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Wilt u graag opvallen? Maak dan 

kennis met de enige ultracompacte 

SUV. Zijn krachtige, kenmerkende 

styling en zijn stedelijke inborst 

maken hem uniek. Kies hem voor 

uzelf, en maak van elke rit een 

avontuur.
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De Ignis werd ontworpen voor de 

stad en is perfect voor ‘urban ex-

plorers’. Met zijn ultracompacte 

koetswerkformaat manoeuvreert 

hij makkelijk door smalle straat-

jes, en dankzij zijn SUV-look en 

cross-overkwaliteiten was rijden 

in de stad nog nooit zo leuk.
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Opval lend,  adembenemend,  

gedurfd – bereid u voor op vele 

bewonderende blikken. Vanuit 

elke hoek straalt de Ignis een 

unieke persoonlijkheid en pré-

sence uit, van allerlei koetswerk-

details tot de funky kleuropties. 

Kies niet gewoon voor rijden, 

kies voor rijden in stijl.
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Achterstoelen opgeklapt*Voor 2WD-model met 50-50-neerklapbare achterstoelen

Achterbank gedeeltelijk neergeklapt Beide achterstoelen neergeklapt

Bagageruimte aanpasbaar aan uw bagage.
De Ignis biedt een bagageruimte met een volume van 514 liter* wanneer de verschuifbare achterstoelen** neergeklapt zijn. De achterbank met 
50-50-verdeling** kan ook vanuit de bagageruimte neergeklapt worden. Door de rugleuning neer te klappen kunt u de ruimte aanpassen aan 
verschillende soorten bagage.

*Gemeten volgens de VDA-methode (van de Vereniging van de Duitse Auto-industrie). 
*Voorwerpen liggen louter ter illustratie los in de achterste opbergruimte, maar moeten correct vastgemaakt worden tijdens het rijden.

Laat u niet vangen door zijn ultracompacte afmetingen. 
De Ignis biedt opvallend veel flexibele bagageruimte en 
is dus perfect geschikt voor een weekendje weg.

( ) wanneer de achterstoelen in de voorste stand staan.( ) wanneer de achterstoelen in de voorste stand staan.( ) wanneer de achterstoelen in de voorste stand staan.

Max. breedte: 1,160mm

260L

Hoogte: 950mm

Max. lengte:
1,180mm (1,280mm)

09
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Instrumentenbord
Een informatiedisplay in het stijlvolle 
instrumentenbord houdt u op de 
hoogte van basisinformatie als 
brandstofbesparing, buitentemperatuur, 
uur, brandstofverbruik en rijbereik. 
Met schakelaars op het stuurwiel en 
naast het instrumentenbord kunt u kiezen 
welke informatie weergegeven wordt.

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA)
Het audiosysteem omvat een aanraakscherm 
dat net zo intuïtief werkt als een smartphone. 
Verbind uw smartphone via Bluetooth®* of 
een USB-kabel om uw apps te gebruiken via 
het display, dat ook uitgerust is met een radio, 
een achteruitrijcamera en navigatiefuncties*.

* Voor details over de beschikbaarheid kunt u de uitgebreide uitrustingslijst raadplegen.

Schakelaars audiobediening
Met de gebruiksvriendelijke schakelaars 
op het stuurwiel regelt u het audiovolume, 
bedient u audiomodi als radio en 
Bluetooth®, en kunt u handenvrij 
telefoneren.

MirrorLink spiegelt verschillende apps van uw smartphone 
op het aanraakscherm van het voertuig, waardoor u toegang 
krijgt tot de functies van uw smartphone.

*MirrorLink™ is compatibel met de smartphones vermeld op de volgende link:
https://mirrorlink.com/phones
*MirrorLink™ is een gedeponeerd handelsmerk van het Car Connectivity Consortium LLC.

Android Auto™ breidt het Android-platform uit naar de auto 
voor een optimaal gebruik tijdens het rijden. Het systeem werd 
ontwikkeld om afleiding te beperken, zodat u tijdens het rijden 
kunt genieten van Google-services zoals Google Maps en 
Google Play Music. Download de Android Auto-app in de Google 
Play Store*. 

