


Kör skönare 
 FRAMÅT MED STIL
Njut av livets små ögonblick – även bakom ratten. Komplettera din bekväma livsstil 
med	hybridkombin	Swace.	En	rymlig,	bekväm	och	effektiv	bil	för	ditt	aktiva	vardagsliv.	
Med mjukt och stabilt grepp blir varje resa ett nöje i sig. Generös rymd gör det lätt att 
ta med utrustning för planerade och oväntade aktiviteter. 







Ständigt i blickfånget 
ATLETISKT FÖRFINAT UTTRYCK
Swace. Dynamisk, atletisk och fängslande ur alla vinklar. Den sportiga 
fronten har skarpa LED-strålkastare och en grill med sexkantsmönster. 
Den	låga,	breda,	marknära	silhuetten	är	förfinad	i	varje	detalj	och	har	
en distinkt utstrålning.



Njut av enkel elegans
 NÄR STIL MÖTER KOMFORT
Den eleganta interiören känns rymlig, öppen och bekväm för alla, såväl i framsätet 
som i baksätet. Den breda instrumentpanelen glider sömlöst in i dörren, vilket ger 
en omfamnande känsla. Panelen är mjuk och har sportiga detaljer i krom och silver. 
Den genomgående omsorgen om minsta detalj går inte att ta miste på.

MYCKET MER 
OM KOMFORT PÅ
SUZUKIBILAR.SE
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Förardisplay 
Förardisplayen med snygg belysning är tydlig och lättläst. 
Du kan fritt byta mellan analog och digital stil för hastighets-
mätaren på den centrala 7-tums multiinformationskärmen.

8-tums multimedia- och ljudsystem 
Upplev ännu mer körglädje med en AM/FM/DAB-radio 
med Bluetooth®, reglage på ratten och stöd för Apple 
CarPlay på iPhone samt Android Auto™ och Mirror-
Link™ på kompatibla smartphones.
*Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Trådlös laddare (Inclusive) 
och uttag 
Du kan enkelt ladda din smartphone
med den medföljande trådlösa Qi-
laddaren (endast Inclusive). Det 
finns	två	USB-uttag	och	ett	AUX- 
uttag inom enkelt räckhåll för föra-
ren och passageraren i framsätet.

Värme i ratt och framsäten
Den uppvärmda ratten håller 
dina händer varma på vintern. 
Framsätenas sitsar och stols-
ryggar är också uppvärmda för 
ännu mer komfort.

Stämningsbelysning (Inclusive) 
Mjuk indirekt belysning kring dörrarmstöden, främre konsolbrickan och 
mugghållaren i mitten gör det lättare att hitta saker i mörkret. Känslan av 
lugn och kvalitet förhöjs till en elegant atmosfär.

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.

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.

Analog

Digital



Stort bagageutrymme 
Det generösa bagageutrymmet har plats för  
596 liter* bagage, och du kan göra det ännu 
större genom att fälla ner baksätena. Du kan 
även sänka ner den mattklädda golvskivan för 
att få plats med högre föremål, eller vända på 
den och sätta våta eller smutsiga saker på dess 
vattentåliga sida. Det löstagbara insynsskyddet 
drar du undan med en enda tryckning så att du 
kommer åt bättre. Bakluckan är bred så att du 
enkelt kan lasta i och ur bagage.

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

Vändbar golvskiva (mattan uppåt) Vändbar golvskiva (vattentåliga sidan uppåt) Nedsänkt vändbar golvskiva

Handskfack

Mugghållare fram

Fack i bakdörrar

Främre konsolfack med 
trådlös laddare (Inclusive)

Mittkonsollåda

Ficka i passagerar- 
ryggstödet

Främre konsolfack 
(Select) 

Fack i framdörrar

Mittarmstöd med mugg- 
hållare i baksätet
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Plats för alla, alltid 
 OANADE MÖJLIGHETER  
När du kör Swace kan du göra mer. Det stora bagageutrymmet är användbart inte 
bara	i	vardagslivet	utan	också	på	familjeutflykter.	Golvet	är	helt	plant	så	att	du	kan	
packa	effektivt.	Alla	kan	sträcka	ut	sig	och	slappna	av	i	den	generöst	tilltagna	kupén. 
Praktiska förvaringsutrymmen håller små personliga saker inom räckhåll.





Skönare körning 
LÅT VÄGEN VARA MÅLET
Vi jagar alla efter de värdefulla och njutbara stunderna, det vi kallar 
kvalitetstid. Tänk om vi kunde uppleva kvalitet under resans gång, på 
vägen mellan A och B, så att varje minut känns värdefull och viktig? 
När vi låter vägen vara målet väntar minnesvärda upplevelser. 



