




INGA BEGRÄNSNINGAR
Möt ACROSS, en helt ny fyrhjulsdriven laddhybridbil 
från Suzuki. ACROSS bjuder på klassledande räckvidd 
på el (75 km) i kombination med 306 hk och teknik 
i toppklass.

Är du också beredd att gå emot konventionerna? 
Begränsningarna hos vanliga elfordon och SUV:ar 
gäller inte för ACROSS. 



Sportig, robust stil 
EN NY GENERATION AV SUV:AR
Det här är en SUV som vill synas. Den aktiva, robusta stilen kännetecknas 
av	kantiga	hörn,	djärva	linjer,	polygonmönster	och	en	tuff,	sportig	front.



19-tums lättmetallfälgar
Distinkta, polerade ytor och svart glansig lack 
bidrar till en känsla av kraft och premiumkvalitet.

Ytterbackspeglar med markbelysning
Den inbyggda markbelysningen adderar både stil 
och komfort. När du öppnar bilen tänds belysningen 
automatiskt och lyser upp området runt bilen.

LED-strålkastare
LED-strålkastarna har kombinationsprojektorer 
för hel- och halvljus samt LED-varselljus som ger 
extra skärpa åt fronten.
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Förardisplay
Förardisplayen och multiinformationskärmen visar snabb information om 
kvarvarande körsträcka på batteriet, batterikörkvot, laddningsstatus, vrid-
momentfördelning, g-kraft och annat. Du kan välja att visa en digital eller 
analog hastighetsmätare.

Uppvärmda fram- och baksäten
Ryggstöd och sittdynor är uppvärmda i både fram- och baksätet.

9-tums multimedia- och ljudsystem
Systemet fungerar med Apple CarPlay på iPhone samt med Android Auto™ 
och MirrorLink™ på smartphone. Du kan använda appar för att ringa, visa 
vägbeskrivningar, skicka och ta emot meddelanden, spela din favoritmusik 
och mycket annat.

Rattvärme
Värmare i båda sidor av ratten håller händerna varma och sköna när 
vädret blir kallt.

Android Auto finns i länderna på den här listan*:
https://www.android.com/auto/faq/
De flesta telefoner med Android 5.0+ fungerar med Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477 
Google, Android, Google Play och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
*Android	Auto	finns	ej	på	svenska	marknaden	ännu.

Med Android Auto™ får du Android
i bilen på ett sätt som är specifikt
utformat för körning. Tanken är att 
hålla dig fri från störningar så att du 
bekvämt kan köra med hjälp av Google 
Maps, Google Play Music och andra 
Google-tjänster. Ladda ner appen 
Android Auto på Google Play Store.

Apple CarPlay finns i länderna på den här listan:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Mer information, bland annat om vilka iPhone-modeller som är kompatibla med Apple CarPlay, 
finns här: http://www.apple.com/ios/carplay/
Apple, Apple CarPlay och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. De är registrerade i USA 
och andra länder.

Med Apple CarPlay på iPhone kan du
ringa samtal, spela musik, skicka 
och ta emot meddelanden och få 
vägbeskrivningar, allt genom att tala 
med Siri eller genom att trycka på 
ljuddisplayen.



MYCKET MER 
OM KOMFORT PÅ
SUZUKIBILAR.SE

Körglädje på djupet 
 NJUTBAR KOMFORT OCH KVALITET I MINSTA DETALJ
Den bekväma, välgjorda interiören med kvalitetsklädsel och stilfulla detaljer bidrar till en körglädje som går på djupet.



GENERÖST UTRYMME FÖR BAGAGE, 
SPORTUTRUSTNING OCH ANNAT
Här har hela familjen gott om plats för allt från sport till fritid. ACROSS är Suzukis 
största SUV och det generösa bagageutrymmet rymmer inte mindre än 490 liter. 
Och	i	interiören	finns	massor	av	smarta	förvaringsutrymmen	som	förenklar	livet	
i bilen vid både långa och korta resor. 
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Bagageutrymme
Bakluckan öppnas stort så att du enkelt kommer åt
bagageutrymmet, där du får plats med upp till 490 liter*
bagage i olika former och storlekar.