*Android Auto is verkrijgbaar in de landen vermeld op de volgende link: 
https://www.android.com/auto/faq/
*De meeste smartphones vanaf Android 5.0+ zijn compatibel met Android Auto: 
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
*Google, Android, Google Play en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC.

Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone gebruiken om te bellen, 
toegang te krijgen tot uw muziek, berichten te sturen en 
te ontvangen en aanwijzingen te krijgen, allemaal met 
stemcommando’s via Siri of door op het audiodisplay te 
tikken.

Apple CarPlay is beschikbaar in de landen vermeld op de volgende link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Voor meer details, zoals de lijst van CarPlay-compatibele iPhone-modellen, zie:
http://www.apple.com/ios/carplay/
Apple, Apple CarPlay en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere 
landen.

Een pure premiumlook en funky kleuraccenten in het 
interieur onderstrepen de stedelijke stijl van de Ignis.

Kleurvarianten
Het gedurfde contrast van zwart en wit 
op het instrumentenpaneel maakt indruk 
met zijn eenvoudige compositie.
Accenten in Gunmetal Gray en blauw 
op de middenconsole en deurgrepen 
voegen een verfijnde toets toe aan de 
interieursfeer.
* De accentkleur verschilt naargelang van de koetswerkkleur.

* Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

11
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1.2 DUALJET 5MT
De nieuwe 1.2 DUALJET-
motor in de Ignis is bijzonder 
responsief en tegelijk zeer 
zuinig. Deze uitstekende 
balans wordt mogelijk 
gemaakt door een aantal 
verbeteringen, waaronder 
een elektrische variabele 
inlaatkleptiming (VVT), 
een oliepomp met variabele 
inhoud en elektrische 
koeljets voor de zuigers.

De overbrenging is 
gericht op een maximale 
motorefficiëntie en het 
schakelen voelt zacht en 
comfortabel aan. 

De continu variabele 
transmissie staat garant 
voor krachtige acceleraties 
bij lage snelheden en 
een uitzonderlijk laag 
brandstofverbruik bij 
constant hoge snelheden.

CVT

Met zijn responsieve motor en zijn 
vertrekhulp voor hellingen en afdalingen 
zorgt de Ignis voor opwindend rijplezier 
als nooit tevoren. 

Hill hold control Cruise controlOphanging Hill descent control
Deze functie voorkomt tijdelijk 
(voor maximaal 2 seconden) dat het 
voertuig achteruitrolt wanneer het 
rempedaal losgelaten wordt om het 
gaspedaal in te drukken.

Cruisecontrol zorgt ervoor dat het 
voertuig automatisch een ingestelde 
snelheid aanhoudt zonder dat het 
gaspedaal bediend hoeft te worden. 
Hierdoor wordt de bestuurder 
minder snel moe wanneer hij lange 
tijd met een hoge snelheid rijdt. 
Bovendien verbruikt het voertuig 
minder brandstof, omdat niet onnodig 
vertraagd en versneld wordt.

De stijve, lichtgewicht ophanging 
absorbeert oneffenheden in 
de weg doeltreffend voor een 
zacht en comfortabel rijgedrag. 
Ze draagt ook bij tot een licht 
stuurgedrag dat stabiel en direct 
aanvoelt in zijn reacties.

*Illustratie van ALLGRIP-model

Op steile hellingen, wanneer het 
systeem vaststelt dat remmen op 
de motor niet volstaat, bedient het 
automatisch de remmen om de 
snelheid van het voertuig te regelen, 
zodat u zich kunt concentreren op 
het sturen.

(Voor ALLGRIP-modellen) (Standaard voor GLX)

Zonder vertrekhulp 
voor hellingen 

Met vertrekhulp 
voor hellingen 

Automatische remfunctie 
beperkt de voertuigsnelheid 
tot ongeveer 10 km/u.

13
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ALLGRIP AUTO biedt gemoedsrust tijdens 
alledaagse ritten, in het bijzonder op gladde 
wegen en een besneeuwde ondergrond. 
Deze vierwielaandrijving met viscokoppeling 
verdeelt het koppel automatisch over  
de achterwielen wanneer de voorwielen  
grip verliezen.

Grip Control
Deze functie garandeert een vloeiend vertrek op wegen die glad zijn door 
sneeuw of modder. Grip Control remt het doorslippende wiel versneld af via 
de remmen en stuurt meer aandrijfkracht naar het tegenovergestelde wiel. 
De functie gebruikt ook tractiecontrole om het koppelverlies te beperken, 
om zo de auto sneller te laten vertrekken.

