NY BALENO.
NÅR MODSÆTNINGER MØDES
Den ny Suzuki Baleno inviterer dig indenfor i en ny verden, hvor modsætninger
mødes. Flot design betyder traditionelt det modsatte af god plads. Langt på
literen er sædvanligvis det modsatte af høj ydelse. Og rimelig pris det modsatte
af luksusudstyr. Men i den ny Baleno får du alt det, du aldrig før har kunnet få i
én og samme bil.
Trods Balenos lave, smarte linjer er der masser af plads i både kabine og
bagagerum. Benzinøkonomien er fremragende, selvom motorerne byder på
masser af kraftoverskud. Og ikke mindst så byder Baleno på udstyr, du normalt
skal op i luksusklassen for at finde, f.eks. Radar Brake Support, bi-Xenon
forlygter, bakkamera og meget andet. Og det er uden at sprænge budgettet.
Modsætninger mødes i den nye Suzuki Baleno, der har usædvanlig meget at
byde på.
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Foto viser Baleno Exclusive.
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NÅR STØRRELSE MØDER STIL
Balenos lave, smarte linjer og klasseledende kabineplads er opnået ved hjælp af
en helt ny og unik karrosseriplatform. Den er bygget af færre komponenter, men
er stærkere og lettere end nogensinde.
Motorrummet er reduceret til gavn for pladsen i kabinen, og den lange
akselafstand sikrer suveræn plads på bagsædet. Samtidig har Baleno – blandt
andet takket være det pladsbesparende baghjulsophæng – også klassens største
bagagerum på hele 355 liter.

Foto viser Baleno Exclusive.
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NÅR ØKO
MØDER YDELSE
Kraftfuld fremdrift med et lille benzinforbrug lyder
som klassisk ønsketænkning. Men Baleno er en ny og
lettere konstruktion med en meget lav vindmodstand.
Motorerne er tilsvarende lette og brændstofeffektive.
Derfor kan Baleno levere, hvad du ønsker.
Baleno fås endda også med et helt nyudviklet mildhybrid system. Systemet sætter så at sige strøm til
Dualjet benzinmotoren med det formål at assistere
og aflaste denne ved igangsætning og acceleration.
En integreret starter-generator fungerer som en lille
el-motor, og et lithium-ion batteri opsamler gratis
energi fra nedbremsninger, der så kan genbruges
ved acceleration. Efter et automatisk stop sørger
el-motoren også for en nærmest lydløs genstart af
motoren.

Foto viser Baleno Exclusive.
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MASSER AF UDSTYR
Baleno introducerer et helt nyt niveau for sikkerhed og
luksus i klassen.
Moderne og vigtigt sikkerhedsudstyr er til rådighed
allerede på mellemste udstyrsniveau Active. Det vil
sige automatisk nødbremse (Radar Brake Support),
hastighedsbegrænser og aktiv fartpilot.
Luksusudstyr sjældent for klassen hører naturligt med
i Balenos program. På Exclusive-niveau findes f.eks.
fuldautomatisk klimaanlæg, multimedieanlæg med
navigation og bakkamera samt nøglefri betjening og
ikke mindst de effektive bi-Xenon forlygter.
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Foto viser Baleno Exclusive.
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Multimediesystem med smartphone-integration*
(Exclusive)
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 mobiltelefoni,
navigation og forbindelse til smartphones. Er din smartphone
kompatibel med Apple Carplay™ (iPhone), Android 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.

1

2

3

1 Opkobling af iPhone
Med applikationen Apple CarPlay* og et USB-kabel kan du overføre
bruger-grænsef laden fra din kompatible iPhone til bilens multimedieskærm. Herefter kan du betjene dine app‘s via stemmestyring
eller ved at trykke på skærmen.

2 Bakkamera (Exclusive)
Når du sætter bilen i bakgear, bruges multimedieskærmen til at
vise bakkameraets optagelse.

3 Navigation MED SD-KORT (Exclusive)
*A
 pple 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.

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 på dansk.

