


Verleg uw grenzen met de Across. De groene innovatie van een plug-in hybride 

aandrijving wordt verzoend met de vrijheidsdrang van een vierwielaangedreven 

SUV. Resultaat? Het toppunt van efficiëntie en vurig rijplezier.

Niets kan u nog tegenhouden.

OVERSTIJG ALLES.
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OVERSTIJG CONVENTIES.
Doorbreek de klassieke stijlbarrières en kies heel bewust uw  

eigen weg. De Across is de ultieme uitdrukking van individualiteit 

met zijn robuuste koetswerk, zijn sportieve details en zijn  

opvallend stoere front.
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OVERSTIJG BEPERKINGEN.
Reik verder dan de grenzen van conventionele elektrische voertuigen en 

SUV’s. Kracht, efficiëntie en rijbereik. De Across haalt het onderste uit de 

kan van de PHEV-technologie. U hoeft nooit meer toegevingen te doen.
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Stimuleer volop uw zintuigen,  
zonder uw uitstoot of brandstofverbruik 
uit het oog te verliezen.

Geniet van de souplesse, de opwindende respons  

en de stille prestaties van een geavanceerde en  

milieuvriendelijke plug-in hybride aandrijving.  

De performante batterij en de 2,5l grote  

verbrandingsmotor dragen bij tot nog meer rijplezier.

Plug-in hybridesysteem

Een krachtige elektromotor levert soepele, stille en koppelrijke 

prestaties om u een optimaal comfort te verzekeren tijdens uw 

dagelijkse verplaatsingen. De benzinemotor verschaft pittige  

ondersteuning wanneer u bij hoge snelheden wilt accelereren, 

en biedt tegelijk gemoedsrust tijdens lange ritten. U kunt de  

grote batterij gemakkelijk thuis of aan een oplaadstation opladen.

2.5-motor

Een 2,5 liter grote benzinemotor laadt de batterij op en biedt u 

een powerboost bij hoge snelheden. Afhankelijk van de rij- 

omstandigheden wisselt hij tussen meerpuntsinjectie (of PFI,  

wat staat voor port fuel injection) en directe injectie (of DI) om 

een optimale verbranding te realiseren. Resultaat: een efficiënt 

brandstofverbruik en een lage uitstoot.
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Rij met vertrouwen op besneeuwde  
wegen en gladde paden.
De elektrische vierwielaandrijving E-Four maakt gebruik 

van een aparte motor achterin die het koppel, afhanke-

lijk van de rijomstandigheden, optimaal verdeelt over 

de achterwielen, om grip en stabiliteit te garanderen. 

Zo hebt u meer controle op een gladde ondergrond.

Stabiel rijgedrag

De vierwielaandrijving helpt onderstuur in gladde bochten te 

compenseren en staat garant voor een ideale rijlijn in de 

meest uiteenlopende omstandigheden.

Trail Mode

Het Trail Mode werd ontworpen om op een ondergrond met 

weinig grip, zoals besneeuwde wegen en hobbelig offroad- 

terrein, doorslippende wielen af te remmen, het koppel  

te verdelen over de wielen die wel nog grip hebben,  

en de gasrespons en het schakelpatroon aan te passen.  

Zo blijft u altijd in beweging en behoudt u de controle.

AWD Integrated Management (AIM)

Het AIM werd ontworpen om de 4x4-prestaties te optimalise-

ren door de koppelverdeling, de gasrespons, het schakelpa-

troon, het remgedrag en de stuurbekrachtiging af te stemmen 

op de rijomstandigheden. Het systeem ondersteunt ook de 

NORMAL-, ECO- en SPORT-modi van het Drive Mode Select.
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Een sportieve, robuuste styling kondigt 
een nieuwe generatie SUV’s aan.
Sportiviteit en stevigheid worden verzoend in de  

uitzonderlijke stijl van deze SUV, gekenmerkt door 

scherpe hoeken, krachtige lijnen, veelhoekige motieven 

en een stoer, sportief front met een hoge bumper en 

een groot, open radiatorrooster.

Lichtmetalen 19-duims velgen

Met hun opvallende gepolijste oppervlakken en een glanzend 

zwarte coating dragen de velgen bij tot een krachtige en 

hoogwaardige premiumlook.

