
Suzuki Celerio

Jouw dichtstbij zijnde 
Suzuki-dealer vind 
je op www.suzuki.nl/
dealers



Marcel:

“Klein vanbuiten,
groot(s) vanbinnen!”

Ruimte genoeg voor alle 

inzittenden én bagage.

Hoofdairbags. Zijairbags. En standaard vanaf 

Comfort: gordijnairbags. Plus altijd ABS met  

remassistent, ESP én Hill-Hold Control 

(handgeschakelde uitvoeringen).

Veiligheid voorop

Een bijzonder lage CO2-uitstoot. Beter voor 

het milieu. Beter voor jou. En zuinig, dus 

ook beter voor jouw portemonnee.

84 g/km*

benzinemotor. Klein maar fijn. 

Want: zuinig (slechts 1 liter op 27,7 km), 

maar doet niet onder in prestaties. 

Een nieuwe

1.0 DualJet*

5 zitplaatsen



De Celerio is ook leverbaar met Auto Gear 

Shift, een door Suzuki nieuw ontwikkelde 

geautomatiseerde versnellingsbak.

bagageruimte. De grootste in zijn klasse. En 

door de lage tildrempel en grote achterklep 

bovendien goed toegankelijk.

AGS
254 liter

* 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).



De nieuwe Suzuki Celerio, 
iedereen rijdt ermee weg
Mogen we je voorstellen aan de Suzuki Celerio! Een nieuwe Suzuki. Een nieuwe naam. 

Vanbuiten compact, vanbinnen royaal. Met vijf zitplaatsen. Plus een flinke bagageruimte. En 

behalve de ruimste in zijn klasse, ook de zuinigste. En de schoonste. Natuurlijk is de Celerio 

van bewezen Suzuki-kwaliteit en -betrouwbaarheid. Dus instappen en wegwezen zonder 

problemen, waar je ook naartoe gaat.

“Ik vind hem super! 
Ziet er sportief en 
stoer uit.”

Petra:





Het interieur is het 
ruimste in zijn klasse

Groots in ruimte
De Celerio is compact, maar toch ruim vanbinnen. Er zijn namelijk 

fijne zitplaatsen voor vijf personen. Het interieur is zelfs het ruimste in 

zijn klasse. De grote portieren zorgen daarbij voor een gemakkelijke 

instap. En de hoge daklijn garandeert veel hoofdruimte.

Bagage mee? Achter in de Celerio past 254 

liter. Geen enkele andere auto in zijn klasse 

kan hier tegenop. De extra lage tildrempel 

maakt het je gemakkelijk om de bood-

schappen in te laden.



Opgeruimd staat netjes
Een plekje voor alles. In de Celerio vind je opbergmogelijkheden 

te over. Voor flesjes water bijvoorbeeld. En je smartphone, sleutels 

of munten.





De hogere zitpositie garandeert een uitstekend zicht naar bui-

ten. De Celerio is vanaf de Comfort-uitvoering standaard voorzien 

van onder meer airconditioning, centrale deurvergrendeling én 

een radio/CD-/MP3-speler. En voor extra gebruiksgemak zitten de 

bedieningsknoppen op het stuur. Extra slim. Extra veilig.

Extra comfort, 
extra gebruiksgemak



De Celerio is zuinig op de brandstof die in de tank zit. Daarom zit er op elke Celerio een schakelindicator. 

Die helpt je zo efficiënt mogelijk te schakelen. En je kunt nog meer doen om zo zuinig mogelijk te 

rijden: 

• Schakel al bij lage toerentallen, tussen de 2.000 en 2.500 t.p.m., naar een hogere versnelling.

• Rijd bij 80 km/uur in de vijfde versnelling en bij 50 km/uur in de vierde.

• Kijk zo ver mogelijk vooruit, zodat je kunt anticiperen op wat het overige verkeer doet.

• Vermijd onnodig gewicht in de auto.

• Laat je auto minimaal één keer per jaar door je dealer onderhouden.

Meer tips voor een efficiëntere rijstijl vind je op www.hetnieuwerijden.nl.

Extra brandstof besparen 



Gloednieuw 
en superzuinig

Schakelen zoals jij dat wil

Onder de motorkap van de Celerio kom je eigenlijk nooit 

(ANWB: ‘Er mankeert nooit wat aan een Suzuki’). De 1.0-liter 

DualJet-benzinemotor is gloednieuw en superzuinig, namelijk 1 

op 27,7* gemiddeld. En dat betekent dat jij je geld aan andere 

leuke dingen kunt besteden. De CO2-uitstoot bedraagt slechts  

84 g/km*. Dat is mooi het laagste cijfer in zijn klasse.

Schakelen kan via een nieuwe handmatig te bedienen vijf   versnellings-

bak of met Auto Gear Shift (vanaf Comfort). De versnellingspook is in 

beide gevallen extra hoog geplaatst. En daardoor ligt-ie goed binnen 

handbereik.

CO2
84 g/km* 

Met de handgeschakelde versnellingsbak schakel je 
soepel door de vijf versnellingen heen.