Elegant og brugervenligt
instrumentpanel
Balenos lave og smarte ydre afspejles i det
indre af instrumentpanelet, der visuelt understreger den brede og rummelige kabine. Panelets
elegant integrerede midtersektion indeholder den
store multimedieskærm og et kontrolpanel for
ventilation og aircondition.

Avanceret informationsdisplay
Fra førersædet lægger man straks mærke til det 4,2 tommer store
LCD-farvedisplay i midten af instrumentbordet (Exclusive-modeller).
Dette avancerede informationsdisplay formidler klart og tydeligt
data om bilens status og funktioner som f.eks. motorydelse og
brændstoføkonomi.

Aktuelt og gennemsnitligt brændstofforbrug.

Aktuel G-påvirkning.

Aktuel motorydelse
og drejningsmoment.

Aktuel og tidligere
gennemsnitshastighed.

Aktuelle accelerations- og
nedbremsningsværdier.

Litium-ion-batteri effekt-/
lade-status (Mild Hybrid)

LUKSUSKABINE OG KOMMANDOCENTRAL

Læderrat med Bluetooth

’Guide me light’

Klimaanlæg og aircondition

I Baleno er læderrat med betjening af Bluetooth til håndfri
mobiltelefon altid standard. I Active- og Exclusive-modellerne
har rattet også betjening af den radarbaserede aktive fartpilot,
der selv holder afstand til forankørende.

En standard-feature i alle udstyrsvarianter er ’Guide me light’, hvor
nærlyset kan holdes kortvarigt tændte for at guide dig til og fra
bilen, når det er mørkt. Kan programmeres fra 10-30 sekunder.

Alle Baleno-varianter er udstyret med aircondition.
Et fuldautomatisk klimaanlæg er til rådighed på Exclusive-niveau.
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Suveræn plads på bagsædet
Takket være en helt ny platform kan
Suzuki Baleno tilbyde en klasseledende
rummelighed. Benpladsen på bagsædet
er suveræn, og der er blevet plads til brede
døråbninger, som tillader komfortabel
ind- og udstigning. Kabinens bredde og
højde sikrer god komfort til fem voksne
personer, og overalt i kabinen findes muligheder for opbevaring af ting, som er
gode at have med på rejsen.

HØJ SCORE PÅ DE INDRE VÆRDIER
Største bagagerum i klassen
Med sine 355 liter* er Balenos bagagerum det største i klassen.
Rummet er i alle modelversioner udstyret med dobbelt bund i form
af en fleksibel, udtagelig plade, der kan placeres i to højder. I øverste
position danner den sammen med de nedfældede bagsæder et plant
lastrum. Med den forhøjede bund bliver det i øvrigt lettere at løfte
f.eks. indkøbsposer ind og ud af bilen. Samtidig kan rummet under
pladen bruges til skjult opbevaring.

*Målt efter VDA-metoden.
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Foto viser Baleno Exclusive.

1.0 Boosterjet

1.2 Dualjet

Denne kompakte motor er nyudviklet af Suzuki
med ’downsizing’ for øje. Med kraftfuld turbolader og direkte benzinindsprøjtning udvikler den
flere hestekræfter og har et kraftigere drejningsmoment end traditionelle motorer med langt
større slagvolumen.

Suzukis unikke Dualjet-teknologi repræsenterer det ypperste inden for optimering af den
klassiske sugemotor. Teknologien forener høj
ydelse med lavt benzinforbrug. Ved hjælp af to
indsprøjtningsdyser pr. cylinder (’dual jet’) opnås
en hurtigere og finere forstøvning af benzinen.
Samtidig er motoren modificeret på en lang
række punkter for at kunne tåle en hårdere kompression, hvilket giver højere effekt og en bedre
udnyttelse af benzinen.

En højtryks brændstofpumpe fører benzinen frem
til brændkammeret, hvor det forstøves gennem
højtryksindsprøjtningsdyser. En konkavt udformet
stempeltop optimerer benzinfyldningen, og en
elektronisk styret turbolader tvangsfodrer kammeret med ekstra luft. Resultatet er en effekt på
hele 112 HK og et solidt moment på 170 Nm nede
fra 2.000 og op til 3.500 motoromdrejninger.