Ledkoplampen

De ledkoplampen omvatten dubbele projectoren, die de licht-

bundels van dim- en groot licht combineren, en leddagrijlichten,  

die garant staan voor een bijzonder expressieve aanblik.
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Instrumentenbord en multi-informa-
tiedisplay van 7 inch

Het instrumentenbord en multi-informatie-

display geven u in een oogopslag voertuig- 

informatie zoals het rijbereik en de ratio in 

elektrische modus, het batterijpeil, de koppel-

verdeling, de G-krachten en nog veel meer.  

U kunt ook zelf kiezen of de snelheidsmeter 

digitaal of analoog wordt weergegeven.

Verwarmbare voor-  

en achterzetels

Zowel de voor- als achterzetels zijn voorzien 

van verwarming in de rugleuning en zitting.

Multimediasysteem van 9 inch

Het systeem werkt met Apple CarPlay voor uw iPhone, 

evenals Android Auto™ en MiraCast™ voor uw compatibele 

smartphone. Zo kunt u apps gebruiken om te telefoneren, 

navigatieaanwijzingen weer te geven, berichten te sturen 

en te ontvangen, toegang te krijgen tot uw favoriete  

muziek en nog veel meer.

Stuurverwarming

Verwarmingselementen in de linker- en rechter-

kant van het stuurwiel houden uw handen warm 

en comfortabel wanneer het buiten koud wordt.

Superieur rijplezier in combinatie met extra 
comfort en een hoogwaardige afwerking.
Het comfortabele, vakkundig ontworpen interieur met kwalitatief hoogwaardige bekleding en stijlvol-

le accenten draagt bij tot een uitzonderlijk aangename rijervaring.

Apple CarPlay is beschikbaar in de landen vermeld op de volgende link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Voor meer details, zoals de lijst van CarPlay-compatibele iPhone-modellen, zie:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd 
in de VS en andere landen.

*Android Auto is verkrijgbaar in de landen vermeld op de volgende link: 
https://www.android.com/auto/faq/
*De meeste smartphones vanaf Android 5.0+ zijn compatibel met Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
Google, Android, Google Play en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC.

Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone gebrui-
ken om te telefoneren, toegang te krijgen 
tot uw muziek, berichten te sturen en te 
ontvangen, en navigatieaanwijzingen te 
krijgen, allemaal met spraakcommando’s  
via Siri of door op het audiodisplay te tikken.

Android Auto™ breidt het Android-platform 
uit naar de auto voor een optimaal gebruik 
tijdens het rijden. Het systeem werd  
ontwikkeld om afleiding te beperken,  
zodat u tijdens het rijden kunt genieten  
van Google-services zoals Google Maps en 
Google Play Music. Download de Android 
Auto-app in de Google Play Store*.
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Bagageruimte

De brede achterklep biedt een vlotte toegang tot een 

490 liter* grote koffer. Ruimte zat voor bagage met de 

meest uiteenlopende vormen en afmetingen.

Achterklep met voetbediening

Het achterklepsysteem detecteert uw sleutel.  

Maak gewoon centraal onder de achterbumper een 

voetbeweging om de achterklep automatisch te  

openen. Heel handig als u uw handen vol hebt.

Handige opbergruimte

Over het hele interieur zijn praktische opbergruimten 

verspreid voor munten, drankjes, smartphones en  

andere kleine persoonlijke spullen. Zo blijft alles netjes 

opgeborgen én binnen handbereik.

Een zee van ruimte voor bagage,  
sportuitrusting en kleine  
persoonlijke spullen.

* Gemeten volgens de VDA-methode van de Duitse Vereniging van de 
Auto-industrie.
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Slimme veiligheidsfuncties voor meer 
zelfvertrouwen achter het stuur.
U kunt zorgeloos achter het stuur plaatsnemen in de 

wetenschap dat geavanceerde veiligheidsfuncties u  

en uw passagiers helpen te beschermen.

Pre-Collision System (PCS)

Het PCS helpt u om aanrijdingen te vermijden door de weg 

voor u te monitoren met behulp van een millimetergolfradar 

en een monoculaire camera. Het systeem waarschuwt u als 

er een risico bestaat op een voorwaartse aanrijding en biedt 

remondersteuning als het risico verder toeneemt.

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
De DRCC is ontworpen om een ingestelde rijsnelheid aan te houden als er 

geen voorliggers zijn, en voldoende afstand te houden als er wél een voor-

ligger is. Als die voorligger stopt, brengt het systeem uw voertuig eveneens 

tot stilstand. En als de voorligger weer vertrekt, volgt uw voertuig automa-

tisch. Het systeem houdt altijd voldoende afstand tussen de voertuigen.

