


Az Across nem ismer határokat. A plug-in hibrid zöld innovációja és a SUV  

négykerékmeghajtása által biztosított szabadság maximális hatékonyságot  

és lendületes vezetési élményt nyújt. Most már semmi nem állíthatja meg Önt!
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TÖRJÖN KI A MEGSZOKOTTBÓL!
Lépjen ki a komfortzónájából, és ne kövesse a tömeget!  

Az Across stílusos megjelenését robusztus karosszériája,  

sportos részletei és különlegesen merész orr-része teszik  

markánsan egyedivé.
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LÉPJE ÁT A HATÁROKAT!
Lépjen túl a hagyományos elektromos járművek és SUV-ok  

korlátain. Az Across maximálisan kiaknázza a PHEV-technológia  

által nyújtott teljesítményt, hatékonyságot és megtehető távolságot. 

Nem kell többé kompromisszumokat kötnie!
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Élesítse ki érzékeit, és közben csökkentse  
a károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag- 
fogyasztást
Élvezze a fejlett, plug-in hibrid rendszer nyújtotta  

zökkenőmentes és csendes teljesítményt. A nagy  

kapacitású akkumulátor és a 2,5 literes motor  

hozzájárul a még örömtelibb utazáshoz.

Plug-in hibrid rendszer

Az erőteljes elektromotor zökkenőmentes, csendes és nyoma- 

tékban gazdag teljesítményt biztosít a kényelmes mindennapi  

vezetés érdekében. És ha nagy sebességen további gyorsításra  

van szükség, a benzinmotor lendületes rásegítést nyújt, és biztos  

lehet benne, hogy hosszú utakon is számíthat rá. A nagy telje- 

sítményű akkumulátort pedig kényelmesen feltöltheti otthon  

vagy a töltőállomásokon. 

2,5 literes benzinmotor

A 2,5 literes benzinmotor tölti az akkumulátort, és nagy sebesség 

mellett fokozza a teljesítményt. Az optimális égés biztosításához  

a vezetési körülmények függvényében átkapcsol a szívócső- 

befecskendezés (PFI) és a közvetlen üzemanyag-befecskendezés 

(DI) között — ezzel segíti az üzemanyag-hatékonyságot és az ala-

csony károsanyag-kibocsátást. 
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Stabil irányítás

A 4x4 hajtás kompenzálja az alulkormányzottságot a csúszós 

kanyarokban, és segíti az úttartást a különböző útviszonyok 

mellett.

Magabiztos vezetés havas utakon  
és csúszós terepen is
Az E-4WD (elektromos 4x4 rendszer) önálló hátsó  

motorja a vezetési körülmények figyelembe vételével 

ideális nyomatékelosztást biztosít a hátsó kerekek  

számára. Ezzel növeli a tapadást és megbízható stabili-

tást biztosít, hogy Ön csúszós útfelületeken is uralja  

a járművet.

Trail mód

A gyenge tapadást nyújtó felületeken, mint például havas 

utakon és egyenetlen terepviszonyok között a Trail mód 

lefékezi  a tapadást vesztett kerekeket, a nyomatékot a jól 

tapadó kerekekre irányítja, illetve szabályozza a fojtószelep 

és a sebességváltás ütemezését, így biztosítja az Ön szá-

mára a folyamatos haladást és a stabil kontrollt.

Intelligens összkerékhajtás-irányítás (AIM)

Az AIM feladata, hogy a vezetési körülményekhez optimalizálja 

a 4x4 teljesítményt a nyomatékelosztás, a fojtószelep, a sebes-

ségváltás-ütemezés, a fékezés és az elektronikus szervokor-

mány működésének változtatásával. Emellett támogatja a Drive 

Mode Select NORMAL, ECO és SPORT módjait is.
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A sportos, robusztus stílus egy  
újgenerációs SUV érkezését hirdeti
A sportos és robusztus megjelenés egy figyelemre  

méltó SUV-stílusban egyesülnek, melyet szögletes élek,  

merész vonalvezetés, sokszögmotívumok, valamint  

magas lökhárítót és nagy méretű, nyitott hűtőrácsot 

magába foglaló, erőteljes, sportos orr-rész jellemzik.

