
Доступне стандартне та додаткове обладнання може відрізнятися для окремих ринків. Для уточнення звертайтеся до місцевих дилерів, 
оскільки специфікації та ілюстрації можуть стосуватися моделей, недоступних у вашому регіоні. SUZUKI MOTOR CORPORATION залишає за собою 
право без попередження змінювати ціни, кольори, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, а також знімати з виробництва певні моделі.

Усі фотографії в цій брошурі були зроблені з відповідними дозволами. Зображення автомобілів без номерних знаків на дорогах загального 
користування є результатом фотомонтажу. Транспортні засоби зображені на приватному майданчику.

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN
www.globalsuzuki.com

IGNIS BROCHURE (E)
  99999-B1C01-821

Гасло «Спосіб життя» — це серце нашого бренду. Кожний автомобіль, мотоцикл виробника Suzuki побудований  
для того, щоб допомогти нашим клієнтам повною мірою насолоджуватися кожним днем свого життя.



Унікальний 
 ультра-
компактний
кросовер

Бажаєте виділятися з натовпу? Тоді відкрийте для себе 

унікальний ультракомпактний кросовер. Сміливий виразний 

дизайн у поєднанні з урбаністичним функціоналом 

доводить унікальність цього автомобіля. Кермуйте ним  

із задоволенням та перетворіть кожну подорож на пригоду.

02 0302 03



Ignis був створений для 

міста, тож він ідеально пасує 

його дослідникам. З таким 

ультракомпактним кузовом 

IGNIS легко маневрує вузькими 

вулицями сучасного міста.  

А завдяки видатному дизайну 

і можливостям кросовера 

ви отримаєте незрівнянне 

задоволення від переміщення 

містом.

 Урбаністичний

04 0504



Яскравий сміливий дизайн 

притягує погляди та обертає 

голови. Кермуючи Ignis, будьте 

готові опинитися в центрі 

уваги. Під будь-яким кутом 

IGNIS випромінює унікальність 

та індивідуальність. Від 

найдрібніших деталей екстер’єру 

до яскравих кольорів кузова. Тож 

керуйте не просто автомобілем, 

керуйте стильно і зі смаком!

Автентичний 
дизайн
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Задні сидіння піднято Одне заднє сидіння складено

Обидва задні сидіння складено

Багажне відділення з регульованою місткістю для зберігання вашого багажу.
Ignis може похвалитися багажним відділенням об’ємом 505 л* при складених задніх сидіннях. Задні сидіння, які розкладаються в пропорції 40:60, можна 
також скласти для збільшення багажного відділення. Це надає можливість організувати простір для різних видів багажу.

*  Виміряно за методом Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA).
*  Речі вільно розміщені в задньому багажному відділенні виключно в ілюстративних цілях і мають бути надійно закріплені під час руху.

Нехай вас не вводить в оману ультракомпактний 
розмір автомобіля. Ignis має вдосталь місця для 
багажу та ідеально підходить для подорожі на 
вихідні.

Компактний,
але місткий

09

271 л

505 л

08 09



Виразний 
інтер’єр Витончений дизайн преміум-класу та вкраплення 

яскравих кольорів в інтер’єрі посилюють урбаністичний 
стиль автомобіля.

Панель приладів
Дисплей на стильній панелі приладів 
відображає всю необхідну інформацію щодо 
економії та споживання пального, температури 
зовні, часу та дальності руху. Перемикачі 
на кермі та біля зони лічильників дають 
можливість обирати, яку інформацію буде 
відображено на дисплеї.

Органи керування аудіосистемою
Легкі в користуванні перемикачі на кермі 
дозволяють регулювати гучність аудіо, 
керувати режимами радіо та Bluetooth®, а також 
користуватися функцією гучного зв’язку при 
користуванні телефоном.

Варіації кольорів
Простий і витончений дизайн у сміливому 
поєднанні чорного та білого на панелі приладів 
залишає яскраві враження. Темно-сірі й сині 
акценти на центральній консолі та на ручках 
дверей додають вишуканості атмосфері інтер’єру.

