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Der stod Vitara på verdens første SUV, som blev lanceret i 1988. 
Lige siden har begrebet SUV været tæt forbundet med Suzukis 
eventyrlystne topmodel. Her 30 år efter introduktionen præsen- 
terer vi med stolthed en ny, opgraderet version af Vitara med  
den mest rendyrkede SUV-profil til dato. 

Helt nye turbomotorer, endnu federe udstyr, mere omfattende  
sikkerhedspakke og nyt, kraftfuldt design fejer enhver tvivl af  
banen: Vitara er som skabt til eventyr i den vilde natur og til  
misundelige blikke på villavejen. Kort sagt: Den nye Vitara er  
mere SUV end nogensinde. 

MERE SUV END NOGENSINDE

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Vitara er en fryd for familien, der vil have plads og frihed.  
For her er en råstærk offroader, der snildt klarer hverdagens 
pligter i byen, men også kalder på at blive sluppet løs på landet. 
Og som byder på førsteklasses komfort, sikkerhed og under-
holdning, uanset hvor turen går hen. Det karakterfulde ydre 
danner ramme om et stort bagagerum og en lækker, rummelig 
kabine, som giver alle i bilen masser af udfoldelsesmuligheder 
på farten. Med sin robuste fremtoning, sit bjergtagende design 
og sin eventyrlige SUV-charme svinger Vitara sig ud af mæng-
den af ordinære biler. 

SUV: STÆRKT UNDERHOLDENDE VITARA
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RENDYRKET SUV-DESIGN

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Det nyeste skud på Vitara-stammen er Suzukis mest sikre, avancerede og helstøbte SUV 
til dato. Det karakteristiske design udstråler SUV på fuld kraft, og mange detaljer har da 
også tydelige referencer til Suzukis stolte 4x4-historie. 

Den brede kølerhjelm med de ombukkede kanter giver Vitara en markant fremtoning.  
Kølerhjelmens bukning henover forlygterne giver Vitara sit karakteristiske udtryk, når den 
anskues forfra. På Adventure-modellen er lygterne med LED, der giver fantastisk lys og 
samtidig er energibesparende. De blåtonede lygteglas tilfører fronten et eksklusivt look.  

De nye baglygter er mørke og matcher dermed de sorte ruder, som er standard på Active 
og Adventure-modellerne. 

Vitaras SUV-stil understøttes også af de indbyggede sorte beskyttelseslister i skærmenes 
kanter og langs panelerne, mens kofangeren bag er forsynet med et gråt beskyttelsespanel.

Derudover er Vitara forsynet med tagrælling (Active og Adventure) til enkel montering af 
tagbærersystem.
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Alle Vitara-modeller er udstyret med robuste motorer, der møder behovet for underholdende 
kørsel og effektiv fremdrift. Med valget mellem tohjuls- og firehjulstræk, manuelt gear og 
automatgear samt to forskellige benzinmotorer med hhv. 112 eller 140 hk, kan du sammen-
sætte præcis den drivkraft, miljøvenlighed, køreglæde og økonomi, der passer til dig.

HVAD DRIVER DIG?

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Ny 1.0 BOOSTERJET motor 1  
Boosterjet-motorerne fra Suzuki kombinerer “downsizing” med høj 
effekt og stort drejningsmoment. Den nye 1.0 Boosterjet yder således 
112 hk og har et flot bundtræk på 170 Nm ved 2000 motoromdrejninger.

Ny 1.4 BOOSTERJET motor 2  
I såvel 1.0 som 1.4 Boosterjet sprøjtes benzinen direkte ind i cylinderen,  
hvilket giver bedre muligheder for at kontrollere fyldningen af brænd- 
kammeret til glæde for kraftudvikling og økonomi. Med 1.4 Boosterjet  
udvikler Vitara hele 140 hk og sikrer dig maksimal køreglæde uden at 
sætte benzinøkonomien over styr.

5-trins manuel transmission (1.0-liters Boosterjet 112 hk) 3  
Udvekslingsforholdene i denne gearkasse er designet til både økono-
misk og præstationsorienteret kørsel. Forskellige tekniske tiltag har 
gjort gearskiftet både præcist og komfortabelt.

6-trins manuel transmission (1.4-liters Boosterjet 140 hk) 4  
Denne gearkasse er designet til at håndtere den ekstra belastning fra 
den momentstærke Boosterjet 140 hk med 220 Nm. Udvekslingsforhold-
ene og gearenes indbyrdes placering optimerer økonomien og udnytter 
motorens flade momentkurve.