De Auto Gear Shift (AGS) schakelt graag voor je. Bijkomend 
voordeel is dat de automaat zuinig met brandstof omspringt.

K10C DualJet-motor
1.0-liter benzine
5 versnellingen, handgeschakeld

*Geldt voor de handgeschakelde uitvoering (zie pagina 3 voor uitleg testmethode).



Een echte alleskunner
Suzuki heeft het gewicht van de Celerio bewust laag gehouden. Bovendien is de stroomlijn zo gunstig moge-

lijk. Mede daardoor is de Celerio aangenaam zuinig. En omdat de wielen zoveel mogelijk op de hoeken van de 

carrosserie zijn geplaatst, is de binnenruimte royaal.



4.5m

9,4 meter

Wendbaar. En makkelijk in te parkeren. Ook dát is de Celerio. 

Prettig als je in de stad rijdt. Maar ook op de snelweg voelt de 

Celerio zich thuis. Een echte alleskunner. Een die jou in alle rust 

naar je eindbestemming brengt.

Met zijn draaicirkel van slechts 9,4 meter is het eenvoudig parkeren en manoeuvreren met de Celerio.

“De nieuwe Celerio; 
klein maar krachtig 
en heel zuinig.”

Thea:



Voel je veilig
Als er iets is waarop Suzuki niet bespaart, dan is het wel veiligheid. Extra sterk staal, ESP, zes airbags  

(vanaf Comfort) én ABS inclusief een remassistent (BAS). De Suzuki Celerio doet er alles aan om je zo veilig 

mogelijk van A naar B te brengen.

Veilig: 6 airbags, 
ESP en een 
remassistent

Suzuki’s Total Effective Control Technology (TECT) bestaat uit 
voorgeprogrammeerde kreukelzones en een versterkte kooiconstructie.

Bandenspanningindicator (TPMS)
Het TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) 
waarschuwt je als de bandenspanning te laag is.

Hill-Hold Control
De Hill-Hold Control zorgt ervoor dat de Celerio 
niet achteruitrolt als je het rempedaal loslaat.



Met 
remassisent

Zonder 
remassistent

Wielspin aan één zijde 
door gladde ondergrond, 
wat wegrijden bemoeilijkt.

ESP®* remt spinnend 
wiel af.

Auto rijdt 
soepel weg.

Trekkracht gaat naar 
tegenoverliggend wiel.

Aandrijving.

Het dimlicht schakelt automatisch in 
bij het binnenrijden van een tunnel.

Het dimlicht schakelt automatisch uit 
bij het verlaten van een tunnel.

Tractiecontrole

Remkracht

Remkracht

Afgenomen
trekkracht
van de 
motor

Slippende voorwielen Slippende achterwielen

Met ESP®*

Zonder ESP®*

Stabiliteitscontrole

ESP® 
Voor meer stabiliteit in bochten is de Celerio uitgerust met ESP®. Dit veiligheidssysteem zorgt ervoor dat je 
niet in de slip raakt, zelfs niet in bochten. Het systeem reduceert het risico op overstuur (het uitbreken van de 
achterzijde van de auto) en onderstuur (het uitbreken van de voorzijde).

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



Kies de Celerio die bij jou past

Economy

Suzuki levert de Celerio met keus uit drie uitvoeringen: Economy, Comfort en Exclusive. Lekker duidelijk. Lekker 

overzichtelijk. Kijk snel welke uitvoering het beste bij jou past!

•  Elektrische stuurbekrachtiging 

•  Dagtellers (2)

•  Informatiedisplay geïntegreerd in dashboard, met digitaal klokje

•  12-voltaansluiting

•  Bekleding voor- en achterstoelen met zwarte stoffering 

•  Middenconsole met bekerhouders (2)

•  Opbergvak in dashboard

•  Opbergvak in voor- en achterportieren

•  In zijn geheel neerklapbare achterbankleuning

•  14” stalen velgen met naafdoppen

•  Bumpers in carrosseriekleur

•  Grille in zwart

•  Groengetint glas

•  Multireflector koplampen (regelbaar lichthoogteniveau)

•  LED-dagrijverlichting (handgeschakelde versies)

•  ABS

•  BAS (Brake Assist System/Remassistent)

• Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS, Tyre Pressure 

Monitoring System)

• ESP® (Electronic Stability Program = Traction- en  

Stability Control)*

• Hill-Hold Control

•  Driepuntsveiligheidsgordels voor (2) en achter (2)

•  ISOFIX-bevestigingssysteem kinderzitjes (2)

•  SRS-airbag bestuurder en passagier

•  SRS-zij-airbag in voorstoelen

•  SRS-gordijn-/hoofdairbags voor en achter

* ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.