*  Кольорові варіації відрізняються залежно від кольору кузова. 
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Без системи контролю 
утримання на схилі

Із системою контролю 
утримання на схилі

Круїз-контроль

Двигун 1.2 DUALJET

Підвіска

5MT

Використання функції круїз-контролю дозволяє 
автоматично підтримувати задану швидкість 
без необхідності застосування педалі акселератора. 
Це зменшує втому водія при керуванні автомобілем 
на високій швидкості та на великі дистанції, а також 
забезпечує ефективне використання палива.

Новий двигун 1.2 
DUALJET, яким оснащено 
Ignis, забезпечує 
потужну реакцію 
та високу ефективність 
використання 
палива. Такий якісний 
баланс можливий 
завдяки численним 
удосконаленням, 
серед яких електрично 
регульовані фази 
газорозподілення, 
маслонасос зі змінною 
продуктивністю 
та електрична форсунка 
охолодження поршня (PCJ).

Легка та енергоємна підвіска ефективно 
поглинає нерівності на дорозі, і ви 
можете м’яко та комфортно долати 
перешкоди. Конструкція підвіски також 
сприяє легкому та надійному керуванню 
автомобілем.

Трансмісію налаштовано 
для максимально 
ефективної передачі 
потужності двигуна 
та м’якого комфортного 
перемикання передач.

Безступеневий варіатор 
Ignis забезпечує потужне 
прискорення з низької 
швидкості й надзвичайно 
високу ефективність 
використання палива під 
час руху на крейсерській 
та високій швидкостях.

CVT

(у комплектації GLX)
Система контролю утримання 
на схилі
Ця функція забезпечує тимчасове 
утримання автомобіля від скочування 
назад (приблизно на 2 секунди) 
при переміщенні водієм ноги з педалі 
гальма на педаль акселератора, якщо 
автомобіль у цей час стоїть на схилі.

 Відмінні ходові  
 характеристики

За допомогою швидкої реакції двигуна 
та системи контролю утримання на схилі 
Ignis перетворює процес керування 
на справжнє захоплення.
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Двигун

Свинцево-кислотна  
акумуляторна батарея

Літій-іонна 
акумуляторна батарея

ISG

Літій-іонна 
акумуляторна батарея

ISG

Двигун

Свинцево-кислотна  
акумуляторна батарея

Підсилювач

Літій-іонна 
акумуляторна батарея

Свинцево-кислотна  
акумуляторна батарея

ISG

Двигун

Підсилювач

Заряд

Заряд
Літій-іонна 
акумуляторна батарея

Свинцево-кислотна  
акумуляторна батарея

ISG

Двигун

Регенерація

Надвисока  
паливна 
економічність

Гібридна система SHVS Неймовірно легка та жорстка платформа HEARTECT
Система SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) допомагає ефективно 
використовувати паливо, перетворюючи кінетичну енергію, яка виробляється 
під час сповільнення, на електричну енергію, яка використовується електричним 
мотором (ISG) для допомоги роботі бензинового двигуна. Компактна і легка 
система SHVS складається з літій-іонної акумуляторної батареї великої ємності 
в 10 А·год, яка швидко заряджається та є надійним джерелом енергії, а також 
з інтегрованого стартера-генератора (ISG) з функцією електродвигуна.

Злегка вигнута рама посилює жорсткість кузова, що забезпечує чудові 
ходові характеристики автомобіля та за допомогою ефективного 
розподілення енергії підвищує рівень безпеки в разі зіткнення. 
Незважаючи на компактний дизайн кросовера, платформа HEARTECT 
забезпечує оптимальне розташування компонентів, надаючи достатньо 
простору для комфортного салону та місткого багажного відділення.

Літій-іонна 
акумуляторна 

батарея

Інтегрований  
стартер-генератор (ISG)

* Робота допоміжної функції залежить від певних умов, як, наприклад, рівень заряду акумуляторної батареї. 

Чудовий у керуванні, надекономічний, а ще ви отримаєте 
екстраприскорення завдяки використанню нової гібридної 
системи SHVS з літій-іонною акумуляторною батареєю великої 
ємності. 