6-trins automatic-gearkasse (til begge Boosterjet motorer) 5  
Den 6-trins konverter-baserede automatic-gearkasse giver præcis  
kontrol i et bredt udvekslingsområde, den sikrer hurtig respons ved lav 
hastighed, men tilgodeser også acceleration og benzinøkonomi ved  
højere hastigheder.

“Paddles“ (modeller med automatic) 6  
I de automatgearede versioner kan føreren, via såkaldte ”paddles” bag 
rattet, vælge selv at skifte gear manuelt. 

1 3

4

5

6

2
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Vitara er bygget til al slags vejr,  alle typer terræn og alle formål. På vejen har den stabile og 
sikre køreegenskaber, og offroad er den sej nok til at føre dig frem til målet. Til de helt store 
udfordringer fås Vitara med det avancerede firehjulstræk AllGrip Select, der gør Vitara til den 
mest alsidige bil, du kan tænke dig.

KLAR TIL NYE EVENTYR

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Sport 
Forbedrer svingegenskaberne ved at flytte en del af trækkraften til baghjulene, så en 
større del af forhjulenes greb i underlaget er til rådighed for styring. Derudover ændres 
motorstyringen for at optimere såvel drejningsmoment som accelerationskarakteristik.

Snow 
Det optimale valg til kørsel på glat eller løst underlag som f.eks. sne og grus. I tilfælde 
af hjulspind reduceres motorkraften, mens et eller flere spindende hjul nedbremses. 
ESP-systemet sætter desuden hurtigere ind, hvilket giver maksimal stabilitet og 
dermed kontrol til føreren.

Lock 
Kan bruges ved hastigheder op til 60 km/t. Denne indstilling er til at køre fri af sne, 
mudder og sand. Firehjulstrækket låses, hvilket sender drejningsmoment til baghjul- 
ene, mens ESP-systemet optimerer fremkommeligheden ved at nedbremse spindende 
hjul. Ved hjulspind opretholdes motorens moment for maksimal trækkraft.

Hill descent control 
Når du kører i terræn i positionen 
”Lock” og skal ned ad en bakke, kan 
du få hjælp til at komme sikkert ned.
Hvis ikke nedkørslen kan kontrolleres 
sikkert nok, kan du aktivere Hill De-
scent Control, der holder bilens fart 
under kontrol.

Sikre køreegenskaber under alle forhold 
Med AllGrip er du godt hjulpet under alle forhold. Systemet arbejder sammen med  
bl.a. bilens ESP, og du vælger mellem fire indstillinger (Auto, Sport, Snow og Lock)  
ved hjælp af en enkel og let betjent tryk- og drejeknap placeret i centerkonsollen.

Auto 
Bruges under almindelige forhold, hvor systemet prioriterer brændstoføkonomi.  
I tilfælde af dårligt vejgreb skiftes automatisk til firehjulstræk. Desuden er der en 
såkaldt “feed forward”-funktion, der overvåger bl.a. styreudslag, vejforhold og  
gasspjældsåbning. Systemet kan dermed ‘forudse’ situationer med dårligt vejgreb  
og koble baghjulene ind, før hjulspind opstår.
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LÆKKERIER DER LETTER HVERDAGEN
Den nye Vitara er mere veludstyret end nogensinde. Ikke mindst i top- 
udgaven Adventure, der byder på en lang række lækkerier. Den er kort  
sagt proppet med udstyr helt op til det el-betjente panorama soltag.

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Adventure-modellen er udstyret med det lækre panoramasoltag, der er el-betjent. 1  

Instrumentbordet er udført i et blødt materiale, der tilfører interiøret en lækker følelse af kvalitet. 2

Et midterarmlæn med opbevaringsboks er standard i Active og Adventure.  3  

Adventure-modellen er udstyret med nøglefri betjening af dørenes låse samt en startknap til motoren.  
Med dette system kan bilen låses op og i på dørhåndtaget og på bagklappen, når blot nøgleenheden er  
tæt på. Inde i kabinen kan bilen startes med et enkelt tryk på startknappen. Det gør det overflødigt at  
tage nøglen op af lommen. 4  

Vitara er en praktisk og brugbar bil med masser af plads i bagagerummet og med splitbagsæde, der udvider 
kapaciteten til 710 liter (VDA). 5  

I Adventure-modellen er de store støttende sæder forsynet med et indtræk i russkindsstof og læder. 6

Klimaanlæg er standard i Active og Exclusive. Sæt temperaturen og anlægget finder ud af resten. 