19 colos könnyűfém keréktárcsák

Az egyedi, polírozott felületek és a fényes fekete  

bevonat erőt sugallnak és hozzájárulnak a prémium 

minőségű megjelenéshez.

LED-fényszórók

A tompított és távolsági fényszórót magukba foglaló 

LED-es multireflektorok és a szintén LED-es nappali 

menetfény (DRL) szemből nézve különlegesen ragyogó 

megjelenést kölcsönöznek.
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Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone 
modellek felsorolása az alábbi linken található: http://www.apple.com/ios/carplay/
Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban 
bejegyzett védjegyei.

Az Apple CarPlay segítségével az iPhone- 
jával kezelheti telefonhívásait, bön-
gészhet lejátszási listáiban, küldhet  
és fogadhat üzeneteket, és útbaigazí-
tást is kaphat hangvezérléssel (Siri) 
vagy a képernyő érintésével.

Az Android Autot™ kifejezetten vezetéshez 
fejlesztették ki. Segítségével az Android 
rendszert kiterjeszthetjük autónkba, így 
a vezetés közbeni figyelemelterelődés 
minimalizálhatóvá válik, míg a Google 
szolgáltatásai segítségével, mint  

a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés.  
Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store-ból tölthető le.

Műszerfal és 7 colos multiinformációs kijelző

A műszercsoportról és a multiinformációs kijelzőről  

egyetlen pillantással leolvashatja a jármű elektromotor-

jának hatótávolságára és áttételi arányára, töltési állapo-

tára, nyomatékeloszlására, a gyorsulási erőre és egyéb 

értékekre vonatkozó járműadatokat. Emellett megjeleníti 

az Ön által választott digitális vagy analóg sebességmérőt is.

Fűtött első és hátsó ülések

Az első és hátsó ülések háttámlája és ülőfelülete  

is fűtött.

9 colos érintőpaneles infotainment-rendszer

A rendszer Apple CarPlay segítségével kapcsolódik az 

iPhone-okhoz, illetve Android Autoval™ és MirrorLinkkel™  

a kompatibilis okostelefonokhoz. Így Ön az alkalmazások 

segítségével telefonálhat, megjelenítheti a navigációt, 

üzeneteket küldhet és fogadhat, hozzáférhet kedvenc  

zenéihez — sok egyéb mellett. 

Kormánykerékfűtés

A két oldalon fűtött kormánykerék melegen tartja kezeit, 

és kényelmessé teszi a vezetést hideg időben is.

Örömtelibb vezetés a kényelemnek és  
a minőségi kivitelezésnek köszönhetően
A gondosan kialakított, minőségi kárpittal és stílusos 

részletekkel gazdagított kényelmes belső tér hozzájárul 

a különleges élményt nyújtó vezetéshez.

Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el: 
https://www.android.com/auto/faq/
A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™: 
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.
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Csomagtartó

A széles ajtóval rendelkező, nagy méretű csomagtartó  

a felnyitás után könnyen elérhető, és akár 490 liternyi* 

különböző alakú és méretű poggyász tárolására is alkal-

mas.

Láblendítéssel nyitható csomagtérajtó

Ha kezei foglaltak, a csomagtérajtó-rendszer érzékeli  

a kulcsot, és automatikusan felnyílik, ha lábával 

egyszerű rúgó mozdulatot tesz előre- majd hátrafelé  

a hátsó lökhárító középső része alatt.

Könnyen elérhető tárolók

Az utastérben található kényelmes tárolókban könnyen 

elérhető, rendszerezett módon tárolhatja a pénzérmé-

ket, italokat, okostelefonokat és egyéb kisebb szemé-

lyes tárgyakat.

Optimális térkihasználás a poggyász, 
sportfelszerelés és kisebb személyes 
tárgyak elhelyezésére

*A Német Autóipari Szövetség (VDA) mérési módszere alapján.
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Hangjelzés Automatikus
fékezés

RCTA érzékelési 
területe Hátsókamera-nézet

Villog az ikon

Megfigyelt terület

Megfigyelt terület

Világít 
vagy villog 
az ikon

Intelligens vezetéstámogató rendszerek  
a magabiztosabb vezetésért 
Nyugodtan vezethet annak tudatában, hogy a fejlett 

vezetéstámogató rendszerek segítenek megvédeni  

Önt és utasait.

