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Vitara är pionjären som satte SUV-trenden – och som här tar den vidare med ett  
jättesprång.NufinnsVitarasomsjälvladdandefullhybridmedAGS*automatiserad
växellåda. Det avancerade hybridsystemet gör att du kan köra mycket bränsle- 
effektivt,ochivissafallheltpåel.AllGrip,hybridsystemochmängderavsäkerhets
funktioner – allt paketerat i en djärv design.

EN RIKTIG SUV – ÄNTLIGEN 
SOM FULLHYBRID

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

VITARA FULLHYBRID

1.5 HEV 4x4 Select AGS AGS 115 5,8 132

1.5 HEV 4x4 Inclusive AGS AGS 115 5,8 132

*Auto Gear Shift (AGS)



STANDARDUTRUSTNING

UTRUSTNING INCLUSIVE

KOMFORT

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) inkl:

• Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto •
• 7-tums pekskärm •
• 4 högtalare, digitalradio (DAB), USB, rattkontroll, Bluetooth* •
• Röststyrning (svenskt tal) •
Adaptiv farthållare och fartbegränsare •
Backkamera •
ECO Mode •
Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar •
Elektrisk servostyrning •
Elfönsterhissar, fram och bak •
Klimatanläggning (ACC) •
Suzukis fullhybridsystem •
Växlingspaddlar •
INSTRUMENTPANEL

Färddator inkl:

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

Belysning i bagageutrymme •
Flaskhållare fram (2), bak (2) •
Förankringsöglor på golvet i bagageutrymme (6) •
Förar- och passagerarstol, höjdjusterbara •

Förvaringsfickaiframsätetsryggstöd,passagerare •
Insynsskydd för bagageutrymme •
Läderratt, ställbar i höjd- och längsled •
Läslampa, fram •
Mittarmstöd, fram •
Mittkonsol med mugghållare (2), 12-voltsuttag och USB-port •
Nackstöd som kan ställas in i höjdled, fram (2) och bak (3) •
Nedfällbart delbart ryggstöd i baksätet (60:40) •
Solskydd med biljetthållare, makeup-spegel och belysning •
Stolsvärme, förare och passagerare •
Tygklädsel och tygmattor •
EXTERIÖR

Bakrutetorkare med intervall och spolare •
Dörrhandtag i karossens färg •
Eluppvärmd bakruta •
Grill i krom •
Lättmetallfälgar 17" •
Mörktonade rutor (bakre sidorutor och bakruta) •
Takreling, silverlackerad •
Vindrutetorkare (2 lägen + variabel intervall och spolare) •
Ytterbackspeglar i karossens färg (ej i kombination med tvåtonslack) •
SÄKERHET

AllGrip Select, 4x4-system med fyra lägen: Auto+Sport+Snow+Lock •
ABS, EBD, BAS och ESP®** •
Blind Spot Monitor (dödavinkelvarnare) •
Bältessträckare och spännkraftsbegränsning, fram och bak •
Dimljus, fram och bak •
Dual Sensor Brake Support (autobroms med fotgängaravkänning) •
Däcktrycksövervakning (TPMS) •
Hill Descent Control (hjälp vid körning nedför brant backe) •
Hill Hold Control (motlutsassistent) •

INCLUSIVE

Diskanthögtalare (2) •
Elmanövrerade och uppvärmda ytterbackspeglar, infällbara med blinkers •
Lättmetallfälgar 17”, polished •
Mocka / konstläder-klädsel •
Navigation •
Parkeringssensor, fram och bak •
Regnsensor •

Med förbehåll för ändringar.

ISOFIX-fästen för bilbarnstolar (2) •
7 krockkuddar (förare, passagerare, knä, sida, gardiner) •
Krockkudde passagerare, urkopplingsbar •
LaneDeparturePrevention(filbytesvarnaremedriktningsassistans) •
LaneDepartureWarning(filbytesvarnare) •
LED-strålkastare (halv / helljus) •
LED-varselljus (DRL) •
Nyckelfritt startsystem •
RearCrossTrafficAlert(varnarförbakomvarandetrafik) •
Reparationskit för punktering •
Stopp- och startsystem •
Säkerhetsbälten som kan ställas in i höjdled, fram •
TrafficSignRecognition(trafikskyltsigenkänning) •
Trepunktsbälte alla platser •
Vehicle Swaying Warning (trötthetsvarnare) •

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



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 /10.000mil* ©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

LÄTTMETALLFÄLGAR 17"

InclusiveSelect

FÄRGER 

TVÅTONSLACK / SVART TAK

STANDARD MOT TILLÄGGSKOSTNAD

  Solar Yellow pearl metallic (DBH)  Bright Red 5 solid (ZCF)  White solid (26U)

  Atlantis Turquoise metallic (A9L)   Bright Red 5 solid (A9H)   Galactic Gray metallic (A9G)

  Silky Silver 2 metallic (ZCC)  Cool White pearl (ZNL)  Cosmic Black pearl metallic (ZCE)

SOLID LACK

METALLIC / PÄRLLACK

TVÅTONSLACK / SVART TAK

*Gäller utvalda hybriddelar.


