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  De lichtste in zijn klasse. 
De voordeligste in gebruik.



Het gewicht van je auto bepaalt hoeveel wegenbelasting je betaalt. Daar is bij 

het ontwerpen van de Baleno goed over nagedacht. Met een totaal vernieuwd 

platform (Chassis) tot gevolg. De meeste uitvoeringen van de Baleno wegen 

hierdoor nog maar 840 kilogram, waardoor hij in de gunstige gewichtsklasse 

van 751 kilogram tot en met 850 kilogram valt. Hierdoor betaal je dus minder 

wegenbelasting. Daarnaast zorgt het lichte gewicht ervoor dat de Baleno heel 

zuinig is met brandstof. Suzuki staat bekend om betrouwbare auto’s. De Baleno 

is hier ook weer een goed voorbeeld van. Suzuki maakt gebruik van bewezen 

en beproefde technieken. Samen met het lichte gewicht, zorgt dit voor minder 

slijtage en daardoor zullen de onderhoudskosten minimaal zijn. Combineer 

je dit met de lage dagelijkse verbruikskosten dan is de Baleno wel een heel 

aantrekkelijke auto om in te rijden. 

Het voordeel van lichtgewicht



Voor de technici 

De Suzuki Baleno heeft één van de laagste CO2 uitstoten in zijn klasse. En daar 

zijn we best trots op. Met de ‘Smart Hybrid Vehicle by Suzuki’-techniek zal de 

uitstoot zelfs nog verder worden beperkt. 

Zowel de 1.0 Boosterjet motor als de 1.2 Dualjet motor zijn leverbaar met  

een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarnaast is de 1.0 Boosterjet ook  

leverbaar met een 6-speed automaat en de 1.2 Dualjet motor met CVT-automaat  

(continu variabele transmissie). 

1.0 BoosterJet
De 1.0 liter benzinemotor levert 

een maximum vermogen van 82 

kW / 112 pk bij 5.500 t.p.m. Het 

koppel is 170 Nm bij 2.000-3.500 

t.p.m. De CO2-uitstoot bedraagt 

103 g/km (Geldt voor een 

handgeschakelde uitvoering).

1.2 DualJet
De 1.2 liter benzinemotor levert 

een maximum vermogen van 

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

Het koppel is 120 Nm bij 4.400 

t.p.m. De CO2-uitstoot bedraagt 

98 g/km (Geldt voor een 

handgeschakelde uitvoering).



Smart Hybrid

De 1.2. Dualjet is ook leverbaar met de ‘Smart Hybrid Vehicle by Suzuki’-techniek (Geldt voor een 

handgeschakelde uitvoering). Dit maakt de Baleno milieuvriendelijker en zuiniger. De energie die 

vrijkomt bij het remmen wordt door deze techniek namelijk opgeslagen in een lithium-ion-accu. 

Deze energie wordt vervolgens weer gebruikt voor bijvoorbeeld het starten van de motor, het 

optrekken, de verlichting en het afspelen van je favoriete muziek. Dit bespaart niet alleen energie, 

maar ook brandstof. 

Automatisch afslaan

De motor is gestopt en alle elektrische 

componenten worden door de lithium-ion-accu 

van stroom voorzien wat brandstof bespaart. 

Herstarten

De geïntegreerde start generator zorgt er 

geluidloos voor dat de motor wordt herstart.

Optrekken

De geïntegreerde start generator ondersteund de 

motor bij het optrekken en helpt zo efficiënt om  

te gaan met de brandstof.

Remmen

De geïntegreerde start generator gebruikt de 

energie die vrijkomt bij het remmen en slaat  

deze op in de lithium-ion-accu.



Door de lage gebruikskosten
is de Baleno wel een heel 
aantrekkelijke auto om in te rijden





     Compact van buiten.
      Ruim van binnen.
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Comfortabel met vijf volwassenen

Als je de compacte buitenkant ziet verwacht je niet dat de Baleno zo ruim  

van binnen is. Dat merk je meteen als je met het hele gezin onderweg bent.  

Alle ervaring die Suzuki in het verleden heeft opgedaan op het gebied van ruimte  

zit verwerkt in deze nieuwe Baleno. Je kunt er comfortabel met vijf volwassenen in 

zitten. Ook de passagiers op de achterbank zitten ruim. En heb je kleine kinderen 

in de auto? Dan kunnen kinderzitjes en maxi-cosi’s gemakkelijk op de achterbank 

worden geïnstalleerd. Doordat de Baleno zo compact is, parkeer je hem makkelijk in. 

Je hoeft zelfs hele kleine straatjes van de stad niet te vermijden.



Praktisch ruim

De ruime opzet van de zitplaatsen is overigens 

niet ten koste gegaan van de bagageruimte. 

