. Daar zijn we trots op. Zeker als de Consumentenbond diverse modellen uitroept als ‘meest 

betrouwbare auto in z’n klasse’. Naast de wereldwijde productie van 2,8 miljoen auto’s, produceert 

Suzuki ook 2 miljoen motorfietsen en 100.000 buitenboordmotoren per jaar.

suzuki.nl/auto

facebook.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl



De in deze brochure afgebeelde auto's zijn voorzien van opties en accessoires. 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. © 2018 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.

Suzuki klantenservice   T 0800 - 4789854     (0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 20.00) E klantenservice@suzuki.nlImporteur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen 99
99
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