


NAJDI 
S V Ů J  
STYL.

Bojíte se dát najevo vlastní styl? 

Ztratili jste své vlastní já? 

Osvoboďte se a vystupte z davu! 

Rozšiřte své obzory a propadněte 

životnímu stylu, po kterém toužíte. 

VITARA – Váš nový svět čeká.
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1 Benzinový motor 1.6 VVT
S dostatečnou silou ve všech režimech nabízí 
tento motor výkon pro jízdu ve městě, stejně jako 
na klikatých silničkách. Nižší hmotnost 
a minimalizované vnitřní tření navíc zajišťují 
mimořádně nízkou spotřebu paliva.

2 Naftový motor 1.6 DDiS
Vznětový motor je zárukou dynamické jízdy 
na všech typech povrchu. Turbodmychadlo je 
vybaveno variabilní geometrií lopatek, která 
zajišťuje maximálně plynulou akceleraci. Nový 
systém rekuperace spalin minimalizuje emise 
NOX, tudíž motor splňuje přísnou emisní 
normu Euro 6.

NOVÁ šestistupňová automatická převodovka

Precizní řídicí jednotka řazení zlepšuje odezvu v nízkých rychlostech, při rozjezdu nebo ve stoupání 
a snižuje otáčky motoru při jízdě vysokou rychlostí. Kromě toho byla oblast zamykání hydrodynamic-
kého měniče rozšířena pro svižnější akceleraci, nižší spotřebu paliva a lepší akustický komfort. Řadit 
lze i v manuálním režimu páčkami řazení na spodní straně volantu. 

3 Převodovky

Motor, převodovka a další části hnacího řetězce harmonicky spolupracují, aby zajistily 

maximální výkon. Jednotlivé komponenty se navzájem doplňují a vytvářejí dokonalou 

souhru – někdy silnou, jindy sportovní. Řízení Vitary je jedinečným požitkem, který bude 

chtít zkusit každý.

Silné hnací ústrojí pro zábavnou jízdu

(benzinový motor 1.6 VVT)

Pětistupňová manuální převodovka
Převodové poměry jsou zvoleny s cílem zajistit jak hospodárnost, tak dynamiku. Pro optimalizaci 
a plynulost řazení byla aplikována celá řada inovací. Vyšší tuhost skříně převodovky přispívá k eliminaci 
hluku a vibrací.

(benzinový motor 1.6 VVT)

Šestistupňová manuální převodovka
Optimalizované převodové poměry snižují spotřebu paliva a umocňují jízdní dynamiku. Vybavení 
převodovky pečlivě vyladěným protizávažím zajišťuje dokonalý pocit z řazení. Zvýšená tuhost skříně 
převodovky potlačuje přenos hluku a vibrací.

(naftový motor 1.6 DDiS)

Pohon Převodovka

6MT 106

CO2 (g/km)

2WD

AllGrip

Pohon Převodovka

5MT

5MT

123

130

CO2 (g/km)

2WD
6AT 127

AllGrip
6AT 131

6MT 111

6TCSS 118

NOVÁ šestistupňová dvouspojková automatická převodovka TCSS
Přináší rychlou, plynulou a maximálně efektivní změnu převodových stupňů bez přerušení výkonu 
a točivého momentu. Převodovka TCSS vyniká okamžitými reakcemi na podněty řidiče a nabízí rovněž 
možnost řazení pomocí páček pod volantem. Jde o dokonalé spojení komfortu, dynamiky a hospodárnosti.

(naftový motor 1.6 DDiS)
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2 Asistent sjíždění svahu (HDC – Hill Descent Control)
Pokud vozidlo sjíždí prudký svah a brzdění motorem není dostatečně účinné, asistent sjíždění svahu 
začne automaticky přibrzďovat a udržuje vozidlo v nízkých rychlostech. To umožňuje řidiči plně se 
soustředit na řízení (standardně pro modely AllGrip).

3 Asistent rozjezdu do kopce (HHC – Hill Hold Control)

1 AllGrip
Systém pohonu 4×4 AllGrip nabízí řidiči čtyři jízdní 
režimy – Auto, Sport, Snow a Lock. Tyto jednotlivé 
režimy lze volit pomocí jednoduchého ovladače 
na středové konzole, který kombinuje volbu otáčením 
nebo stiskem.