1

5

6

2 3 4
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Apple CarPlay via multimediesystem.

FREMRAGENDE FORBINDELSER

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.
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Multimediesystem med smartphone-integration  1    
(Active og Adventure)
På den 7 tommer store trykfølsomme farveskærm kan du let 
og intuitivt styre alle bilens multimedieenheder. Skærmen er 
inddelt i felter svarende til kontrol af lydanlæg, håndfri mobil- 
telefoni, navigation og forbindelse til smartphones. 
Er din smartphone kompatibel med Apple Carplay™ (iPhone), 
Andro id Auto™ eller MirrorLink™ kan du betjene applikationer 
på din smartphone via multimedieskærmen. Ved f.eks. at 
forbinde din kompatible iPhone med et USB-stik kan du via 
CarPlay™ foretage telefonopkald, aflytte musik og navigere 
samt sende og modtage sms’er. Det hele kan foregå via  
stemmestyring eller ved at trykke på skærmen. 

DAB+
Foruden den indbyggede FM radio råder Vitara over en DAB+ 
modtager, som muliggør at lytte til en række nye digitale  
radiostationer.

Navigation med SD-kort (Adventure)  2
Et SD-kort med kortinformationer er indsat i toppen over  
multimedieskærmen. Vejkortet kan vises i 2D- og 3D format 
for lettere og mere intuitiv navigation.

Bakkamera (Active og Adventure)  3
Når du sætter bilen i bakgear, bruges multimedieskærmen til 
at vise bakkameraets optagelse.

Nyt informationsdisplay  4     
Det avancerede informationsdisplay har en 4-farvet LCD-
skærm og befinder sig centralt i mellem speedometer og  
omdrejningstæller. Det dynamiske display illustrerer visuelt  
en bred vifte af funktioner, som f.eks. motorens ydelse,  
bilens G-påvirkning, brændstofforbrug samt accelerationer  
og nedbremsninger.

Regnsensor (Adventure)  5
Vinduesviskerne er tilkoblet en regnsensor, der tænder  
og slukker for viskernes funktion samt regulerer visker- 
hastigheden efter regnens intensitet.

Apple CarPlay og iPhone er et registreret varemærker, der tilhører Apple Inc. 
Apple CarPlay er tilgængelig i de lande, der er oplyst i følgende link:  
http://www.apple.com/ios/feature/-availability/#applecarplay-applecarplay 

En liste med Apple CarPlay-kompatible iPhone-modeller kan ses her:  
http://www.apple.com/ios/carplay/ 

Bluetooth er et registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

1 4

2 4

3 5
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AVANCERET UDSTYR LETTER KØRSLEN

Foto viser Suzuki Vitara Adventure.



Monitoreret områdeMonitoreret område

Overvåget område (ca. 20 meter Overvåget område (ca. 20 meter

Advarsel!

100 km/t
(valgt hastighed)

100 – 80 km/t 80 km/t Forankørende

80 – 100 km/t (valgt hastighed)

80 km/t 

Forankørende væk

*  Der er en grænse for evnen hos et monokulært kamera, en lasersensor og en radar til at opdage  
forhindringer, baner og trafikskilte. Der tale om  assistent-systemer, ansvaret for at køre sikkert  
påhviler fortsat føreren af bilen. 

**  Afstanden mellem køretøj og køretøj varierer afhængigt af køretøjets hastighed.
***  Aktiv fartpilot med Stop & Go vil blive annulleret og bremsen frigives efter 2 sekunder fra fuldt stop. 17

Rear cross traffic alert* (Adventure og AllGrip)
Ved hastigheder på op til 8 km/t i bakgear,  
benyttes køretøjets to bagved monterede side- 
radar sensorer, til at assistere og hjælpe føreren, 
ved at advare om nærliggende køretøjer på begge 
sider af køretøjet, når der bakkes ud af parkering-
spladser. Hvis der opdages et køretøj, får føreren 
både en visuel advarsel via informationsdisplayet 
og en advarselslyd/-alarm. Dette hjælper 
chaufføren til at manøvrere mere sikkert ud af 
parkeringspladser, hvor der er nedsat udsyn på 
begge sider af køretøjet.

