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Suzuki Vitara

Stoer &
stijlvol



Beleef het gevoel van vrijheid als je met de Suzuki Vitara op avontuur 

gaat. Waar je ook rijdt, je bent verzekerd van maximaal comfort 

onder alle omstandigheden. Of je nou in de stad bent, op een 

klinkerweggetje, op de snelweg of in de bergen; je wilt eigenlijk 

overal naartoe – en maar blijven rijden. En met de Vitara kan dat.

Beleef de vrijheid



       Suzuki Vitara: 
stoer & stijlvol.



Een trouwe metgezel bij alles wat je doet. Een multifunctionele compacte SUV 

die presteert onder de meest uitdagende omstandigheden, ongeacht het weer. 

Aangedreven door sterke en zuinige Boosterjet-benzinemotoren met turbo. 

En naar wens uit te rusten met Suzuki AllGrip-vierwielaandrijving, wat hem de 

perfecte trekauto maakt voor een middelzware caravan. De Vitara is kortom dé 

allroader van nu: eindeloos plezier achter het stuurwiel. En altijd maximale grip.

Presteren op elk terrein



Met groots gemak
puur genieten



       Efficiënte 
aandrijflijnen.



31

2

4

5

6

1.0 Boosterjet 1

De 1.0-liter-benzinemotor met directe injectie en turbo biedt het koppel van een 

atmosferische 1.8-liter-benzinemotor. Tegelijkertijd is de motor heel zuinig. De directe injectie 

zorgt voor een bescheiden verbruik en een lage temperatuur in de cilinders. Daarbij garandeert 

de turbo een hoog koppel, zelfs bij lagere toerentallen. Daardoor presteert de 1.0 Boosterjet 

onder de meest uiteenlopende rijomstandigheden. Van rijden in de stad naar sportief rijden en 

off-roadrijden.

1.4 Boosterjet 2
De nieuwe, compacte 1.4-liter-benzinemotor biedt nog meer koppel. De turbo zorgt ervoor dat 

de motor al maximaal koppel levert bij 2.500 t.p.m. De motor reageert direct en het verbruik 

is laag. De directe injectie optimaliseert de hoeveelheid benzine die in de cilinders gespoten 

wordt, evenals de timing en druk waarmee dit gebeurt. Het gevolg is een nog lager verbruik. 

Het korte inlaat- en uitlaatspruitstuk zijn geïntegreerd in de cilinderkop. Hierdoor kon de motor 

compact blijven en is de acceleratie feller.

 
Handgeschakelde vijfversnellingsbak (1.0 Boosterjet) 3

De versnellingsbakverhoudingen zijn dusdanig bepaald dat ze een positief effect hebben op 

zowel het verbruik als het rijplezier. Dankzij verschillende innovaties schakel je bovendien 

gemakkelijker en soepeler. De toegenomen stijfheid van de transmissie zorgt daarbij voor 

minder geluid en vibraties.

Handgeschakelde zesversnellingsbak (1.4 Boosterjet) 4

De versnellingsbakverhoudingen zijn geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk verbruik en zo 

veel mogelijk rijdynamiek. Een contragewicht zorgt daarbij voor een beter schakelgevoel. De 

transmissie is stijver dan voorheen wat resulteert in minder geluid en minder vibraties.

6-speed automaat (1.0 & 1.4 Boosterjet) 5

De vergrote overbrengingsverhoudingen van alle versnellingen hebben ervoor gezorgd dat de 

6-speed automaat al vanuit stilstand een uitstekende acceleratie biedt. Verder is het verbruik 

tijdens het rijden met hoge snelheden verbeterd. Een geïntegreerde koeler zorgt ervoor dat de 

transmissieolie nog beter presteert. Ook dat draagt bij aan een gunstiger verbruik.

Schakelflippers (6-speed automaat) 6
Met de schakelflippers achter het stuurwiel schakel je razendsnel en gemakkelijk door 

de zes versnellingen van de 6-speed automaat. Je schakelt net zo sportief als met een 

handgeschakelde versnellingsbak en ervaart extra rijplezier.



Suzuki AllGrip- 
     vierwielaandrijving.



AllGrip-vierwielaandrijving 

“Een voertuig dat slecht begaanbare wegen kan bedwingen en op plaatsen komt waar geen 

andere auto is geweest.” Met deze filosofie ontwikkelde Suzuki in 1970 zijn eerste 4x4-auto. 