  (Voor ALLGRIP-modellen)

ALLGRIP AUTO staat voor u klaar wanneer de wegen 
nat of besneeuwd zijn, en geeft u vertrouwen in alle 
rijomstandigheden.

Remt de wielen die 
geen grip meer  
hebben.

Concentreert de  
koppeling op de wielen 
die wel grip hebben.

15
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Mild hybridesysteem SHVS Licht en stijf HEARTECT-platform
Het SHVS-systeem (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) staat de motor bij voor een 
effi  ciënter brandstofverbruik. Het zet de kinetische energie die gegenereerd 
wordt bij het remmen, om in elektrische energie. Een elektromotor gebruikt de 
opgewekte elektriciteit om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Het compacte 
en lichte SHVS-systeem bestaat uit een performante lithium-ionbatterij van 
10 Ah met uitstekende laad- en energieleveringsprestaties, en een geïntegreerde 
starter-generator (ISG) met motorfunctie.

Het zacht gewelfde frame verbetert de stijfheid van de bodemplaat, wat zorgt 
voor uitstekende fundamentele voertuigprestaties en tegelijk de botsveiligheid 
verhoogt door energie efficiënt af te voeren. Ondanks het compacte 
SUV-design van het voertuig maakt dit platform een optimale positionering 
van onderdelen mogelijk voor een comfortabele cabinebreedte en een rijkelijke 
bagageruimte.

Lithium-
ionbatterij

Geïntegreerde starter-
generator (ISG)

* Werking van de ondersteuningsfunctie is afhankelijk van bepaalde voorwaarden, zoals de batterijstatus.

Geweldig om mee te rijden, zuinig aan de pomp, 
en bovendien krijgt u een extra boost van het mild 
hybridesysteem SHVS met lithium-ionbatterij.

Automatisch 
stilleggen motor
De motor wordt stilgelegd 
en de elektrische 
componenten worden 
gevoed door de batterijen 
om brandstof te besparen.

Vertrekken / 
versnellen

De ISG ondersteunt de 
motor bij vertrek vanuit 
stilstand of bij acceleraties, 
om de brandstofefficiëntie 
te verhogen.

Herstarten

De ISG werkt als een 
startmotor om de 
verbrandingsmotor 
geruisloos en vlot 
te herstarten.

Vertragen

De ISG gebruikt 
remenergie om 
elektriciteit op te wekken 
en zijn batterijen efficiënt 
op te laden. 

Verbrandings-
motor

Verbrandings-
motor

Verbrandings-
motor

Verbrandings-
motor

Loodbatterij Loodbatterij Loodbatterij Loodbatterij

Lithium-
ionbatterij

ISG

Lithium-
ionbatterij

ISG

Motor 
herstarten

Lithium-
ionbatterij

ISG

Power 
assist

Opladen

Opladen
Lithium-
ionbatterij

ISG

Regeneratie

17
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Ruim interieur

Handige, gebruiksvriendelijke opbergruimte

Geniet van zeeën van interieurruimte in de Ignis. Het compacte motorcompartiment maakt extra ruimte vrij 
voor de voor- en achterpassagiers.

5

2 3

4

1

Flexibel, functioneel, nuttig. 
Er zit meer in de Ignis dan je denkt.

1. Handschoenkastje 
2. Opbergvak en bekerhouders 

middenconsole
3. Opbergvakken en flessenhouders 

voordeuren
4. Flessenhouders achterdeuren 
5. Bekerhouder console achterin

18
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4.7m

Er zit meer in de Ignis dan je denkt.

Verschuifbare achterstoelen voor een 
gebruiksvriendelijker interieur

De twee achterstoelen kunnen apart voor- en achteruitgeschoven worden, waardoor 
meer been- of bagageruimte ontstaat voor de meest uiteenlopende situaties. De 
achterstoelen kunnen eenvoudig verschoven worden met de hendels boven op de 
rugleuning of onder de zitting.

