
GLX

2WD 6AT

5MT

6AT 920 000 / 865 000              

2WD 6AT 960 000 / 905 000                

ALLGRIP (4WD) 6AT 1 015 000 / 960 000         

 GL+

• ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD

• Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)

• Brake Assist (Система допомоги при екстреному гальмуванні)

• Система утримання на схилі (Hill hold control) для 6АТ

• Фронтальні та бокові подушки безпеки

• Шторки безпеки

• Подушка безпеки колін водія

• Травмобезпечний педальний вузол

• Балки дверей для захисту від бокового удару

• Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті

• Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX

• Імобілайзер

• Центральний замок з дистанційним управлінням

• Тахометр

• Система контролю спуску зі схилу (Hill descent control) для ALLGRIP

• Клімат-контроль

• Передні електросклопідйомники 

GLX (додатково до обладнання GL+)

• Передні і задні датчики паркування

• Система безключового доступу

• Система запуску двигуна без ключа (кнопкою)

• Оздоблення сидінь екошкірою та замшею

• Оздоблення підлокітників в дверях замшею

Доплата за двокольоровий екстер'єр автомобіля 17 000 грн.

¹ Орієнтовні регулярні роздрібні ціни (грн.)  / Спеціальні роздрібні ціни з урахуванням знижки (грн.) на автомобілі виробництва січень, лютий, березень 2022 р.в. дійсні з 09.09.2022 р. 

Виробник: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/ Підприємство “Мадьяр Сузукі Корпорейшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Угорщина

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу

www.suzuki.ua

Бензиновий турбований 1.4л BOOSTERJET (140 к.с.) 

ALLGRIP (4WD)

• Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту

• Бічні дзеркала з електроприводом регулювань і підігрівом

• Задні електросклопідйомники • Рульове колесо зі шкіряним оздобленням

• Регулювання передніх сидінь по висоті

800 000 / 745 000         

Двигун Тип приводу Трансмісія
Комплектація

GL+

799 900 / 744 900    

Лімітований склад автомобілей Vitara Limited виробництва 2022р. зі знижкою 55 000 грн.

Орієнтовні регулярні роздрібні ціни (грн.)  / Спеціальні роздрібні ціни з урахуванням знижки (грн.)¹

855 000 / 800 000       

Бензиновий 1.6 л (117 к.с)

• Підкермові перемикачі керування коробкою передач для 6АТ • Запасне колесо тимчасового використання 

• Освітлення відділення для речей зпереду (ящик для рукавичок)

• Аудіопідготовка • Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами та підсвіткою

• Антена та 2 динаміки • Передні підстаканники (2 шт.)

• Електропідсилювач керма

• Тримачі для пляшок в дверях (4 шт.)

• Спинка заднього сидіння, складана в пропорції 60:40 

• Обігрів заднього скла • Передні фари галогенові лінзовані

• Підігрів передніх сидінь • Світлодіодні задні фари

• Кишеня для дрібниць

• Розширювачі колісних арок

• Підсвічування багажного відділення

• Акумуляторна батарея ємністю 44 Аг 

• Світлодіодні денні ходові вогні (LED)

• Панель фальшпідлоги в багажному відділенні

• Центральний підлокітник • Хромована решітка радіатора

• Зовнішні ручки дверей і дзеркала кольору кузова

• Бортовий комп'ютер з кольоровим LCD дисплеєм

 Світлодіодні комбіновані фари (ближнє світло)

• Два додаткові динаміки

• Сріблясті рейлінги даху

• Легкосплавні колісні диски та шини 215/60 R16 

• Передні протитуманні фари

• Тканинна оббивка сидінь з декоративною прострочкою

• Тонування скла задніх бічних дверей + заднє скло

• Круїз-контроль з управлінням на кермі 

• Датчик автоматичного включення світла 

• Автоматичний коректор фар

• Легкосплавні поліровані колісні диски та шини 215/55 R17• Датчик дощу

• Бічні дзеркала з вбудованими покажчиками повороту і 

електроприводом складання

http://www.suzuki.ua/#


GL+

ALLGRIP (4WD) 6AT 855 000 /  840 000

5MT

6AT 799 900

ALLGRIP (4WD) 6AT 855 000

 GL

• ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD

• Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)

