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ПРЕОДОЛЕЙТЕ ПРЕПЯТСТВИЯТА
Eкологичната Plug-in Hybrid технология среща свободата на 4х4 задвижването.
Резултатът е максимална ефективност и удоволствие от шофирането.
Вече нищо не може да ви спре.
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ РУТИНАТА
Преминете отвъд ограниченията на стила и се откажете да следвате
тълпата. Across притежава индивидуалност с мощно излъчване,
спортни детайли и отличително дързък дизайн.
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА
Достигнете отвъд границите на електрическите или конвенционалните
SUV автомобили. Технологията Plug-in Hybrid на Across комбинира
най-доброто от двете. Вече няма нужда да правите компромиси.
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Заредете се с енергия, като същевременно
намалите емисиите и разхода на гориво

Plug-in Hybrid System

Насладете се на плавно и вълнуващо шофиране и

ускорение, например при изпреварване, се включва и

тихата работа на усъвършенстваната Plug-in Hybrid

бензиновият двигател, който също така ви осигурява и

система. Голямата батерия и 2,5-литровият двигател

спокойствие при дълги пътувания. Може удобно да зареждате

допринасят за удълженото удоволствие от

батерията у дома или на обществена зарядна станция.

Мощен електрически мотор осигурява плавно, тихо, но и
енергично ежедневно шофиране. Когато е необходимо повече

пътуването.

2,5-литров двигател
2,5-литровият бензинов двигател осигурява мощност при
високи скорости, но също и зарежда батерията при нужда.
В зависимост от условията на шофиране той превключва
между индиректно впръскване на гориво (PFI) и директно
впръскване на гориво в цилиндъра (DI), за да постигне
оптимално изгаряне на горивото за изключителна
ефективност и ниски емисии.
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Карайте уверено по заснежени
пътища и хлъзгави пътеки
E-Four е електрическа система 4x4, която използва
независим заден мотор, осигуряващ идеално
разпределение на въртящия момент към задните
колела в зависимост от условията на шофиране,
за да поддържа сцепление и стабилност върху
хлъзгави повърхности.

Режим Trail Mode
На повърхности с ниско сцепление, като заснежени
пътища и неравен терен, Trail Mode насочва въртящия
момент от колелата, които нямат сцепление, към тези,
които имат, а също и регулира газта и трансмисията,
за да продължите да се движите под контрол.

Стабилно поведение
Ефективното 4х4 помага да се компенсира недозавиването
при хлъзгави завои и осигурява прецизно управление в
различни условия на шофиране.

Система за интегрирано управление
на 4-те колела (АIM)
Проектирана е така, че да оптимизира 4х4 задвижването
чрез промяна на разпределението на въртящия момент,
работата на двигателя, смяната на предавките, спирането
и сервоуправлението в зависимост от условията на
шофиране. Тя също така поддържа режимите на
шофиране NORMAL, ECO и SPORT.
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SUV от ново поколение
със спортен и отличим дизайн
Стилът на Across се характеризира със смели линии,
многоъгълни мотиви и спортна предница с висока
броня и голяма отворена решетка.

19-инчови алуминиеви джанти
Полираните повърхности и покритието с черен гланц
допринасят за отличимия външен вид и усещането за
изключително качество.

LED фарове
Двата LED фара, за къси и дълги светлини,
и LED дневни светлини са комбинирани в изящно
съчетание за изключително отличим външен вид.
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Удоволствието от шофирането се подсилва от комфорта и качествената изработка
Eргономичният, прецизно изработен интериор с премиум материали и стилни акценти допринася
за изключително удоволствие от шофирането.

Casual

Smart

Голям и удобен сензорен екран, който работи с

Oтопляеми предни
изадни седалки

Apple CarPlay, Android AutoTM и MiracastTM за вашия

Както предните, така и

съвместим смартфон, позволявайки ви да се

задните седалки се

10,5” мултимедийна аудиосистема

възползвате от приложенията за навигация,

отопляват за допълнителен

телефонни разговори, изпращане и получаване

Tough

комфорт през зимата.

на съобщения, достъп до любимата музика и др.

12,3” дигитално табло
Apple CarPlay ви позволява да използвате
вашия iPhone, за да осъществявате
обаждания, да управлявате музиката си,
да изпращате и получавате съобщения,
да получавате упътвания с гласа си чрез
Siri или чрез докосване на дисплея
Apple CarPlay е достъпен в страните, изброени на следния линк:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*За повече подробности, включително модели на iPhone, съвместими с Apple
CarPlay, вижте: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
СAЩ и други страни.

Android Auto™ разширява платформата
Android в автомобила по начин, който
е специално създаден за шофиране.
Той е проектиран да сведе до минимум
разсейването, за да можете да се
възползвате от услугите на Google като
Google Maps и Google Play Music и др.
Изтеглете приложението Android Auto™ в Google Play Store*
* Android Auto е наличен в страните, изброени на следната връзка:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Повечето телефони с Android 5.0+ работят с Android Auto:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Google, Android, Google Play и Android Auto са търговски марки на Google LLC.