Автоматична 
зупинка двигуна
Для економії палива 
відбувається зупинка 
двигуна. Живлення 
електричних систем 
і компонентів автомобіля 
відбувається за рахунок 
батарей. 

Рушання з місця / 
прискорення
ISG допомагає двигуну 
під час запуску 
та прискорення для 
більш ефективного 
використання палива.

Перезапуск 
двигуна
ISG виконує функцію 
стартера, тихо і плавно 
запускаючи двигун.

Сповільнення
ISG використовує 
енергію сповільнення 
для вироблення 
електроенергії 
та ефективної підзарядки 
акумуляторних батарей 
автомобіля.

1514



СпалахДисплей

Попередження

СпалахДисплей
Попередження

Система 
автоматичного 
гальмування

Дисплей

СпалахДисплей

СпалахДисплей

Збільшення 
гальмівної сили

Водій тисне  
на педаль гальм

Система 
автоматичного 
гальмування

4,7 м

Мінімальна висота кліренса: 180 мм

Попередження

Попередження

Попередження

Дисплей

Висока точка огляду

Система попередження про зміну смуги руху (лише для комплектації GLX)

Сповіщення про виляння автомобіля (лише для комплектації GLX)

Коли автомобіль рухається зі швидкістю вищою, ніж 60 км/год, і виїжджає за межі смуги руху 
без використання сигналу повороту, система застосовує вібрацію керма та вмикає світлове сповіщення 
на панелі приладів. Ця функція безпеки привертає увагу водія до неуважності на дорозі при зміні 
смуги руху.

Якщо автомобіль рухається зі швидкістю вищою, ніж 60 км/год, і виляє з боку в бік у межах смуги, 
система інформує про це водія за допомогою звукового сигналу та світлового сповіщення на панелі 
приладів. Ця функція безпеки привертає увагу водія до поведінки автомобіля, спричиненої сонливістю 
водія або іншими факторами.

Функції «Провести додому» та «Провести до автомобіля»
Після того як водій виходить з автомобіля, передні фари продовжують світитися протягом 10 секунд, освітлюючи 
шлях водія додому. Коли водій відмикає автомобіль за допомогою пульта дистанційного керування, вмикаються 
ближнє світло та габаритні вогні, які освітлюють шлях водія до автомобіля протягом 10 секунд.

Завдяки мінімальному радіусу розвороту 
в 4,7 м автомобілем надзвичайно легко 
керувати на вузьких дорогах і паркувальних 
майданчиках. А великий діаметр шин 
і високий кліренс забезпечують безпечне 
кермування на нерівних дорогах.

Шість подушок безпеки
Ignis у стандартній комплектації оснащений двома передніми 
та чотирма боковими подушками безпеки.

Якщо водій раптово застосовує гальма на швидкості вище 
55 км/год, автомобіль, крім гальмівних вогнів, автоматично 
вмикає сигнал аварійної зупинки, щоб попередити транспортні 
засоби, які рухаються позаду.

Просторий інтер’єр

Зручне зберігання речей у салоні

Насолоджуйтеся простором в інтер’єрі Ignis. Компактний моторний відсік залишає вдосталь місця 
для пасажирів на передніх і задніх сидіннях.

1.  Відділення для рукавичок
2.  Ніша для дрібниць та утримувачі 

склянок на центральній консолі
3.  Кишені і тримачі для пляшок 

у передніх дверях
4.  Тримачі для пляшок у задніх дверях
5.  Утримувач для склянки в задній 

консолі 5

2 3

4

1

Висота сидінь для 
ідеального комфорту

Високий кліренс
Незважаючи на ультракомпактний 
розмір кузова, завдяки високому 
кліренсу в 180 мм Ignis має вигляд 
кросовера. 

Високе положення сидінь дозволяє 
більш комфортно сідати та виходити 
з автомобіля, а також покращує 
загальну оглядовість із салону 
та створює більш високу точку огляду 
водія для кращої видимості.

