
1.2 GL+ HYBRID 90HP p.s., a/b(6), abs, p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, sl7, seat 
heater, r/r, p.g, al.w. 16", a/s, STOP/START, f/l, h.h

13.730 11.159,68

1.2 GL HYBRID 83HP  p.s., a/b(6), abs, p.w., p.m., r.p.l., RRCD-Mp3, ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, 
STOP/START, f/l, h.h, a/s

13.030 10.604,03

1.2 GL+ HYBRID 83HP p.s., a/b(6), abs, p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, sl7, seat 
heater, r/r, p.g, al.w. 16", a/s, STOP/START, f/l, h.h

14.450 11.731,45

1.2 GLX HYBRID 83HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, aa/c, bt, a/l, DRL LED, KIT, sl7, seat heater, r/r, p.g, al.w. 
16", a/s, f/l, DCBS, h.h, ltw, c.c, kps, LED projectors, navi, STOP/START

15.920 12.899,19

4WD
1.2 GL HYBRID 83HP  p.s., a/b(6), abs, p.w., h.p.m., r.p.l., RRCD-Mp3, ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, 
STOP/START, f/l, h.h, a/s, h/d, seat heater, r/r

14.780 11.993,55

1.2 GL+ HYBRID 83HP p.s., a/b(6), abs, p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, sl7, seat heater, 
r/r, p.g, al.w. 16", a/s, h/d, f/l, h.h, STOP/START

15.900 12.883,06

1.2 GLX HYBRID 83HP p.s., a/b(6), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, aa/c, bt, a/l, DRL LED, KIT, sl7, seat heater, r/r, p.g, al.w. 
16", a/s, f/l, DCBS, h.h, ltw, c.c, kps, LED projectors, navi, h/d, STOP/START

17.580 14.200,81

1.2 GL+ HYBRID 83HP CVT  p.s., a/b(6), abs, p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, a/c, bt, a/l, LED projectors, DRL LED, KIT, sl7, seat 
heater, r/r, p.g, al.w. 16", a/s, STOP/START, f/l, h.h

15.900 12.883,06

1.2 GLX HYBRID 83HP CVT  p.s., a/b(6), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., ESP, TCS, aa/c, bt, a/l, DRL LED, KIT, sl7, seat heater, r/r, p.g, 
al.w. 16", a/s, f/l, DCBS, h.h, ltw, c.c, kps, LED projectors, navi, STOP/START

17.660 14.259,68

                 ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται €320 για έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς.
Σημειώσεις: Στην στήλη "Ανώτατη Τιμή Λιανικής" περιλαμβάνονται ΦΠΑ και ειδικό τέλος ταξινόμησης.

5 ΘΥΡΑ / HYBRID  (Euro6d-TEMP-EVAP-ISC)

2WD

NEO IGNIS
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Ανώτατη Τιμή 
Λιανικής

IGNIS

Λιανική Τιμή 
προ Φόρων

5 ΘΥΡΑ / HYBRID  (Euro6d)
2WD

NEO IGNIS 
CVT

5 ΘΥΡΑ / HYBRID  (Euro6d)



1.4 GLX DITC 140HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, navi, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, h.h, 
DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors , pks, k.p.s, a/l, a.wipers, suede

22.230 16.997,58

1.4 GL+ DITC 140HP 6AT p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, h.h, DRL 
LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater

21.850 16.748,39

1.4 GL+ DITC 140HP 6AT p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, h.h, 
DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, h/d

24.070 17.907,26

1.4 GL HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, p.w., p.m., r.p.l., RRCD-Mp3, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, 
h.h, DRL LED, KIT, f/l, r/r, DSBS, LED projectors, a/l, a.wipers

18.570 14.912,10

1.4 GL+ HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, h.h, 
DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, a/l, a.wipers

19.770 15.788,31

1.4 GLX HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, navi, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, 
STOP/START, h.h, DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, pks, k.p.s, a/l, 
a.wipers, suede

22.540 17.737,50

1.4 GLX SUNROOF HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, navi, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, 
STOP/START, h.h, DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, pks, k.p.s, a/l, 
a.wipers, suede

23.040 18.069,76

1.4 GL+ HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, STOP/START, h.h, 
DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, a/l, a.wipers, h/d

22.170 17.491,94

1.4 GLX HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, navi, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, 
STOP/START, h.h, DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, pks, k.p.s, a/l, 
a.wipers, h/d, suede