Za běžných okolností udržuje režim Auto pohon 
předních kol. Pokud ovšem elektronika 
zaznamená prokluz pneumatik, systém se 
samočinně přepne do režimu 4×4. Tím, že 
se pohon všech kol spíná pouze tehdy, je-li 
to opravdu nutné, je zajištěna co nejnižší 
spotřeba paliva. Režim Auto poskytuje 
jistotu v případě náhlé 
změny počasí, jako 
jsou například 
přeháňky.

Auto
Režim Sport aktivně využívá pohon 4×4 pro 
dosažení co nejlepší výkonnosti v ostrých zatáčkách 
a na klikatých silnicích. Současně se v režimu Sport 
upraví charakteristika plynového pedálu a křivka 
točivého momentu pro lepší odezvu motoru a u verzí 
s automatickou převodovkou jsou udržovány vyšší 
otáčky. Všechny tyto funkce společně zajišťují 

dynamickou jízdu, 
k níž přispívají 
i potlačené reakce 
stabilizačního systému 
ESP® respektující 
sportovní jízdní styl.

Sport

V jízdním módu Lock se 
točivý moment motoru 
rovnoměrně rozděluje 
mezi přední a zadní kola 
za účelem maximální 
možné trakce. Pokud vozidlo uvízne, jsou zásahy 
stabilizačního systému ESP® a dalších elektronic-
kých funkcí optimalizovány pro vyproštění například 
z hlubokého sněhu nebo bahna. Prokluzující kola 
jsou přibrzďována, čímž je točivý moment motoru 
přesměrován ke kolům s dobrou přilnavostí. 

Lock*
Režim Snow poskytuje 
optimální konfiguraci 
pohonu pro kluzké 
povrchy, jako jsou 
sníh, led nebo bláto. 

Na základě polohy plynového pedálu a signálů 
z řízení systém předchází smyku ještě předtím, než 
nastane, a směřuje točivý moment motoru k zadním 
kolům pro zajištění ideální trakce. Systém ESP® 
zasahuje dříve, aby pomohl k co nejlepší stabilizaci 
vozidla. Díky spolehlivému režimu Snow můžete 
relaxovat a užívat si jízdu i za nepříznivých podmínek, 
protože vozidlo zůstává bezpečně ovladatelné.

Snow

Auto Sport

Lock Snow

*operates when the driving mode is in Lock mode only.

Bez asistentu S asistentem

Bez asistentu S asistentem

* Režim Lock se automaticky přepne do režimu Snow 
v rychlostech nad 60 km/h.

Bez ohledu na povrch vozovky poskytuje Vitara vždy maximální přilnavost, nepotřebujete ovládat žádné speciální techniky jízdy. 

Sofistikovaná technika Vitary v čele s vylepšenou technologií 4×4 AllGrip dělá z řízení skutečný požitek. 

Ať už je silnice jakákoli, Vitara si bude vždy počínat se suverénní lehkostí.

Užijte si potěšení z jízdy

Funkce HHC umožňuje pohodlné rozjetí do kopce bez rizika couvnutí. Pokud řidič po zastavení v kopci 
uvolní brzdový pedál, systém udrží po dobu až 2 sekund tlak v brzdovém systému. Při rozjezdu řídicí 
jednotka tlak postupně snižuje a řidič tak má dostatek času přesunout nohu z brzdového pedálu na plynový.
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1 LED světlomety
LED potkávací světla jsou výkonná 
a současně šetří energii. LED projektor 
má stylové modré orámování.

2 LED denní svícení 
a mlhové světlomety

Unikátní designový prvek představují 
denní světla tvořená vertikálně 
umístěnými LED diodami. Vitara může 
být vybavena také mlhovými 
světlomety, které jsou základem 
bezpečné jízdy za špatného počasí.

3 Tradiční motivy 
SUV Suzuki

Základní pilíře designu SUV značky 
Suzuki, jako jsou kapota ve tvaru 
písmene V, rozšířené blatníky, boční 
mřížky na blatnících nebo masivní zadní 
sloupky, byly v moderní interpretaci 
použity po celém voze.

4 Kola
16" ocelová kola s poklicemi
17" kola z lehké slitiny
17" kola z lehké slitiny s leštěným povrchem

A

B

C

A B

C

Vitara zastává vlastní styl kombinující tradiční podobu vozů SUV Suzuki s unikátními moderními prvky. 

Každý detail Vitary vyzařuje dynamiku a odráží tak aktivní životní styl jejího řidiče.