Guide-me-Home-verlichting / 
Lead-to-Vehicle-verlichting
De koplampen blijven branden tot 10 seconden nadat u uitgestapt bent, zodat u 
licht hebt tot aan uw voordeur. De dim- en standlichten worden ontstoken wanneer 
u uw auto opent met de afstandbediening en blijven 10 seconden branden. 
Deze handige comfortfunctie verlicht uw pad wanneer u naar uw voertuig loopt.

Met zijn minimale draaistraal van 4,7 m laat de Ignis zich 
makkelijk manoeuvreren op smalle wegen en parkings. 
De banden met grote diameter en de grote bodemvrijheid 
bieden gemoedsrust op oneffen of hobbelige wegen.

Hendel om voor- 
of achteruit te 
schuiven

165mm

Hendel om 
te kantelen 

(Standaard voor GLX en GL+)

Stoelverwarming voor 
bestuurder en passagier

Hogere bodemvrijheid

Stoelhoogte ontworpen 
voor comfort

Net zoals de airco werkt ook de 
stoelverwarming snel, wat bijdraagt 
tot meer rijcomfort.

De bodemvrijheid van 180 mm 
geeft de Ignis een authentieke 
SUV-look, ondanks zijn compacte 
afmetingen.

De verhoogde zitpositie vergemakkelijkt 
het in- en uitstappen en biedt de 
bestuurder een beter zicht rondom.

(Behalve voor 2WD GL-model)

2WD:40.4°
4WD:39.9°19.8°

2WD:18.6° 
4WD:19.9°

Oploophoek
(Exclusief voorspoiler)

Overschrijdingshoek Afloophoek

Opmerkelijk wendbaar en hoogwaardige reisprestaties

Verhoogde
zitpositie

Minimum bodemvrijheid: 180mm
(Exclusief voorspoiler)
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Dual Camera Brake Support (DCBS)
Twee camera’s herkennen voorliggers, voetgangers en rijstrookmarkeringen net zoals menselijke ogen dat doen. Op basis 
van allerlei informatie die verzameld wordt door deze camera’s, helpt het systeem door middel van waarschuwingen en de 
automatische remfunctie om botsingen te voorkomen en de eventuele schade te beperken.

Afhankelijk van verscheidene factoren kunnen de twee camera’s bepaalde objecten mogelijk niet goed of helemaal niet detecteren. 
Een aanrijding kan mogelijk vermeden worden in gevallen waar het systeem geactiveerd is bij snelheden tussen 5 en 50 km/u 
(voor voetgangers bij snelheden onder 30 km/u). Afhankelijk van de detectie en de beweging van het object zou het kunnen dat enkel 
de waarschuwingssignalen geactiveerd worden, zonder dat automatisch afgeremd wordt. Op andere momenten kunnen de 
waarschuwingssignalen geactiveerd worden op het moment dat het voertuig automatisch begint af te remmen. 

Waar-
schuwing 

(Standaard voor GLX, optie voor GL+ en GL)

Wanneer het systeem bepaalt dat er een risico is op een aanrijding, weerklinkt er een zoemer en gaat er een lichtje branden 
op het instrumentenbord.

Als het risico op een aanrijding verhoogt, remt de auto automatisch lichtjes af en weerklinkt er een zoemer, 
zodat de bestuurder een botsing kan voorkomen.

Waarschuwing

1

3

2

4

Automatisch lichtjes remmen

De remassistent wordt ingeschakeld om de remkracht te vergroten wanneer het risico op een aanrijding groter wordt.

Remt de wagen automatisch af indien het risico op een ongeval te groot wordt.

Brake Assist

Noodremsignaal

Vol slimme technologieën en functies om uw 
veiligheid te garanderen achter het stuur.

Waarschuwing

Waarschuwing Automatisch 
lichtjes remmen

Waarschuwing

Verhoging 
remkracht

Bestuurder remt

Waarschuwing
Automatische 
remfunctie  

Display

Display

knippertDisplay

knippertDisplay
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FlashAffichage

Lane departure warning

Weaving alert

Als het voertuig sneller rijdt dan 60 km/u en zijn rijstrook verlaat zonder dat de bestuurder de richtingaanwijzers gebruikt heeft, doet het systeem het stuurwiel 
vibreren en waarschuwt het de bestuurder door middel van een lichtje op het instrumentenbord. Zo laat het systeem de bestuurder weten dat hij zijn rijstrook 
verlaten heeft, omdat hij bijvoorbeeld afgeleid is. 