25.430 19.658,06

1.4 GLX SUNROOF HYBRID 48V 129HP p.s., a/b(7), abs, 4p.w., h.p.m., r.p.l., sl7, navi, a.c.c, ESP, TCS, aa/c, bt, 
STOP/START, h.h, DRL LED, KIT, f/l, p.g, al.w. 17", s.r/r, ltw, seat heater, DSBS, LED projectors, pks, k.p.s, a/l, 
a.wipers, h/d, suede

25.930 19.990,32

4WD 

Σημειώσεις: Στην στήλη "Ανώτατη Τιμή Λιανικής" περιλαμβάνονται ΦΠΑ και ειδικό τέλος ταξινόμησης.
                 ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται €320 για έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς.

2WD 

2WD 

4WD 

Ανώτατη Τιμή 
Λιανικής

Λιανική Τιμή 
προ Φόρων
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VITARA
5 ΘΥΡΑ / PETROL  (Euro6d-TEMP-EVAP-ISC)
2WD 

NEO 
VITARA 5 ΘΥΡΑ / HYBRID 48V  (Euro6d)

VITARA 6AT
5 ΘΥΡΑ / PETROL  (Euro6d-TEMP-EVAP-ISC)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

IGNIS : 490 € S-CROSS*2 : 600 €
: 730 € (Χρέωση Διχρωμίας) JIMNY*3 : 500 €

SWIFT* : 490 € : 800 €
: 730 € (Χρέωση Διχρωμίας) VITARA*4 : 600 €

: 900 € (Χρέωση Διχρωμίας)

VITARA 48V*5 : 600 €
: 800 € (Χρέωση Διχρωμίας: αποκλειστικά στις εκδόσεις GL+ και GLX)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ :
* Η έκδοση Swift Sport 1.4 HYBRID 48V διατίθεται με διχρωμία με επιβάρυνση €290.

*2 Η έκδοση S-Cross 1.4 GL+ 2WD 6AT διατίθεται με μεταλλικό χρώμα με μηδενική χρέωση.
Η έκδοση S-Cross 1.4 GL+ 4WD διατίθεται με μεταλλικό χρώμα με μηδενική χρέωση.
Η έκδοση S-Cross 1.4 GLΧ HYBRID 48V 4WD διατίθεται με μεταλλικό χρώμα με μηδενική χρέωση.

*3 Η έκδοση Jimny 1.5 GLX 4ΑΤ 4WD διατίθεται σε όλους τους χρωματισμούς με μηδενική χρέωση.

*4 Η έκδοση Vitara 1.4 GLX DITC 2WD διατίθεται με Superior White, μεταλλικό χρώμα ή διχρωμία με μηδενική χρέωση.
Η έκδοση Vitara 1.4 GL+ DITC 6AT 2WD διατίθεται με μεταλλικό χρώμα ή με διχρωμία με επιβάρυνση €380.
Η έκδοση Vitara 1.4 GL+ DITC 4WD διατίθεται με διχρωμία με επιβάρυνση €780.

*5 Η έκδοση Vitara 1.4 GLX HYBRID 48V 4WD διατίθεται με μεταλλικό ή διχρωμία με επιβάρυνση €500.

Superior White 150 €   
Jungle Green / Medium Gray 250 €   
Bright Red / Fire Red / Fervent Red 0 €  (χωρίς χρέωση)  
Στα μοντέλα JIMNY και SX4 S-CROSS, το SUPERIOR WHITE δεν χρεώνεται.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Πακέτο εξοπλισμού UPPER (αφορά αποκλειστικά τα S-Cross και Vitara 48V):                                                                        410 €

Πακέτο εξοπλισμού UPPER (αφορά αποκλειστικά τo νέο Ignis EU6d):                                                                        330 €

Πακέτο εξοπλισμού UPPER (αφορά αποκλειστικά τo νέο Swift EU6d):                                                                        350 €

Δερμάτινο σαλόνι* προσφέρεται:       

CONNOLLY 
ΔΕΡΜΑ (100%)

CONNOLLY 
ΔΕΡΜΑ - 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ             
(50% - 50%)

CONNOLLY 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ       

(100%)

: 1.280 € : 1.120 € : 920 €
: 1.180 € : 1.020 € : 830 €

SWIFT : 1.340 € : 1.190 € : 950 €
S-CROSS : 1.380 € : 1.200 € : 970 €

: 1.310 € : 1.150 € : 920 €
VITARA : 1.260 € : 1.110 € : 890 €

Το πακέτο καπνιστού (αναπτήρας και σταχτοδοχείο) προσφέρεται στα IGNIS, JIMNY, SWIFT, S-CROSS & VITARA  στην τιμή των 50€.   
Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.   