Ütközésmegelőző rendszer (PCS)

A PCS menet közben egy milliméteres hullámhosszú radar és 

egy egylencsés kamera segítségével figyeli az utat — így segít 

megelőzni egy lehetséges ütközést. Ütközésveszély észlelése 

esetén az autó figyelmeztet, és amennyiben a veszély foko-

zódik, a fékasszisztens automatikusan fékez.

Adaptív tempomat (DRCC)
A DRCC többféle képpen segíti a vezetést: amennyiben  

Ön előtt nem halad jármű, tartja a beállított sebességet. 

Abban az esetben, ha van Ön előtt egy másik jármű, akkor 

haladás közben tartja tőle a megfelelő távolságot. Ha  

az elöl haladó jármű megáll, akkor megállítja az autót,  

és amikor újra elindul, elindítja azt, miközben továbbra  

is fenntartja a megfelelő távolságot.

Sávkövető asszisztens (LTA)

Az LTA figyelmezteti Önt, és szükség esetén segíti a kormány-

zást, hogy Ön a sáv közepén maradjon, és megakadályozza 

a sáv vagy út elhagyását.

Holttérfigyelés (BSM)
A BSM az érintett oldalon található visszapillantó tükör 

szélén lévő világító vagy villogó ikonnal figyelmezteti Önt 

a hátsó holtterében tartózkodó járműre.

Forgalmi jelzések felismerése (RSA)

Az RSA figyeli a forgalmi jelzéseket, és arra az esetre,  

ha Ön nem vette volna észre őket, megjeleníti azokat.

Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA)
Az RCTA segít elkerülni az ütközést a parkolóhelyről történő 

kitolatáskor. Ha az autó holttereihez jármű közelít, az érintett 

oldali visszapillantó tükörben található ikon villogni kezd.

eCall
Ha a járművet közlekedési baleset éri, a rendszer automa-

tikusan értesíti a sürgősségi segélyszolgálatokat a jármű 

pontos helyét tartalmazó üzenetben.Rásegít a kormányzásra

Figyelmeztetés: Az egylencsés kamerának és lézerérzékelőnek, a milliméteres 
hullámhosszú radarnak, valamint a szenzoroknak is léteznek korlátai  
az útakadályok, sávok és forgalmi jelzések felismerésében. Előfordulhat, 
hogy az útfelszín, a látási viszonyok és az időjárás függvényében nem  
működnek megfelelően. Kérjük, ne bízza rá magát a rendszerre, mindig  
vezessen biztonságosan! További információért forduljon márkakereskedő- 
jéhez, vagy látogassa meg a suzuki.hu oldalt. 2120



NE KÖSSÖN KOMPROMISSZUMOKAT!
Jusson el bárhová, ahová szeretne. Tegye, amire vágyik.  

Hagyja, hogy a plug-in hibrid zöld innovációja és a SUV  

négykerékmeghajtása által biztosított szabadság részévé  

váljon aktív és tudatos életének — az Across-szal.
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A Suzuki „Way of Life!” jelmondata márkánk lényegét fejezi ki, hiszen minden autónkat, motorkerékpárunkat  
és hajómotorunkat úgy alkotjuk meg, hogy szebbé tegyék vásárlóink mindennapjait.

A standard és választható felszereltségek országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy az illusztrációkon olyan felszereltségű modellek láthatók, amelyek nem kaphatók az Ön országában. 
A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok, felszereltségek, specifikációk és modellek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, valamint bizonyos modellek értékesítésének megszüntetésére. A katalógusban szereplő 
információk tájékoztató jellegűek. A jelen katalógusban szereplő összes fotó a megfelelő engedélyek birtokában készült. A közutakon látható, rendszám nélküli járművek szerkesztett képek. A járművek egy közforgalom elől elzárt magánúton 
kerültek bemutatásra.