Daar kan zelfs 355 liter in. Dat is in deze klasse 

de grootste bagageruimte die er is. Om je een 

beter beeld te geven van hoe groot dat eigenlijk 

is: een winkelwagen is 185 liter. Je kunt dus 

makkelijk al je weekboodschappen in één keer 

meenemen. Mocht je een keer extra veel ruimte 

nodig hebben om bijvoorbeeld een kast te 

vervoeren dan is dit ook geen probleem. Het dak 

is hoog en de banken kunnen vrijwel volledig 

plat. Nog meer praktische opbergvakken vind je 

rondom het dashboard zodat je ook al je losse 

spullen gemakkelijk kwijt kan. 

Makkelijk al je 
weekboodschappen 
in één keer mee





  Betrouwbaar
     en veilig.
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Een geheel 
vernieuwd 
platform

Voor de Baleno is een nieuw lichtgewicht  

platform ontwikkeld die de rijeigenschappen  

verbetert. Zo zorgt het lichte gewicht voor efficiënt brandstofverbruik en kom je bij het remmen sneller tot 

stilstand. In het nieuwe platform is ook de stijfheid vergroot wat de veiligheid ten goede komt. De Baleno is  

in de High Executive uitvoering ook uitgerust met andere veiligheidstechnieken. Zoals Radar Brake Support  

en Adaptive Cruise Control. Dat is iets wat je niet snel vindt in deze klasse. 

Om de veiligheid te bevorderen is  
de Baleno standaard uitgerust met:

  6 airbags

  Voetgangersprotectie

  Electronic Stability Program

  Brake Assist

   Tyre Pressure Monitoring System  

(TMPS oftewel een bandenspanningsmeter)



Veiligheid voorop

De Baleno is uitgerust met SRS airbags voor de bestuurder en passagier,  

SRS zijairbags en SRS gordijnairbags voor een optimale bescherming van alle 

inzittenden. Naast het platform is ook de cabine goed beschermd in het geval 

van een aanrijding. Op de voor-, zij- en achterkant wordt de schok efficiënt 

geabsorbeerd en verspreid zodat de impact wordt verminderd. 

impact

impactimpact
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Remkracht neemt toe
Bestuurder remt

Automatisch licht remmen

waarschuwing Automatisch remmen
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waarschuwing Automatisch remmen

Radar Brake Support

Radar Brake Support (RBS) biedt extra veiligheid, waardoor jij zorgeloos achter het stuur 

kunt stappen.

1.   Boven snelheden van ongeveer 5 km/u detecteert het systeem voorliggers. Als er een 

kans op een aanrijding bestaat, waarschuwt het systeem de bestuurder om te remmen. 

Het moment waarop de waarschuwing wordt gegeven, kan worden ingesteld.

2.   Als de RBS denkt dat er kans is op een aanrijding, zal het systeem licht remmen.  

Zo word je door de RBS gewaarschuwd om zelf te remmen.

3.   Als er een voorligger wordt gedetecteerd en de kans op een aanrijding is erg groot,  

dan vergroot het systeem de remkracht tijdens de noodstop en helpt zo de aanrijding  

te voorkomen of de ernst ervan te beperken.

4.   Als er een voorligger wordt gedetecteerd en het systeem stelt vast dat er een grote 

kans is op een aanrijding, worden de remmen automatisch geactiveerd om de 

aanrijding te voorkomen of de ernst ervan te beperken.

Circa 3 seconden voor aanrijding. Afhankelijk van de snelheid. Circa 2.2 seconden voor aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

Circa 1.2 seconden voor aanrijding. Afhankelijk van de snelheid. Circa 1 seconde voor aanrijding. Afhankelijk van de snelheid.

1 2

3 4



voorligger

Ingestelde snelheid op 100 km/u

100 km/u naar 80 km/u

80 km/u

80 km/u naar 100 km/u 

Voorligger

Voorligger
voegt uit

Adaptive Cruise Control

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

hebt ingesteld. In dit geval 100 km/u.

2.  Je Suzuki past de snelheid automatisch aan zodra er iemand voor je rijdt. Je hoeft zelf dus niet  

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

3.   Gaat degene voor je harder rijden, slaat hij af of voegt hij uit naar een andere rijstrook dan wordt 

er automatisch gas bijgegeven. Tot de oorspronkelijk ingestelde snelheid weer is bereikt.

Zie voor een volledige uitleg van deze veiligheidssystemen  

en het juiste gebruik ervan het instructieboekje van je Baleno.