Dualjet-motoren i Baleno på 1,2 liter yder 90hk.
Netop denne effektive motor kan kombineres
med Suzukis mild-Hybrid system, hvor bland andet det effektive Stop/start system også indgår.

KRAFTFULD OG ØKONOMISK FREMDRIFT

5 trins manuel transmission

Automatisk CVT-gear*

6-trins automatgear

Udvekslingsforholdene i denne gearkasse er designet til både
økonomisk og præstationsorienteret kørsel. Forskellige tekniske
tiltag har gjort gearskiftet både præcist og komfortabelt.

Til Dualjet 90hk motoren findes der et trinløst automatisk
gearskifte, som fungerer via en variabel udveksling, med
mulighed for at vælge sport-mode funktion.

6-trins automatgear er konverter baseret og fås i kombination
med 1,0 Boosterjet 112hk og Exclusive udstyrsniveauet.
Via ”paddles” placeret på rattet, kan føreren tilmed gribe
manuelt ind i gearskifteforløbet.

*tilvalg til Comfort-/ og Exclusive modellerne, som kan bestilles mod merpris.
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Foto viser Baleno Exclusive.

Mild hybrid
– vi har sat strøm til vor
benzinmotor

En kompakt el-motor kombineret med et lithium-ion-batteri assisterer forbrændingsmotoren
I bestræbelserne på at opnå en stadig bedre udnyttelse af brændstoffet har Suzuki udviklet et mild hybridsystem. Systemet fås til Baleno
Exclusive i kombination med den i forvejen økonomiske Dualjet 1.2-motor. Mild hybrid omfatter en integreret start-generator (ISG, der er en
lille el-motor) og et højeffektivt lithium-ion-batteri. El-motoren assisterer Dualjet-motoren i fremdriften og fungerer desuden som startmotor
og generator. Mild hybrid systemet er perfekt tilpasset kompaktbiler ved at være pladsbesparende og desuden økonomisk, da det let lader sig
integrere i en bils eksisterende drivlinje.

Blybatteri

Lithium-ion-batteri

ISG

Automatisk stop/start

Automatisk start

Igangsætning/acceleration

Deceleration

Motoren er slukket for at spare brændstof, og bilens elektriske
komponenter drives af batterierne.

Når koblingen trykkes ned, startes motoren næsten lydløst af
el-motoren.

El-motoren assisterer og aflaster benzinmotoren ved igangsætning og under acceleration, hvilket sparer brændstof.

Under nedbremsning og deceleration fungerer el-motoren som
generator, der oplader batterierne.

NYE TIDER – NY TEKNOLOGI
Et spring opad til et nyt niveau af køreglæde
Ny platform betyder større sikkerhed og lavere vægt
Baleno er bygget på en ny platform, der repræsenterer et markant teknologisk fremskridt. Afrundede
vanger fordeler kollisionskræfterne mere effektivt foruden at øge vridningsstabiliteten.Resultatet er
lavere vægt, der bidrager til lavere benzinforbrug samt køreglæde på et nyt og højere niveau.

Hjulophæng bidrager til dynamiske køreegenskaber
Balenos hjulophæng er designet og justeret ind til at sikre høj sideværts stabilitet ved kørsel gennem
sving og solid sporsikkerhed ved kørsel på lige vej. Desuden kan du nyde godt af den præcise føling med
de styrende hjul og de underholdende køreegenskaber i øvrigt.
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Avanceret radarbaseret udstyr
– for en sikkerheds skyld
Køreglæde kan være andet og mere
end sjov bag rattet. Det kan f.eks. også
være en vished om, at der er systemer,
som hjælper dig med at holde et
vågent øje med trafikken forude.
Pludselige og uforudsete hændelser
kan kræve beslutsom og hurtig
reaktion, og her kan radarteknologien
bidrage til sikkerheden. I Baleno Active
og Exclusive finder du derfor udstyr
som automatisk nødbremse (RBS), der
automatisk kan bremse bilen helt op,
og aktiv fartpilot (ACC), der automatisk
holder en passende sikkerhedsafstand
til forankørende biler.
18

Systemet er udviklet specifikt til at yde støtte til føreren i nødsituationer
og fritager således ikke føreren for ansvar.

Advarsel!

Automatisk nødbremse (RBS)

Aktiv fartpilot (ACC)

Advarsel!

Baleno bruger radar til at registrere afstanden til den forankørende bil (Active- og Exclusivemodeller).
Hvis systemet registrerer, at der kan være fare for en kollision, reagerer det på 4 måder afhængig af
situationen. Den automatiske nødbremse fungerer helt fra 0 og op til og med motorvejshastighed.
Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!
Bremselys aktiveres
Ca. 3 sec. før kollision (afhænger af hastighed)

1. Ca. 3 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden)
Advarsel!
Bremselys aktiveres
lyder et akustisk signal.

Advarsel!

Bremsetrykket øges

Bremselys aktiveres

Bremselys aktiveres

Den aktive fartpilot er koblet til bilens radar og måler hele tiden afstanden til den forankørende bil
(Active- og Exclusivemodeller). ACC øger eller sænker farten automatisk for at holde den rigtige
sikkerhedsafstand.
1. Er der ingen eller tilstrækkelig stor afstand
til den forankørende bil, holder Baleno den
hastighed, der er programmeret ind.

100 km/t
(valgt hastighed)

Advarsel!
Bremsetrykket øges
Ca. 2,2 sec. før kollision (afhænger af hastighed)
Der bremses

2. Ca. 2,2 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden)
Advarsel!
Bremsetrykket øges
lyder det akustiske signal, og bremselyset aktiveres automatisk.

100 – 80 km/t

Forankørende

80 km/t

Der bremses

Advarsel!

Automatisk bremsning

Advarsel!

Automatisk bremsning

Der bremses

Advarsel!

Bremsetrykket øges
Der bremses

Ca. 1,2 sec. før kollision (afhænger af hastighed)
3. Ca. 1,2 sekunder før kollisionen (afhængig af hastigheden)
Advarsel!
Automatisk bremsning
lyder det akustiske signal, og bremsetrykket øges automatisk
som hjælp til føreren, der træder på bremsen.
Advarsel!

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

100 km/t (valgt hastighed)

Forankørende væk

3. Skifter den forankørende bil vognbane, og
registrerer radaren, at der er fri bane, vendes
automatisk tilbage til den valgte hastighed igen.

Ca. 1 sec. før kollision (afhænger af hastighed)
80 km/t

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

Den aktive fartpilot kan indstilles til hastigheder
fra 40 km/t og op til og med motorvejshastighed
(max. 160 km/t).

Automatisk bremsning

STØRRE SIKKERHED GIVER EKSTRA KØREGLÆDE
Seks airbags og solid kabine med kollisionszoner yder optimal beskyttelse
Airbag-systemet omfatter SRS-frontairbags i fører- og passagerside samt SRS-sideairbags og SRSgardinairbags. Balenos kabine yder desuden solid strukturel beskyttelse med kollisionszoner, der
opsuger og fordeler kollisionsenergi, der tilføres forfra, bagfra eller fra siderne.
Kollisionsenergi
fordeles

*De luftfyldte airbags på billedet tjener kun et illustrativt formål.

Kollisionsenergi
fordeles

Kollisionsenergi
fordeles
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UDSTYRSVARIANTER

Baleno fås i tre udstyrsvarianter. Allerede fra Comfort-modellen er udstyrslisten lang og omfattende. I Active
lægges yderligere til meddet radar baserede sikkerhedsudstyr, mens du i Exclusive finder alskens lækkerier hidtil
uset i denne klasse. Du kan få et hurtigt overblik herunder.

2

1

3

5

4

6

1: 15” stålfælge med heldækkende hjulkapsler 2: Integreret CD-radio med MP3, AUX og USB-indgang 3: Aircondition 4: Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur) 5: LED-kørelys 6: LED-baglygter

COMFORT + ACTIVE
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6 airbags, ESP, ABS, EBD
Automatisk nødbremse, RBS (ej Comfort)
Aktiv fartpilot, ACC (ej Comfort)

Aircondition
Varme i forsæderne
Integreret CD-radio med MP3, AUX og USB-indgang

Læderrat med kontakter til betjening af audio
Bluetooth og håndfri betjening
El-betjente sideruder, for

Tagspoiler
El-betjente sidespejle med varme
Automatisk lys og guide me light

2

1

3

5

4

6

1: 16” alufælge 2: Multimedieanlæg m. 7” trykfølsom skærm m. navigation og bakkamera 3: Automatisk klimaanlæg 4: Informationsdisplay (4-farvet 4,2” skærm) 5: Bi-Xenon forlygter 6: LED baglygter m. lygtebånd

EXCLUSIVE (SOM ACTIVE-MODELLEN PLUS)
Automatisk klimaanlæg
Multimedieanlæg med 7” trykfølsom skærm
med bluetooth og bakkamera

Kompatibel med Apple CarPlay™
Navigation (på dansk)
Nøglefribetjening af låse og tænding

Sorte ruder, bag
Bi-Xenon forlygter med nær- og fjernlys
Tågelygter, for

Centerarmlæn
Krom dørhåndtag og rudelister
El-betjente sideruder, for og bag
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FARVEUDVALG OG INTERIØR
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Premium Silver Metallic (ZQS)

Ray Blue Pearl Metallic (Z9Q)

Superior White (26U)

Arctic White Pearl Metallic (ZHJ)

Glistening Gray Metallic (ZNZ)

Granite Gray Metallic (ZTN)

Midnight Black Pearl (ZAM)

Fire Red (Z4Q)

Stargaze Blue Pearl Metallic (ZYR)

Metallic og Pearl-farver er mod merpris.

Indtræk i stof.

PERSONALISERING

I tilbehørsprogrammet er der rigtigt mange muligheder for at gøre din Baleno endnu mere spændende,
hvad enten du kigger efter ting, der øger komforten eller ønsker at sætte dit eget præg på designet.
Se hele tilbehørsprogrammet på suzuki.dk eller få flere informationer hos forhandleren.
Tilbehør
BALENO_08.2017_RT.indd 1

13/11/2018 15.47

1

3

2

4

5

6

1: GT spoilersæt 2: Læderinteriør 3: Anhængertræk 4: Alufælge (flere design og størrelser) 5: Multimediecenter 6: DAB+ digital tuner
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SPECIFIKATIONER
1.2 Dualjet
+ mild HYBRID

1.2 Dualjet
Motor
Type
Boring x slaglængde, mm
Slagvolumen, ccm
Kompressionsforhold
Antal HK (kW) omdr. pr. minut
Max drejningsmoment, Nm/omdr. pr. minut
Indsprøjtningsanlæg
Oktanbehov
Emissionsstandard

1.2 Dualjet
+ mild HYBRID

1.2 Dualjet

1.0 Boosterjet

1.0 Boosterjet

Vægt

5 MT

CVT

5 MT

5 MT

6 AUT

K12C

K10C DITC

Køreklar vægt, personbil, kg

940

980

990

980

1.010

73 x 74,2

73 x 79,5

Totalvægt, kg

1.405

1.405

1.405

1.430

1.430

1.242

998

Max anhængervægt m. bremse, kg

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Max anhængervægt u. bremse, kg

400

400

400

400

400

12,5

10

90(66)/6.000

112(82)/5.500

Chassis

120/4.400

170/2.000-3.500 160/1.500-4.000

Styretøj

Tandstang med elektronisk servo

Elektronisk multi-point

Direkte

Hjulophæng, for

Uafhængig McPherson med krængningsstabilisator

95 blyfri

95 blyfri

Hjulophæng, bag

Torsionsaksel og skruefjedre

Euro 6

Euro 6

Bremser, for

Ventilerede skiver

Præstationer

5 MT

CVT

5 MT

5 MT

6 AUT

Bremser, bag

Tromler (Comfort og Active) / Skiver (Exclusive)