Zosobněná jedinečnost
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1 Přístrojový štít
Mezi otáčkoměrem na levé a tachometrem na pravé straně přístrojového panelu je umístěn informační 
displej. Ten zobrazuje informace, jako jsou okamžitá a průměrná spotřeba paliva, venkovní teplota, jízdní 
režim AllGrip nebo signalizace parkovacích senzorů. Dále také zahrnuje nápovědu pro řazení 
rychlostních stupňů, která řidiči radí optimální okamžik pro změnu převodového stupně tak, aby byla 
zajištěna co nejnižší spotřeba.

3 Páčky pro manuální řazení

Změnu převodového stupně lze snadno 
a rychle provést pomocí páček na spodní 
straně volantu. Díky ručnímu řazení získá jízda 
sportovní náboj a stane se stejně zábavnou 
jako s manuální převodovkou.

4 Kvalitní a komfortní sedadla
Přední sedadla zajišťují vynikající oporu 
těla řidiče a spolujezdce jak v terénu, tak 
na klikatých silnicích. Zadní sedadla jsou 
navržena pro maximální pohodlí posádky.

5 Automatické stěrače a světla
Stěrače se automaticky zapnou a vypnou 
v závislosti na intenzitě deště a rychlosti 
vozidla. Světlomety vpředu i vzadu se 
samočinně rozsvěcí a zhasínají podle intenzity 
okolního světla. Pro optimální funkci snímá 
senzor situaci nejen před vozidlem, ale i nad 
ním. Pokud auto vjíždí do dlouhého temného 
tunelu, systém světla automaticky rozsvítí. 
Pokud ale vozidlo vjede jen do krátkého 
tunelu, zůstanou světla zhasnutá. Systém 
funguje tak, že senzor směřující vzhůru sice 
detekuje tmu, ale čidlo směřující vpřed snímá 
světlo na konci tunelu.

2 Výškově a podélně nastavitelný volant
Volant umožňuje nastavení v rozsahu 36 mm v podélném směru a 40 mm na výšku. V kombinaci 
s výškově nastavitelným sedadlem tak najdou optimální pohodlí za volantem řidiči nejrůznějších postav.

Vaše srdce bude tepat zvědavostí, až se poprvé posadíte za volant a začnete přemýšlet o čase, který s Vitarou strávíte.

Budete si hovět v prostorném a útulném interiéru, jenž Vás dokonale obklopí. 

Jakmile Vitaru nastartujete, pocítíte sílící vzrušení z pomyšlení na všechna místa, která toužíte navštívit. Vaše srdce již míří vstříc příštímu cíli.

Dostatečně komfortní pro nikdy nekončící jízdu

(šestistupňová automatická převodovka)

40 mm 36 mm
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Vyjádřete své já prostřednictvím široké škály barev a designových prvků.

Přizpůsobte exteriér a interiér Vitary svému vkusu a vytvořte si tak unikátní vůz.

Personalizace – cesta k vyjádření vlastní individuality

Outdoor paket
Rámeček mlhových světel

Překrytí předního nárazníku

Ozdobná lišta dveří

Překrytí zadního nárazníku

Kryt nakládací hrany

■Pakety příslušenství ■Exteriérové prvky（mřížka chladiče a boční mřížky blatníku） 

Urban paket
Rámeček mlhových světel – malý

Ozdobná lišta dveří – malá

Střešní spoiler

Bílá

Černá

■Interiérové prvky（ozdobná lišta na palubní desce a rámečky výdechů ventilace） 

■Hodiny uprostřed palubní desky

Tyrkysová Oranžová

Klavírní černá

Carbon Kanji

Bílá

3

1

2

2

1

3

4

5
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Nastavena 
rychlost 
100 km/h

80 km/h　 100 km/h

80 km/h

Vozidlo vpředu opustilo dráhu

1 Systém nouzového brzdění (RBS – Radar Brake Support)
Systém RBS využívá odraz mikrovlnného radarového senzoru umístěného v přední části vozidla k zajištění 
činnosti následujících čtyř moderních bezpečnostních funkcí.   

3 Automatická signalizace při nouzovém brzdění 
Výstražná směrová světla se 
automaticky spustí při rychlostech 
vyšších než 55 km/h v situaci, kdy 
řidič začne znenadání intenzivně 
brzdit. Včas tak varují vzadu 
jedoucí vozidla před nebezpečím.