1

2

3



De Baleno in 
     verschillende uitvoeringen.
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Er is veel tijd en aandacht gestoken in het design van de Baleno. Ook van 

binnen. Neem bijvoorbeeld het dashboard. Dat is niet alleen overzichtelijk en 

praktisch, maar ook erg stijlvol. Naast het mooie design zijn alle uitvoeringen 

standaard voorzien van een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuurwiel, 

airconditioning en een bandenspanningsindicator. In de meest complete 

uitvoering van de Baleno vind je tussen de toerenteller en de snelheidsmeters 

ook het multi-informatie display. Hierop wordt de status van de auto weergegeven 

en krijg je inzicht in jouw rijstijl. In deze uitvoering zit ook het smartlink audio 

en navigatiesysteem. Dit is een 7” multimedia touchscreen waarop naast de 

uitgebreide audio en navigatie functies ook je smartphone gekoppeld kan worden. 

Er zijn drie verschillende uitvoeringen van de Baleno waar je voor kunt kiezen, 

Comfort, Exclusive en High Executive.

Overzichtelijk en stijlvol



De Comfort is standaard uitgerust met:

Comfort

  Dakspoiler

  12 volt aansluiting

  In hoogte verstelbaar stuur

   In hoogte verstelbare stoel  

(bestuurder)

  Elektrisch bedienbare ramen voor

  Achterruitverwarming

  Achterruitwisser + sproeier

  Bandenspanningsmeter (TPMS)

  Centrale deurvergrendeling

  15” stalen velgen met wieldoppen

  LED dagrijverlichting

  Zwarte grille

  Airconditioning handbediend

  4 speakers



Exclusive

Extra t.o.v. Comfort

  Lederen stuurwiel

  Spiegels in carrosserie kleur

  In delen neerklapbare achterbank

   Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels

  Bluetooth carkit 

  Xenon verlichting

  Stoel verwarming voor

   Dagrijverlichting geïntegreerd  

in koplampen

  USB aansluiting

  16” lichtmetalen velgen

   Radio/CD/MP3 speler  

met stuurbediening

  Chromen achterklep spoiler

  Chromen grille

  Mistlampen voor



High Executive

Extra t.o.v. de Exclusive

  Keyless start

  In diepte verstelbaar stuur

  LED achterlichten

  Achteruitrijcamera

  Chromen deurgrepen

  Chromen raamlijsten

  Privacy glass

   Multi-informatie display  

in dashboard

  Radar Brake Support

  Adaptive Cruise Control

   7” smartlink audio  

en navigatiesysteem met DAB+

   Climate control  

(automatische airconditioning)
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De kleur van een auto is heel 

persoonlijk. Daarom is de Suzuki 

Baleno leverbaar in 9 verschillende 

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.

1. Fire Red  V

2. Superior White  V

3. Premium Silver Metallic 3 +
4. Arctic White Pearl Metallic +
5. Ray Blue Pearl Metallic +
6.  Midnight Black Pearl Metallic   +
7. Urban Blue Pearl Metallic +
8. Glistening Gray Metallic +
9. Granite Gray Metallic +

 V = Standaard af fabriek

 + =  Metaalkleur optioneel leverbaar     

tegen meerprijs

De getoonde kleuren kunnen onder invloed van 

het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. 

Leverbaarheid kleuren afhankelijk van uitvoering.

Wat is 
jouw kleur?
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Maak de Suzuki Baleno verder af 

zoals jij dat wilt. Met de accessoires 

kun je de Baleno namelijk eenvoudig 

stylen en uitbreiden naar je eigen 

smaak. Hiernaast vind je slechts  

een greep uit de mogelijkheden.  

Op suzukisamenstellen.nl vind je  

een overzicht van alle accessoires.

1.  Navigatie 7” touchscreen 

(Exclusive)

2. Cruise control (Exclusive)

3.   Zwarte wielkastverbreders  

met sideskirts

4. Brede stootlijsten

5. 17” Lichtmetalen velgen 

6. Parkeersensoren

7.  Armsteun met opbergvak 

(Comfort, Exclusive)

8. Aluminium instaplijsten

9.  Lederen pookknop 

(handgeschakeld)

Accessoires



De Suzuki Baleno 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 Baleno 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 Baleno in goede vorm te  

houden heeft de dealer alle kennis in huis want de Suzuki monteurs 

kennen de auto natuurlijk als geen ander en ze werken altijd met 

originele onderdelen. Kijk voor meer over alle Suzuki Services op  

suzuki.nl/service.

Suzuki Service



De Suzuki Motor Corporation produceert motoren 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

suzukiblog.nl

suzukisamenstellen.nl

suzukiofferte.nl

twitter.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

facebook.com/suzukinederland.nl



De in deze brochure afgebeelde Suzuki’s Baleno zijn gebaseerd op het High Executive-uitrustingsniveau (tenzij anders vermeld). 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. © 2016 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 uw Suzukid-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 Suzuki 99
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