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4x4 PLUG-IN  HYBRID
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VALITSE AUTO UUTEEN MAAILMAAN
Uusi Suzuki Across 4x4 Plug-in Hybrid on moderni katumaasturi, jonka 
Plug-in Hybrid -tekniikka ja neliveto tarjoavat uskomattoman suoritus-
kyvyn ja henkeäsalpaavan ajonautinnon taloudellisuudesta tinkimättä.
Polttoaineen yhdistetty kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vain 
1,0 l/100km ja 22 g/km WLTP-normilla mitattuna. 
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Älä seuraa muita, vaan ole omanlaisesi. 
Acrossissa yhdistyvät katumaasturin särmik-
käät piirteet, urheilulliset yksityiskohdat ja 
erottuva keula – tämä auto huomataan. 

OMAN TIEN KULKIJA
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YLITTÄÄ RAJAT
Enemmän kuin tavallinen sähköauto tai katumaasturi. 
Across on Plug-in Hybrid –teknologian huipulla niin 
tehossa, tehokkuudessa kuin toimintamatkassa.
Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja.
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VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ JA POLTTOAINEENKULUTUSTA
Nauti edistyneen, ympäristöystävällisen Plug-in Hybrid -järjestelmän sujuvan hiljai-
sesta toiminnasta ja äärimmäisen nopeasta kaasupolkimen vasteesta. 
Hybridijärjestelmän suuren ajoakun kapasiteetin (18,1 kWh) ansiosta toimintamat-
ka pelkällä sähköllä ajettaessa on jopa 75 km (WLTP). Jos akku tyhjenee, 2,5-litran 
bensiinimoottori mahdollistaa myös pitkät ajomatkat. 
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2.5-litran bensiinimoottori
Sähkömoottorin rinnalla on A25A-
FXS Dynamic Force -bensiinimoot-
tori, joka pääasiassa lataa akkuja. 
Bensiinimoottori tuottaa 136 kilo-
wattia tehoa ja 227 newtonmetrin 
vääntömomentin. Moottorissa on 
sekä suorasuihkutus että imukana-
vasuihkutus ja polttoaineen syöttöä 
vaihdellaan kuormituksen mukaan. 
Akun lataamisen lisäksi bensiini-
moottoria käytetään sähkömoot-
torin apuna, kun tarvitaan paljon 
tehoa esimerkiksi ohituksissa.

Tehokkaat sähkömoottorit tekevät ajamisesta tasaista ja hiljaista sekä nii-
den suuri vääntö mahdollistaa mukavan päivittäisen ajamisen. Kun ajon ai-
kana tarvitaan enemmän kiihtyvyyttä ja nopeutta, bensiinimoottori käynnis-
tyy antaen lisätehoa. Näin voit nauttia mielenrauhasta pidemmillä matkoilla.
 
Acrossissa kuljettaja voi valita neljästä ajotilasta: EV-ajotilassa käytetään 
aina sähkömoottoria, vaikka kaasupolkimen painaisi pohjaan ja auton 
huippunopeus on sähköllä ajettaessa 135 km/h. Auto EV/HV -ajotilassa 
pidetään EV-ajotilaa päällä mahdollisimman paljon. Kuitenkin runsaasti 
voimaa tarvittaessa bensiinimoottori tulee avuksi. HV-ajotilassa käytetään 
sähkö- ja bensiinimoottoria mahdollisimman tehokkasti kuten itselaatava 
hybridi. Akun lataustilassa varmistetaan, että ajoakussa on runsaasti virtaa 
lataamalla ajoakku polttomoottorin turvin. Se on tarpeellinen ajettaessa esi-
merkiksi kaupunkiin, jossa saa ajaa vain paikallisesti päästöttömillä autoilla.

Ajoakun lataaminen

Tavallisesta pistorasiasta (suko) voit ladata suuren ajoakun kätevästi kotona 
n. 9-10 tunnissa 8A virralla. Kotilatausasemalla, mikäli sulakekoko mahdol-
listaa, tai julkisella latausasemalla 16A virralla ajoakku latautuu n. 5 tunnissa  
(vaatii lisävarusteena saatavan Type2<=>Type2 -kaapelin). Acrossin oman 
laturin suurin latausteho on 3,3 kilowattia.