Als het voertuig sneller rijdt dan 60 km/u en binnen zijn rijstrook heen en weer slingert, weerklinkt er een 
zoemer en gaat een lichtje branden op het instrumentenbord. Zo laat het systeem de bestuurder weten dat hij 
over de weg zigzagt, omdat hij bijvoorbeeld vermoeid is.

(Standaard voor GLX, optie voor GL+ en GL)

(Standaard voor GLX, optie voor GL+ en GL)

Zes airbags

Automatisch noodremsignaal

De Ignis komt standaard met zes airbags, waaronder twee frontale, 
laterale en gordijnairbags.

Wanneer de bestuurder plots hard remt terwijl hij meer dan 55km/u 
rijdt zullen, naast de remlichten, ook de 4 richtingsaanwijzers snel 
knipperen om achterliggende voertuigen te waarschuwen.
(standaard voor GLX, optie voor GL+ en GL)

echnologieën en functies om uw 

knippertDisplay

Waarschuwing
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PURE WHITE PEARL**

RUSH YELLOW METALLIC* FERVENT RED*

TOUGH KHAKI PEARL METALLIC*

FLAME ORANGE PEARL METALLIC*

NEON BLUE METALLIC*

EXTERIEUR / BI-TONE

CARAVAN IVORY PEARL METALLIC*

SILVER*

DARK BLUE**

INTERIEUR

SILVER* DARK BLUE**

2222
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RUSH YELLOW METALLIC*

CARAVAN IVORY PEARL METALLIC*PURE WHITE PEARL**

FLAME ORANGE PEARL METALLIC*

TOUGH KHAKI PEARL METALLIC*

PREMIUM SILVER METALLIC**

NEON BLUE METALLIC* SPEEDY BLUE METALLIC**

MINERAL GRAY METALLIC**

SUPER BLACK PEARL**FERVENT RED*

EXTERIEUR / MONOTONE
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Telkens wanneer u met uw Ignis rijdt, verandert de stad in een 

opwindend avontuur. Telkens wanneer u de motor start, zult u het 

speelse karakter van de Ignis voelen. En als u eenmaal onderweg 

bent, zult u niet meer willen stoppen. Stap dus in en vertrek op 

avontuur, of geniet gewoon van het uitzicht. Waarheen het leven 

u ook brengt, de Ignis bezorgt u een onvergetelijke reiservaring.

2424
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Maak uw Ignis zo individueel als uzelf.

*Uitgerust met gekleur

*Uitgerust met 16 inch grote gepolijste lichtmetalen velgen, zijdelingse stootlijsten (groot), een dakspoiler, een embleem op de  
  motorkap en een sierlijst in chroom op het kofferdeksel.

Voor een SUV-look
Exterieuraccessoires om uw Ignis een krachtigere offroadlook te geven.
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Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

*Uitgerust met gekleurd radiatorrooster, buitenspiegelkappen en decoratie voor de velgen en flanken.

Fervent Red (ZNB) Flame Orange Pearl Metallic (ZWD) White (26U)

Accentkleuren
Stem de kleuren van het koetswerk en het interieur op elkaar af om uw  
Ignis te personaliseren.

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

*Voorzien van centrale airco-ventilatieroosters, sierringen rond de zijdelingse verluchtingsroosters en 
sierstukken rond de middenconsole en rond de deurhendels binnenin.

Fervent Red (ZNB) Medium Gray Metallic (PSG)Dazzling Orange Metallic (QCW) 
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Fabriek Japan (Sagara)
Besturing LHD
Aantal deuren 5-deurs
Motor Benzine

1.2 DUALJET +SHVS
Aandrijfsysteem 2WD 4WD

AFMETINGEN
Totale lengte mm 3.700 
Totale breedte mm 1,660 ( GL) 1690 (GLX)

1,690 (GL+, GLX)

1.690

Totale hoogte mm 1605
Wielbasis mm 2435
Spoorbreedte Voor mm 1460

Achter mm 1.470 1.460 
Minimum draaicirkel m 9,4
Minimale grondspeling/bodemvrijheid mm 180 

