Chcete vystúpiť z davu?
Zoznámte sa s jediným ultra
k o m p a k t n ý m S U V. V ď a k a
odvážnemu a výraznému štýlu
v kombinácii s mestským
duchom neexistuje nič iné, čo by
sa mu dokázalo vyrovnať. Jazdite
v ňom pre potešenie a premeňte
každú cestu na dobrodružstvo.
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Jediné
Ultra
Kompaktné
SUV
03

Model Ignis bol navrhnutý pre
mestské prostredie a je ideálnou
voľbou pre objaviteľov nových
ciest. Vďaka ultra kompaktným
rozmerom sa s ním ľahko
manévruje v úzkych mestských
uličkách a vďaka vzhľadu SUV
a schopnostiam crossoveru jazda
po meste ešte nikdy nebola taká
zábavná.
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P ú t a v ý, a t r a k t í v n y, o d vá ž n y
– keď budete sedieť za volantom
modelu Ignis, pripravte sa
na to, že budete pútať zrak
okoloidúcich. Z každého uhla
z neho vyžaruje jedinečná
osobnosť a osobitosť, od detailov
exteriéru až po hravé farby.
Preto nejazdite len tak, jazdite
so štýlom.
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Kompaktný a súčasne
priestranný

Nenechajte sa oklamať jeho ultra kompaktnými rozmermi
– Ignis disponuje dostatočne priestranným batožinovým
priestorom, vďaka čomu je vhodný aj na víkendové výjazdy.

Výška: 950 mm

260 l
Max. šírka: 1 160 mm

Max. dĺžka:
1 180 mm (1 280 mm)

( ) platí vtedy, keď sú posuvné zadné sedadlá v maximálnej polohe vpredu

* Pre model s pohonom prednej nápravy so sklopnými operadlami zadných sedadiel delenými
v pomere 50:50

So zdvihnutými operadlami zadných sedadiel

S jedným sklopeným operadlom zadného sedadla

S oboma sklopenými operadlami zadných sedadiel

Batožinový priestor s nastaviteľnou kapacitou podľa množstva prepravovanej batožiny
Suzuki Ignis ponúka pri sklopených operadlách zadných sedadiel batožinový priestor s objemom 514 l*. Zadné sedadlá delené v pomere 50:50 sa sklápajú
aj zo strany batožinového priestoru. Po sklopení operadiel si priestor môžete prispôsobiť na rôzne druhy batožiny.
* Merané metódou podľa Nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA).
* Predmety v zadnej časti kufra sú voľne položené len na ilustračné účely. Počas jazdy ich treba správne upevniť.

08

09

Nezameniteľný
interiér

Interiér modelu Ignis s atraktívnym prémiovým vzhľadom a zábleskami
hravých farieb ešte viac umocňuje jeho mestský štýl.

Multimediálny systém
Smartphone Linkage Display Audio (SLDA)
(výbava GL+ a GLX)

Audiosystém obsahuje displej s dotykovým
ovládaním, ktoré je rovnako intuitívne ako ovládanie
smartfónu. Pripojte svoj smartfón cez Bluetooth®
alebo USB kábel a ovládajte svoje aplikácie na
displeji. Systém ponúka aj rádio, zadnú parkovaciu
kameru a pri výbave GLX aj navigáciu.*
* Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
* Podrobnosti o dostupnosti výbavy nájdete v zozname hlavných položiek výbavy.

Technológia Apple CarPlay umožní používať zariadenie iPhone
na volania, prístup k hudbe, odosielanie a prijímanie SMS správ
a navigáciu s hlasovou službou Siri alebo pomocou dotykového
displeja zvukového systému.
Služba Apple CarPlay je dostupná v krajinách uvedených tu:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Pre viac informácií vrátane modelov telefónov iPhone, ktoré sú kompatibilné so službou Apple CarPlay,
navštívte stránku:
http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Technológia Android Auto™ rozširuje platformu Android pre
bezpečné použitie vybraných funkcií vo vozidle. Má za cieľ
minimalizovať rozptyľovanie pozornosti vodiča. So službami
Google, ako sú Google Maps a Google Play Music, si dokážete
jazdu maximálne vychutnať. Stiahnite si aplikáciu Android Auto
cez službu Google Play Store*.
* Služba Android Auto je dostupná v krajinách uvedených na tejto adrese:
https://www.android.com/auto/faq/
* Väčšina telefónov s operačným systémom Android 5.0 a novším podporuje službu Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
* Google, Android, Google Play a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Technológia MirrorLink umožňuje zobraziť vybrané aplikácie
smartfónu na dotykovej obrazovke vo vozidle pre prístup
k funkciám smartfónu.