Het was de start van Suzuki AllGrip, de inmiddels befaamde vierwielaandrijving van Suzuki. In de 

loop der tijd is de technologie verder verfijnd om rijders meer spanning, plezier en vertrouwen 

te geven. Wanneer je Vitara is uitgerust met Suzuki AllGrip, kun je nog meer activiteiten 

ontplooien, waar je ook bent. Een auto die past bij een gevarieerde levensstijl.

Auto
Om zuinig te 

rijden. Schakelt 

automatisch naar 

vierwielaandrijving 

als de auto dreigt de 

slippen.

Sport
Voor een sportievere 

rijstijl. Je kunt strakker 

de bocht om en de 

motor reageert sneller.

Snow
Voor optimale grip 

in de sneeuw of 

op onverhard glad 

wegdek.

Lock
Sta je vast in de 

modder, of in de 

sneeuw, zet de auto 

dan op Lock. De 

achterwielen krijgen 

zo meer aandrijving, 

waardoor de auto zich 

makkelijker lostrekt.

Hill-Descent Control 
Rijd je van een steile helling naar 

beneden en remmen op de motor is 

niet meer voldoende? Dan remt Hill- 

Descent Control HDC (alleen op AllGrip-

uitvoeringen) de Vitara automatisch af. 

De auto rijdt volledig gecontroleerd naar 

beneden. Over gemak gesproken!

Keuzeknop
Je kunt kiezen uit vier elektrisch 

aangestuurde rijstijlen: Auto, Sport, Snow 

of Lock. Met slechts één druk op de knop 

switch je eenvoudig naar een andere rijstijl. 

De kleurendisplay in het instrumentarium 

houdt je op de hoogte van de stand waarin 

je rijdt.



De Suzuki Vitara is een stoere en krachtige SUV, met de typische stijlelementen van 

vorige generaties. Zijn moderne uitstraling maakt hem dé allroader van nu. En het 

mooie is: geen Vitara is hetzelfde. Want hij is helemaal samen te stellen naar jouw 

eigen smaak.

Modern en herkenbaar SUV-design



Alles voor
optimaal rijplezier



    Expressief 
exterieur.
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1 4LED-koplampen 1
Heldere LED-koplampen besparen energie. Met de 

blauwgekleurde projector maakt de Vitara een krachtige 

indruk.

LED-dagrijverlichting en mistlampen 2
Het unieke design van de dagrijverlichting (DRL, Daytime 

Running Lamps) bevat verticaal geplaatste LED’s. Ook is 

de Vitara uitgerust met mistlampen, essentieel voor goed 

zicht onder slechte weersomstandigheden.

 

Modern Suzuki SUV-design 3
Een robuuste grille die uit vijf delen bestaat. Een 

krachtige voorbumper met chroomkleurige accenten. 

Ze geven de voorzijde van de Vitara een herkenbare en 

moderne uitstraling.

Velgen met nieuw design
Lichtmetalen en gepolijste 17” velgen 4
Lichtmetalen en gelakte 17” velgen 5
Lichtmetalen en gelakte 16” velgen 6
Stalen 16” velgen met wieldeksels 7



      Superieur 
interieur.
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Premium beleving 1
Stap in de Vitara. En ervaar de hoge kwaliteit van de 

toegepaste materialen. Alle bedieningsfuncties zitten 

precies daar waar je ze verwacht. Geniet van een ruim, 

praktisch en stijlvol interieur.

Zachte materialen 2
Materialen die zacht aanvoelen zorgen voor een premium 

gevoel.

 
7” touchscreen display 3
Het audiosysteem bevat een touchscreen dat net zo 

gemakkelijk te bedienen is als een smartphone. Je 

koppelt je smartphone met Bluetooth® of de USB-

aansluiting. Vervolgens kun je de apps van je smartphone 

op de touchscreen openen. Het multimediasysteem is 

verder uitgerust met een radio, achteruitrijcamera en 

navigatie.

Nieuw 4,2” informatiedisplay in kleur 4
Midden in het instrumentarium bevindt zich een nieuwe 

4,2” LCD-kleurendisplay. Deze geeft handige informatie 

weer, zoals de gekozen rijstijl van de Suzuki AllGrip-

vierwielaandrijving, het motorvermogen en -koppel, de 

acceleratie, de remkracht en zelfs G-krachten. 

Zeer comfortabel zitten 5
De nieuw gevormde stoelen voor en achter, met 

accenten van suède, bieden maximale ondersteuning en 

comfort voor zowel de bestuurder als de passagiers.

Analoog klokje met nieuw design 6
Het analoge klokje dat in het dashboard geïntegreerd is 

geeft niet alleen de tijd aan, het geeft ook een moderne 

en stijlvolle touch aan het interieur.