CAPACITEIT
Aantal zitplaatsen personen Vaste achterbank (GL)  : 5,    Verschuifbare 

achterbank (GL+; GLX) : 4
Brandstoftank liters 32 30
Bagageberging Max. volume (vaste achterbank ) liters 1.097 1.056 

Max. volume (verstelbare  achterzetels) liters 1.100 1.086 
Neergeklapte rugleuning achterbank  (VDA methode)

 - vaste achterbank met reparatieset lekke band

liters 501 463 

Neergeklapte rugleuning achterbank  (VDA methode)

 - verschuifbare achterbank met reparatieset lekke band

liters 514 490 

Rechte rugleuning van de achterbank (VDA-methode)

 vaste achterbank met reparatieset lekke band". 

liters 267 227 

Rechte rugleuning van de achterbank (VDA-methode)

 verschuifbare achterbank met reparatieset lekke band". 

liters 260 204

MOTOR
Type K12D
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud cm3 1.197
Boring x slag mm 73.0 x 71.5
Fiscale PK 7
Compressieverhouding 13,0 
Maximum vemogen kW/rpm 61/6,000
Maximum koppel Nm/rpm 107/2,800
Brandstofverdeling Multipunt injectie

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TRANSMISSIE
Type 5MT CVT 5MT
Overbrengingsverhouding 1st 3,545 4.006~0.550

(Low 4.006 ~1.001)

(High( 2.200~0.550)

3,545
2de 1,904 1,904
3de 1,240 1,240
4de 0,914 0,914
5de 0,717 0,717
Achteruit 3,272 3,771 3,272

Eindoverbrenging 4,294 3,757 4,470
CHASSIS / ONDERSTEL

Stuurinrichting Tandheugel en tandwiel
Remmen Vooraan Geventilleerde schijfremmen 

Achteraan Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen
Ophanging Vooraan MacPherson schokdempers met schroefveren

Achteraan Torsiestang met schroefveren 3-benige vaste as

 met schroefveren
Banden 175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)

GEWICHTEN
Leeggewicht (min./met alle opties) kg 860 / 895 890 / 925 910 / 940
Maximum toegelaten gewicht kg 1.330 
Maximaal aanhangwagengewicht 

ongeremd

kg 400 

Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1.000 
PRESTATIES

Maximum snelheid km/h 165 155 165 
0-100 km/h *1 sec 12,7 12,4 12,8

MILIEU PRESTATIENIVEAU
Emissienorm Euro 6
Brandstofverbruik (NEDC)*1 In de stad liters/100km 4,2 4,6 4,4

Buiten de stad liters/100km 3,8 4,1 4,1
Gemengd liters/100km 3,9 4,3 4,2

Brandstofverbruik (WLTC)*2 LOW phase liters/100km 5,171 5,904 5,662
MEDIUM phase liters/100km 4,404 4,915 4,894
HIGH phase liters/100km 4,457 4,732 4,920
EXTRA-HIGH phase liters/100km 6,087 6,636 6,536
Combined liters/100km 5,119 5,601 5,587

CO2 emissie (NEDC)*1 g/km 89,5 97,7 93,12
CO2 emissie (WLTC)*2 g/km 115,5 126,4 126,0

*1 NEW European Driving Cycle   
*2 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle
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STANDAARDUITRUSTING

UITRUSTING

ADDITIONELE UITRUS

2WD 4WD
COMFORT GL GL+ GLX GL+ GLX
Banden en velgen 175/65R15 + stalen velg met vol  wieldeksel - - - -
3-spakig stuurwiel Urethaan - -

Met audio bedieningsknoppen
Met hands-free bedieningsknoppen
In de hoogte regelbaar

Elektrische ramen Vooraan 
Audio MP3 compatible CD player + Bluetooth®* + DAB radio - - - -
Zetelverwarming (beide voorzetels) -
INTERIEUR
USB poort Ingewerkt in instrumentenpaneel
12V accessoire stekker Ingewerkt in instrumentenpaneel
Zetels achteraan 60:40-opsplitsing  enkelvoudig toeklapbaar - - - -
Afdekking bagageruimte
Verlichting bagageruimte
VEILIGHEID, ZEKERHEID EN MILIEU
Koplampen LED projectoren