Ständig framåtrörelse 
HYBRIDKRAFT
Känn tillfredsställelsen i en mindre miljöbeslastande livsstil. 
Det avancerade hybridsystemet driver din Swace med el-
motorn, bensinmotorn eller båda, beroende på vad som är 
optimalt för rådande förhållanden. Du får inte bara suverän 
bränsleekonomi och låga utsläpp, utan även smidig och 
kraftig acceleration som ger körglädje.
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Bensinmotor

Generator

Elmotor

Hybridbatteri

Hybridsystem
Elmotorn startar din Swace mjukt och tyst och 
fungerar som enda drivmotor vid lägre hastigheter. 
Vid högre hastigheter och kraftig acceleration får 
elmotorn draghjälp av den kraftfulla men extremt 
bränslesnåla 1,8-liters bensinmotorn med en total-
effekt	på	122	hk,	samtidigt	som	hybridbatteriet	
laddas vid behov. Elektriciteten genereras dels av 
bensinmotorn	via	generatorn	när	batterieffekten	är	
låg, dels av hjulrotation via elmotorn vid inbroms-
ning. När du stannar din Swace stängs alla enheter 
av för att spara energi.

Körläget EV
Välj EV om du vill undvika att sprida avgaser och 
buller i bostadsområden eller P-hus. Då stoppas 
bensinmotorn och din Swace går enbart på elek-
tricitet.*

* EV-körlägets tillgänglighet och maximal körsträcka i EV-läget 
varierar beroende på fordonsförhållanden och batteriets 
laddningsnivå.

Stillastående
Alla enheter avstängda för 
att spara på energi.

Start
Elmotorn startar fordonet 
tyst och jämnt.

Låg hastighet
Elmotorn driver fordonet, 
bensinmotorn är inaktiv.

Normal körning (inklusive 
lätt acceleration)
Fordonet drivs av bensin-
motorn och elmotorn (som 
strömförsörjs av bensin-
motorn via generatorn).

Normal körning
(med låg batteriladdning)
Om batteriets laddning är 
låg laddas det av bensin-
motorn via generatorn
under körning.

Kraftig acceleration
Bensinmotorn och elmo-
torn driver fordonet. Elmo-
torn strömförsörjs dels från 
bensinmotorn (via genera-
torn), dels från hybrid- 
batteriet.

Inbromsning
Elmotorn använder hjul- 
rotation för att generera 
elektricitet och ladda
batteriet.

Körmönster Hybridbatteri (används) Hybridbatteri (laddas) Generator Elmotor Bensinmotor



Välj körläge efter humör 
KÖR PÅ DITT SÄTT
Bekvämlighet. Självförtroende. Kontroll. Det är vad du känner när du kör Swace. Varje 
åktur är ett nöje tack vare jämn åkkomfort, lätt och följsam styrning samt möjlighet 
till	flexibelt	körlägesval.	Körningen	är	stabil	och	exakt	även	i	skarpa	kurvor	tack	vare	
låg	tyngdpunkt,	kurvtagningsstöd	(ACA)	och	finjusterat	fjädringssystem.
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Val av körläge
Du kan ändra hur din Swace beter sig beroende på 
ditt humör eller rådande körförhållanden genom att 
välja körläget NORMAL, ECO eller SPORT.

NORMAL
Det här körläget ger en optimal balans mellan
åkkomfort, stabilitet och bränsleekonomi. Det är
idealiskt under normala körförhållanden.

ECO
Körläget ECO är bränslesnålare genom att gas-
pådrag sker mer gradvis och klimatanläggningen 
används mindre. Det är lämpligt i ryckig stads-
körning.

SPORT
Välj körläget SPORT när du vill ha snabb och 
kraftfull acceleration, till exempel för följsam-
mare respons på slingriga vägar.

Utan ACA

Med ACA
Drivkraft

Bromskraft

Riktningsändring

Kurvtagningsstöd (ACA)
Active Cornering Assist är en funktion som aktiverar bromsarna på hjulen i kurvans 
insida för att hindra understyrning. Svängen blir smidigare och mer som du tänkt. 
Systemet hjälper dig att hålla kontroll.

Fjädringssystem
McPherson-fjäderbenen fram och den dubbla 
länkarmsfjädringen bak är utformade för suverän 
körningsstabilitet och åkkomfort. Fjädringen fram 
är dessutom optimerad för linjär styrrespons vid 
kurvtagning i mellanhöga till höga hastigheter.

Främre

Bakre



LÄS MER OM  
SÄKERHET PÅ  

SUZUKIBILAR.SE

Intelligenta funktioner 
 KÖR LUGNT OCH SÄKERT
Vart du än kör med nära och kära kan du lita på våra avancerade säker-
hetsfunktioner. Känn dig trygg, slappna av och njut av åkturen. Körhjälps-
funktionerna håller intelligent koll på omgivningen, inte bara för att minska 
risken för olyckor utan även för att underlätta parkering, hålla bilen på plats 
i körfältet, underlätta vid ryckig körning i stadsmiljö och mycket annat.
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Enkel-intelligent parkeringsassistans (S-IPA)*
Simple-Intelligent	Parking	Assist	hjälper	till	när	du	backar	in	på	en	parkeringsplats,	fick-
parkerar	eller	kör	ut	från	en	fickparkering.	Systemet	ger	hörbar	och	visuell	vägledning	
samt automatisk rattstyrning till stöd för föraren. Systemet använder ultraljudsvågsen-
sorer för avkänning och möjliggör exakt parkering även i trånga utrymmen.

Antikollisionsvarningssystem (PCS)
Pre-Collision System bidrar till att förhindra kollisioner med fotgängare, cyklister och andra 
fordon genom att övervaka vägen framför bilen med hjälp av en radar och en kamera. Syste-
met omfattar kollisionsvarning samt kollisionsförebyggande bromshjälp och bromsfunktioner.

Filkörningsassistent (LTA)
Lane Tracing Assist ger stöd åt styrningen för att hålla fordonet mitt i körfältet och hindra 
avkörning från körfältet eller vägen, när systemet känner av att du oavsiktligt är på väg ut 
ur körfältet. Systemet omfattar varning om avkörning från körfält, styrningshjälp, varning 
om vinglande färdväg och funktioner för centrering i körfältet.

Vägmärkesassistent (RSA)
Road Sign Assist håller koll på vägmärken och visar de skyltar som upptäcks på multi-
informationspanelen. Systemet känner igen skyltar med hastighetsbegränsningar, om-
körningsförbud, gångfartsområde, område upphör och andra europeiska vägmärken.

Dynamisk farthållare med radar (DRCC)
Dynamic Radar Cruise Control håller automatiskt ett tillräckligt avstånd till fordonet 
framför,	och	bromsar	din	bil	när	fordonet	framför	stannar.	När	det	inte	finns	några 
fordon framför håller DRCC den hastighet du väljer.

Automatiskt helljus (AHB)
Du slipper krångla med helljuset. Automatic High-Beam växlar automatiskt mellan hel- 
och halvljus när det är lämpligt för att säkerställa ett tydligt synfält för föraren och minska 
risken	att	mötande	trafik	bländas	vid	mörkerkörning.

Döda vinkeln-varning (BSM)*
Tryggare	filbyten	med	Blind	Spot	Monitor.	Systemet	känner	av	fordon	som	finns	i	eller	när-
mar sig döda vinkeln bakåt på vardera sidan av bilen. En varningsikon tänds i sidospegeln 
på	den	sida	där	fordonet	närmar	sig	eller	befinner	sig	i	döda	vinkeln.

Varning om korsande bakomvarande trafik (RCTA)*
Rear	Crossing	Traffic	Alert	hjälper	dig	att	undvika	kollisioner	när	du	backar	ut	från	parke-
ringsplatser. En summer och blinkande ikoner på sidospegeln varnar när systemet känner 
av ett fordon som närmar sig döda vinkeln bakåt.

Backa in på
parkeringsplats
Slipp stressen. Den här bekväma 
funktionen ger aktiv hjälp som gör 
det mycket enklare att backa in på 
en parkeringsruta. Välj din parke-
ringsruta, stanna framför den och 
aktivera S-IPA. Sedan behöver du 
bara lyfta foten från bromspedalen 
och följa de talade anvisningarna om 
att stanna och växla, medan bilen 
automatiskt parkerar sig själv.

Fickparkera
Att	fickparkera	kan	vara	en	utmaning	
för vem som helst. Men S-IPA sköter 
styrningen och bedömningen åt dig 
och gör det så enkelt som det kan 
vara. Aktivera funktionen nära en 
parkeringsruta som du vill köra in på, 
eller när P-växeln är ilagd om du vill 
köra	ut	från	en	fickparkering.	Sedan	
följer du bara några enkla steg 
medan systemet styr bilen åt dig.

Tänk på: Körhjälpsfunktionerna är begränsade till hur väl den monokulära kameran, lasersensorn och millimetervågsradarns sensorer förmår upptäcka hinder, körfält och trafikskyltar. 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.

*Endast Inclusive

Automatisk styrassistans

Detektionsräckvidd

Föraren styr

Parkeringplats

Sonardetektionsräckvidd



PRISLISTA OCH 
PRODUKTFAKTA 
HITTAR DU PÅ

SUZUKIBILAR.SE



REDO ATT TA DIG LÅNGT
Swace är en dynamisk och sportig kombi med ett avancerat 
hybridsystem som växlar mellan elmotor, bensinmotor och 
en kombination av båda. Det ger såväl en hög acceleration 
som god bränsleekonomi. Därtill bjuder Swace på generösa 
innerutrymmen, 596 liter bagageutrymme och säkerhets-
funktioner i toppklass! 
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det verkliga utförandet. Färgerna kan avvika från de verkliga till följd av tryckprocessen. Louwman Sverige AB – Suzuki 
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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

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.