• Brake Assist (Система допомоги при екстреному гальмуванні)

• Система утримання на схилі (Hill hold control) для 6АТ

• Фронтальні та бокові подушки безпеки

• Шторки безпеки

• Подушка безпеки колін водія

• Травмобезпечний педальний вузол

• Балки дверей для захисту від бокового удару

• Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті

• Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX

• Імобілайзер

• Центральний замок з дистанційним керуванням

• Тахометр

• Кондиціонер

 GL+ (додатково до обладнання GL)

• Задні електросклопідйомники

• Панель фальшпідлоги в багажному відділенні 

• Клімат-контроль 

• Тканинна оббивка сидінь з декоративною прострочкою 

• Підсвічування багажного відділення 

• Хромовані внутрішні ручки дверей 

Доплата за двокольоровий екстер'єр автомобіля 17 000 грн.

¹ Орієнтовні регулярні ціни (грн.) / Орієнтовні спеціальні ціни (грн.) на автомобілі виробництва серпень 2022 р.в. дійсні з 09.08.2022 р.
2 Орієнтовні роздрібні ціни (грн.) на автомобілі виробництва з жовтня 2022 р. дійсні з 09.08.2022 р.

Виробник: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/ Підприємство “Мадьяр Сузукі Корпорейшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Угорщина

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу

www.suzuki.ua

• Тонування скла задніх бічних дверей + заднє скло 

• Круїз-контроль з управлінням на кермі 

• Зовнішні ручки дверей і дзеркала кольору кузова • Додаткова розетка у багажному відділенні 

• Хромована решітка радіатора • Освітлення відділення для речей зпереду (ящик для рукавичок) 

• Бортовий комп'ютер з кольоровим LCD дисплеєм 

• Шкіряне оздоблення рульового колеса 

• Галогенні денні ходові вогні

• Легкосплавні колісні диски та шини 215/60 R16 • Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами та підсвіткою

• Світлодіодні денні ходові вогні (LED) • Центральний підлокітник

• Бічні дзеркала з електроприводом регулювань і підігрівом

• Зовнішні ручки дверей і дзеркала чорного кольору

• Акумуляторна батарея ємністю 44 Аг 

• Тканинна оббивка сидінь

• Декоративна решітка радіатора чорного кольору

• Запасне колесо тимчасового використання 

• Бортовий комп'ютер з монохромним дисплеєм

• Сталеві колісні диски з декоративними ковпаками та шини 215/60 

R16 

• Обігрів заднього скла • Спинка заднього сидіння, складана в пропорції 60:40 

• Підігрів передніх сидінь • Передні фари галогенові лінзовані

• Світлодіодні задні фари• Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту

• Підкермові перемикачі керування коробкою передач для 6АТ • Розширювачі колісних арок

• Камера заднього виду • Передні електросклопідйомники 

• USB роз'єм • Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами

• Електропідсилювач керма

• Передні підстаканники (2 шт.)• Кишеня для дрібниць

• Регулювання передніх сидінь по висоті

• Тримачі для пляшок в дверях (4 шт.)

Двигун Тип приводу Трансмісія
Комплектація

GL

663 900

Орієнтовні роздрібні ціни (грн.) на автомобілі виробництва з жовтня 2022 р.
2

бензиновий 1.6 л (117 к.с)

• 'Мультимедійна система з можливістю підключення смартфона з 

підтримкою Android Auto та Apple Car Play + Bluetooth
• Рульове колесо з уретану

2WD

Орієнтовні регулярні ціни (грн.)  / Орієнтовні спеціальні ціни (грн.) на автомобілі виробництва серпень 2022 р.в¹

724 000

http://www.suzuki.ua/#


GL+ GLX

бензиновий турбований 1.4 л BOOSTERJET (129 к.с.) + SHVS (гібрид) 2WD 6AT 950 000