Dagelijkse 
   functionaliteit.
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Grote bagageruimte 1
De Vitara biedt een indrukwekkend grote 

bagageruimte van 710 liter (VDA) met de 

achterbank neergeklapt. Dankzij de brede 

laadopening en de lage tildrempel kun 

je bagage bovendien gemakkelijk in- en 

uitladen.

Automatische airconditioning 2
Altijd de juiste temperatuur in het interieur 

dankzij de gemakkelijk bedienbare 

automatische airconditioning.

 
Panoramic Sunroof 3
Extra daglicht en frisse lucht in het interieur 

dankzij het gemakkelijk te bedienen, grote en 

volledig elektrisch bedienbare panoramische 

schuif-/kanteldak.

Middenarmsteun voor 4
De comfortabele middenarmsteun 

is verstelbaar en bevat een handige 

opbergruimte voor losse spullen.



Meer 
   rijassistentie.



De remassistent wordt geactiveerd als de kans op een aanrijding groot is en je 
in paniek remt

2. Remassistent

Wordt de kans op een aanrijding nog groter, dan remt de Vitara automatisch

3. Automatisch remmen

1. Waarschuwing

Je wordt gewaarschuwd met een geluid en een waarschuwingslampje

1.                        (reikwijde circa 50 m)

2.

3.

* Ook de camera en de laser hebben grenzen in wat ze kunnen.  
Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en rijd altijd veilig.

Suzuki Safety Support*
De Vitara is uitgerust met Suzuki’s geavanceerde detectie
systeem dat gebruikmaakt van een camera en een laser, 
beide bevestigd aan de voorruit. De camera is bedoeld voor 
de middellange tot lange afstand en detecteert onder meer 
voetgangers en de wegbelijning. De laser functioneert juist 
bij korte afstanden en in de nacht optimaal. Al met al biedt 
de Vitara hiermee de best mogelijke veiligheid.    

Radar Brake Support*  
Terwijl je onderweg bent, bepalen een camera en een laser 
continu of er een aanrijding dreigt met een ander voertuig of 
een voetganger. Detecteert het systeem een mogelijke aan
rijding, dan reageert het op de drie volgende manieren, 
afhankelijk van de situatie: 

Blind Spot Monitor*  
Functioneert boven de 15 km/uur. Het systeem waarschuwt 
je als zich een voertuig in de dode hoek bevindt. Een 
waarschuwingslampje in de buitenspiegel attendeert je 
hierop. Besluit je desondanks in te halen, dan gaat het 
lampje knipperen en krijg je ook een auditieve 
waarschuwing.

Lane Departure Warning 
Bij snelheden van 60 km/uur en hoger detecteert deze 
veiligheidsfunctie de rijbaan en waarschuwt je met een 
vibratie in het stuurwiel en een visuele waarschuwing als 
je ongemerkt afbuigt.

Lane Departure Prevention
Functioneert tussen de 60 en 160 km/uur. Als je de rijbaan 
dreigt te verlaten zonder dat je richting aangeeft, voert het 
systeem een stuurcorrectie uit via de elektronische stuur
bekrachtiging om de auto terug te brengen naar zijn 
oorspronkelijke rijbaan.

Weaving alert 
Bij snelheden van 60 km/uur of hoger houdt dit systeem je rij
gedrag in de gaten. Mocht dit afwijken van het gangbare rijge
drag als gevolg van bijvoorbeeld vermoeidheid, dan geeft het 
systeem je een visuele en auditieve waarschuwing.

Verkeersbordenherkenning  
Dit systeem herkent verkeersborden langs de weg, bijvoor
beeld waarop een maximale snelheid staat afgebeeld. Een 
display in de auto herinnert je aan deze toegestane snelheid. 
Het systeem kan drie verkeersborden tegelijkertijd herkennen.

Herkent verkeersbord vóór passeren

Toont verkeersbord in display na passeren

Gemonitord gebied

Gemonitord gebied

Waarschuwing



Perfect 
    comfort.



* Ook de camera en de laser hebben grenzen in wat ze kunnen.  
Vertrouw niet alleen op de werking ervan, blijf alert en rijd altijd veilig.

** Reikwijdte is afhankelijk van de snelheid van de auto.
*** Adaptive Cruise Control met Stop & Go wordt gedeactiveerd twee seconden na een volledige stop.