Prístrojový panel
Informačný displej na
štýlovom prístrojovom paneli
vám nepretržite poskytuje
informácie napr. o spotrebe
paliva, vonkajšej teplote,
presnom čase a aktuálnom
dojazde. Spínače na volante
a vedľa prístrojového panelu
vám umožňujú vybrať, aké
informácie sa vám budú
zobrazovať.

Ovládanie
audiosystému
Praktické ovládanie na
volante vám umožňuje
regulovať hlasitosť
audiosystému a takisto
ovládať audio režimy ako
rádio a Bluetooth® a funkciu
telefonovania cez handsfree.

Farebné varianty
Hoci je odvážny čiernobiely
kontrast na prístrojovom
paneli po kompozičnej stránke
jednoduchý, zanecháva
nezameniteľný dojem.
Tmavosivé a modré akcenty na
stredovej konzole a kľučkách
dverí dodávajú atmosfére
interiéru sofistikovaný nádych.*
* Farba akcentu sa líši v závislosti
od farby karosérie.

* Technológia MirrorLink™ je kompatibilná so smartfónmi uvedenými na tejto adrese:
https://mirrorlink.com/phones
* MirrorLink™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Car Connectivity Consortium LLC.
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Vďaka svižnému motoru, pomocnému systému pre rozjazd do kopca a pomocnému
systému pre zjazd z kopca sa do každej jazdy vracia nádych vzrušenia.

Bez asistenčného
systému pre rozjazd
do kopca

1,2 DUALJET

5MT

Nový 1,2-litrový motor
DUALJET, ktorý poháňa model
Ignis, ponúka razantnú
výkonovú odozvu a zároveň
príjemne nízku spotrebu
paliva. Vyváženie na vysokej
úrovni sa podarilo dosiahnuť
vďaka najrôznejším
technickým výdobytkom,
ako sú elektronicky riadené
variabilné časovanie sacích
ventilov, olejové čerpadlo
s premenlivým objemom
a elektrické dýzy na
chladenie piestov (PCJ).

Prevodové pomery
sú nastavené pre
maximálnu účinnosť motora
a vyvážený, pohodlný pocit
z radenia prevodových
stupňov.

CVT
CVT poskytuje rýchlu
akceleráciu pri nízkych
rýchlostiach a špičkovo
nízku spotrebu paliva pri
jazde konštantne vysokými
rýchlosťami.

S asistenčným
systémom pre rozjazd
do kopca

Automatické brzdenie obmedzuje
rýchlosť vozidla na cca 10 km/hod.

Zavesenie kolies
Ľahké a pevné zavesenie kolies
efektívne absorbuje nerovnosti na
vozovke v záujme hladkej a pohodlnej
jazdy. Zároveň prispieva k ľahkému
riadeniu, ktoré je na pocit stabilné
a priame, vďaka čomu je zárukou
svižného manévrovania.*
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* Na obrázku je znázornený model so systémom ALLGRIP.

Pomocný systém
pre rozjazd do kopca
Pomocný systém pre rozjazd do
kopca dočasne zabraňuje (až na
cca 2 sekundy) posunu automobilu
smerom dozadu pri presúvaní nohy
z brzdového pedála na plynový
pedál.

Pomocný systém
pre zjazd z kopca
(pre modely s ALLGRIP)

Ak vozidlo pri schádzaní strmých
svahov určí, že spomaľovanie
samotnou motorovou brzdou nie je
postačujúce, automaticky pribrzdí
a začne regulovať rýchlosť vozidla.
Funkcia reguluje rýchlosť aj bez
zošliapnutia brzdového pedála, aby
ste sa vy mohli sústrediť na riadenie.

Tempomat

(v štandardnej výbave pre GLX)

Tempomat bude vozidlo automaticky
udržiavať pri jazde nastavenou
rýchlosťou, aby ste nemuseli používať
plynový pedál. Tempomat znižuje
únavu vodiča pri jazde zvýšenou
rýchlosťou a na dlhé vzdialenosti.
Zároveň pomáha znižovať spotrebu
paliva tak, že eliminuje zbytočné
zrýchľovanie a následné brzdenie.
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ALLGRIP

Systém ALLGRIP AUTO, ktorý vám podá pomocnú ruku najmä na vlhkej alebo
zasneženej vozovke, vám dodá sebadôveru počas jazdy bez ohľadu
na okolité podmienky.