Lane Tracing Assist (LTA)

Het LTA is ontworpen om u te waarschuwen en indien nodig 

zelf bij te sturen, om u in het midden van uw rijstrook te 

houden en te voorkomen dat u uw rijstrook zou verlaten of 

van de weg zou raken. 

Blind Spot Monitor (BSM)
De BSM is ontworpen om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van een 

voertuig in een dode hoek achteraan. Een waarschuwingsicoontje licht op 

in de overeenkomstige buitenspiegel. 

Road Sign Assist (RSA)

Het RSA is ontworpen om verkeersborden te detecteren 

en weer te geven op het multi-informatiedisplay, om te 

voorkomen dat ze aan uw aandacht zouden ontsnappen.

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)
Het RCTA helpt u om aanrijdingen te voorkomen wanneer u achterwaarts uit 

een parkeerplaats rijdt. In de overeenkomstige buitenspiegel gaat een icoon-

tje knipperen wanneer een voertuig aan die kant in de dode hoek nadert.

eCall
Als het voertuig betrokken is bij een verkeersongeval, waarschuwt dit systeem 

automatisch de hulpdiensten door een telefoonbericht te versturen dat ook  

de precieze locatie van het voertuig bevat.
Rijstrookassistentie

Opmerkingen: De monoculaire camera, de lasersensor en de millimetergolfradar hebben een beperkt 
vermogen om obstakels, wegmarkeringen en verkeersborden te detecteren.  Afhankelijk van de staat 
van het wegdek en de weersomstandigheden kunnen rijhulpfuncties dus in gebreke blijven. Vertrouw 
niet enkel op deze systemen en hanteer steeds een veilige rijstijl. Neem voor meer details contact 
op met uw plaatselijke dealer of raadpleeg onze officiële website.

Buzzer Automatisch 
remmen 

Detectiebereik

Waarschuwings- 
icoontje licht  

op of knippert

Icoontje 
knippert

Detectiebereik Rear Crossing 
Traffic Alert (RCTA)

Beeld 
achteruitrijcamera

Detectiebereik
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OVERSTIJG COMPROMISSEN.
Geniet volop van het leven en uw vrijheid, dankzij de Across. 

Deze SUV is uitgerust met vierwielaandrijving in combinatie met 

een innovatieve en milieuvriendelijke plug-inhybrideaandrijving.
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BELANGRIJKE SPECIFICATIES 
Besturing LHD 
Aantal deuren 5

Motor
Benzine

2.5L Plug-in Hybrid
Aandrijfing E-Four

AFMETINGEN

Totale lengte mm 4635
Totale breedte mm 1 855 
Totale hoogte mm 1 690 
Wielbasis mm 2 690 

Spoorbreedte
Vooraan mm 1 600 
Achteraan mm 1 630 

Minimum draaicirkel ( diameter) m 11,4
Bodemvrijheid mm 190 

CAPACITEIT

Aantal zitplaatsen personen 5 

Inhoud  
bagageruimte

Max. volume liters 1 604 

Achterbank neergeklapt 
(VDA methode)

liters 1 168 

Achterbank rechtop  
(VDA methode)

liters 490 

Inhoud brandstoftank liters 55 
Batterij capaciteit kWh 18,1

MOTOR

Type A25A-FXS
Aantal cylinders 4 
Aantal kleppen 16 
Cilinderinhoud cm3 2 487 
Boring×slag mm 87.5 x 103.4
Compressieverhouding 14.0:1
Maximum vermogen kW/rpm 136/6,000
Maximum koppel Nm/rpm 227/3,200-3,700
Brandstofverdeling Port fuel Injectie  + Directe Injectie

ELEKTROMOTOR

Vooraan
Maximum vermogen kW 134 
Maximum koppel Nm 270 

Achteraan
Maximum vermogen kW 40 
Maximum koppel Nm 121 

TRANSMISSIE

Type E-CVT (Automatic)

 CHASSIS

Stuurinrichting Tandheugel & tandwiel

Remmen
Vooraan Geventileerde schijfremmen 

Achteraan Geventileerde schijfremmen 

Ophanging 
Vooraan MacPherson veerpoten 

Achteraan Dubbele draagarm 
Bandenmaat 235/55R19

GEWICHTEN

Leeggewicht kg 1 940 
Maximum toegelaten gewicht kg 2 510 
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd kg 750 
Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1 500 

PRESTATIES

Maximum snelheid km/h 180
0-100 km/h sec 6,0
EV  autonomie km 75

ECOLOGISCHE PRESTATIE

Voldoet aan EU emissienorm Euro 6D
CO2 emissie (WLTP) g/km 22

This specification is subject to change without prior notice, and all figures are manufacture's data 
*AC on-board charger capacity (Maximum rated output) is 3.3 kW (Plug-in charge control system for DC charging is not used).