Система автоматичного гальмування з використанням 
стереокамери (DCBS) (лише для комплектації GLX)

Дві стереокамери нагадують у роботі око людини та розпізнають автомобілі, пішоходів 
і розмітку попереду. Базуючись на інформації, отриманій через камери, ця система 
допомагає уникнути зіткнень і зменшити пошкодження від зіткнень за допомогою 
попереджень та автоматичного гальмування. 

Залежно від певних факторів камери можуть мати меншу здатність виявляти об’єкти або взагалі їх не розпізнавати. 
У деяких випадках зіткнення можна уникнути, якщо систему активовано на швидкості від 5 до 50 км/год (для пішоходів – 
якщо швидкість менше приблизно 30 км/год). Залежно від виявлення та руху об’єкта система може видати лише звукове 
сповіщення, не застосовуючи гальм. В інших випадках звуковий сигнал може спрацювати одночасно з автоматичним 
гальмуванням.

Попередження

Коли система визначає потенційний ризик зіткнення, автомобіль попереджає про це водія за допомогою звукового 
сигналу та попереджувальної індикації на панелі приладів.

Якщо ризик зіткнення підвищується, автомобіль, крім звукового сигналу, злегка застосовує гальма, таким чином 
спонукаючи водія до активного гальмування.

Попередження

1

3

2

4

Система автоматичного гальмування

Якщо водій застосовує гальма під час активації функції попередження, автомобіль вмикає систему допомоги при 
екстреному гальмуванні для більш ефективного гальмування.

Якщо система розпізнає підвищений ризик зіткнення, автомобіль автоматично застосовує екстрене гальмування 
з метою уникнення зіткнення та зменшення рівня пошкоджень.

Система допомоги під час екстреного гальмування

Система автоматичного гальмування

Функціональний і зручний інтер’єр, що легко адаптується до 
ваших вимог. Ignis пропонує більше, ніж ви думаєте. Технології та системи, які дбають про вашу безпекуБезпека важлива

40,4°19,8°

18,6° 

Кут в’їзду Кут рампи Кут з’їзду

Виняткова маневреність і висока продуктивність

Привабливий і водночас 
функціональний інтер’єр

Система попередження про аварійне гальмування
(лише для комплектації GLX)
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 Унікальні 
аксесуари Нехай ваш Ignis відображає вашу особистість

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

*  Оснащено передньою кольоровою решіткою радіатора, накладками зовнішніх дзеркал, 
наклейками на дисках та бокових частинах автомобіля.

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

Кольорове розмаїття
Втілюйте свою особистість у автомобілі за допомогою розмаїття кольорів 
у деталях екстер’єру та інтер’єру. 

Lazuli Medium Blue Pearl (QQD)

*  Оснащення центральних та бокових повітропроводів системи вентиляції і кондиціонування, 
орнамент на центральній консолі та внутрішніх ручках дверей.

*  Оснащено 16-дюймовими полірованими колісними дисками, бічним молдингом кузова (великим), заднім спойлером, 
хромованою накладкою капота та хромованою накладкою кришки багажного відділення.

Fervent Red (ZNB) Medium Gray Metallic (PSG)Dazzling Orange Metallic (QCW) 

Зовнішній вигляд справжнього кросовера 
Аксесуари для екстер’єру Ignis, що нададуть брутального 
позашляхового вигляду.

1918
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Кожного разу, коли ви кермуєте Ignis, подорож 

містом перетворюється на яскраву пригоду. Кожного 

разу, запускаючи двигун IGNIS, ви відчуватимете 

унікальну індивідуальність цього автомобіля,  

а вирушивши в подорож, ви не захочете зупинятись. 

Отже, відправляйтеся в дорогу та досліджуйте 

нові горизонти або просто насолоджуйтеся видом  

за кермом, але куди б не повело вас життя, Ignis 

завжди зробить вашу подорож незабутньою.