2 Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)
Systém ACC využívá tempomatu společně s radarovým čidlem RBS. Mikrovlnný radar měří vzdálenost 
od vpředu jedoucího vozidla. Pro zachování dlouhého, středního nebo krátkého odstupu, který si řidič 
volí podle vlastních preferencí, systém automaticky zrychluje či zpomaluje vozidlo, čímž zvyšuje 
cestovní komfort.

■ Radar Brake Support nemusí v některých situacích pracovat správně. ■ Systém nemusí být schopen zabránit kolizi nebo zmírnit následky 
nehody v závislosti na typu překážky, počasí, situaci na vozovce nebo dalších okolnostech. ■ Systém nemusí pracovat, pokud řidič provede 
úhybný manévr pomocí volantu nebo plynového pedálu. ■ Schopnost systému Radar Brake Support detekovat překážky a kontrolovat 
pohyb vozidla má své limity. Prosíme, nespoléhejte na systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy. ■ Přečtěte si prosím uživatelskou 
příručku, která obsahuje informace důležité pro Vaši bezpečnost. ■ Pro podrobnější informace kontaktujte autorizovaného prodejce Suzuki.

UPOZORNĚNÍ

1. Náhlé brzdění při rychlosti vyšší než 55 km/h.
2. Výstražná směrová světla se automaticky spustí a varují vozidla vzadu před nebezpečím.
3. Uvolněním brzdového pedálu se varování vypne.

Řidič 
brzdí

Pokud je dostatečný odstup od vpředu jedoucího vozidla, Vitara udržuje konstantní nastavenou rychlost.
1. Konstantní rychlost

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vitara, nastavená rychlost Vitary se automaticky sníží 
tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

2. Zpomalování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vitarou tak vznikne dostatečný prostor, rychlost 
se automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

3. Zrychlování

100 km/h　 80 km/h80 km/h Vozidlo vpředu

Vitara se chlubí nejmodernějšími bezpečnostními systémy, které umí předvídat hrozící nebezpečí, případně dokážou předejít kolizi. 

Můžete si být jisti, že špičkové technologie Suzuki Vám pomohou v tom správném zlomku vteřiny.

Pokročilá výbava pro pokročilou bezpečnost
Stejně jako si vybíráte cestu, 
po které se vydáte, chcete si zvolit 
i design svého vozu. 
To proto, že individualita nezná 
hranice. Vitara Vám umožní 
dosáhnout toho, po čem toužíte.

Každý máme 
jiná očekávání

Systém detekuje vozidlo před sebou, a pokud 
hrozí riziko kolize, varuje řidiče, aby začal brzdit. 
Citlivost systému, tedy čas spuštění výstrahy, lze 
nastavit na úrovně FAR (daleko) a NEAR (blízko).

1. Varování

Podmínky činnosti systému
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlosti vozidla přibližně 5–80 km/h.
U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Varování!SvítíAlarm

Přibližně 3 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Pokud je detekováno vpředu jedoucí vozidlo 
a hrozí vysoké riziko kolize, systém zvýší brzdnou 
sílu během panického brzdění, čímž napomůže 
k odvrácení střetu nebo snížení jeho následků.

3. Brzdový asistent

Podmínky činnosti systému Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Řidič brzdí

Přibližně 1,2 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Varování!Zvýšení
brzdné síly

Bliká SvítíAlarm

Přibližně 2,2 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

2. Automatická světelná signalizace brzdění

Podmínky činnosti systému Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Pokud vznikne riziko srážky, systém řidiče 
upozorní světelnou signalizací, aby začal brzdit.

Bliká SvítíAlarm Automatická světelná 
signalizace brzdění Varování!

Podmínky činnosti systému
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlosti vozidla přibližně 5–30 km/h.
U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Pokud je detekováno vozidlo vpředu a systém 
usoudí, že je kolize nevyhnutelná, automaticky 
zabrzdí s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit 
její následky.

4. Automatické brzdění Bliká SvítíAlarm

Přibližně 1 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Varování!
Brzdí 
automaticky

16 17

VITARA catalogue　18-19



Nastavena 
rychlost 
100 km/h

80 km/h　 100 km/h

80 km/h

Vozidlo vpředu opustilo dráhu

1 Systém nouzového brzdění (RBS – Radar Brake Support)
Systém RBS využívá odraz mikrovlnného radarového senzoru umístěného v přední části vozidla k zajištění 
činnosti následujících čtyř moderních bezpečnostních funkcí.   