Adaptive Cruise Control (ACC)* 
Met de Adaptive Cruise Control houd je dankzij een millimeterwave-radar 
automatisch afstand tot je voorligger. Er zijn drie mogelijkheden**. Als er geen 
sprake is van een voorganger, handhaaft het systeem de door jou ingestelde 
snelheid (vanaf 40 km/uur). 

Adaptive Cruise Control met Stop & Go* 
Als toevoeging op Adaptive Cruise Control, assisteert de Stop & Go-functie 
(alleen voor 6-speed automaat) je met accelereren en remmen. Hierbij houdt 
het systeem rekening met een veilige afstand tot je voorligger. Het systeem 
kan de auto volledig tot stilstand brengen en extra ondersteuning bieden in 
bijvoorbeeld fileverkeer***.

Rear Cross Traffic Alert*  
Functioneert tot een snelheid van 8 km/uur als de 
Vitara in zijn achteruit staat. Waarschuwt je voor 
auto’s die van de zijkant naderen op het moment 
dat je achteruit een parkeervak uit rijdt. Je krijgt 
een visuele en auditieve waarschuwing.

Achteruitrijcamera 
De display toont met behulp van de achteruitrij-
camera de situatie achter de Vitara en verbetert 
hiermee het zicht naar achteren wanneer je 
achter uitrijdt.

100 km/u 
ingesteld

80 km/u 100 km/u > 80 km/u

Voorligger

80 km/u > 100 km/u ingesteld

80 km/u

Voorligger haalt in
Reikwijde circa 20 m Reikwijde circa 20 m

Gemonitord gebied Gemonitord gebied

Piep
  Piep

Waarschuwing

2 Vehicle Follow Control 
Wordt een langzamer rijdende voorligger gedetecteerd, dan past de Vitara automatisch zijn snelheid 
aan om een veilige afstand tot die voorligger te bewaren

Alleen ACC met Stop & Go:
Als de voorligger afremt en stopt komt ook de Vitara automatisch tot stilstand, op een veilige afstand 
van de voorligger. Vervolgt de voorligger binnen twee seconden zijn weg, dan doet de Vitara dit ook. Zo 
niet, dan schakelt de ACC zichzelf uit en moet je je voet op de rem houden zodat de Vitara blijft staan.

1 Constante snelheid 
Is er een veilige afstand tot de voorligger, dan handhaaft de Vitara de ingestelde snelheid

3 Acceleration Control 
Als de voorligger zijn rijbaan verlaat en er is meer dan voldoende afstand tot de nieuwe voorligger, dan 
accelereert de Vitara tot de door jou ingestelde snelheid

Parkeersensoren voor en achter 
Sensoren in zowel de voor- als achterbumper 
detecteren objecten tijdens in- en uitparkeren en 
attenderen je hierop met een visuele en auditieve 
waarschuwing.



7” infotainmentsysteem met smartphone-connectiviteit
Een 7” touchscreen voor een intuïtieve bediening van multimedia zoals audio, handsfree bellen, navigeren en smartphone-integratie. De 
uitgebreide mogelijkheden zijn overzichtelijk onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: Listen, Call, Drive en Connect. De Smartphone Linkage 
Display Audio werkt met Apple CarPlayTM*, Android Auto™* en MirrorLink™*. Door een geschikte iPhone te koppelen via de USB-aansluiting, 
kun je met Apple CarPlay telefoneren, naar je favoriete muziek luisteren, berichten ontvangen en versturen en aanwijzingen krijgen aan de 
hand van spraakherkenning of een tikje op de display. En met Android Auto heb je Google-services zoals Google Maps™ en Google Search™ 
onder handbereik, zonder dat je van het verkeer afgeleid wordt. Met MirrorLink™ verschijnen de apps van je smartphone op de touchscreen 
van de Vitara.

* Landen waar Apple CarPlay beschikbaar is: www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Voor meer details, inclusief iPhone-modellen die geschikt zijn voor Apple CarPlay, zie: http://apple.com/ios/carplay. Apple, Apple CarPlay en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd  
in Amerika en andere landen. * Landen waar Android Auto beschikbaar is: https://www.android.com/auto/#hit-the-road. Eisen m.b.t. de app Android Auto via Google Play en een Android-smartphone met het besturingssysteem Android™ 5.0 Lollipop of hoger: https://support.google.com/androidauto/#6140477.  
Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC. * MirrorLink™ is geschikt voor de volgende smartphones: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing. MirrorLink™ is een geregistreerd handelsmerk van de Car Connectivity Consortium LLC.