Öppna bakluckan med foten
Händerna fulla? Systemet känner av din nyckel och öppnar 
bakluckan automatiskt vid en lätt kick mitt under den bakre 
stötfångaren.

Praktisk förvaring
Överallt	i	interiören	finns	smarta	förvaringsutrymmen	för	
mynt, muggar, mobiler och andra personliga småsaker. Allt 
på sin plats och inom räckhåll.

*Uppmätt enligt VDA-metoden (Verband der Automobilindustrie).



ACROSS. HJÄLTE ÅRET OM
Kör dit du vill. Gör vad du vill. Klassledande räckvidd på el (75 km) och möjlighet till drag i form av en laddhybrid 
med friheten hos en fyrhjulsdriven SUV – i ACROSS kompletterar du din aktiva, miljömedvetna livsstil.



Fyrhjulsdrift i kombination med dragvikt på 
upp till 1500 kg gör ACROSS till en hjälte året 
om, inte minst under vintersemestern. 



Mindre bränsle, mindre utsläpp 
 RENARE KÖRNING MED LADDHYBRID 
Njut av den smidiga, livliga följsamheten och tysta kraften hos en avancerad, miljö- 
medveten laddhybridbil. Med ett högkapacitetsbatteri och en 2,5-litersmotor kan 
du köra hur långt du vill.
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SPÄNNING EFFEKT LADDTID

Hushållsuttag 230 V 10 A 7,5 – 9 timmar (kan variera)

Laddstation 230 V 16 A 5 timmar (kan variera)

Laddhybridsystem
En kraftfull elektrisk motor arbetar smidigt, tyst och vridstarkt för komfortabel vardags-
körning. När du behöver mer acceleration vid körning i hög hastighet får du hjälp av en 
bensinmotor, som också gör att du slipper oroa dig på längre resor. Högkapacitetsbatte-
riet laddar du bekvämt hemma eller på en laddningsstation. Batteriet och elmotorn gör 
det möjligt att köra i hastigheter upp till 135 km/h på eldrift.

Laddning
Den	mycket	effektiva	laddningsenheten	kräver	minimal	laddningstid	och	möjliggör	ladd-
ning	vid	låg	effekt.

2,5-litersmotor
En bensinmotor på 2,5 liter laddar batteriet och förstärker kraften i höga hastigheter. 
Beroende på körförhållanden arbetar motorn för att skapa optimal förbrukning som ger 
bränsleeffektivitet	och	låga	utsläpp.
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Stabil körning
Fyrhjulsdriften bidrar till att kompensera för understyrning 
i hala kurvor och ger en körning som stämmer bättre med 
dina avsikter under olika körförhållanden.

Trail Mode
Ett körläge för snöiga vägar, ojämn terräng och andra situationer 
med dåligt väggrepp. Trail Mode bromsar hjul som tappar väg-
grepp och riktar vridmoment till hjul som har grepp. Gaspedalen 
och växlingsmönstret justeras så att du alltid håller dig i rörelse 
och behåller kontrollen.

AIM (AWD Integrated Management)
AIM syftar till att optimera fyrhjulsdriften genom att variera 
vridmomentfördelningen, motorinsprutningen, växlings-
strategin, bromsningen och servostyrningen beroende på 
aktuella körförhållanden. AIM kan användas i körlägena 
NORMAL, ECO och SPORT.



E-Four (den elektriska fyrhjulsdriften) har en fristående bakhjulsmotor som 
jobbar för att optimalt fördela vridmomentet till bakhjulen enligt rådande 
körförhållanden. Systemet ger väggrepp och fast stabilitet så att du behåller 
kontrollen på hala underlag.

DU KAN LUGNT KÖRA PÅ SNÖTÄCKTA
VÄGAR OCH HALA GATOR



MED SMARTA SÄKERHETSFUNKTIONER 
KAN DU KÖRA TRYGGT
Du kan köra lugnt i vetskapen om att avancerade säkerhets-
funktioner skyddar dig och dina passagerare.



17

Vägmärkesassistent (RSA)
Road Sign Assist bevakar vägmärken och visar dem på multi-
informationspanelen ifall du skulle missa någon skylt på vägen.