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 15"
(συνδυάζεται αποκλειστικά με την έκδοση GL MT / CVT)

IGNIS (χωρίς επένδυση θυρών)
JIMNY (χωρίς επένδυση θυρών)

S-CROSS (χωρίς επένδυση πίσω κεντρικού υποβραχιόνιου)

*Σημείωση: όλες οι δερμάτινες επενδύσεις είναι από γνήσιο δέρμα Α' ποιότητας, έχουν ISO TS16949:2009 και πέντε (5) έτη εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχει γίνει η 
απαραίτητη συντήρηση. Ο καθαρισμός των δερμάτινων επενδύσεων πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ με τα ειδικά σετ συντήρησης και καθαρισμού CONNOLLY.

Περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16"

Περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 15"
(συνδυάζεται αποκλειστικά με την έκδοση GL 2WD / 4WD)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SUZUKI 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:  Το μεταλλικό χρώμα επιβαρύνεται ανά μοντέλο, ως εξής:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: 

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:   Για τα απλά χρώματα (μη μεταλλικά), στα μοντέλα στα οποία διατίθενται ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

p.s.: ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού, a/b(2): αερόσακος οδηγού-συνοδηγού, a/b(4): αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού και πλευρικοί, a/b(6): αερόσακος οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί 
κεφαλής τύπου κουρτίνας, p.l.: ηλεκτρικές κλειδαριές, p.m.: ηλεκτρικοί καθρέπτες, p.w.: ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, 4p.w.: ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, a/b(7): αερόσακος 
οδηγού/συνοδηγού-πλευρικοί κεφαλής τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτου οδηγού, s.r/r : ράγες οροφής σε ασημί χρώμα, hpm: ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες, r.p.l.: 
τηλεχειριζόμενες ηλεκτρικές κλειδαριές, R-CD: ράδιο-CD, RR-CD: ράδιο-CD Mp3 ρυθμιζόμενο από το τιμόνι, a/c: air-condition, aa/c: αυτόματος κλιματισμός, a/s: κάθισμα οδηγού 
με ρύθμιση ύψους, leather: δερμάτινο σαλόνι, f/l: προβολείς ομίχλης, al.w.: ζάντες αλουμινίου, r/r: ράγες οροφής, auto: αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, CVT: αυτόματο κιβώτιο 
συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων, sp: αεροτομή οροφής, b.r/g.: μαύρα περιφερειακά προστατευτικά, s.r/g.: ασημί περιφερειακά προστατευτικά, lt.g: δερμάτινη επένδυση 
τιμονιού και μοχλών, ταχυτήτων, lt.w: δερμάτινη επένδυση τιμονιού, e.s/r: ηλεκτρική ηλιοροφή, a.wipers: αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες, p.g: σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω, c.c.: 
σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (cruise control), a.c.c.: adaptive cruise control, ESP: ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας, ESC: Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου 
Ευστάθειας, TCS: σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, s.s.: σπορ καθίσματα, pks: αισθητήρες παρκαρίσματος, BT: σύστημα ασύρματης επικοινωνίας bluetooth, LED projectors : 
προβολείς LED, i-pd: σύνδεση i-pod., HID: φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ (high intensity discharge lights), kps: keyless push start, USB: θύρα USB, a/l: αυτόματα φώτα, h.h: Hill Hold control, 
seat heater : Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, AGS: κιβώτιο αυτόματης εναλλαγής σχέσεων, DRL: φώτα ημέρας, DRL LED: φώτα ημέρας LED, KIT: κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού, 
h/d: σύστημα ελέγχου κατάβασης, RBS: Radar Brake Support, navi: σύστημα πλοήγησης, suede: δερμάτινη επένδυση καθισμάτων με suede, sc6.2'' : οθόνη αφής Multimedia 6,2 
ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, DCBS: Dual Camera Brake Support, sl7: οθόνη αφής με smartphone linkage και κάμερα οπισθοπορείας, sl7x: οθόνη αφής με smartphone 
linkage, DSBS: Dual Sensor Brake Support.

(συνδυάζεται αποκλειστικά με την έκδοση GL)