Aktiv fartpilot* (Adventure og AllGrip) 
Aktiv fartpilot (ACC) er en intelligent fartpilot, der er koblet til bilens radar. 
Systemet udnytter, at radaren hele tiden måler afstanden til den foran- 
kørende. Hvis bilen foran kører langsommere, sænker ACC automatisk  
farten for at holde den rigtige sikkerhedsafstand (3 forskellige niveauer  
kan vælges**). Når der er fri bane, øges farten igen (fra ca. 40 km/t), til  
den valgte hastighed

Stop & Go*  
(kun i forb. med 6 trins automatgearkasse på Adventure og AllGrip)
På toppen af den aktive fartpilot hjælper Stop & Go-funktionen føreren af 
bilen med at accelerere og bremse, samtidig med at der sikres en sikker  
afstand til køretøjet foran. Den aktive fartpilot med Stop & Go kan endda 
bremse bilen helt til stilstand – en behagelig support til føreren ved f.eks. 
køkørsel.***

Bakkamera (Active & Adventure) 
Når bilen sættes i bakgear, bruges multimedie- 
skærmen til at vise bakkameraets optagelse.

Parkerings-sensorer for og bag (Adventure)
Ultrasoniske sensorer i for- og bagkofangeren  
registrerer eventuelle forhindringer og udsender 
advarsler i form af akustiske signaler og visueller 
symboler, der vises på informationsdisplayet.

Kabine med kollisionszoner for optimal beskyttelse 
Kabinen er bygget efter Suzuki‘s TECT-koncept 
(Total Effective Control Tecnology). Den yder solid 
strukturel beskyttelse med kollisions-zoner, der 
modtager og fordeler kollisionsenergien.

7 Airbags
Airbag-systemet omfatter SRS-frontairbags i fører- 
og passagerside, to SRS-sideairbags, to SRS-gardin- 
airbags og en knæ-airbag til føreren.

1. Hastigheden holdes konstant
Hvis der er tilstrækkelig stor afstand til den forankørende bil, holder Vitara den hastighed,  
der er programmeret ind.

2. Hastigheden sænkes
Hvis bilen foran kører langsommere, reduceres til samme hastighed, som derefter holdes for 
at bevare en passende sikkerhedsafstand. 

3. Hastigheden øges
Skifter den forankørende bil vognbane, og registrerer radaren, at der er fri bane, vendes 
automatisk tilbage til den valgte hastighed.
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ASSISTERET SIKKERHED
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Blindvinkel-advarsel* (Adventure og AllGrip) 
Vognbaneændring ved hastigheder over 15 km/t gøres 
sikre ved hjælp af to bagtil monterede side-radar  
sensorer, der er i stand til at registrere køretøjer, der 
er placeret i eller nærmer sig i en af de blinde vinkler 
på begge sider af køretøjet. Når andre køretøjer 
nærmer sig eller befinder sig i en blind vinkel bagved 
(på højre- eller venstre side af bilen), lyser et advarsels- 
LED-ikon i det relevante udvendige spejl.  Hvis føreren 
af bilen tilmed indikerer eller indleder et vognbane-
skift, ledsages det oplyste advarsels-LED-ikon af en 
advarselslyd/-alarm.

Automatisk nødbremse* (Adventure og AllGrip)
Ved hjælp af to sensorer (DSBS) – et monokulært kamera 
og en laser –registrerer Vitara om der er risiko for at 
påkøre en bil eller en fodgænger forude. Afhængig af 
situationen reagerer systemet på en af tre følgende 
måder:

1. Advarsel
Ca. 3 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden) 
lyder et akustisk advarselssignal.

2. Bremseassistance
Ca. 1,2 sekunder før kollisionen (afhængig af hastig- 
heden) lyder det akustiske signal, og bremsetrykket 
øges automatisk som hjælp til føreren, der træder på 
bremsen.

3. Automatisk bremsning
Ca. 1 sekund før kollisionen (afhængig af hastigheden)  
lyder det akustiske signal, og systemet bremser  
automatisk.

Vognbaneassistent med aktiv Force-back (Adventure og AllGrip) 
Systemet “Lane Departure Warning Function” er aktivt ved has-
tigheder over cirka 60 km/t. Systemet registrerer vejstriberne 
forude med det formål at kunne give en advarsel, hvis bilen 
krydser striberne uden at blinklyset er aktiveret. Advarslerne 
kommer i form af vibrationer i rattet og et blinkende signal i  
instrumentpanelet. Ved hastigheder mellem 60 og 160 km/t  
genkender kameraet vognbanen ud fra vejstriber. Hvis systemet 
tolker, at bilen krydser linjerne - eller viger ud af vognbanen 
 – vil bilen automatisk hjælpe føreren til at holde bilen i vogn- 
banen, ved at det elektriske styretøj aktivt leder styringen  
ind/retur i vognbanen.