Gids lichtfunctie
Automatische lichten activatie 
Standlichten LED
Nummerplaatverlichting LED
ABS met EBD functie 
ESP®***
Hellingsstop controle ( belet achteruitlopen op helling)
ISOFIX-kinderstoelverankeringen x2
Verankeringspunten voor kinderzitjes x2
DRL (dagrijlichten) LED (geïntegreerd in koplampen)
Automatisch Stop Start systeem
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)

ADDITIONELE UITRUS
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ADDITIONELE UITRUSTING GLX

Stuur Met leder bekleed - - -
Met Cruise Control bediening - - -
Met snelheidsbegrenzer bediening - - -

Elektrische ramen Achteraan - - -
Keyless push start systeem - - -
Automatische airco - - -
Audio Smart phone linkage display audio + Bluetooth®* + NAV + rearview camera + DAB 

radio

- - -

Cruise control - - -
Snelheidsbegrenzing - - -
Dubbele Camera remondersteuning Optie Optie Optie
Noodstopsignaal Optie Optie Optie

ADDITIONELE UITRUSTING GL+ EN GLX

2WD 4WD
GL GL+ GLX GL+ GLX

Banden en Velgen 175/60R16 + alu- velg -
Spiegels Verwarmd -
Audio Smart phone linkage display audio + Bluetooth®* + DAB radio + rearview camera - - -
Zetels achteraan 50:50-opsplitsing enkelvoudig toeklapbaar -

Verschuifbaar en neerklapbaar
Controle bij afdeling heuvel - - -
Grip controle - - -

2WD 4WD
GL GL+ GLX GL+ GLX
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BOEK UW
ONDERHOUD ONLINE

Snel, gemakkelijk en goedkoop. 
Ga naar www.suzuki.be
Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in 
Klik op verzenden
Uw verdeler doet de rest.

GARANTIE EN
ASSISTANCE

5 JAAR GARANTIE
De fabriekswaarborg van 3 jaar (tot maxi-
mum 100.000 km) wordt door Suzuki 
Belgium nv verlengd met 2 jaar (tot maxi-
mum 150.000 km) en dit enkel op de door 
haar geleverde nieuwe Suzuki-modellen 
Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara 
voorzien van het garantieboekje afgeleverd 
door een erkende Suzuki-verdeler.
5 JAAR SUZUKI ASSISTANCE
Gedurende de garantieperiode van 5 jaar 
voor Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara 
kan u bij pech of ongeval 24 uur op 24 
een beroep doen op bijstandverlening 
(tel. 03 253 61 44).
12 JAAR ANTICORROSIEWAARBORG
De Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara 
genieten gedurende 12 jaar een volledige 
waarborg tegen perforatie van het koets-
werk door corrosie van binnenuit.
1 JAAR WAARBORG OP WISSELSTUKKEN

INSURANCE

Een maximale autoverzekering voor een 
minimale prijs? Met extra voordelen en 
eenvoudige procedures die u véél romp-
slomp besparen?
De exclusieve verzekering voor 
Suzuki-eigenaars maakt uw stoutste 
dromen waar. Met alles erop en eraan. 
Zodat u in alle veiligheid en zonder 
kopzorgen van uw Suzuki kunt genieten. 
Bel voor meer informatie naar uw 
Suzuki-verdeler of naar Suzuki Insurance : 
03 450 17 36.
FLEET
Of u nu kiest voor Ignis, Swift, S-Cross, 
Jimny en Vitara, Suzuki heeft altijd een 
wagen die past bij uw bedrijf! Wenst u 
meer informatie over de modellen uit het 
Suzuki-gamma of over de aantrekkelijke 
leasingvoorwaarden van Suzuki Lease?
Contacteer dan uw Suzuki-verdeler.
Suzuki Lease email : info@suzuki.be
FINANCE
Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling? 
Ook dan bent u bij uw Suzuki-verdeler aan 
het juiste adres. Suzuki Finance biedt u de 
mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe 
Suzuki te financieren tegen supervoor-
delige voorwaarden. Vraag ernaar bij uw 
Suzuki-verdeler.
Suzuki Finance tel. 02 508 02 20 
Let op, geld lenen kost ook geld.
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De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg.
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele 
onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tel. : +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be

IGNIS_europe_catalogue_h_1129_nyuko_200x200_10.indd   24-25IGNIS_europe_catalogue_h_1129_nyuko_200x200_10.indd   24-25