Насолоджуйтеся 
 кожною миттю

2120 21
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GLX GL

Rush Yellow Metallic (ZYK)Caravan Ivory Pearl Metallic (DWY)
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Поєднання кольорівКолір елементів інтер’єру

Caravan Ivory Pearl Metallic (ZYL) Rush Yellow Metallic (ZYK) Tough Khaki Pearl Metallic (ZZL)
Caravan Ivory Pearl Metallic (DWY) Tough Khaki Pearl Metallic (DWZ)Rush Yellow Metallic (C7B)

Сріблястий

Синій

Pure White Pearl (ZVR)

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)

Premium Silver Metallic (ZNC)

Speedy Blue Metallic (ZWG)

Super Black Pearl (ZMV)

Neon Blue Metallic (ZWC)

Fervent Red (ZNB)

Mineral Gray Metallic (ZMW)

Pure White Pearl (CA1) Flame Orange Pearl Metallic (CFK)Fervent Red (CFH) Neon Blue Metallic (CFJ)

Кольори (одноколірне покриття) Кольори (двоколірне покриття)

Колір екстер'єру
Caravan Ivory
Pearl Metallic

Rush Yellow
Metallic

Tough Khaki
Pearl Metallic

Pure White
Pearl

Premium 
Silver Metallic

Super Black
Pearl

Fervent Red
Flame Orange
Pearl Metallic

Speedy Blue
Metallic

Neon Blue 
Metallic

Mineral Gray
Metallic

Код кольору 
(одноколірне 

покриття)
ZYL ZYK ZZL ZVR ZNC ZMV ZNB ZWD ZWG ZWC ZMW

Код кольору 
(двоколірне 
покриття)

- - - -
DWY C7B DWZ CA1 CFH CFK CFJ

Колір
елементів  
інтер’єру

Сріблястий Сріблястий Сріблястий Синій Синій Синій Сріблястий Сріблястий Синій Сріблястий Синій



26 27

Основне обладнання Основні характеристики

Завод Японія (Сагара)
Кількість дверей 5
Двигун бензиновий

1,2 DUALJET + SHVS (гібрид)
Тип привода Передній
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Загальна довжина мм 3700
Загальна ширина мм 1660 (GL), 1690 (GLX)
Загальна висота мм 1605
Колісна база мм 2435
Протектор шини Передні мм 1460

Задні мм 1470
Мінімальний радіус повороту м 4,7
Мінімальний кліренс мм 180
МІСТКІСТЬ
Кількість людей 5
Об'єм паливного бака літрів 32
Об'єм багажного відділення Максимальний об'єм літрів 1101

Задні сидіння складено (VDA метод) літрів 505
Задні сидіння піднято (VDA метод) літрів 271

ДВИГУН
Тип K12D
Кількість циліндрів 4
Кількість клапанів 16
Робочий об’єм см3 1197
Діаметр і хід поршня мм 73,0 x 71,5
Компресія 13,0
Максимальна вихідна потужність кВт (к. с.)/об/хв 61 (83)/6,000
Максимальний крутний момент Н·м/об/хв 107/2,800
Система подачі палива Розподілене впорскування
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тип Коробка передач 5MT CVT
Передавальні числа Перша 3,545

Друга 1,904 4,006 ~ 0,550
Третя 1,240 (НИЗЬКЕ: 4,006 ~ 1,001,
Четверта 0,914  ВИСОКЕ: 2,200 ~ 0,550)
П’ята 0,717
Передача заднього ходу 3,272 3,771

Передавальне число головної передачі 4,294 3,757
ШАСІ
Рульове керування Рульова рейка
Гальма Передні Вентильовані дискові

Задні Барабанні
Підвіска Передня Стійка Макферсона з циліндричною пружиною

Задня Торсіонна балка з циліндричною пружиною
Шини 175/60R16 (GLX) 175/65R15 (GL) 
МАСА
Споряджена маса (мін/повна комплектація) кг 870/890 900/920
Повна маса автомобіля кг 1330
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Максимальна швидкість км/год 165 155
0-100 км/год*1 с 12,7 12,4
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Відповідність нормам викидів шкідливих речовин Euro 6
Покажчик витрати пального (NEDC)*1 Міський цикл л/100 км 4,3 4,7