PLUG-IN HYBRID -JÄRJESTELMÄ

Bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin suurin yhteisteho on 
225 kilowattia (306 hv), minkä avulla Across kiihtyy paikaltaan 
sadan kilometrin tuntinopeuteen 6,0 sekunnissa.



10

SINNE MINNE TAHDOT MENNÄ
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E-Four -nelivetojärjestelmä
Sähköinen E-Four -nelivetojärjestelmä käyttää itsenäistä taka-akselilla si-
jaitsevaa sähkömoottoria, joka kehittää 40 kW tehoa ja 121 Nm vääntömo-
mentin. Hyvissä olosuhteissa kaikki voima välitetään etupyörille. Tilanteen 
niin vaatiessa jopa 80 prosenttia voimasta voidaan johtaa tiehen takapyöri-
en kautta. E-Four -nelivetojärjestelmässä on kaikki nelivedon hyvät ominai-
suudet ja samalla kulutus on erittäin alhainen.

Trail-ajotila
Huonosti pitävillä pinnoilla, kuten lumisilla teillä ja epätasaisessa maastossa, 
Trail-ajotila jarruttaa pitoa menettäviä pyöriä ohjaten vääntöä pyöriin, joilla 
pito säilyy. Trail-ajotila säätää automaattisesti myös kaasua ja vaihteistoa 
helpottaen auton etenemistä ja hallintaa.

Aja turvallisesti kaikissa sääolosuhteissa
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TUNNE TYYLISI



13

Urheilullinen ja ajaton muotoilu kertoo 
uuden sukupolven katumaasturista
Muotoilussa on yhdistetty maasturin voimakkaat piirteet 
ripaukseen urheilullisuutta. Kulmikkaat lokasuojien kaa-
ret, terävät kulmat ja vahva muotokieli tuovat ulko-
näköön jykevyyttä. Edessä jäähdyttäjän säleikössä on 
samaa tyyliä kuin Swift Sportissa. Tyylikkyyttä ulkonä-
köön lisäävät LED-valot ja korkeatasoiset 19-tuumaiset 
kevytmetallivanteet.

19-tuumaiset kevytmetallivanteet
Korkeatasoisissa ja näyttävissä van-
teissa yhdistyy kiillotettu metalli ja 
musta kiiltävä pinta.

LED-ajovalot
Tehokkaat LED-lähi- ja –kaukovalot 
lisäävät tyylikkyyttä ja samalla myös 
turvallisuutta. LED-päiväajovalot 
viimeistelevät Acrossin tyylin.
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OLE KUIN KOTONASI
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Ohjaamossa yhdistyvät mukavuus,  
ylellisyys ja ajamisen helppous
Mukava, ergonomisesti muotoiltu sisustus sekä korkea-
laatuiset materiaalit ja tyylikkäät yksityiskohdat luovat 
parhaan mahdollisen ajoelämyksen.

Mittaristo ja 7-tuumainen monitoiminäyttö 
Selkeästä ja helppolukuisesta mittaristosta ja monitoiminäytöstä selviää 
tiedot yhdellä silmäyksellä. Monitoiminäytöllä on esitetty mm. jäljellä 
oleva ajomatka sähköllä, akun varaustila, G-voimat, ECO-pisteet ja E-Four 
-nelivedon tila. Kuljettaja voi myös valita analogisen ja digitaalisen 
nopeusmittarin väliltä.

9-tuumainen audiojärjestelmä
Isolta 9”-kosketusnäytöltä voit helposti ohjata Android Auto- tai Apple 
CarPlay -yhteensopivaa matkapuhelinta, radiota ja Bluetoothia. Peruutta- 
minen on myös helppoa suuren peruutuskameran kuvan ansiosta.

Lämpöä talveen

Lämmitettävä ohjauspyörä Lämmitetyt etu- ja takaistuimetAutomaatti-ilmastointi 
Acrossin kaksialueinen automaatti-ilmastointilaite havaitsee, mitkä istuimet 
ovat käytössä ja tarjoaa ilmastointia vain miehitetyille paikoille säästäen 
energiaa mukavuudesta tinkimättä.
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KAIKKI MUKAAN
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Reilusti tilaa matkalaukkujen, urheiluvälineiden ja 
pienten henkilökohtaisten esineiden kuljettamiseen

Sähkötoiminen takaluukku jalanheilautustoiminnolla
Sähkötoiminen takaluukku aukeaa kätevästi heilauttamalla jalkaa takapus-
kurin keskikohdan alla. Erinomainen apu kun kätesi ovat täynnä tavaroita.

Kätevää säilytystilaa
Kätevät säilytystilat pitävät ohjaamossa olevat kolikot, juomat, 
älypuhelimet ja muut pienet henkilökohtaiset esineet järjestettyinä 
ja helposti ulottuvillasi.

Tavaratila
Tavaratilan lastausaukko on korkea ja leveä, jotta voit hyödyntää helposti 
suuren tavaratilan, jonka tilavuus perusasennossa on 490 litraa. 
Takaistuimet kaadettuna tavaratilaa on jopa 1604 litraa.
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TURVALLISTA MATKAA
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Edistyneet turvavarusteet auttavat suojaamaan sinua ja matkustajia

Mukautuva vakionopeussäädin
Mukautuva vakionopeussäädin ylläpitää mitä 
tahansa määrättyä ajonopeutta, kun edessä ei 
ole ajoneuvoa, ja tarpeen mukaan mukauttaa 
Acrossin nopeuden edellä kulkevan ajoneu-
von nopeuteen säilyttäen riittävän turvavälin. 
Järjestelmä myös pysäyttää Acrossin, jos edellä 
kulkeva ajoneuvo pysähtyy. Kun edessä oleva 
ajoneuvo lähtee liikkeelle, Across lähtee myös 
liikkeelle säilyttäen riittävän turvavälin.

Kuolleen kulman valvontajärjestelmä
Kuolleen kulman valvontajärjestelmä auttaa 
vaihtamaan kaistaa turvallisemmin.  
Sen tutka-anturit tarkistavat kuolleet kulmat 
auton molemmilla puolilla.  Jos järjestelmä 
havaitsee ajoneuvon, vastaavan puolen 
sivupeiliin syttyy varoitusvalo.

Jatkuva
nopeuden hallinta

Automaattinen
hidastus

Ei havaittua
ajoneuvoa

100 km/h
(esiasetettu ajonopeus)

100 → 80 km/h

Ajoneuvon 
havaitseminen 
edessä

80 km/h

Ajoneuvo edessä
poistuu kaistalta

Jarrutus

Kiihdytys
esiase-
tettuun

ajo-
nopeuteen

Kiihdytys
Jarrutus

80 → 100 km/h
(kiihdytys esiasetettuun
ajonopeuteen)

Kiihtyvyyden hallinta

Pysäytyksen / käynnistyksen hallinta

JarrutusJarrutusJarrutusJarrutus

Ajoneuvon Ajoneuvon 
havaitseminen havaitseminen 
edessäedessäedessä

80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h

Ajoneuvon 
havaitseminen 
edessäedessäedessäedessä

80 km/h80 km/h

JarrutusJarrutusJarrutusJarrutusJarrutus

KiihdytysKiihdytysKiihdytysKiihdytysKiihdytys

KiihdytysKiihdytysKiihdytysKiihdytysKiihdytysKiihdytys

Ajoneuvo edessä
poistuu kaistaltapoistuu kaistalta

Kiihtyvyyden hallinta

Ajoneuvo edessä
poistuu kaistalta

Merkkivalo palaa tai vilkkuuAjoradan tarkkailu

Ajoradan tarkkailu

Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä
Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta, ris-
teävän liikenteen varoitusjärjestelmä havaitsee 
sivuilta lähestyvät autot ja varoittaa niistä 
äänimerkillä ja merkkivalolla sivupeilissä.