Summer Automatisk
bromsning

Detektionsområde för
bakomvarande korsande trafik Backkameravy

Indikatorlampa
blinkar

Bevakat område

Bevakat område

Indikator-
lampa tänds 
eller blinkar

Antikollisionsvarningssystem (PCS)
Pre-Collision System bidrar till att förhindra kollisioner genom 
att övervaka vägen framför bilen med hjälp av både radar och 
kamera.	Systemet	varnar	om	det	finns	risk	för	kollision	framåt,	
och ger bromshjälp om risken ökar ännu mer.

Dynamisk farthållare med radar (DRCC)
Dynamic Radar Cruise Control håller den hastighet du väljer 
när det är fritt framför bilen. Finns det ett fordon framför dig 
håller DRCC ett tillräckligt avstånd mellan din bil och den 
framför. Om bilen framför stannar, stannar din bil också 
automatiskt, och när bilen framför börjar rulla igen så gör 
även du det – fortfarande med tillräckligt avstånd emellan.

Döda vinkeln-varning (BSM)
Blind Spot Monitor varnar om ett fordon i en död vinkel 
bakåt genom att en lampa tänds på kanten av sidospegeln 
på	den	sida	av	bilen	där	fordonet	finns.

Varning om korsande trafik baktill (RCTA)
Rear	Crossing	Traffic	Alert	hjälper	dig	att	undvika	kollisioner	
när du backar ut från parkeringsplatser. En lampa på sido-
spegeln blinkar om ett fordon närmar sig i döda vinkeln på 
den sidan.

eCall
Om	det	sker	en	trafikolycka	ska	eCall	automatiskt	ringa	
räddningstjänst och lämna ett meddelande med den exakta 
platsen för fordonet.

Filkörningsassistent (LTA)
Lane Tracing Assist är utformat för att varna och bidra med 
styrning när det behövs för att hålla fordonet mitt i körfältet 
och hindra avkörning från körfältet eller vägen.

Styrningskontroll

Tänk på: Körhjälpsfunktionerna är begränsade till hur väl den monokulära kameran, lasergivaren och millimetervågsradarns givare kan känna av hinder, körfält och 
vägmärken. Systemen kan svikta på grund av vägbeläggning eller väderförhållanden. Förlita dig aldrig enbart på körhjälpssystem för säker körning. Ta ansvar för att 
köra	på	ett	säkert	sätt.	Be	din	lokala	återförsäljare	om	mer	information	eller	se	vår	officiella	webbplats.

LÄS MER OM  
SÄKERHET PÅ  

SUZUKIBILAR.SE



FYRHJULSDRIFT, 
AUTOMAT OCH EL
Det är något visst med att köra en stor bil, och 
känslan yttrar sig redan vid det höga insteget som 
är ett av SUV:ens kännetecken. Lägg därtill trygg 
fyrhjulsdrift, smidig automatväxel, en dragvikt på 
upp till 1500 kg samt en klassledande räckvidd på 
el (75 km), och du har en bil som motsvarar alla 
dina förväntningar. 



PRISLISTA OCH 
PRODUKTFAKTA 
HITTAR DU PÅ

SUZUKIBILAR.SE
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broschyr har producerats med största möjliga noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter, 
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Importör: Louwman Sverige AB – Suzuki Sverige – Tel: +46 8 517 323 00  www.suzukibilar.se

SUZUKI GARANTERAR
3 års nybilsgaranti /10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lack- 
garanti, 3 års Suzuki Assistans, 12 års garanti mot genomrostning. 
5 års hybridgaranti /10.000mil*. 
*Gäller Swace och ACROSS.

SUZUKI FINANSIERAR
Vi erbjuder flera olika möjligheter att finansiera din nya bil:

• Privatleasing är ett både enkelt och bekvämt sätt att få
 tillgång till en ny Suzuki. Allt ingår förutom drivmedel, 
	 vägtrafikskatt	och	försäkring.

• Ett billån ger dig handlingsfrihet eftersom du kan göra 
 extraamorteringar eller lösa krediten när du vill utan 
 kostnad. Bilen, inget annat, utgör säkerheten för din 
 kredit och räntan är avdragsgill i din deklaration.

Vi samarbetar med DNB Finans, en av de ledande nordiska 
aktörerna	inom	bank	och	finans.


