
      

 
 
 

 
Model Motor Versiune Transm. Pret cu TVA 

     

S-Cross 2WD 1.4 Mild Hybrid Cool 6MT 21.420 € 
S-Cross 2WD 1.4 Mild Hybrid Passion 6MT 23.830 € 
S-Cross 2WD 1.4 Mild Hybrid Spirit 6MT 25.920 € 
S-Cross 2WD 1.4 Mild Hybrid Luxus 6MT 26.320 € 

S-Cross AllGrip 1.4 Mild Hybrid Passion 6MT 25.130 € 
S-Cross AllGrip 1.4 Mild Hybrid Spirit 6MT 27.330 € 
S-Cross AllGrip 1.4 Mild Hybrid Luxus 6MT 27.620 € 
S-Cross 2WD 1.5 Strong Hybrid Passion AGS 27.290 € 
S-Cross 2WD 1.5 Strong Hybrid Spirit AGS 29.850 € 
S-Cross 2WD 1.5 Strong Hybrid Luxus AGS 30.250 € 

S-Cross AllGrip 1.5 Strong Hybrid Passion AGS 29.050 € 
S-Cross AllGrip 1.5 Strong Hybrid Spirit AGS 32.060 € 
S-Cross AllGrip 1.5 Strong Hybrid Luxus AGS 32.350 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plata se va efectua in lei la cursul de schimb la vanzare al BCR din ziua platii integrale 
SC Autonet SRL isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste fara o notificare prealabila ca urmare a unor instiintari din partea M.S.C. 
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Date tehnice 
MMoottoorr  

TIP MOTOR 1.4 Boosterjet Mild-Hybrid 48V K14D 1.5 Strong-Hybrid 140V K15C 
CILINDREE 1373 cmc 1462 cmc 

PUTERE MAXIMA 129 CP / 5500 rpm 115 CP / 6000 rpm 
CUPLU MAXIM 235 Nm / 2000 - 3000 rpm 138 Nm / 4400 rpm 

CARBURANT BENZINA BENZINA 
NORMA POLUARE EURO 6d EURO 6d 

TTrraaccttiiuunnee  
TIP TRACTIUNE 4x2 - fata 4x4 - ALLGRIP SELECT 4x2 - fata 4x4 - ALLGRIP SELECT 

TTrraannssmmiissiiee  
CUTIE DE VITEZE 6MT - manuala 6 trepte AGS - automata 

PPeerrffoorrmmaannttee  
VITEZA MAXIMA 195 km/h 195 km/h N/A N/A 

ACCELERATIE 0-100km/h N/A N/A N/A N/A 
CCoonnssuumm  ssii  EEmmiissiiii  

WLTP - COMBINAT 5,3 l/100km 5,8 (L) - 5,9 (H) l/100km N/A N/A 
WLTP - EMISII CO2 118 (L) - 120 (H) g 132 (L) - 133 (H) g N/A N/A 

DDiimmeennssiiuunnii  ssii  CCaappaacciittaattii  
LUNGIME  4300 mm 
LATIME  1785 mm 

INALTIME  1580 mm fara Bare longitudinale plafon / 1585 mm cu Bare longitudinale plafon 
AMPATAMENT 2600 mm 
GARDA LA SOL N/A 

PORTBAGAJ 430 l bancheta ridicata / 665 l – bancheta rabatata 
/ 1.230 l – maxim 

N/A 

REZERVOR 47 l 
MASA PROPRIE 1195 - 1235 kg 1285 - 1305 kg N/A N/A 

MASA MAX. ADMISA 1685 kg 1755 kg N/A N/A 
NUMAR LOCURI 5 

 Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de 
vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depinde nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si 
de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. 