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

Comfort (extra t.o.v. Economy)

•  Airconditioning (handbediend)

•  Audio: Bluetooth® met bedieningstoetsen op het stuur*

•  Audio: radio/CD-/MP3-speler

•  Audio: speakers (2)

•  Handsfree telefoonbedieningstoetsen op het stuur

•  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 

•  Elektrisch bedienbare ramen voor

•  Pollenfilter

•  USB-aansluiting in middenconsole

•  In hoogte verstelbaar stuurwiel

•  Afdekking bagageruimte

•  Bekleding voor- en achterstoelen zwarte stoffering  

blauwe accenten

•  Hoogteverstelling bestuurdersstoel

•  In delen neerklapbare achterbankleuning (60:40) 

•  Make-upspiegel (bestuurder)

•  14” stalen velgen met wielkappen

•  Achterruitverwarming

•  Achterruitwisser met interval en sproeier

•  Deurgrepen in carrosseriekleur

•  Driepuntsveiligheidsgordels voor (2) en achter (3)



Exclusive (extra t.o.v. Comfort)

•  Audio: speakers (4)

•  Elektrisch bedienbare ramen achter

•  Elektrisch verstelbare buitenspiegels

•  Bekleding deurpanelen voor gedeeltelijk stof

•  Opbergtas in rugleuning voorstoel (passagier)

•  14” lichtmetalen velgen

•  Buitenspiegels in carrosseriekleur

•  Grille, zwart met chroomaccenten

•  Mistlampen voor



Extra accessoires
voor jouw Celerio
Je Suzuki Celerio naar eigen smaak aanpassen? Dat kan 

met de originele accessoires van Suzuki. Hoe ziet de 

Celerio van jouw dromen eruit? Stel hem zelf eenvoudig 

samen op www.suzukisamenstellen.nl.

“Dit is de ultieme
Suzuki Celerio!” 

Caroline:



En de kleur is ...
Zes kleuren. En in elke kleur ziet de Celerio er geweldig uit.  

Wordt nog lastig dus. Voor welke kleur ga jij?

Alblaze Red Pearl Metallic 3

Star Silver Metallic 4

Super Black Pearl Metallic 2

De getoonde kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.

Cerulean Blue Pearl Metallic 2

Mineral Gray Metallic 2

Superior White 2



“Ik ben dik tevreden 
met Suzuki: een 
sterk merk!”

Laurent:

Gelukkig, het is een Suzuki
Hoe nieuw de Celerio ook is, het is en blijft een Suzuki. Gelukkig maar. Want een Suzuki is traditiegetrouw 

betrouwbaar. Dat bewijzen verschillende onderzoeken, waaronder die van de Consumentenbond.  Toch een 

geruststellende gedachte.

Inmiddels kan Suzuki bogen op 100 jaar kennis en ervaring. Suzuki’s Way of Life staat voor recht door zee, 

authentiek, praktisch en de mens centraal stellen. Gelukkig: ook de Suzuki Celerio is een echte Suzuki!



Je Suzuki in topconditie!
Met je Suzuki Celerio ben je bij de Suzuki-dealer aan het juiste adres voor onderhoud en reparatie. 

Hij beschikt over een zeer omvangrijk pakket aan diensten en services voor jou en je Suzuki. Hier-

mee kun je onbezorgd blijven genieten van de kwaliteit en betrouwbaarheid  van jouw Suzuki.

Of het nou onderhoud, APK of accessoires betreft, de Suzuki-dealer levert de beste service voor 

altijd een betaalbare prijs. Alle werkzaamheden worden professioneel uitgevoerd met de originele 

onderdelen en je weet altijd vooraf wat iets kost. Kijk voor meer informatie over alle Suzuki Services 

op www.suzuki.nl/service.

www.suzuki.nl/auto

www.suzukiblog.nl

www.suzukisamenstellen.nl

www.suzukiofferte.nl

twitter.com/suzukinederland

www.youtube.com/suzukinederland

www.facebook.com/suzukinederland

3 jaar
garantie

Ruitschade 
service

2 jaar 
extra garantie

Stand-by

Financial
Services

Variabel
Onderhouds

Systeem

Direct
Service

Schadeherstel
Service

Verzekeringen

Airco
service

Mobiliteit
Service

Onderhoud
op Maat



Suzuki. Way of Life!
Suzuki Motor Corporation produceert jaarlijks 2,6 miljoen 

auto’s. En daarnaast 3 miljoen motor fietsen en 3 miljoen 

buitenboordmotoren. Die worden over de hele wereld 

verkocht. Wereldwijd staat Suzuki hiermee op de negen-

de plaats.



De in deze brochure afgebeelde Suzuki’s Celerio zijn 

gebaseerd op het Exclusive-uitrustingsniveau (tenzij anders 

vermeld). De getoonde modellen kunnen afwijken van de 

werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder invloed van 

het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. B.V. NIMAG 

behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 

aankondiging te allen tijde constructie en uitvoering van zijn 

producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde 

producten dienovereenkomstig te veranderen. Ofschoon 

deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard 

voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. 

Wijzigingen voorbehouden. © 2015 B.V. NIMAG, Vianen. Gehele 

of gedeeltelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in 

welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 

B.V. NIMAG is verboden. Neem contact op met uw Suzuki-

dealer over de in Nederland te leveren modellen en kleuren.
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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