3 Automatická signalizace při nouzovém brzdění 
Výstražná směrová světla se 
automaticky spustí při rychlostech 
vyšších než 55 km/h v situaci, kdy 
řidič začne znenadání intenzivně 
brzdit. Včas tak varují vzadu 
jedoucí vozidla před nebezpečím.

2 Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)
Systém ACC využívá tempomatu společně s radarovým čidlem RBS. Mikrovlnný radar měří vzdálenost 
od vpředu jedoucího vozidla. Pro zachování dlouhého, středního nebo krátkého odstupu, který si řidič 
volí podle vlastních preferencí, systém automaticky zrychluje či zpomaluje vozidlo, čímž zvyšuje 
cestovní komfort.

■ Radar Brake Support nemusí v některých situacích pracovat správně. ■ Systém nemusí být schopen zabránit kolizi nebo zmírnit následky 
nehody v závislosti na typu překážky, počasí, situaci na vozovce nebo dalších okolnostech. ■ Systém nemusí pracovat, pokud řidič provede 
úhybný manévr pomocí volantu nebo plynového pedálu. ■ Schopnost systému Radar Brake Support detekovat překážky a kontrolovat 
pohyb vozidla má své limity. Prosíme, nespoléhejte na systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy. ■ Přečtěte si prosím uživatelskou 
příručku, která obsahuje informace důležité pro Vaši bezpečnost. ■ Pro podrobnější informace kontaktujte autorizovaného prodejce Suzuki.

UPOZORNĚNÍ

1. Náhlé brzdění při rychlosti vyšší než 55 km/h.
2. Výstražná směrová světla se automaticky spustí a varují vozidla vzadu před nebezpečím.
3. Uvolněním brzdového pedálu se varování vypne.

Řidič 
brzdí

Pokud je dostatečný odstup od vpředu jedoucího vozidla, Vitara udržuje konstantní nastavenou rychlost.
1. Konstantní rychlost

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vitara, nastavená rychlost Vitary se automaticky sníží 
tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

2. Zpomalování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vitarou tak vznikne dostatečný prostor, rychlost 
se automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

3. Zrychlování

100 km/h　 80 km/h80 km/h Vozidlo vpředu

Vitara se chlubí nejmodernějšími bezpečnostními systémy, které umí předvídat hrozící nebezpečí, případně dokážou předejít kolizi. 

Můžete si být jisti, že špičkové technologie Suzuki Vám pomohou v tom správném zlomku vteřiny.

Pokročilá výbava pro pokročilou bezpečnost
Stejně jako si vybíráte cestu, 
po které se vydáte, chcete si zvolit 
i design svého vozu. 
To proto, že individualita nezná 
hranice. Vitara Vám umožní 
dosáhnout toho, po čem toužíte.

Každý máme 
jiná očekávání

Systém detekuje vozidlo před sebou, a pokud 
hrozí riziko kolize, varuje řidiče, aby začal brzdit. 
Citlivost systému, tedy čas spuštění výstrahy, lze 
nastavit na úrovně FAR (daleko) a NEAR (blízko).

1. Varování

Podmínky činnosti systému
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlosti vozidla přibližně 5–80 km/h.
U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Varování!SvítíAlarm

Přibližně 3 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Pokud je detekováno vpředu jedoucí vozidlo 
a hrozí vysoké riziko kolize, systém zvýší brzdnou 
sílu během panického brzdění, čímž napomůže 
k odvrácení střetu nebo snížení jeho následků.

3. Brzdový asistent

Podmínky činnosti systému Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Řidič brzdí

Přibližně 1,2 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Varování!Zvýšení
brzdné síly

Bliká SvítíAlarm

Přibližně 2,2 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

2. Automatická světelná signalizace brzdění

Podmínky činnosti systému Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Pokud vznikne riziko srážky, systém řidiče 
upozorní světelnou signalizací, aby začal brzdit.

Bliká SvítíAlarm Automatická světelná 
signalizace brzdění Varování!

Podmínky činnosti systému
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlosti vozidla přibližně 5–30 km/h.
U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

Pokud je detekováno vozidlo vpředu a systém 
usoudí, že je kolize nevyhnutelná, automaticky 
zabrzdí s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit 
její následky.

4. Automatické brzdění Bliká SvítíAlarm

Přibližně 1 sekundy před kolizí (záleží na rychlosti).