BELANGRIJKSTE UITRUSTING
Markt Europa
Besturing LHD

Motor
Benzine

2.5L Plug-in Hybrid
Aandrijving E-Four
Transmissie/versnellingsbak E-CVT (Automaat)
Versie GLX

CHÂSSIS

Banden en velgen
Gepolierde lichtmetalen velgen   

19”en banden 235/55R19
S

Reservewiel Lictmetalen velg  18” met band  165/90D18 S

BUITENZIJDE

Voor-, zij- en achterspoilers S

Geleidende beschermplaat 
Vooraan S
Achteraan S

Bagagedragers lateraal Zwart S
Spoilers Dakspoiler S
Radiatorgrille Zwart gelakt S
Deurgrepen buiten Koetswerkkleur S

Kofferopening

Elektromagnetisch met binnenin  
knop voor afstandbediening 

S

Draadloze afstandsbediening S

Activering door voetbeweging  
(gedeactiveerd als trekhaak is gemonteerd)

S

Dubbele uitlaat ovaalvormig S

ZICHTBAARHEID

Koplichten
LED-koplampen (dimlicht/grootlicht) S
Follow me home/begeleidingssysteem S

Hoogteregeling koplichten Automatisch S
Automatische activatie lichten S
Standlichten met  DRL LED S
Halogeen Mistlichten Vooraan S
Type lampen achterlichten LED S
Groen-getinte ruiten S
Glas anti-UV straling Voorruit en vensters van de voordeuren S

Privacy glass/donkergetinte ruiten
Ruiten achterdeuren S
Ruiten achtervleugels S
Kofferdekselruit S

Ruitenwissers
Voor: 2 snelheden (traag, snel)  
+ regelbare interval  + sproeier

S

Achter: 1 snelheid + interval + sproeier S
Automatische activatie ruitenwissers S
Ontdooiing ruitenwisserbladen S
Achterruit verwarming S

Buitenspiegels

In koetswerkkleur S
Elektrisch regelbaar S
Automatisch inklapbaar S
Verwarmd S
Geïntegreerde pinklichten S
BSM (Dode hoek monitoring) indicatie S

Anti-verblindingsspiegel Automatisch dimmen S



BELANGRIJKSTE UITRUSTING
STUUR EN INSTRUMENTENPANEEL

3-spakig stuurwiel

Bekleed met leder S

Verwarmd S
Met audio controle bedieningsknoppen S
Met handenvrij bellen bedieningsknoppen S
Schakelflippers S
In de hoogte regelbaar S
Telescopisch regelbaar S

Informatie display

7-inch gekleurd LCD scherm S
Klok S
Buitentemperatuurmeting S
Verbruiksgegevens S
Rijbereik/Autonomie S
Versnellingsindicator S
Snelheid (gemiddelde/rijsnelheid) S
ECO-versnellingbegeleiding S
Eco score S
Hulpsysteem voor de bestuurder S
E-Four 4-wielaandrijving indicator S
Energie monitor S
Ritgegevens S

Lichten-uit verklikker S
Gordelverklikker voor de bestuurder Lamp & alarm S
Gordelverklikker voor de passagier Lamp & alarm S
Gordelverklikkers achteraan Lamp & alarm S
Sier-element dashbord Zilverkleurig S
Sier-element dashbord centraal Zilverkleurig S

Dashbord bekleed met synthetisch leder S

RIJVOORZIENINGEN/COMFORT

Elektrische ruiten
Vooraan S

Achteraan S
Centrale deurvergrendeling Schakelaar bestuurderszijde S
Afstandsbediening deursloten Via pinklichten activatie antwoordfuctie S
Snelheidsgekoppelde deursloten S
Smart instap- en startsysteem S
Airco Automatische (dual zone) airco met S-FLOW mode S
Ventilatie achteraan S
Pollen filter S