Заміський цикл л/100 км 3,9 4,3
Комбінований цикл л/100 км 4,1 4,4

Викиди CO2 (NEDC)*1 г/кг 93 100

Наведено дані виробника, які можуть відрізнятися залежно від ринку.
Для того щоб отримати інформацію щодо офіційних сертифікатів, зв’яжіться з представниками відділу маркетингу SMC у своєму регіоні.
*1 Новий європейський цикл руху

Бензиновий
двигун

1,2 DUALJET (K12D)
Тип привода передній
Коробка перемикання передач 5MT/CVT 5MT/CVT
Комплектація GL GLX
ШАСІ
Шини та диски 175/65R15 + сталеві диски з колісними ковпаками S -

175/60R16 + легкосплавні диски - S
Шина та диск запасного колеса 135/70R15 + сталевий диск (тільки для тимчасового використання) S S
ЕКСТЕР’ЄР
Розширювачі колісних арок - S
Релінги даху - S
Передні і задні бампери У колір кузова S S
Решітка радіатора Чорна з хромованими вставками S S
Зовнішні дверні ручки У колір кузова S S
Передні і середні стійки чорного кольору S S
Ручка на дверцятах багажного відділення S S
ОГЛЯДОВІСТЬ
Головні фари Світлодіодні лінзовані S S

Функція підсвічування «Проведи мене» S S
Регулювання рівня світла фар Автоматично S S
Датчик світла S S
Задні комбіновані ліхтарі Світлодіоди S S
Протитуманні ліхтарі Передні (галогенні) - S

Задні S S
Габаритні вогні Світлодіоди S S
Зелені тоновані вікна S S
Тоноване скло Вікна задніх дверей та багажного відділення - S
Склоочисники Передні: 2 режими швидкості (повільно, швидко) + переривчасто + омивач S S

Задні: 1 режим швидкості + омивач S S
Обігрів заднього скла S S
Зовнішні дзеркала У колір кузова S S

З електроприводом S S
Із вбудованими сигналами повороту - S

Денний/нічний режим дзеркала заднього виду Ручне перемикання S S
РУЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
3-спицеве рульове колесо Уретан S -

Шкіряне оздоблення - S
Керування аудіосистемою S S
Керування системою круїз-контролю - S
Керування обмежувачем швидкості - S
Керування телефоном з функцією «вільні руки» S S
Регулювання кута нахилу рульової колонки S S

Підрульові перемикачі (CVT) S S
Підсилювач рульового керування S S
Тахометр S S
Інформаційний дисплей Цифровий годинник S S

Датчик температури зовні S S
Показник споживання палива (миттєвий/середній) S S
Запас ходу S S
Середня швидкість S S
Показник SHVS S S
Індикатор перемикання передач (5MT) S S
Індикатор режиму (CVT) S S
Індикатор рівня тиску в шинах S S

Система нагадування про вимкнення фар та ключ Світлове та звукове сповіщення S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія Світлове та звукове сповіщення S S
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки пасажира Світлове та звукове сповіщення S S
Нагадування про відчинені двері Світлове S S
Попередження про низький рівень пального Світлове S S
Нагадування про заміну масла S S
Підсвічування приладів - S
Колір панелі приладів Чорний S -

Чорний з білим оздобленням - S
Центральні та бокові решітки системи кондиціонування Зі сріблястим оздобленням S S
ФУНКЦІЇ КОМФОРТУ
Вікна з електроприводом Передні S S

Задні - S
Центральний замок Перемикач з боку водія S S
Дистанційне блокування дверей З функцією ввімкнення сигналу аварійної зупинки S S
Система запуску без ключа - S
Системи кондиціювання повітря Ручне керування S -

Автоматичне (клімат-контроль) - S
Система обігріву S S
Фільтр салону S S
Аудіосистема Антена (ззаду на даху) S S

Передні динаміки S S
Задні динаміки - S
Передні високочастотні динаміки - S
CD-плеєр підтримує формат MP3 + Bluetooth®* S S
Smart phone linkage display audio + Bluetooth®* + DAB радіо + камера заднього виду - -
Smart phone linkage display audio + Bluetooth®* + NAV + камера заднього виду + 
DAB радіо - -