Multifunctioneel stuurwiel
Met het multifunctionele stuur van de Vitara 
heb je volledige controle. Je kunt er de radio 
mee bedienen en bijvoorbeeld de Bluetooth® 
voor smartphones. Ook de Adaptive Cruise 
Control (ACC) is voor maximaal comfort en 
maximale veiligheid vanaf het stuur te bedie-
nen.

Android Auto Apple CarPlay MirrorLink

State-of-the-art
connectiviteit.

Google Maps via Android Auto



Wielspin voor Wielspin achter

Met ESP
Zonder ESP

Remkracht

Veiligheid
te over.

7 airbags
De Vitara is uitgerust met zeven airbags, inclusief SRS-airbags 
voor bestuurder en passagier, front-SRS-airbags die de impact op 
de borst reduceren bij een zijwaartse aanrijding, SRS-gordijnair-
bags die de impact op het hoofd reduceren en een SRS-knie-
airbag voor de bestuurder die de impact op het lagere gedeelte 
van het been reduceert.

ESP®*
Wanneer de wielen grip verliezen, verkleint het elektronische 
stabiliteitssysteem ESP® het risico op overstuur (het uitbreken van 
de achterzijde) en onderstuur (het schuiven over de voorwielen) 
om je weer volledige controle over de auto te geven. 

Ultrastijve TECT-carrosserie
De carrosserie van de Vitara is gebaseerd op Suzuki’s TECT-
concept: Total Effective Control Technology. Het resultaat is een 
structuur die in het geval van een aanrijding de botsenergie 
efficiënt absorbeert en verspreid over de hele carrosserie.

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

Opvang van botsenergie
Transport van energie



Maak je keuze uit de 13 kleurmoge lijk -

heden die voor de Vitara leverbaar zijn. 

Wil je echt opvallen? Dan kies je voor 

een van de 7 dubbele kleurcombinaties.

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

Kleuren

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

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

Solar Yellow Pearl Metallic & 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Optie op Select en Stijl

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

Bright Red 5 (ZCF)
Standaard op Comfort, Select en Stijl

Galactic Gray Metallic & 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Optie op Select en Stijl

Atlantis Turquoise Pearl Metallic & 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Optie op Select en Stijl

Solar Yellow Pearl Metallic & 
Superior White (DBG)

Optie op Select en Stijl

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

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

Bright Red 5 & 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Optie op Select en Stijl

Savanna Ivory Metallic & 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

Optie op Select en Stijl

Ice Grayish Blue Metallic & 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Optie op Select en Stijl



Dashboardklok Kanji

Dashboardklok Tough

Accessoire- 
pakketten

Urban Package 
Robuuste grille (Bright Red) 1
Accentstrip bovenkant grille (Bright Red) 2
Accentstrip voorbumper (Bright Red) 3
Accentlijn dagrijverlichting (Bright Red) 4
Designaccent zijscherm (Bright Red) 5
Accentkleur buitenspiegelkappen (Bright Red) 6
17” lichtmetalen gepolijste velgen  

’Misti Polished’ 7
Naafkap 8
Skidplate achter 9

Rugged Package 
Robuuste grille (mat zwart) 1
Accentstrip bovenkant grille (mat zwart) 2
Accentstrip voorbumper (mat zwart) 3
Accentlijn dagrijverlichting (mat zwart) 4
Designaccent zijscherm (mat zwart) 5
17” lichtmetalen velgen ’Misty Black’ 6
Naafkap 7
Stootlijsten 8
Skidplate vóór 9
Skidplate achter 10
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Suzuki Service

De Suzuki Vitara 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 Vitara 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 Vitara 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, een wereldmerk

Kijk voor meer info op suzuki.nl/7-garanties.

Suzuki produceert auto’s met slimme, doordachte 

en veilige innovaties. En daar zijn we trots op. 

Zeker als de Consumentenbond diverse modellen 

uitroept tot ‘meest betrouwbare auto in z’n 

klasse’. Behalve de wereldwijde productie van 

2,8 miljoen auto’s, produceert Suzuki ook  

2 miljoen motorfietsen en 100.000 buitenboord-

motoren per jaar. In Nederland hebben we een 

dicht netwerk van dealers, dus er zit altijd een 

Suzuki-dealer bij jou in de buurt. En mede door 

onze 7 Garanties weet je zeker dat je daar een 

auto koopt die eerlijk en betaalbaar is in 

aan schaf en gebruik.



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.

Importeur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen 99
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Suzuki Klantenservice   T 0800 - 4789854     (0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur) E klantenservice@suzuki.nl

suzuki.nl/auto

facebook.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl




