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TEKNISK 
SPECIFIKATION

Med förbehåll för ändringar.

SWIFT SPORT

1.4T Boosterjet Hybrid

2WD

Man

SWIFT SPORT

1.4T Boosterjet Hybrid

2WD

Man

PRESTANDA

Topphastighet km / h 210

Acceleration 0-100 km / h sek 9,1

CHASSI

Drivning Framhjulsdrift

Styrning Kugghjulsstyrning

Hjulupphängning fram McPherson med spiralfjädrar

Hjulupphängning bak Torsion med spiralfjädrar 

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Skivor

Vänddiameter m 10,2

Däck 195 / 45R17

MÅTT

Längd / bredd / höjd mm 3 890 / 1 735 / 1 480

Hjulbas mm 2 450

Spårvidd fram / bak mm 1 510 / 1 515

Markfrigång mm 120

Bagageutrymme  
nedfällt ryggstöd (VDA) l 579

Bagageutrymme  
uppfällt ryggstöd (VDA) l 265

Bränsletankens volym l 37

Antal sittplatser 5

VIKT

Tjänstevikt kg 1 096

Maximal totalvikt kg 1 445

*Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

MOTOR

Cylindervolym cm3 1 373

Borrning x slag mm 73,0 x 82,0

Cylindrar / ventiler (antal) 4 / 16

Kompressionsförhållande 9,9

Maximal effekt kW / hk 95 / 129

Maximal effekt elmotor kW / hk 10 / 13,6

vid v / min 5 500

Maximalt vridmoment Nm 235

vid v / min 2 000 - 3 500

Bränsletillförselsystem Direktinsprutning

Bränsletyp 95 oktan

BRÄNSLEFÖRBRUKNING*

Blandad körning l / 100 km 5,6

KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2*

CO2-utsläpp g / km 125

VÄXELLÅDA

Manuell / Automat 6MT

Utväxlingsförhållande:

1 3,615

2 1,955

3 1,276

4 0,943

5 0,795

6 0,674

back 3,481

Slutlig utväxling 3,944



STANDARDUTRUSTNING
KOMFORT

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:

• Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto •
• 7-tums pekskärm •
• 6 högtalare, digitalradio (DAB), AUX, USB, rattkontroll, Bluetooth* •
• Navigation •
• Röststyrning (svenskt tal) •
Adaptiv farthållare och fartbegränsare •
Backkamera •
Elektrisk servostyrning •
Elfönsterhissar, fram och bak •
Klimatanläggning (ACC) •
Nyckelfritt startsystem •
Suzukis 48V-hybridsystem •
Ytterbackspeglar, karossfärgade, elmanövrerade och eluppvärmda, 
med inbyggd blinkers •
INSTRUMENTPANEL

Färddator inkl:

• 4,2-tums LCD-färgskärm •
• Bränsleförbrukning (konstant / genomsnittlig) •
• Digital hastighet / genomsnittshastighet •
• Körd sträcka •
• Utomhustemperatur •
• Växel / växlingsindikator •
INTERIÖR

12-voltsuttag i mittkonsolen •
Backspegel med bländningsskydd •
Belysning i bagageutrymme •
Flaskhållare fram (2), bak (2) •
Fotstöd, förare •

Förarstol, höjdjusterbar •
Förvaringsfack i framdörrar •
Förvaringsficka i framsätets ryggstöd, passagerare •
Insynsskydd för bagageutrymme •
Interiörlister, röda •
Mugghållare fram (2), bak (1) •
Nackstöd som kan ställas in i höjdled, fram (2) och bak (3) •
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40) •
Solskydd med biljetthållare, förare och passagerare •
Solskydd med makeup-spegel, förare och passagerare •
Sportratt i läder, höjdjusterbar •
Sportstolar fram, med integrerade nackstöd •
Stolsvärme, förare och passagerare •
Svart tygklädsel •
EXTERIÖR

Automatisk nivåreglering av strålkastare •
Bakrutetorkare med intervall och spolare •
Dubbla avgasrör •
Dörrhandtag i karossens färg •
Eluppvärmd bakruta •
Helljusassistent •
Kolfiberlook: Grill, spoiler, sidokjolar •
LED-bakljus •
LED-belyst nummerskylt •
LED-strålkastare med integrerade LED-varselljus •
Lättmetallfälgar 17" med 195 / 45R17 däck, polished •
Mörktonade rutor bak inkl bakruta •
Strålkastare med Guide Me Light-funktion •
Takspoiler •
Tonade rutor •
Vindrutetorkare (2 lägen + variabel intervall och spolare) •

SÄKERHET

ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning) •
Barnsäkra lås för bakdörrarna •
BAS (bromsassistanssystem) •
Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare) •
Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram och bak 
(ej mittplats bak) •
Dimljus, bak •
Dimljus, fram •
Dual Sensor Brake Support (autobroms med fotgängaravkänning) •
Däcktrycksövervakning (TPMS) •
ESP®** •
Hill Hold Control (motlutsassistent) •
ISOFIX-fästen för bilbarnstolar, bak (2) •
Krockgardiner fram och bak •
Krockkudde passagerare, urkopplingsbar •
Krockkudde, förare och passagerare •
Lane Departure Prevention System (filbytesvarnare) •
Parkeringssensorer bak •
Pedalbortkopplings-mekanism •
Rear Cross Traffic Alert (varnar för bakomvarande trafik) •
Reparationskit för punktering •
Sidokollissionsskydd i dörrar •
Sidokrockkuddar, fram •
Stopp- och startsystem •
Säkerhetsbälte som kan ställas in i höjdled, fram •
Traffic Sign Recognition (trafikskyltsigenkänning) •
Trepunktsbälte, samtliga sittplatser (2+3) •
Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare) •

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



  Flame Orange/Super Black pearl metallic (CFK)

  Speedy Blue metallic (ZWG)

  Pure White pearl metallic (ZVR)  Burning Red pearl metallic (ZWP)

VERSIONER

LÄTTMETALLFÄLG 17"

BENSIN SPORT

1.4T Boosterjet 129 hk Hybrid •

SUZUKI GARANTERAR
3 års nybilsgaranti /10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti,  
3 års Suzuki Assistans, 12 års garanti mot genomrostning, 5 års hybridgaranti

FÄRGER STANDARD MOT TILLÄGGSKOSTNAD

PÄRLLACK

PÄRLLACK

SOLID LACK METALLIC

TVÅTONSLACK / SVART TAK

  Super Black pearl metallic (ZMV)

  Champion Yellow solid (ZFT)

©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. Webbversion april 2022.

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


