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Exteriört märks direkt S-CROSS nya eleganta grill som flankeras av kraftfulla LED- 
strålkastare och i kupén det uppdaterade infotainmentsystemet. I nya S-CROSS har 
säkerhetsnivån dessutom höjts ytterligare, bland annat med en 360 graders back- 
kamera. Med 48V mildhybridsystem och AllGrip som standard befäster S-CROSS sin 
position som det bästa av två världar.

PREMIÄR FÖR HELT  
NYA S-CROSS

MODELL Växellåda Effekt hk Bl. körning
l/100 km CO2 g/km

S-CROSS HYBRID

S-CROSS 1.4T Hybrid 4x4 Select 6MT 129 5,8 132

S-CROSS 1.4T Hybrid 4x4 Inclusive 6MT 129 5,8 132

S-CROSS 1.4T Hybrid 4x4 Select Aut 6AT 129 6,1 139

S-CROSS 1.4T Hybrid 4x4 Inclusive Aut 6AT 129 6,1 139



INCLUSIVE

360-graderskamera •
Centrumhögtalare (1) •
Detaljer i ”krom-look” på mittkonsolen och växelspaksknoppen •
Dörrpaneler klädda i konstläder •
Läder/konstläder-klädsel •
Navigation •
Panoramasoltak (öppningsbart) •
Suzuki Display Audio inkl. •
9 tums pekskärm •
Trådlös Apple CarPlay •

STANDARDUTRUSTNING
KOMFORT

2-zons klimatanläggning •
Backkamera •
Elfönsterhissar fram och bak •
Nyckelfritt lås- och tändningssystem •
Parkeringssensorer, fram och bak •
Suzukis 48V-hybridsystem •
Suzuki Display Audio inkl: •
• Apple CarPlay, Android Auto •
• 7-tums pekskärm •
• 6 högtalare, USB, rattkontroll, Bluetooth*, FM / AM radio och DAB radio •
• Röststyrning (svenskt tal) •
Ytterbackspeglar i karossens färg, elmanövrerade, uppvärmda och  
infällbara med integrerade blinkers •
INSTRUMENTPANEL

4,2-tums LCD-färgskärm: •
• Digital klocka •
• Bränsleförbrukning (konstant / genomsnittlig) •
• Genomsnittshastighet •
• Avstånd bränslereserv •
• Utomhustemperatur •
• Växelindikator / växlingsindikator •
• Körlägesindikator för AllGrip-lägen •
• Däcktrycksindikator •
INTERIÖR

12-voltsuttag i bagageutrymmet •
Armstöd i baksätet med mugghållare (2) •
Backspegel med manuellt bländningsskydd •
Belysning i bagageutrymme •
Belysning vid fotutrymme (förare och passagerare) •

Detaljer i ”silver-look” på mittkonsolen och växelspaksknoppen •
Flaskhållare fram (2), bak (2) •
Höjdjusterbar förarstol •
Förvaringsficka i framsätets ryggstöd, passagerare •
Insynsskydd för bagageutrymme •
Läderratt, ställbar i höjd- och längsled •
Läslampa, fram •
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40) •
Ryggstöd i baksätet ställbart i två lägen •
Solskydd med biljetthållare, makeup-spegel och belysning •
Stolsvärme, förare och passagerare •
Tygklädsel och tygmattor •
Växlingspaddlar (endast med 6-växlad automatlåda) •
EXTERIÖR

Eluppvärmd bakruta •
Lättmetallfälgar 17" •
Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta) •
Regnsensor •
Takreling, silverlackerad •
SÄKERHET

ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning) •
Adaptiv farthållare med fartbegränsare •
AllGrip Select, 4x4-system med fyra lägen: Auto+Sport+Snow+Lock •
Barnsäkra lås för bakdörrarna •
BAS (bromsassistanssystem) •
Blind Spot Monitor (BSM) •
Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram •
Dimljus •
DSBS (Dual Sensor Brake Support) autobroms med  
fotgängarigenkänning •
Däcktrycksövervakning (TPMS) •
eCall-nödsamtalsfunktion •

*Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. **ESP® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG. Med förbehåll för ändringar.

ESP®** •
Hill Hold Control (motlutsassistent) •
ISOFIX-fästen för bilbarnstolar (2) •
7 krockkuddar (förare, passagerare, knä, sida, gardiner) •
Lane Departure Prevention (filbytesvarning- med riktningsassistans) •
Lane Departure Warning (filbytesvarning) •
LED-strålkastare (halv- och helljus). LED-varselljus (DRL) •
LED-belyst registreringsskylt •
Rear Cross Traffic Allert (RCTA) •
Reparationskit för punktering •
Sidokollissionsskydd i dörrar •
Stopp- och startsystem •
Strålkastare (automatisk inställbar ljushöjd) •
Säkerhetsbälte som kan ställas in i höjdled, fram •
Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning) •

UTRUSTNING INCLUSIVE



SUZUKI GARANTERAR
3 års nybilsgaranti /10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti,  
3 års Suzuki Assistans, 12 års garanti mot genomrostning

LÄTTMETALLFÄLGAR 17"

InclusiveSelect

©2021 Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Återgivning och/eller publicering av hela eller delar av materialet, oavsett form, är endast tillåten 
med skriftligt godkännande från Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige. Tryckt december 2021.

Samtliga Suzuki-modeller som visas i detta faktablad kan vara extrautrustade. Modellerna som visas kan även avvika från 
det verkliga utförandet. Färgerna kan avvika från de verkliga till följd av tryckprocessen. Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige 
förbehåller sig dessutom rätten att när som helst genomföra förändringar i konstruktion och utförande hos våra produkter 
utan att detta innebär att tidigare levererade produkter förändras i enlighet med detta. Trots att denna broschyr har 
producerats med största möjliga noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter, oavsett typ, inte 
förekommer. För detaljerad information gällande våra garantier vänligen besök suzukibilar.se

Importör: Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige – Tel: +46 8 517 323 00  www.suzukibilar.se

FÄRGER STANDARD MOT TILLÄGGSKOSTNAD

PÄRLLACK

SOLID LACK METALLIC

  Cool White pearl metallic (ZNL)

  White solid (26U)   Silky Silver metallic 2 (ZCC)

  Titan Dark Gray pearl metallic (ZZZ)

  Cosmic Black pearl metallic (ZCE)  Energetic Red pearl metallic (ZQ5)   Saphire Blue pearl metallic (ZQ4)