Tophastighed, km/t

180

175

180

200

190

Hjul og dæk

175/65R15 (Comfort og Active) eller 185/55R16 (Exclusive)

0-100, km/t, sek

12,3

12,3

12,3

11,4

11,0

Dimensioner

Brændstoføkonomi iflg. ny WLTP-norm

5 MT

CVT

5 MT

5 MT

6 AUT

Udvendig længde, mm

3.995

Lav hastighed (by), km/l

15,4

13,4

17,4

14,4

12,2

Udvendig bredde, mm

1.745

Mellem hastighed (forstad), km/l

20,5

18,9

21,7

18,0

17,3

Udvendig højde, mm

Høj hastighed (landevej), km/l

21,4

20,1

21,8

19,0

18,6

Akselafstand, mm

2.520

Ekstra høj hastighed (motorvej), km/l

17,0

15,8

17,5

15,1

14,8

Sporvidde for, mm

1.530 (175/65R15) / 1.520 (185/55R16)

Blandet kørsel, km/l

18,6

17,1

19,4

16,6

15,8

Sporvidde bag, mm

CO2 udslip, gram/km (ved blandet kørsel)

121

132

116

136

143

Frihøjde, mm

120

120

110

120

Venderadius, m

4,9

4,9

5,0

4,9

Energiklasse

Vægt

5 MT

1. gear

3,545

2. gear

1,904

3. gear

1,240

4. gear

0,914

5. gear

0,717

6. gear

-

CVT

5 MT

CVT

1.470

5 MT

1.460

5 MT

5 MT

6 AUT

Antal siddepladser

5

3,545

4,667

Tankkapacitet, liter

37

4,006-0,550

1,904

1,904

2,533

Bagagerum, VDA liter

LOW:
4,006-1,001

1,240

1,233

1,556

0,914

0,885

1,135

0,717

0,690

0,859

Bagagerum (max volumen), liter

-

-

0,686

Garanti

Bagagerum med nedfældet bagsæde,
VDA liter (til rudekant)

Bakgear

3,272

3,771

3,272

3,250

3,394

Mekanisk garanti

Differentiale

4,294

3,757

4,294

3,944

3,502

Rustgaranti

Km/l og CO2 udledning er iflg. ny WLTP-testmetode. De oplyste værdier er derfor i henhold 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 testmetoden – 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 energimærkningsbekendtgørelses-lovforslag (som vedr. WLTP-testede biler til ikrafttrædelse pr. 1/1-2019). Ved redaktionens slutning var lovforslaget
endnu ikke endeligt vedtaget.

6 AUT

1.470

1.530 (175/65R15) / 1.520 (185/55R16)

3,545

HIGH:
2,200-0,550

5 MT

320 (med dobbelt bundplade) / 355 (uden dobbelt bundplade)
756
1.085

3 år/100.000 km
12 år

STANDARDUDSTYR
Sikkerhedsudstyr

Comfort

Active

Exclusive

6 airbags

●

●

●

Comfort

Active

Exclusive

Tagspoiler

●

●

●

Airbag cut-off i passagerside

●

●

ESP og traction control

●

●

ABS med EBD

●

Bremseassistent
Servostyring (elektrisk)

Comfort

Active

Exclusive

Multimediecenter med radio (7" touchskærm)

-

-

●

●

Tonede ruder

●

●

●

●

Bluetooth samt håndfri kontakter til mobiltelefonen

●

●

●

-

●

Bakkamera

-

-

●

Sorte ruder, bag

-

●

●

Frontgitter, sort med krom

●

●

●

Navigation (på dansk)

-

-

●

●

●

●

Kromfinish på vinduesliste

-

●

●

●

Kromkant på bagklap

●

-

●

-

●

●

Forberedelse til Apple CarPlay™,
MirrorLink™ og Android Auto™

-

●

TPMS (dæktryksovervågning)