Systém ALLGRIP Auto dodáva istotu za volantom
- najmä pri jazde na klzkej vozovke alebo
zasneženom povrchu. Tento systém pohonu
všetkých štyroch kolies s viskóznou spojkou
automaticky presmeruje krútiaci moment do
zadných kolies v prípade, ak predné kolesá začnú
strácať priľnavosť k vozovke.

Systém riadenia priľnavosti kolies (Grip Control)
(pre modely s ALLGRIP)

Táto funkcia slúži na plynulý rozjazd na cestách s klzkým, zasneženým
alebo zablateným povrchom. Zrýchľuje pribrzďovanie prešmykujúceho
kolesa prostredníctvom brzdy, pričom hnaciu silu sústredí na opačné
koleso. Trakčná kontrola uľahčí vyslobodzovanie vozidla a obmedzí
stratu krútiaceho momentu motora.

Pretáčajúce sa koleso
je pribrzďované
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Krútiaci moment
privádzaný
do kolies s priľnavosťou
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Nízka spotreba
paliva

Úžasný pocit z jazdy, nízka spotreba paliva a navyše príjemný bonus v podobe systému
SHVS Mild Hybrid s lítiovo-iónovou batériou s vysokou kapacitou.

lítiovo-iónová
batéria

integrovaný
štartér-generátor (ISG)

Systém SHVS Mild Hybrid

Ľahká a pevná platforma HEARTECT

Systém SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) pomáha motoru v snahe
dosahovať nižšiu spotrebu paliva. Kinetickú energiu generovanú počas
brzdenia premieňa na elektrickú energiu, ktorú využíva elektromotor
na asistovanie spaľovaciemu motoru. Kompaktný a ľahký systém SHVS
pozostáva z veľkokapacitnej 10 Ah lítiovo-iónovej batérie s vynikajúcimi
charakteristikami nabíjania a napájania a integrovaným
štartér-generátorom (ISG) s funkciou motora.

Ladne zaoblený rám zvyšuje pevnosť podvozka, ktorý je zárukou
vynikajúcich základných jazdných vlastností vozidla a súčasne efektívnym
rozptyľovaním energie optimalizuje bezpečnosť pri kolízii. Napriek tomu,
že vozidlo sa vyznačuje dizajnom kompaktného SUV, táto platforma
umožňuje optimálne rozloženie jednotlivých prvkov v záujme pohodlne
širokej kabíny a dostatočného batožinového priestoru.

olovená
batéria

olovená
batéria

olovená
batéria

Motor

Motor

Motor

Motor

ISG

ISG

ISG

ISG

lítiovo-iónová
batéria

Automatické
vypnutie
motora
Motor je zastavený
a elektrické
komponenty sú
napájané z batérií,
vďaka čomu sa šetrí
palivo.
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Opätovné
naštartovanie
motora
lítiovo-iónová batéria

Opätovné
naštartovanie
motora
ISG funguje ako
štartér a potichu
a hladko znova
naštartuje motor.

Výkonová
asistencia
lítiovo-iónová
batéria

Rozjazd/
zrýchľovanie
ISG pomáha motoru
pri rozjazde zo
zastavenia a pri
zrýchľovaní a prispieva
k zníženiu spotreby
paliva.*

dobíjanie olovená
batéria

dobíjanie

rekuperácia

lítiovo-iónová
batéria

Spomaľovanie
ISG využíva energiu
vznikajúcu pri
spomaľovaní na
výrobu elektriny
a efektívne
dobíjanie batérií.

* Činnosť pomocnej funkcie závisí od určitých konkrétnych podmienok, napríklad od stavu batérie.
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Zábavný, aj funkčný
Priestranný interiér
V Suzuki Ignis si môžete vychutnať dostatočný priestor v interiéri. Kompaktný priestor motora ponecháva viac
priestoru pasažierom na predných a zadných sedadlách.