Risteävien ajoneuvojen havaitseminen

Kiinteiden esineiden
havainnointi

Tunnistettavissa 
oleva ajoneuvooleva ajoneuvooleva ajoneuvo

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä seuraa 
liikennemerkkejä ja näyttää ne monitoiminäy-
töllä, jos et huomaa niitä ajaessasi.

eCall-hätäviestipalvelu
Järjestelmän avulla onnettomuuteen joutuneen 
auton tyyppitiedot ja sijaintipaikka välittyvät 
tarkasti hätäkeskukseen ja apua pystytään 
lähettämään mahdollisimman pian. Samalla 
avautuu myös puheyhteys auton ja hätäkeskuk-
sen välille. Voit myös itse ottaa yhteyttä hätä-
keskukseen painamalla auton SOS-painiketta, 
jos näet onnettomuuden tai tarvitset kiireellistä 
apua.

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni Jarruvoima liisääntyy

Jarrutus alkaa

Automaattinen jarrutusVaroitus-
ääni

Törmäyksenestoavustin jalankulkija-
tunnistuksella
Törmäyksenestoavustimen sensorit tarkkaile-
vat liikenneympäristöä. Järjestelmä varoittaa 
kuljettajaa mahdollisesta törmäysriskistä ja 
tarpeen mukaan jarruttaa automaattisesti 
pyrkien välttämään törmäyksen tai ainakin vä-
hentämään törmäyksestä aiheutuvia vahinkoja.

Pysäköintitutkat ja pysäköintijarruavustin 
Pysäköintitutkat helpottavat pysäköintiä ah-
taissa paikoissa. Mikäli Across meinaa törmätä 
paikallaan olevaan esteeseen, pysäköintijar-
ruavustin pysäyttää auton jarruja käyttämällä 
törmäyksen estämiseksi.

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä
Järjestelmä hyödyntää samoja sensoreita kuin 
kaistavahti havainnoidakseen ajoneuvon asen-
toa ja tahatonta ajelehtimista esim. kuljettajan 
väsymystilan vuoksi. Onnettomuustilanteiden 
ehkäisemiseksi järjestelmä varoittaa kuljettajaa 
äänimerkillä ja ilmoituksella auton monitoi-
minäytöllä, jotta kuljettaja ryhtyisi korjaavaan 
toimenpiteeseen.  

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni

Ohjaustehostus

Ohjaustehostus

Varoitus-
ääni

Aktiivinen kaistavahti
Järjestelmä hyödyntää kamerasensoria tun-
nistaakseen auton ajautumisen ajokaistan 
ulkopuolelle. Tarvittaessa järjestelmä kääntää 
itse ohjauspyörää estääkseen auton ajautumi-
sen ajokaistan tai tien ulkopuolelle.

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääniääni

Varoitus- Varoitus-Varoitus-
ääniääni

Varoitus-Varoitus-

Ohjaustehostus

Ohjaustehostus

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni

Ohjaustehostus

Ohjaustehostus

Varoitus-
ääniAjolinja-avustin

Ajolinja-avustin toimii mukautuvan vakio-
nopeussäätimen kanssa. Järjestelmä pyrkii 
pitämään auton aina kaistan keskellä tarvit-
taessa itse ohjaamalla.

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni

Ohjaustehostus

Ohjaustehostus

Varoitus-
ääni

Liikuttaessa eteenpäin Peruutettaessa

Automaattinen jarrutus Automaattinen jarrutus

Varoitus-
ääni

Varoitus-
ääni
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TEKNISET TIEDOT
Moottori Bensiini

2.5  PLUG-IN HYBRID
Vetotapa E-FOUR-neliveto
Vaihteisto E-CVT-automaatti
MITAT
Pituus mm 4 635
Leveys mm 1 855
Korkeus mm 1 690
Akseliväli mm 2 690

Raideväli
Edessä mm 1 600
Takana mm 1 630

Kääntösäde m 5,7
Maavara mm 190
TILAVUUDET
Rekisteröity henkilöä 5

Tavaratila
Maksimitilavuus litraa 1 604
Takaistuimet taitettuna litraa 1 168
Takaistuimet pystyssä litraa 490

Polttoainesäiliön tilavuus litraa 55
BENSIINIMOOTTORI
Tyyppi A25A-FXS
Sylinteriluku 4
Venttiillien lukumäärä 16
Sylinteritilavuus cm3 2 487
Sylinterin halkaisija × Iskun pituus mm 87,5 × 103,4
Puristussuhde 14,0 : 1
Suurin teho kW(hv)/k/min 136 (185) / 6000
Suurin vääntömomentti Nm/k/min 227 / 3200-3700
Polttoainejärjestelmä Suorasuihkutus + imukanavasuihkutus
SÄHKÖMOOTTORIT