 
Gama de culori 

Denumire culoare Tip Pret 
Superior White Standard 0 € 
Cool White Pearl Metalizata 430 € 
Silky Silver Metallic Metalizata 430 € 
Cosmic Black Pearl Metallic Metalizata 430 € 
Energetic Red Pearl Metalizata 430 € 
Canyon Brown Pearl Metallic Metalizata 430 € 
Sphere Blue Pearl Metalizata 430 € 
Titan Dark Gray Pearl Metallic Metalizata 430 € 
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Versiuni de echipare 
Dotari standard COOL_____________________________________________________________________________________________________ 
Jante aliaj 215 / 55 / R17     Ornamente guri de aerisire gri satinat 
Kit de reparație roată     Scaun sofer reglabil pe înălţime 
Protecţii exterioare aripi     Buzunar pe spatele scaunului pasagerului 
Ornamente bare de culoare gri     Banchetă rabatabilă 60:40 
Ornamente praguri de culoare neagră    Tapițerie material textil 
Mânere exterioare în culoarea caroseriei   Cotieră (față) 
Haion cu deschidere electromagnetică    Acoperire compartiment portbagaj 
Grilă frontală cromată     Poliţă compartiment portbagaj 
Baghete geamuri exterioare negre     Cârlige ancorare în portbagaj 
Faruri cu LED (fază scurtă și fază lungă)    Priză 12v în compartiment portbagaj 
Reglaj faruri manual     Kit iluminare compartiment portbagaj 
Lampă ceață spate      Airbag-uri frontale 
Lămpi stopuri spate LED     Sistem dezactivare airbag pasager 
Geamuri cu tentă verde     Airbag-uri laterale 
Carcase oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei Airbag-uri cortină 
Carcase oglinzi retrovizoare exterioare acționate electric  Airbag genunchi (șofer) 
Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite   Centuri pretensionate elr cu prindere în 3 puncte,    
Oglindă interioară zi/noapte     Cu limitatoare de forță și reglabile pe înălțime (față) 
Volan reglabil pe înălţime și adâncime    Centuri cu prindere în trei puncte (spate) 
Volan în trei spiţe din uretan     Sistem isofix de prindere a scaunului de copil   
Comenzi audio pe volan     Pentru laterale spate 
Comenzi cruise control pe volan    Sistem de blocare a ușilor din spate pentru siguranţă copii 
Comenzi limitator de viteză pe volan    Bare impact lateral în uși 
Comenzi control telefon hands-free pe volan   ABS cu funcție EBD 
Display instrumentar bord 4.2 inch lcd color   ESP (marca inregistrata Daimler AG) 
Ceas digital      Dual sensor brake support (DSBS) 
Geamuri acţionate electric (față + spate)   Avertizare depășire bandă (lane departure waving) 
Aer condiționat cu reglare manuală    Avertizare rulare oscilantă stânga-dreapta (weaving alert) 
Sistem audio cu 4 incinte     Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație (traffic sign recognition) 
Sistem multimedia cu ecran de 7”+ DAB radio   Sistem de asistență la pornirea din rampă (hill hold control) 
Cruise control adaptiv (aac)     Sistem de menținere pe bandă (lane departure prevention) 
Limitator de viteză      Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 
Kit iluminare ambientală interioară    Funcţie de asistare la frânare 
Suport pahare (2 faţă)     Cameră video marșarier 
Suport sticlă (2 faţă / 2 spate)    Lumini de zi cu led (drl) 
Port usb       E-call 
Priză 12V în compartiment portbagaj    Imobilizator motor 
Capitonaj uși faţă/spate din material textil   Sistem antiefracție (ușa și capotă) 
Mânere interioare cromate     Pedalier retractabil (în caz de accident) 
 
Dotari standard PASSION_(suplimentar fata de COOL)_______________________________________________________________ ____________ 
Bare longitudinale de plafon cu aspect satinat   Sistem keyless push start 
Baghete geamuri exterioare cromate    Aer condiţionat cu reglare automată dual zone 
Reglaj faruri automat     Indicator tracțune allgrip 4 moduri(vers allgrip) 
Aprinderea automată a farurilor    Cruise control adaptiv (aac) cu stop and go 
Proiectoare ceață      Scaune încălzite (faţă) 
Privacy glass (geamuri spate și lunetă)    Suport pahare (2 faţă / 2 spate) 
Ștergător parbriz cu acționare automată   Banchetă spate ajustabilă pe 2 poziții 
Oglinzi retrovizoare exterioare pliabile electric   Cotieră (faţă / spate) 
Oglinzi retrovizoare exterioare cu semnalizare                    Avertizare “unghi mort“ 
Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele    Avertizare trafic spate pentru deplasarea în marșarier 
2 x difuzoare pentru frecvenţă înaltă    Senzori parcare față 
Volan cu padele (pentru transmisie 6AGS)   Senzori parcare spate  
 
Dotari standard SPIRIT (suplimentar fata de PASSION)__________________________________________________ _________________________ 
Jante aliaj cu aspect satinat     Capitonaj uși faţă/spate cu inserții de piele 
Boxă audio centrală     Tapițerie scaune piele 
Sistem multimedia cu ecran de 9 inch + Sistem navigație  Cameră video 360 
 
Dotari standard LUXUS (suplimentar fata de SPIRIT)__________________________________ ___________________________________________ 
Plafon panoramic cu deschidere dubla si parasolar electric  
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Fii diferit cu accesoriile originale Suzuki! Personalizează-ți automobilul! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
Aceasta lista reprezinta o selectie din toata gama de accesorii de origine Suzuki. Solicita brosura si personalizeaza-ti automobilul! 
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Cârlig de remorcare 

Detașabil, pentru remorci și sisteme de transport. 
Sarcina verticală maximă : 75 kg 
Capacitatea maximă de remorcare : 1.500 kg 
Cod piesă 9927D-54P01-000 
Set electric 
Set de cablaj electric pentru cârligul de remorcare. 
Cod piesă 9921U-63T20-000 7 pini 
Cod piesă 9921U-63T00-000 13 pini 

Bare transversale de acoperiș multifuncționale 
Țeavă din aluminiu cu canal în T, cu posibilitate de blocare. 
Greutate maximă pentru bagajele transportate pe acoperiș : 75 kg 
Masă proprie : 4,4 kg 
Cod piesă 990E0-61M18-000 

Set pentru roata de rezervă 
Cuprinde anvelopa, ventilul, janta, suportul,  
placa, trusa de scule și cricul.  
Cod piesă  
990E0-STSXV-010 

Set de capace de roată 16“ 
Set compus din patru bucăți, 
 culoare argintie. 
Cod piesă 990E0-54P00-27N 

Jantă oțel 16“ 1 

Negru, oțel, fără capac central roată. 
Cod piesă 43210-54P00-09L 

Ornament bară spate 
Set de patru bucăți, vopsite argintiu. 
Cod piesă 99115-63T10-K01 

Ornament bară față 
Set de trei bucăți, vopsit argintiu. 
Cod piesă 99115-63T00-K01 