Slingre-advarsel (Adventure og AllGrip) 
Systemet “Weaving Alert Function” er aktivt ved hastigheder 
over cirka 60 km/t. Hvis bilen begynder at slingre i vognbanen, 
udsender systemet en akustisk alarm, og et advarselssymbol 
blinker i instrumentpanelet. Formålet er at gøre føreren opmærk- 
som på slingrende kørsel, der kan være tegn på træthed eller 
uopmærksomhed.

Skiltegenkendelse (Adventure og AllGrip)
Dette system bruger det monokulære kamera til at overvåge  
vejen for trafikskilte. Når det registrerer vejskilte såsom has-
tighedsgrænser, overhaling forbudt eller indkørsel forbudt, viser 
det skiltet på informationsdisplayet, som hjælp for at påminde 
føreren, hvilke vejskilte bilen har passeret. Når flere skilte regis-
treres, kan der vises op til tre skilte samtidigt.

Vejskilte genkendelse.  Viser vejskilt efter at det er passeret.*  Der er en grænse for evnen hos et monokulært kamera, en lasersensor og en radar 
til at opdage forhindringer, baner og trafikskilte. Der tale om  assistent-systemer, 
ansvaret for at køre sikkert påhviler fortsat føreren af bilen. 

Monitoreret område

Overvåget område. (ca 50 meter)

Monitoreret område

Advarsel!

1

2

3

Monitoreret område

Overvåget område. (ca 50 meter)

Monitoreret område

Advarsel!

1

2

3

Monitoreret område

Overvåget område. (ca 50 meter)

Monitoreret område

Advarsel!

1

2

3
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ACTIVE (som CLUB-modellen plus)CLUB

1  17” alufælge (grå-lakeret). 2  Multimediesystem med 7” farveskærm. 3  Klimaanlæg.

1 12 23 3

1  16" stålfælge med heldækkende kapsler. 2  Ratbetjent CD-radio og Bluetooth. 3  Aircondition.

Sædebetræk i stof Sædebetræk i stof 
med hvide syninger

■■■ Aircondition
■■■ Fjernbetjent centrallås
■■■ El-betjente sideruder foran
■■■ El-betjente sidespejle
■■■  CD radio med ratbetjent Bluetooth  
tilhåndfri mobil telefoni

■■■ Multijusterbart rat
■■■ Højdejusterbare forsæder

■■■ LED baglygter
■■■ Hill-Hold funk tion
■■■ Splitbagsæde
■■■ 7 airbags med cut-off i passagerside
■■■ ESP/TCS og ABS
■■■ Selestrammere for og bag (yderste pladser)

■■■ Klimaanlæg
■■■ Multimediesystem med DAB+ radio, 
bakkame ra og Apple CarPlay/Android Auto

■■■ El-betjen te sideruder for og bag
■■■ Varme i sidespejle og sædevarme foran
■■■ Læderrat og sorte ruder bag
■■■ Tagræling (sølvfarvede)
■■■ 17" alufælge (grå-lakeret)

■■■ Fartpilot med hastighedsbegrænser
■■■ Informationsdisplay med 4-farve skærm
■■■ LED kørelys
■■■ Tågelygter foran
■■■ Lakerede sidespejle og dørhåndtag
■■■ Midterarmlæn med boks foran
■■■ 6-slidset kølergrill med krom
■■■ Kromliste ved kørelys og i kofanger
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1  17” alufælge (sort/sølv design). 2  Panorama-soltag (el-betjent). 3  Parkeringssensor. 4  Navigation. 5  Bakkamera.

1 2 3 4 5

ADVENTURE (som ACTIVE-modellen plus)

Sædebetræk 
i ruskindsstof/læder

■■■ Panorama-soltag (el-betjent)
■■■ Indtræk i ruskindsstof/læder
■■■ Nøglefri betjening og tryk-knap start 
■■■ Regnsensor til forrudeviskere
■■■ P-sensor for og bag
■■■ Navigation i multimediesystem
■■■ Sidespejle med blinklys og fold-ind funktion
■■■ LED nærlys (automatisk)

■■■ Analog ur i instrumentpanel
■■■ 17" alufælge (sort/sølv design)
■■■ Automatisk nødbremse (AEB)
■■■ Aktiv fartpilot (ACC)
■■■ Vognbaneassistent med force-back
■■■ Slingreadvarsel
■■■ Skiltegenkendelse, blind vinkel advarsel  
og Rear Cross Traffic Alert
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1  Skidplates 2  Lædersæder 3  Medium soundsystem + upgrade kit 4  18" alufælge, sort/poleret 5   18" alufælge, silver  6   Trinbrædder  7  Anhængertræk  8  Tagspoiler 9  Ur, kanji design

Sæt dit personlige præg på din Vitara. 
Se hele tilbehørsprogrammet på 

suzuki.dk eller få flere infor mationer 
hos forhandleren.