●

●

●

Indvendigt udstyr

Tågebaglygte

●

●

LED

Kromfinish på indvendige dørhåndtag og på rat

●

●

●

Ratkontakter til betjening af audio

●

●

●

Dørhøjttalere

4

4

4

Tågelygter, for

–

–

●

Alufinish på luftdysser og midterkonsol

●

●

●

Diskantenheder, foran

2

2

2

Børnesikrede bagdøre

●

●

●

Dørlommer med integrerede flaskeholdere

●

●

●

Varme i forsæderne

●

●

●

ISOFIX beslag til 2 barnestole

●

●

●

Midterkonsol med 2 kopholdere, for

●

●

●

Højdejusterbart forsæde

●

●

●

Startspærre

●

●

●

Centerarmlæn med opbevaringsrum ved førersædet

-

-

●

Højdejusterbart rat

●

●

-

Højdejusterbare nakkestøtter

●

●

●

Læderrat

●

●

●

Teleskopjustering af rat

-

-

●

Trepunktssikkerhedseler, på alle pladser

●

●

●

Handskerum

●

●

●

Splitbagsæde, 60/40

●

●

●

Højderegulerbare sikkerhedseler, for

●

●

●

Lys i bagagerum

●

●

●

12V strømudtag ved bagsæde

●

●

●

Selestrammere med kraftbegrænsere, for

●

●

●

Solskærme med make-up spejl og billetholder

●

●

●

12V strømudtag i midterkonsol

●

●

●

Selestrammere, bag (yderste pladser)

●

●

●

Kabinelys og kortlamper

●

●

●

Dag/nat bakspejl med antiblænd

●

●

●

Selealarm på fører- og passagersæde

●

●

●

Kortlomme bag på passagersæde

●

●

●

Fjernbetjent benzinklapåbner

●

●

●

Selealarm på bagsæde, lysindikation

●

●

●

Hattehylde

●

●

●

Bagrudevisker med interval

●

●

●

Højderegulerbare forlygter

●

●

●

Posekrog i bagagerum

●

●

●

Justerbar viskerrobot

●

●

●

LED kørelys, foran

●

●

●

Dobbelt bund i bagagerum

●

●

●

Forsinket tænd/sluk af nærlys (Guide me light)

●

●

●

LED baglygter

●

●

●

Funktionelt udstyr

Automatisk nærlys

●

●

●

Aircondition

●

●

-

Bi-Xenon forlygter (med nær og fjernlys)

–

–

●

Automatisk klimaanlæg

-

-

●

Aktiv fartpilot (ACC) med hastighedsbegrænser

–

●

●

Fjernbetjent centrallås

●

●

-

Automatisk nødbremse (RBS) og katastrofeblink

–

●

●

Nøglefri betjening af låse og tænding og trykknap start

-

-

●

EASS (Engine Auto Start Stop)

-

-

kun hybrid

Udvendigt udstyr
16” alufælge

-

-

●

El-betjente sideruder, for og bag

15” stålfælge med heldækkende hjulkapsler

●

●

-

El-betjente sidespejle med varme

●

●

●

Dæk-reparationssæt

●

●

●

Sidespejle med blinklys

-

-

●

Dørhåndtag, lakerede

●

●

-

Informationsdisplay (udetemperatur, forbrug og ur)

●

●

-

Dørhåndtag, krom

-

-

●

Informationsdisplay med 4,2" farvedisplay

-

-

●

Lakerede sidespejle

●

●

●

Integreret CD-radio med MP3, AUX og USB-indgang

●

●

-

(kun for) (kun for)

●

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: www.apple.com/ios/carplay/
ESP er et registreret varemærke af DaimlerChrystler AG.
Bluetooth er registreret varemærke af Bluetooth SIG, Inc.

SUZUKI BALENO. USÆDVANLIG MEGET AT BYDE PÅ

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 varsel. 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
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