Varování!
Brzdí 
automaticky

16 17

VITARA catalogue　18-19



1 Suzuki 
Smartphone audio

Sedmipalcový dotykový displej 
umožňuje intuitivní ovládání audia 
a videopřehrávače, hands-free 
a navigačního systému. Řidič také 
může připojit kompatibilní chytrý 
telefon a přes displej vozidla pak 
ovládat mobilní aplikace. Funkce 
jsou na obrazovce soustředěny 
do čtyř základních oblastí – 
poslech, volání, jízda a připojení.

2 Panoramatické 
střešní okno

Panoramatické střešní okno 
se skládá ze dvou posuvných 
skleněných panelů. Při otevírání 
se důmyslně zasouvají nad sebe, 
aby nebyl nijak dotčen prostor 
pro posádku ani zavazadla.

3 Zavazadlový prostor
Vitara nabízí velký zavazadlový prostor 
o objemu 375 litrů. Pohodlně do něj naložíte 
například golfový bag bez nutnosti sklopení 
zadních opěradel. Variabilní podlaha a zadní 
sedadla dělená v poměru 60 : 40 navíc nabízejí 
celou řadu konfigurací. Pro snadnější manipu-
laci s nákladem byla snížena hrana náklado-
vého prostoru.

Přehledná, detailně vykreslená 
3D mapa navigace může být 
do multimediálního 
systému nainstalována 
z paměťové SD karty.

Na displeji lze zobrazit pohled 
zadní kamery, který řidiči pomáhá 
s orientací při couvání.

Zadní parkovací 
kamera

Co před cestou naložit do objemného zavazadlového prostoru? Kdy jste naposledy zažili úžasně pohodlnou jízdu?

Sbalte svou zvědavost a vydejte se s Vitarou vstříc svobodě.

Svoboda a komfort – kdykoli, kdekoli

Multimedia audio and 
video playback

Listen
Convenient hands-free 
phone operation

Call

Easy-to-use 
navigation system

Drive
Access to smartphone 
applications on the display

Connect
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Červená linie Vám 
rozbuší srdce
S červeným akcentem detailů 

interiéru i exteriéru a ve spojení 

s novým výkonným motorem 

získává VITARA S 1.4 BoosterJet 

jedinečné sportovní charisma. 

Nechte temperamentem, který 

v sobě ukrývá, rozbušit své srdce.
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Výkonná, drsná a zábavná. VITARA S 1.4 BoosterJet 
Dynamická tvář, LED světlomety s červeně lemovanými projektory, černá kola z lehkých slitin, interiér s nádechem červené a hliníkové  

sportovní pedály – to jsou charakteristiky zcela nové VITARY S 1.4 BoosterJet se sportovním interiérem, odvážným exteriérem a přeplňovaným 

motorem s přímým vstřikováním VITARA S 1.4 BoosterJet naplní všechna Vaše očekávání.

Výkon a efektivita – to je motor 
1,4 l s turbodmychadlem a přímým 
vstřikováním benzinu. Bez ohledu 
na podmínky vyniká BoosterJet silou 
a zároveň vynikající spotřebou paliva. 
Okamžité zrychlení je zárukou agilní jízdy 
s dostatkem točivého momentu  
na dálnici i v terénu.    Sedadla v kombinaci kůže a semiš 

s červeným prošitím

   Vnější zpětná zrcátka se saténově 
stříbrným povrchem

   LED světlomety s červeně orámovanými 
projektory pro potkávací světlo

   Disky z lehké slitiny 17"  
v lesklé černé barvě

   Sportovní kožený 
volant s červeným 
prošitím

   Ozdobná lišta 
na palubní desce 
s dekorem 
kartáčovaného 
kovu

   Manžeta řadicí páky  
s červeným prošitím

   Hliníkové sportovní pedály  
(pouze verze s manuální převodovkou)

   Přístroje 
s červeným 
orámováním

   Červené 
rámečky 
výdechů 
ventilace

   Pětidílná chromovaná maska chladiče 

Bright Red (pouze pro Vitaru S)  