Audio

Haaivin antenne S
DAB antenne S
Luidsprekers vooraan S
Luidsprekers achteraan S
Voorste tweeters S
9" touchscreen S
Snelheidsgevoelige volumeregeling S
AM/FM radio S
Bluetooth®* S
DAB radio S
Achteruitrij camera S

Rijmodus selectieschakelaar 3 modi S
Regelbare snelheidsbeperking O
Zetelverwarming (zowel  bestuurder- als passagierzetel) S
Verwarmingskanaal naar achteren S

PTC (Positieve temperatuurcoëfficiënt) verwarming S



BINNENKANT

Binnenverlichting

Kaartleeslamp vooraan S

Binnenverlichting achteraan (3-posities) S
Voetverlichting  (voorste zetels) S
Consolelade vooraan S
Bekerhouder S
Zijpanelen (Chauffeur en passagier) S

Zonnekleppen

Bestuurderszijde S
Met make-up spiegel S
Met verlichtingsfunctie S
Passagierszijde S
Met make-up spiegel S
Met verlichtingsfunctie S

Zonnestrip afdruk op voorruit S
Dakconsole S

Handgrepen
Bestuurderszijde S
Passagiers zijde S
Achteraan x 2 S

Kleerhangers Achteraan x 2 S

Bekerhouders
Vooraan x 2 S
Achteraan x 2 (centrale armsteun) S

Flessenhouders
Voordeur x 2 S
Achterdeur x 2 S

Handschoenkastje met slot S
Centrale armsteun met opberglade S
Centraal console bakje S

Schakelpook
Zwart met  chroom satijn accenten S
Bekleed met leder S

Elektronische handrem S

USB-poort 
1 x Console vooraan S
2 achteraan S

12V accessoire stekker
Console box S
Bagage ruimte S

Afstandsbediening brandstofklep S
Inleg deurpaneel Synthetisch leder S
Deursierlijst Zilverkleurig S
Deurgrepen aan binnenijde Satijn chroom S
Bekleding voor- en achterdeur Synthetisch leder S

Armsteunen deuren Synthetisch leder S

ZETELS

Voorste zetels

In de hoogte regelbaar (bestuurder en passagierszijde) S

Hoofdsteunen  (afzonderlijk type) S
Opbergruimte zitleuning (chauffeurs zijde) S
Opbergruimte zitleuning (passagiers zijde) S

Zetel bestuurder electrisch regelbaar  
in 8 verschillende standen

S

Electrisch regelbare lendensteun S

Achterste zetels 
Kantelfunctie S
60:40-verdeling  enkelvoudig opklapbaar S
Hoofdsteunen x 3 S

Materiaal zetelbekleding Textiel + synthetisch leder S

Centrale armsteun Middenste achterzetel S

BELANGRIJKSTE UITRUSTING



BAGAGERUIMTE

Bagageafdekking/hoedenplank S

Bagageplank S
Haken Bagageruimte Net haken x 4 S
12V accessoire stekker S

Verlichting bagageruimte S

VEILIGHEID, BEVEILIGING EN MILIEUVRIENDELIJKHEID

Dakconsole S

VSC (Stabiliteitscontrole van het voertuig) S
BSM (Dode Hoek  Monitoring)/RCTA (Waarschuwing achterkruisend verkeer) S

Veiligheidsuitrusting

PCS (Pre-Collision System/Pre-botsingssysteem) S
Automatische schakeling grootlichten S
RSA (Road Sign Assist/Verkeersborden assistentie ) S

Dynamische radar cruisecontrol  
met volledig snelheidsbereik

S

LTA (Lane Tracing Assist/
Rijstrookbegeleiding)

Waarschuwing  
bij verlaten rijstrook

S

Stuurhulpfunctie S

Waarschuwing bij  
zigzag rijdend voertuig

S

Rijstrook  
centreringsfunctie

S

Hulp bij vertrek bergop S
Controle bij afdaling bergaf S
TPWS (Tire Pressure Warning System/Bandendrukwaarschuwingssysteem) S

Parkeerhulpsensoren
Vooraan S
Achteraan S

Twee SRS airbags vooraan S
Twee SRS zij-airbags Vooraan S
SRS gordijn airbags S
SRS knie airbag Bestuurderszijde S
Manuele desactivatie passagiersairbag  S
eCall S

Veiligheidsgordels

Vooraan: 3-punts ELR veiligheidsgordels met  
          voorspanner, krachtbegrenzing en regelbaar  
          aan schouderhoogte

