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SUZUKI S-CROSS 1.6 BUSINESS EDITION ECC LMV CRUISE TRH PDC
Bouwjaar

31-08-2015

Kleur

blauw

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

89.516

Vermogen

120 PK

Cilinderinhoud

1586 CC

Gewicht

1060 KG

Max. trekgewicht

1200 KG

Prijs

€ 12.900,-

OPMERKINGEN
Laat u niets wijsmaken, deze Suzuki SX4 S-Cross biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze SUV wordt aangedreven door een
krachtige viercilinder motor. Winters instappen is er niet meer bij dankzij de stoelverwarming. Comfort, licht en het complete
gevoel van ruimte wordt verzorgd door het elektrisch bediende panoramadak. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Even switchen naar de verkeersinformatie? Ook dat kan met één druk op de knop van de audiobediening op het stuur. Deze auto
kent elke bestemming als z′n broekzak, dankzij het navigatiesysteem. Met de automatische airconditioning selecteert u de
gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk
wat er achter de auto gebeurt. Lange stukken vermoeiend? Niet met de cruise control! U bent in deze Suzuki ook voorzien van
lederen stuur en boordcomputer.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Brake assist is uw redder in een
noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Hill hold control voorkomt dat de auto
achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch
een waarschuwing.
Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.

EXTERIEUR
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Lichtmetalen velgen 17", Trekhaak, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur, Chroom delen exterieur,
Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, Metaalkleur, mistlampen voor
INFOTAINMENT
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Radio cd speler, Stuurwiel multifunctioneel
INTERIEUR
Airco (automatisch), Cruise control, 12Volt aansluiting, 12Volt aansluiting, Armsteun, Armsteun, Armsteun achter,
Boordcomputer, Elektrische ramen voor en achter, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel, Stuurbekrachtiging, Stuur
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verstelbaar
MILIEU
Start/stop systeem
VEILIGHEID
Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag
bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling,
Bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, Derde remlicht, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie
OVERIGE
Dakrailing chrome