Posuvné zadné sedadlá pre
efektívnejšie využiteľný interiér

páčky ovládania
posúvania

(Výbava GL+ a GLX)

Ľavé a pravé zadné sedadlo sa posúvajú
dopredu a dozadu nezávisle od seba,
takže si môžete vytvoriť priestor na
nohy, batožinu a na rôzne iné situácie.
Zadné sedadlá sa veľmi ľahko posúvajú
zdvihnutím páčky v hornej časti operadiel
alebo pod sedákmi.

Výška sedadla navrhnutá so
zreteľom na komfort
Zvýšená poloha sedenia zjednodušuje
nastupovanie a vystupovanie a zároveň
ponúka vyššie položený bod rozhľadu pre
lepšiu viditeľnosť.

Vyšší zorný uhol

páčky ovládania
sklápania

Suzuki Ignis ponúka minimálny polomer
otáčania 4,7 m, a preto sa s ním ľahko
manévruje aj na úzkych cestách
a parkoviskách. Pneumatiky s veľkým
priemerom a veľká svetlá výška prinášajú
pohodu pri jazde po nerovných alebo
hrboľatých cestách.
2

Okrem kúrenia cez klimatizáciu
si môžete jazdu spríjemniť aj
vyhrievanými sedadlami
s rýchlym ohrevom.

konzole a držiak na nápoje

1.

2.

4,7 m

Minimálna výška: 180 mm
(okrem spojlera pod predným nárazníkom)

4
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4. Držiaky na fľaše v zadných dverách
5. Držiak na nápoje v zadnej konzole

svieti

svieti

bliká

(Štandardná výbava pre GLX, príplatková výbava pre GL+ a GL)

Keď vozidlo ide rýchlosťou približne 60 km/hod. a vyššou a začne sa vychyľovať do strán v jazdnom pruhu,
zapne sa výstražná zvuková signalizácia a na prístrojovom paneli sa rozsvieti svetlo. Vodič je tak upozornený
na vychyľovanie vozidla, ktoré môže byť spôsobené napríklad ospalosťou.

bliká

Výstraha

svieti

bliká

Vodič brzdí

Výstraha

svieti
Zvýšenie brzdnej sily

Pohon 2 kolies: 40,4°
Pohon 4 kolies: 39,9°

19,8°
(okrem spojlera pod
predným nárazníkom)

svieti

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Automatické
pribrzďovanie

Výstraha

3.

prejazdový uhol

zadný nájazdový uhol

Pri opustení vozidla svetlomety ostanú svietiť ešte 10 sekúnd a osvetlia vám cestu k dverám domu. Keď odomknete
dvere vozidla pomocou diaľkového ovládania, stretávacie svetlá a obrysové svetlá sa zapnú a ostanú svietiť ešte
10 sekúnd. S touto praktickou funkciou si posvietite na cestu pod nohami pri príchode k vozidlu.

Výstraha

4.

svieti

Automatické
brzdenie

Signalizácia núdzového zastavenia
Pri náhlom zošliapnutí brzdového pedála pri jazde rýchlosťou
nad 55 km/hod. sa okrem rozsvietenia brzdových svetiel vozidla
automaticky zapnú aj rýchlo blikajúce výstražné svetlá, ktoré
upozornia vozidlá idúce za vami.

bliká

Automatické brzdenie
Keď systém vyhodnotí, že sa riziko zrážky ešte viac zvýšilo, automaticky sa aktivuje silné brzdenie v snahe predísť
zrážke alebo zmierniť jej následky.

3. Vrecká a držiaky na fľaše
v predných dverách

Výstraha

Brzdový asistent
Ak bolo aktivované výstražné brzdenie a vodič zošliapne brzdu, aktivuje sa brzdový asistent a vozidlo začne brzdiť
prudšie.

Pohon 2 kolies: 18,6°
Pohon štyroch kolies: 19,9°

predný nájazdový uhol

(Štandardná výbava pre GLX, príplatková výbava pre GL+ a GL)

Automatické pribrzďovanie
Ak sa zvýši riziko zrážky, vozidlo začne automaticky zľahka brzdiť a zapne sa výstražná signalizácia, ktorá vodiča
upozorňuje na to, aby sa pokúsil zrážke zabrániť.