ALLGRIP (4WD) 6AT 1 080 000

GL+

• ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD

• Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)

• Brake Assist (Система допомоги при екстреному гальмуванні)

• Система утримання на схилі (Hill hold control)

• Система контролю спуску зі схилу (Hill descent control) для ALLGRIP

• Система автоматичного гальмування з датчиком (Dual Sensor Brake Support) 

• Система попередження про зміну смуги руху

• Система моніторингу сліпих зон

• Фронтальні та бокові подушки безпеки

• Шторки безпеки

• Подушка безпеки колін водія

• Травмобезпечний педальний вузол

• Балки дверей для захисту від бокового удару

• Система фіксації дитячого сидіння ISOFIX

• Імобілайзер

• Центральний замок з дистанційним управлінням

• Охоронна сигналізація

• Камера заднього виду

• Клімат-контроль

• Електропідсилювач керма

• Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту

GLX (додатково до обладнання GL+)

• 2 додаткових високочастотних динаміка

• Навігаційна система

• Аналоговий годинник на центральній консолі

• Передні і задні датчики паркування

Доплата за двокольоровий екстер'єр автомобіля 17 000 грн.

¹ Регулярні роздрібні ціни (грн.) на а/м 2022 р.в. дійсна з 20.09.2022 р.

Виробник: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/ Підприємство “Мадьяр Сузукі Корпорейшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Угорщина

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

Гарантійний строк на автомобіль – 36 місяців або 100 000 км пробігу

www.suzuki.ua

• Мультимедійна система з сенсорним 7 'екраном 

слотом для SD карти і підтримкою Apple Car Play та Android Auto

• Цифрове радіо (DAB)

• 4 динаміка аудіосистеми

• Ремонтний комплект колеса

• Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті • Денні ходові вогні світлодіодні LED

• Тахометр • Передні протитуманні фари

• Система запуску двигуна без ключа (кнопкою)

Двигун Тип приводу Трансмісія
Комплектація

Регулярні роздрібні ціни (грн.) на а/м 2022 р.в.1

• Рульове колесо з кнопками управління аудіосистемою • Освітлення відділення для речей зпереду (ящик для рукавичок)

• Функція Hands free «Вільні руки» • Спинка заднього сидіння, складана в пропорції 60:40 

• Система безключового доступу

• Тонування скла задніх бічних дверей + заднє скло• Підкермові перемикачі керування коробкою передач

• Start Stop System (Старт-стоп система)

• Адаптивний круїз-контроль з управлінням на кермі 

• Тканинна оббивка сидінь з декоративною прострочкою

• USB роз'єм

• Світлодіодні (FULL-LED) передні фари

• Датчик автоматичного включення світла і датчик дощу

• Бічні дзеркала з електроприводом регулювань і підігрівом

• Електросклопідйомники вікон (передніх і задніх)

• Рульове колесо зі шкіряним оздобленням

• Світлодіодні задні фари

• Бортовий комп'ютер з кольоровим LCD дисплеєм

• Центральний підлокітник

• Обігрів заднього скла • Автоматичний коректор фар

• Підігрів передніх сидінь • Хромована решітка радіатора

• Регулювання передніх сидінь по висоті • Зовнішні ручки дверей і дзеркала кольору кузова

• Панорамний подвійний розсувний люк

• Оббивка підлокітників в дверях штучною замшею • Легкосплавні поліровані колісні диски та шини 215/55R17

• Передні підстаканники (2 шт.) • Сріблясті рейлінги даху

• Підсвічування в сонцезахисних козирках • Розширювачі колісних арок

• Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами • Легкосплавні колісні диски та шини 215/55 R17

• Панель фальшпідлоги в багажному відділенні • Акумуляторна батарея ємністю 44 Аг 

• Підсвічування багажного відділення

• Бічні дзеркала з вбудованими покажчиками повороту

і електроприводом складання

• Оздоблення сидінь штучною шкірою і замшею

http://www.suzuki.ua/#