Круїз-контроль - S
Функція обмеження швидкості - S

Бензиновий
двигун

1,2 DUALJET (K12D)
Тип привода передній
Коробка перемикання передач 5MT/CVT 5MT/CVT
Комплектація GL GLX
ІНТЕР’ЄР
Освітлення салону Освітлення передньої частини салону (3-позиційне) S S
Сонцезахисні козирки З боку водія S S

З тримачем для квитанцій S S
З косметичним дзеркалом S S

З боку пасажира S S
З тримачем для квитанцій - S
З косметичним дзеркалом - S

Допоміжні ручки З боку переднього пасажира S S
Підставки для напоїв 2 спереду S S

1 ззаду S S
Відділення для пляшок 2 спереду S S

2 ззаду S S
Відділення в центральній частині S S
Оздоблення центральної консолі Синій** S S

Сріблястий** S S
Ручка перемикання передач механічної КПП Зі сріблястим оздобленням S S
Кнопка вимкнення стоянкового гальма Хромована S S
USB-порт На панелі приладів S S
Розетка для обладнання 12 В На панелі приладів S S
Оздоблення USB-порту та розетки для обладнання Хромоване S S
Опора для ноги З боку водія S S
Дистанційне відкривання кришки паливного бака S S
Колір оздоблення передніх та задніх дверей Чорний S S
Внутрішні ручки відмикання дверей Хромовані S S
Внутрішні дверні ручки Синій** S S

Сріблястий** S S
Відділення для зберігання Передні двері S S
СИДІННЯ
Передні сидіння Налаштування висоти сидіння (з боку водія) - S

Кишеня на спинці сидіння (з боку пасажира) - S
Задні сидіння Складаються в пропорції 60:40 S S

Підголівники x 3 S S
Матеріал оббивки сидінь Тканина S -

Тканина із синьою строчкою** - S
Тканина із сріблястою строчкою** - S

БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Шторка багажного відділення S S
Освітлення багажного відділення S S
ЗАХИСТ, БЕЗПЕКА ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Система ABS із функцією EBD S S
ESP®*** S S
Система автоматичного гальмування з використанням стереокамери - S
Система попередження про аварійне гальмування - S
Система утримання на схилі S S
Функція допомоги при екстреному гальмуванні S S
TPMS (система контролю тиску в шинах) S S
Передні подвійні подушки безпеки SRS S S
Бокові подушки безпеки SRS Передні S S
Шторки безпеки SRS S S
Система деактивації подушок безпеки переднього пасажира S S
Травмобезпечний педальний вузол Гальма та зчеплення S S
Ремені безпеки Передні: 3-точкові ELR-ремені безпеки з пристроями попереднього натягу, 

обмежувачами зусилля натягу, налаштуванням висоти S S

Задні: 3-точкові ELR-ремені безпеки x 2 - -
Задні: 3-точкові ELR-ремені безпеки x 3 S S

Точки кріплення системи ISOFIX для дитячого крісла x2 S S
Кріплення Tether для дитячого крісла x2 S S
Замки задніх дверей для запобігання відмикання/замикання дверей дітьми S S
Підсилювач бокових дверей S S
Імобілайзер S S
Розблокування важеля CVT S (CVT) S (CVT)
Денні ходові вогні Світлодіодні (інтегровано в головні фари) S S
Верхній стоп-сигнал Світлодіоди S S
Система автоматичної зупинки і запуску двигуна S S
Гібридна установка SHVS S S

S: стандарт O: опція -: недоступно

* Bluetooth® — це зареєстрована торгова марка : Bluetooth SIG Inc.
** Залежно від кольору екстер’єру.
*** ESP® є зареєстрованим торговим знаком Daimler AG. 

ESP створено для того, щоб контролювати автомобіль. Однак рівень зменшення крутного моменту двигуна, гальмування коліс та їхньої гальмівної сили відрізняється залежно від 
умов водіння.
Першочергово ESP® — це система, яка має сприяти стабільному кермуванню. У разі ковзання, рівень якого перевищує обмеження зчеплення між шинами та поверхнею дороги, ESP® 
діятиме, але може бути неефективною.   
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