Veľká svetlá výška

Funkcia Guide me
2. Odkladací priestor v stredovej

Keď vozidlo ide rýchlosťou približne 60 km/hod. a vyššou a začne opúšťať jazdný pruh bez použitia
smeroviek, volant začne vibrovať a na prístrojovom paneli sa rozsvieti výstražné svetlo – vodič je tak
upozornený na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh v dôsledku rôznych faktorov, napríklad nevenovanie
dostatočnej pozornosti ovládaniu vozidla.

(okrem výbavy GL)
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1. Skrinka pred spolujazdcom

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu

Dve kamery rozpoznávajú vozidlá, chodcov a jazdné pruhy pred vozidlom rovnako, ako to robí
ľudské oko. Na základe rôznych informácií, ktoré tieto kamery zaznamenávajú, systém pomáha
predchádzať zrážkam a zmierniť následky zrážky pomocou výstrahy a automatického brzdenia.

Výstraha
Keď systém určí, že existuje riziko zrážky, zapne sa alarm a na prístrojovom paneli sa rozsvieti svetlo.

Vyhrievané sedadlo
vodiča a spolujazdca

Vynikajúca ovládateľnosť a veľmi dobré jazdné vlastnosti

Praktický a ľahko použiteľný úložný priestor

Nabitý pokročilými technológiami a funkciami,
ktoré sa počas jazdy starajú o vyššiu bezpečnosť.

Dvojkamerový brzdový asistent (DCBS) (Štandardná výbava pre GLX, príplatková výbava pre GL+ a GL)

165mm

Veľká svetlá výška 180 mm
dodáva modelu Ignis aj napriek
jeho kompaktným rozmerom
vzhľad autentického SUV.

1

Na bezpečnosti záleží

Všestranný, funkčný, užitočný. Model Ignis vám
vie ponúknuť viac, ako by ste si mysleli.

Výstraha

V závislosti od rôznych faktorov môže byť funkcia týchto dvoch kamier oslabená alebo sa im nemusí podariť zaznamenať určité
objekty. Pri rýchlostiach približne od 5 km/hod. do 50 km/hod. je s týmto systémom možné v určitých situáciách zrážke predísť
(pre chodcov pri rýchlosti približne do 30 km/hod.). V závislosti od detekcie a pohybu objektu sa môže zapnúť len varovná
signalizácia bez aktivovania sprievodného automatického brzdenia. V iných situáciách sa varovná signalizácia môže aktivovať
v rovnakom čase ako automatické brzdenie.

Šesť airbagov
Suzuki Ignis ponúka v štandardnej výbave šesť airbagov vrátane
dvojstupňových predných, bočných a hlavových airbagov.
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Jedinečné
príslušenstvo

Prispôsobte si Ignis vlastným predstavám.

Pre vzhľad v štýle SUV

Farebné doplnky

Vonkajšie príslušenstvo dodá vášmu Suzuki Ignis vzhľad výkonného
terénneho vozidla.

Zlaďte farby exteriéru a interiéru a prispôsobte si svoj Ignis.

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

Fervent Red (ZNB)

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)

White (26U)

* Vozidlo vybavené prednou farebnou mriežkou chladiča, krytmi spätných zrkadiel, polepom
na diskoch a ozdobnými prvkami na boku karosérie.

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

Fervent Red (ZNB)

Dazzling Orange Metallic (QCW)

Medium Gray Metallic (PSG)

* Vozidlo vybavené lamelami na stredných výduchoch klimatizácie, bočnými lamelovými krúžkami,
ozdobou na stredovej konzole a držadlami na vnútornej strane dverí.
* Vozidlo vybavené 16-palcovými leštenými diskami z ľahkej zliatiny, bočnými vonkajšími lištami (veľké), zadným strešným spojlerom, nálepkami na prednej kapote a chrómovou lištou na piatych dverách.
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Pri každej jazde v Suzuki Ignis sa mesto mení
na veľké dobrodružstvo. Každé naštartovanie motora
odhalí hravú osobnosť modelu Ignis a keď s ním raz
začnete jazdiť, nebudete sa ho chcieť vzdať. Vydajte
sa na cesty a objavujte. Alebo sa len nechajte unášať
výhľadom. Nech vás život zaveje kamkoľvek, Suzuki
Ignis sa vždy postará o to, že to bude cesta, na ktorú
sa nezabúda.
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Údaje použité v tomto katalógu majú informatívny charakter. Spoločnosť MSC – Suzuki Slovensko, o. z.,
si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených
a opísaných v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.

www.suzuki.sk