PERSONALISERING

1 2

3

4 5 6 7 8
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Superior White (26U)    

Silky Silver Metallic (ZCC) Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)  Cool White Pearl (ZNL)    Galactic Gray Metallic (ZCD)     

Bright Red (ZCF)   

Galactic Gray Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Bright Red / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H) 

Solar Yellow Pearl Metallic /  
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Ice Grayish Blue Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Solar Yellow Pearl Metallic /  
Superior White (DBG)

Savanna Ivory Metallic /  
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

PEARL & METALLIC 
FARVER

TO-FARVET 
(Active & Adventure) 

STANDARD FARVER

Pearl og metallic farver 
mod merpris



SPECIFIKATIONER
Motor 1.0 Boosterjet 1.4 Boosterjet

Type 3-cylindre, 12 ventiler, DOHC, kædetræk og VVT 4-cylindre, 16 ventiler, DOHC, kædetræk og VVT

Boring x slaglængde, mm 73 x 79,5 73,0 x 82,0

Slagvolumen, ccm 998 1.373

Kompressionsforhold 10,0:1 9,9:1

Antal HK (kW) omdr. pr. minut 112(82)/5.500 140(103)/5.500

Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut 5 MT (170/2.000-3.500) & 6 AUT (160/1.800-4.000) 220/1.500-4.000

Indsprøjtningsanlæg Direkte indsprøjtning og turbo med wastegate Direkte indsprøjtning og turbo med wastegate

Oktanbehov 95 blyfri 95 blyfri

Emissionsstandard Euro 6 Euro 6

Præstationer

5 MT 5 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4 WD) 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4WD)

Tophastighed, km/t 180 180 180 180 200 200 200 200

0-100, km/t, sek 11,5 12,5 12,0 13,0 9,5 9,5 10,2 10,2

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm

5 MT 5 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4 WD) 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4WD)

Lav hastighed (by), km/l 15,0 12,7 12,6 10,8 13,6 12,2 11,5 11,2

Mellem hastighed (forstad), km/l 17,8 14,6 15,7 13,6 16,5 14,3 14,9 13,9

Høj hastighed (landevej), km/l 18,3 15,8 17,0 14,7 17,6 15,1 16,5 15,1

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l 14,6 12,8 13,7 12,0 14,2 12,1 13,2 11,8

Blandet kørsel, km/l 16,3 14,0 14,8 12,9 15,5 13,4 14,1 13,0

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel) 139 162 153 176 146 169 160 174

Energiklasse

Transmission

5 MT 5 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4 WD) 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4WD)

1. gear 3,545 4,666 3,545 4,666 3,615 4,044 3,615 4,044

2. gear 1,904 2,533 1,904 2,533 1,954 2,371 1,954 2,371

3. gear 1,233 1,555 1,233 1,555 1,275 1,556 1,275 1,556

4. gear 0,885 1,135 0,885 1,135 0,942 1,159 0,942 1,159

5. gear 0,690 0,859 0,690 0,859 0,794 0,852 0,794 0,852

6. gear – 0,685 - 0,685 0,674 0,672 0,674 0,672

Bakgear 3,250 3,393 3,250 3,250 3,481 3,193 3,481 3,193

Differentiale 4,687 3,683 4,687 3,683 4,312 3,502 4,312 3,502

Vægt

5 MT 5 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4 WD) 6 MT 6 MT (4WD) 6 AUT 6 AUT (4WD)

Køreklar vægt, personbil, kg 1.160 1.205 1.230 1.280 1.195 1.220 1.270 1.295

Totalvægt, kg 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730

Max anhængervægt m. bremse, kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Max anhængervægt u. bremse, kg 400 400 400 400 400 400 400 400

Km/l og CO2 udledning er iflg. ny WLTP-testmetode. De oplyste værdier er derfor i hen-
hold til den nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm, og i sammenligning med 
den tidligere EU-norm kan forbruget se ud til at være steget. Men det er kun testmeto-
den – og ikke bilerne – der er ændret, så i praksis er forbruget det samme som tidligere. 
Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og –måde og 
kan afvige fra det oplyste. Energimærke er anført iht. det aktuelt foreliggende energi-
mærknings-bekendtgørelses-lovforslag (som vedr. WLTP-testede biler til ikrafttrædelse 
pr. 1/1-2019). Ved redaktionens slutning var lovforslaget endnu ikke endeligt vedtaget.

ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG.

Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

AllGrip = 4WD system med 4 indstillinger. (Auto, Sport, Snow og Lock)

Chassis

Styretøj Tandstang med elektronisk servo

Hjulophæng, for Uafhængig McPherson med
krængningsstabilisator

Hjulophæng, bag Torsionsaksel og skruefjedre

Bremser, for Ventilerede skiver

Bremser, bag Skiver

Dæk (CLUB) 215/60 R16

Dæk (ACTIVE & ADVENTURE) 215/55 R17

Dimensioner

Udvendig længde, mm 4.175

Udvendig bredde, mm 1.775

Udvendig højde, mm 1.610

Akselafstand, mm 2.500

Sporvidde for, mm 1.535

Sporvidde bag, mm 1.505

Frihøjde, mm 185

Venderadius, m 5,2

Antal siddepladser 5

Tankkapacitet, VDA liter 47

Bagagerum, liter (til loft) 1.120

Bagagerum med nedfældet bagsæde,
VDA liter (til rudekant) 710

Bagagerum (max volumen), VDA liter 375

Garanti

Mekanisk garanti 3 år/100.000 km

Rustgaranti 12 år



STANDARDUDSTYR
Club Active Adventure

7 airbags ● ● ●

Airbag cut-off i passagerside ● ● ●

ESP og traction control ● ● ●

ABS med EBD ● ● ●

Bremseassistent ● ● ●

Pedalsikkerhedssystem ● ● ●

Servostyring (elektrisk) ● ● ●

TPMS (dæktryksovervågning) ● ● ●

Hill-hold funktion (kun manuelt gear) ● ● ●

Hill Descent Control – kun 4WD kun 4WD

Højtmonteret stoplys ● ● ●

Tågebaglygte ● ● ●

Tågelygter, for – ● ●

Traffic Sign Recognition (TSR) via infodisplay – kun 4 WD ●

Børnesikrede bagdøre ● ● ●

ISOFIX beslag til 2 barnestole ● ● ●

Startspærre ● ● ●

Kollisionssikring af sidedøre ● ● ●

Højdejusterbare nakkestøtter ● ● ●

Trepunktssikkerhedseler, på alle pladser ● ● ●

Højderegulerbare sikkerhedseler, for ● ● ●

Selestrammere, for ● ● ●

Selestrammere, bag/yderste pladser ● ● ●

Selealarm på fører- og passagersæde ● ● ●

Selealarm på bagsæde, lysindikation ● ● ●

Højderegulerbare forlygter ● ● auto

Multi-reflektor halogenforlygter ● ● –

LED nærlys med aut. niveauregulering – – ●

LED baglygter ● ● ●

Kørelys ● LED LED

Automatisk nærlys, for og bag – – ●

Aktiv fartpilot (ACC)* – kun 4WD ●

Nødbremsesystem (AEB) med laser og kamera  
(bil og fodgængergenkendelse) – kun 4WD ●

Vognbaneassistent (med aktiv force-back) og slingreadvarsel – kun 4 WD ●

Club Active Adventure

16" stålfælge med heldækkende hjulkapsler ● – –

17" alufælge (grå-lakeret) – ● –

17" alufælge (sort/sølv design) – – ●

Lakerede dørhåndtag og sidespejle – ● ●

Kølergrill (sort) ● – –

Kølergrill m/krom samt krom garnish v/kørelys og kofanger – ● ●

Sorte skærmkanter og sideskørter ● ● ●

Beskyttelsespaneler, for og bag ● ● ●

Tagræling, alu-look – ● ●

Tonede ruder ● ● ●

Mørktonede ruder, bag – ● ●

Indvendigt udstyr Club Active Adventure

Krom/alufinish på dørhåndtag, luftdysser og midterkonsol – ● ●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere ● ● ●