S

Achteraan: 3-punt ELR veiligheidsgordels met  
          voorspanner en krachtbegenzing  
          (aan beide zijde => x 2) 
          3-point ELR veiligheidsgordel (midden)

S

ISOFIX-kinderzitverankeringen x2 S
Kinderzitje tetherverankering x2 S
Achterdeur kinderbeveiligingssloten S
Immobiliser/Anti-diefstal systeem S
Deadlocks/Anti-diefstal wielmoeren S
Vrijlopende sleutelcilinders S

Veiligheidsalarm
Verklikkerlampje S
Deur en motorkap S

LED DRL/dagrijlichten Geintegreerd in de koplampen S
Hooggemonteerd 3 de stoplicht S
Noodremsignaal S
Plug-in Hybrid S
GPF (Benzine partikelfilter) S

Laadkabel voor thuis - 5 m - 8 Amp S

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

Hoewel de specificaties en productie-afbeeldingen op het moment van het ter perse gaan van dit magazine overeenkomen met de in België  ingevoerde auto’s, kan absolute nauwkeurigheid 
niet worden gegarandeerd. Suzuki Belgium NV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden van welke aard en ook behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande 
bekendmaking, veranderingen aan te brengen in specificaties, kleuren en materialen. Vraag uw Suzuki verdeler om de uitvoeringsspecificaties van het moment. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen.

S : Standard  
O : Optie  
- : Niet beschikbaar



BOEK UW 
ONDERHOUD ONLINE
Snel, gemakkelijk en goedkoop.  
Ga naar www.suzuki.be
Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in 
Klik op verzenden
Uw verdeler doet de rest.

FLEET
Of u nu kiest voor Ignis, Swift, S-Cross, 
Jimny, Vitara, Swace of Across, Suzuki 
heeft altijd een wagen die past bij uw 
bedrijf! Wenst u meer informatie over de 
modellen uit het Suzuki-gamma of over  
de aantrekkelijke leasingvoorwaarden  
van Suzuki Lease? 
Contacteer dan uw Suzuki-verdeler.  
Suzuki Lease email: info@suzuki.be

GARANTIE EN 
ASSISTANCE
5 JAAR GARANTIE
De fabriekswaarborg van 3 jaar  
(tot maximum 100.000 km) wordt door Suzuki 
Belgium nv verlengd met 2 jaar  
(tot maximum 150.000 km) en dit enkel  
op de door haar geleverde nieuwe Suzuki- 
modellen Ignis, Swift, S-Cross, Jimny, Vitara, 
Swace en Across voorzien van het garantie-
boekje afgeleverd door een erkende  
Suzuki-verdeler.
LEVENSLANG SUZUKI ASSISTANCE
Bij Suzuki geniet u van levenslange  
assistance op uw Ignis, Swift, S-Cross,  
Jimny, Vitara, Swace of Across. Bij pech of een  
ongeval kan u 24 uur op 24 een beroep  
doen op bijstandverlening. (tel. 03 253 61 44).
12 JAAR ANTICORROSIEWAARBORG
De Ignis, Swift, S-Cross, Jimny, Vitara, Swace 
en Across genieten gedurende 12 jaar een 
volledige waarborg tegen perforatie van het 
koetswerk door corrosie van binnenuit.
1 JAAR WAARBORG OP WISSELSTUKKEN

FINANCE 

Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling?  
Ook dan bent u bij uw Suzuki-verdeler aan 
het juiste adres. Suzuki Finance biedt u de 
mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe 
Suzuki te financieren tegen supervoor-
delige voorwaarden. Vraag ernaar bij uw 
Suzuki-verdeler. 
Suzuki Finance tel. 02 508 02 20  
Let op, geld lenen kost ook geld.

INSURANCE
Een maximale autoverzekering voor een 
minimale prijs? Met extra voordelen en 
eenvoudige procedures die u véél  
rompslomp besparen?
De exclusieve verzekering voor  
Suzuki-eigenaars maakt uw stoutste  
dromen waar. Met alles erop en eraan.  
Zodat u in alle veiligheid en zonder kopzor-
gen van uw Suzuki kunt genieten. Bel voor 
meer informatie naar uw Suzuki-verdeler 
of naar Suzuki Insurance : 03 450 17 36.

De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg. 
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele 
onjuistheden van welke aard dan ook.
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