Ергономичният дисплей с висока резолюция и
детайлни триизмерни графики осигуряват отлична
видимост и ясна информация за по-интуитивно
управление. Един поглед е достатъчен, за да сте
наясно с автономността в електрически режим,
съотношението на задвижване в EV, степента на
зареждане, разпределението на въртящия момент

Отопляем волан

др. Може да избирате от 4 дизайна (Casual, Smart,

Нагревателите от двете

Tough, Sporty) в 3 оформления - с един, два или без

страни на волана топлят

циферблат.

ръцете ви, когато времето
стане студено.
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Вече имате достатъчно място
за багаж, спортна екипировка
и малки лични вещи
Багажник
Задната врата се отваря широко за лесен достъп до
голямото багажно отделение. Tо побира до 490
литра* багаж с различни форми и размери.

Отваряне с крак
Когато ръцете ви са заети, системата на
електрическата задна врата открива вашия
ключ и се отваря автоматично, ако просто
плъзнете крака си под средата на задната броня.

Удобно съхранение
В купето ще откриете множество джобове,
където може да държите монети, напитки,
смартфони и други малки лични вещи
организирани и на удобно място.

* Измерено по метода на Германската асоциация на автомобилната
индустрия (VDA).
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Адаптивен круиз контрол (DRCC)
Kогато се движите с предварително зададена скорост,
но се появи автомобил пред вас, Across автоматично
ще намали, за да поддържа безопасно разстояние,
и отново ще ускори, в случай че предният се отмести
от пътя ви.

Система за следене на „сляпата зона“ (BSM)
Системата ви предупреждава за наличието на
превозно средство в задната сляпа зона, като светва
предупредителен знак във външното огледало от
страната, от която идва автомобилът.

Интелигентните системи за безопасност
ви помагат да шофирате по-спокойно

Индикаторът
светва

Следена зона

Шофирайте уверено, знаейки, че последно

Следена зона

поколение системи за безопасност защитават вас

Система за предупреждение за приближаващ

и вашите пътници.

Система за предпазване от сблъсък (PCS)

странично отзад автомобил (RCTA)
Тя ви помага да избегнете сблъсъци при маневри на

Системата помага за предотвратяване на сблъсък,

заден ход при излизане от паркинг, като светва

като наблюдава пътя отпред с радар и камера. Тя ви

индикатор в огледалото на вратата, откъдето се

предупреждава, когато съществува риск от сблъсък,

приближава автомобил.

и дори спира, ако рискът стане прекалено голям.
Звуков
сигнал

Автоматично
спиране

Индикаторът
светва

Асистент за следене на пътната лента (LTA)

Следена зона

При преминаване в друга лента, без да са пуснати мигачи,
системата ще ви предупреди или ще върне леко волана, когато
е необходимо, за да ви задържи в средата на платното.

eCall
При пътнотранспортно произшествие тази система ще
изпрати автоматично съобщение до телефон 112,

Контрол на волана

Разпознаване на пътни знаци (RSA)
Системата разпознава пътните знаци и ги показва
на мултиинформационния дисплей, в случай че не
сте ги забелязали.

което включва точното местоположение на
превозното средство.
Забележки: Функциите за подпомагане на шофирането са зависими от
способността на камерата, лазерния сензор и радарните сензори да откриват
препятствия, ленти и пътни знаци. Възможно е да не работят в зависимост от
пътната настилка или метеорологичните условия. Моля, не разчитайте
единствено на тези системи, а бъдете отговорни, за да осигурите безопасно
шофиране. За повече подробности попитайте вашия дилър.
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ВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ВИ СПРЕ
Отидете там, където искате, и правете каквото желаете.
Нека екологичната Plug-in Hybrid технология и 4x4
свободата на Across допълват вашия активен и
съобразен с природата начин на живот.
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Екстериор и интериор

Размери

1,690

Цветове

Silver Metallic (1D6)

Gray Metallic (1G3)

1,600

Attitude Black Mica (218)

Sensual Red Mica (3T3)

Dark Blue Mica (8X8)

1,630

2,690
4,635

1,855

Platinum White Pearl Metallic (089)

185 / 6000

Стандартното и допълнителното оборудване може да варират на различните пазари. Моля, обърнете се към вашия дилър, тъй като някои спецификации и илюстрации може да се
отнасят към модели, които не са налични във вашия регион. SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото да променя без предварително известие цени, цветове, материали,
оборудване, спецификации и модели, както и да спира модели от производство.

Всички снимки в настоящия каталог са използвани след изрично разрешение. Изображенията на автомобили
без номера на табелата на обществени пътища са резултат от монтаж на кадри.

София,
ул. Поп Грую, 96
тел.: 02/439 09 30
e-mail: office@suzuki.bg
Последна актуализация: ноември 2021