Edessä
Suurin teho kW (hv) 134 (182)
Suurin vääntömomentti Nm 270

Takana
Suurin teho kW (hv) 40 (54)
Suurin vääntömomentti Nm 121

Hybridivoimalinjan kokonaisteho kW (hv) 225 (306)
Hybridijärjestelmän ajoakun tyyppi Litiumioni
Hybridijärjestelmän ajoakun kapasiteetti kWh 18,1
Latauspistoke Type 2
VAIHTEISTO
Tyyppi E-CVT-automaatti
ALUSTA
Ohjaus Tehostettu hammastanko-ohjaus

Jarrut
Edessä mm Tuuletetut levyjarrut
Takana mm Tuuletetut levyjarru

Jousitus
Edessä mm MacPherson-joustintuet
Takana mm Kaksois kolmiotukivarsi

Renkaat 235/55R19
MASSAT
Omamassa kg 2 015
Kokonaismassa kg 2 510
Perävaunumassat Jarruton/Jarrullinen kg 750 / 1500
SUORITUSKYKY
Huippunopeus km/h 180
Kiihtyvyys 0-100 km/h sekuntia 6,0
Toimintamatka sähköllä (WLTP) km 75
Toimintamatka sähköllä kaupungissa (WLTP) km 98

VARUSTETASO
GLX

A25A-FXS -bensiinimoottorissa on bensiinihiukkassuodatin (GPF)

PÄÄSTÖT  JA  KULUTUS
Polttoaineenkulutus (WLTP) Yhdistetty litraa/100 km 1,0
CO2-päästöt (WLTP) Yhdistetty g/km 22
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VARUSTEET
Varustelutaso GLX
ALUSTA
Renkaat ja vanteet 19“ kevytmetallivanne, 235/55R19 S
Vararengas 18“ kevytmetallivanne, 165/90D18 S
ULKOISET VARUSTEET
Alleajosuojat Edessä ja takana S
Kattokaiteet Mustat S
Takaspoileri S
Etumaski Musta S
Ovenkahvat Korinväriset S
Sähköinen takaluukku Jalanheilautustoiminnolla S
Pakoputkiston kaksi ulostuloa S
NÄKYVYYS

Ajovalot
LED-lähi- ja -kaukovalot S
Saattovalotoiminto S

Ajovalojen korkeudensäätö Automaattinen S
Hämärätunnistimella toimivat valot S
Kaukovaloavustin S
Päiväajovalot edessä LED S
Sumuvalot Edessä ja takana S
Tummennetut takalasit B-pilarista taaksepäin S

Lasinpyyhkimet
Edessä: 2 nopeutta, säädettävä tihkuajoitin, pesin S
Takana: 1 nopeus, tihku, pesin S

Sadetunnistimella toimivat tuulilasinpyyhkijät S

Ulkopeilit

Korinväriset S
Sähkösäätöiset S
Lämmitettävät S
Sähköisesti sivuun taitettavat S
Suuntavilkut sivupeileissä S

Taustapeili Automaattisesti himmenevä S
OHJAUS JA MITTARISTO

Ohjauspyörä

Korkeus- ja syvyyssäätö S
Nahkapäällysteinen S
Lämmitettävä S
Audion käyttökytkimet S
Hands Free -käyttökytkimet S
Vakionopeussäätimen käyttökytkimet S
Rattivaihteet S

Ajotietokone

7” LCD-värinäyttö S
Kello ja ulkolämpötila S
Polttoaineenkulutus S
Keskinopeus S
Polttoaineen riittävyys, km S
Matkamittari S
ECO kiihdyttämisen opastus S
ECO pisteet S
E-FOUR -nelivedon tila S
Hybridijärjestelmän voimankäytön mittari S

Varustelutaso GLX
TURVALLISUUS

SRS-turvatyynyt
Kuljettajalle ja etumatkustajalle S
Etumatkustajalle poiskytkettävissä S

SRS-sivuturvatyynyt Edessä S
SRS-turvaverhot Etu- ja takasivuikkunoissa S
SRS-polviturvatyyny Kuljettajalle S