Passagerfartgreb, 1 for og 2 bag ● ● ●

Midterkonsol med 2 kopholdere, for ● – –

Midterarmlæn med 2 kopholdere, for – ● ●

Læderrat – ● ●

Lys i fodbrønd, handskerum og bagagerum – ● ●

Solskærme ● – –

Solskærme med make-up spejl, billetholder og lys – ● ●

Kabinelys og kortlamper ● ● ●

Kortlomme bag på passagersæde ● ● ●

Hattehylde ● ● ●

Posekrog i bagerum ● ● ●

Dobbelt bund og 12V stik i bagagerum – ● ●

Indtræk i stof ● – –

Indtræk i stof med hvide syninger – ● –

Indtræk i ruskindsstof/læder – – ●

Funktionelt udstyr Club Active Adventure

Aircondition ● – –

Automatisk aircondition (klimaanlæg) – ● ●

Fjernbetjent centrallås ● ● ●

Trykknap start og nøglefri betjening af låse og tænding –    – ●

Automatisk stop/start af motor ● ● ●

El-betjente sideruder, for og bag kun for ● ●

El-betjente sidespejle ● – –

El-betjente sidespejle med varme – ● ●

Club Active Adventure

Fold-ind sidespejle med blinklys – – ●

Blind vinkel advarsel – kun 4 WD ●

Fartpilot med hastighedsbegrænser og ratkontakter – ● ●

Info-display (udetemperatur, forbrug, gearskifte og ur) ● 4-farvet 4-farvet

Integreret CD-radio med MP3 og USB-indgang ● – –

Multimediesystem med radio og DAB+ (7" touchskærm) – ● ●

Bluetooth samt håndfri kontakter til mobiltelefon ● ● ●

Bakkamera – ● ●

Navigation (på dansk) – – ●

Forberedelse til Apple CarPlayTM,  MirrorLinkTM og  
Android AutoTM **

– ● ●

Ratkontakter til betjening af audio ● ● ●

Dørhøjttalere, for og bag 4 4 4

2 diskantenheder – – ●

Varme i forsæderne, 2 trin – ● ●

Højdejusterbare forsæder ● ● ●

Højde- og teleskopjustering af rat ● ● ●

Splitbagsæde, 60/40 ● ● ●

12V strømudtag i bagagerum – ● ●

12V strømudtag i midterkonsol ● ● ●

Dag/nat bakspejl med antiblænd ● ● ●

Fjernbetjent benzinklapåbner ● ● ●

Bagrudevisker med interval ● ● ●

Justerbar viskerrobot ● ● –

Regnsensor, for (automatisk viskerfunktion) – – ●

Parkeringssensor for og bag – – ●

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) – kun 4 WD ●

Analogt ur i instrumentbord – – ●

Panorama soltag (el-betjent) – – ●

**  Vær opmærksom på, at det ikke er alle Smartphones/ Tablets der er kompatible med Android Auto™, 
MirrorLink™ og Apple CarPlay™. Benyttelse af App’s sker udelukkende via mobiltelefonen.  
Dataforbrug forudsætter at bruger har mobilabonnement tilknyttet med mobildataforbrug. 
 
Android Auto™ er et registreret varemærke der tilhører Google inc. Eksempler på tjenester er Google 
Maps™ og Google Search™. Du henter app'en Android Auto på Google Play™. Android Auto passer til  
de fleste smartphones med Android 5.0+. Android Auto er dog ikke introduceret i Danmark endnu.  
Se yderligere her: www.android.com/auto 
 
MirrorLink™ er et registreret varemærke, der tilhører Car Connectivity Consortium LLC. Ønsker du at 
benytte Mirrorlink, kan du se en liste med kompatible smartphones og app’s her: www.mirrorlink.com 
 
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke af Apple Inc. Liste over kompatible iPhones kan ses her:  
www.apple.com/ios/carplay/* Stop & Go kun i forbindelse med 6-trins automatgear på Adventure og AllGrip.

Sikkerhedsudstyr Funktionelt udstyrUdvendigt udstyr



Suzuki Bilimport Danmark A/S
Unionsvej 16, 4600 Køge

BROC 00 VITA 19

Alle oplysninger og illustrationer er baseret på den udførelse af bilerne, som var gældende ved brochurens endelige 
redigering (januar 2019), Modelprogram, tekniske data og udstyrsspecifikationer kan ændres uden forudgående var-
sel. Nærmere oplysninger fås hos Suzuki-forhandlerne. Bemærk at fotos i denne brochure kan vise biler med udstyr 
eller ekstraudstyr, der ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl.

www.suzuki.dk

SUZUKI VITARA. MERE SUV END NOGENSINDE