Ba
rv

y 
ka

ro
se

rie
 V

IT
AR

A 
/ 

VI
TA

RA
 S

DVOUBAREVNÉ LAKOVÁNÍ

JEDNOBAREVNÉ LAKOVÁNÍ

Atlantis Turquoise Pearl Metallic Cosmic Black Pearl Metallic

Atlantis Turquoise Pearl Metallic 
/ Cosmic Black Pearl Metallic

Atlantis Turquoise Pearl  
Metallic / Superior White

Horizon Orange Metallic  
/ Cosmic Black Pearl Metallic

Horizon Orange Metallic  
/ Superior White

Savanna Ivory Metallic  
/ Cosmic Black Pearl Metallic

Bright Red  
/ Cosmic Black Pearl Metallic

Cosmic Black Pearl Metallic  
/ Superior White

Galactic Gray Metallic  
/ Cosmic Black Pearl Metallic

Galactic Gray Metallic Silky Silver Metallic

Cool White Pearl Superior White
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St
up

ně
 v

ýb
av

y
COMFORT

PREMIUM

ELEGANCE Čalounění v kombinaci 
umělé kůže a semiše

Textilní čalounění

Textilní čalounění  
se stříbrným prošitím
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Obrázky použité v tomto katalogu mají pouze ilustrativní charakter 
a nemusí v daném provedení odpovídat aktuální nabídce. Bližší 
informace získáte u svého autorizovaného prodejce Suzuki. Dovozce 
si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení, stejně jako 
na ukončení nabídky.

Váš autorizovaný prodejce Suzuki:

Te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry MOTOR 1.6 VVT 1.6 VVT 1.6 DDiS 1.6 DDiS 1.4 BOOSTERJET 1.4 BOOSTERJET

PŘEVODOVKA MANUÁLNÍ PĚTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ MANUÁLNÍ ŠESTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ MANUÁLNÍ ŠESTISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ ŠESTISTUPŇOVÁ

Zdvihový objem motoru (cm3) 1 586 1 586 1 598 1 598 1 373 1 373
Počet válců / ventilů 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Vrtání × zdvih (mm) 78,0 × 83,0 78,0 × 83,0 79,5 × 80,5 79,5 × 80,5 73,0 × 82,0 73,0 × 82,0
Kompresní poměr 11,0 : 1 11,0 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 9,9 : 1 9,9 : 1
Maximální výkon (kW/ot.) 88 / 6 000 88 / 6 000 88 / 3 750 88 / 3 750 103 / 5 500 103 / 5 500
Maximální točivý moment (Nm/ot.) 156 / 4 400 156 / 4 400 320 / 1 750 320 / 1 750 220 / 1 500–4 000 220 / 1 500–4 000
Vstřikování paliva vícebodové vícebodové common rail common rail přímé přímé
Pohon 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD 2WD 4WD 4WD
Maximální rychlost (km/h) 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200
Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,5 12,0 12,5 13,0 11,5 12,4 12,4 9,5 10,2 10,2

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE

Spotřeba paliva – město (l/100 km) 6,3 6,5 6,6 6,7 4,6 4,7 5,2 6,1 6,3 6,4
 – mimo město (l/100 km) 4,8 5,1 4,9 5,1 3,7 4,0 4,1 4,7 5,0 5,0
 – kombinace (l/100 km) 5,3 5,6 5,5 5,7 4,0 4,2 4,5 5,2 5,4 5,5
Emise CO2 (g/km) 123 130 127 131 106 111 118 121 127 128
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175
Celková šířka (mm) 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775 1 775
Celková výška (mm) 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610
Rozvor (mm) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Rozchod vpředu (mm) 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535
Rozchod vzadu (mm) 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505
Minimální poloměr otáčení (m) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Minimální světlá výška (mm) 185 185 185 185 185 185

KAPACITA

Počet míst k sezení 5 5 5 5 5 5
Objem zavazadlového prostoru:

- maximální (l) 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120
- vzpřímená opěradla (VDA) (l) 375 375 375 375 375 375
- složená opěradla (VDA) (l) 710 710 710 710 710 710

Objem palivové nádrže (l) 47 47 47 47 47 47

HMOTNOSTI

Provozní (kg) 1 150 1 235 1 195 1 260 1 305 1 370 1 400 1 215 1 285 1 310
Největší technicky povolená (kg) 1 730 1 730 1 730 1 730 1 870 1 870 1 870 1 730 1 730 1 730
Přívěs brzděný / nebrzděný (kg) 1 200 / 400 1 200 / 400 1 200 / 400 1 200 / 400 1 500 / 600 1 500 / 600 1 200 / 400 1 200 / 400 1 200 / 400 1 200 / 400

PODVOZEK

Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
Brzdy vpředu / vzadu kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové
Zavěšení kol vpředu / vzadu vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny
Pneumatiky 215/60 R16, 215/55 R17