Turvavyöt

Edessä: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet, 
voimanrajoittimet, korkeudensäätö S

Takana: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet ja 
voimanrajoittimet (oikealla ja vasemmalla) S

ISOFIX-kiinnityspisteet 2  kpl S
Lastenistuinten kiinnityspisteet 2  kpl S
Lapsilukot takaovissa S
ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoimien jako S
VSC-ajonvakautusjärjestelmä S
Törmäyksenestoavustin jalankulkijatunnistuksella S
Aktiivinen kaistavahti S
Ajolinja-avustin S
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä S
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä S
Kuolleen kulman valvontajärjestelmä S
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä S
Mäkilähtöavustin S
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä S

Pysäköintitutka
Edessä S
Takana S

eCall-hätäpuhelutoiminto S

Varustelutaso GLX
MUKAVUUSVARUSTEET
Sähkötoimiset ikkunannostimet Edessä ja takana S
Kauko-ohjattu keskuslukitus S
Avaimeton kulku ja käynnistys S
Automaatti-ilmastointi Kaksialueinen S

Audio

9"kosketusnäyttö S
MirrorLinkTM, Android Auto, Apple CarPlay S
Peruutuskamera S
Bluetooth S
Haineväantenni S
DAB-antenni S
6 kaiutinta S

Ajotilan valinta 3 ajotilaa S
 Mukautuva vakionopeudensäädin S
 Nopeudenrajoitin S
Istuinlämmitys Edessä ja takana reunapaikoilla S
PTC-lämmitin S
SISÄTILAT

Sisätilan valaistus

Karttavalo S
Kattovalo S
Jalkatilan valot edessä S
Keskikonsolin alaosan valo S

Häikäisysuojat Ehostuspeilit valolla S
Kattokonsoli S
Mukitelineet Edessä 2 kpl, takana 2 kpl S
Pullotelineet Edessä 2 kpl, takana 2 kpl S
Lukittava hansikaslokero S
Kyynärnoja edessä S
Sähköinen käsijarru S
USB-pistoke Edessä 1 kpl, takana 2 kpl S
12V virtapistoke 2 kpl S
ISTUIMET

Etuistuimet

Sähkösäätöinen kuljettajan istuin  (8-suuntainen) S
Sähkösäätöinen ristiseläntuki kuljettajan 
istuimessa S

Lehtitaskut selkänojissa S

Takaistuimet
Kahdessa osassa (60:40) taitettavat selkänoja S
Selkänojassa kallistuksen säätö S

Istuinten verhoilu Synteettinen nahka S
TAVARATILA
Tavaratilan näkösuoja S
Välikansi S
Tavaratilassa 12V virtapistoke S
Tavaratilan valo S
LATAUS
Latauskaapeli: sukopistoke <> type 2 -liitin S
Latauskaapeli: type2 <> type2 -liitin O

S = Vakiovaruste  - = Ei saatavilla  O = Lisävaruste                                   

Pidätämme oikeudet varustemuutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.
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ULKOVÄRIT

Sensual Red Mica (3T3)

Dark Blue Mica (8x8) (perusväri)Gray Metallic (1G3)

Silver Metallic (1D6)

White Pearl Crystal Shine (070) Attidetude Black Mica (218)

MITAT

Raideväli edessä 1600 Raideväli takana 1630

Akseliväli 2690
Pituus 4635

Maavara 190

Korkeus
1690

Leveys
1855

Akseliväli 2690
Pituus 4635

Maavara 190

Korkeus
1690

Leveys
1855
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Kuvat, piirrokset ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushet-
kellä saatavana oleviin tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. 
Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja poiketa esitetystä. Suzuki 
Motor Corporation tai Suzuki Motor Finland Oy eivät vastaa eri valmistajien 
mobiililaitteiden yhteensopivuudesta Suzuki-autojen MirrorLinkTM- ja/tai 
Bluetooth-järjestelmien kanssa tai näiden toimintahäiriöistä aiheutuneista 
ongelmista. Suzuki Motor Finland Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa 
milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita 
ja teknisiä ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja 
lisävarusteista saa lähimmältä Suzuki-jälleenmyyjältä.                    09/2020
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