


Pride trenutek, ko v tišini noči sami na bregu jezera 
pričakujete utrinek neskončno oddaljenega kometa. S 
prtljažnikom, ki ima dovolj prostora, ste lahko sproščeni 
in se z veseljem pripravljate na noč. Ignis omogoča, 
da čim bolje izkoristite neprecenljive trenutke, ki vam 
prinašajo dragoceno osebno zadovoljstvo.

Za poživljajoč pričetek dneva se odpravite v vašo 
najbolj priljubljeno kavarno in uživajte v edinstveni 
notranji opremi ter skrbno izbrani kavi. Ignis vam nudi 
pravo mero kompaktnosti in okretnosti, da vas bo brez 
težav zapeljal skozi ozke mestne ulice vse do stopnic 
ali vrat vašega končnega cilja. Ignis vas bo razvajal z 
udobjem in zadovoljstvom sleherni dan, ki ga boste 
preživeli z njim.

PovzdIGNI Svojega
    duha

Danes ste se lepo oblekli za otvoritev muzejske 
razstave vašega prijatelja. Ignis bo s svojo 
edinstveno obliko dopolnil vaš slog, ne glede na to, 
ali gre za poslovno ali vsakodnevno priložnost. Ko 
vas bo na pot zapeljal novi Ignis, se boste počutili 
samozavestno in drzno.

PovzdIGNI Svoj
     slog

PovzdIGNI          Svojo
     preprostost  

Ignis je križanec ali tako imenovani crossover, ki 
združuje enostavno in oblikovno zapeljivo zunanjost 
z vsestransko funkcionalnostjo. Linije, ki poudarjajo 
kompaktnost in lahkotnost, jasno odsevajo njegovo 
osebnost ter krepijo njegovo prepoznavnost in 
prisotnost v prostoru. Ignis bo zagotovo razburkal vaše 
čute in v vas prebudil posebne občutke.

PovzdIGNI Svoje
    cute˘

ALLGRIP AUTO vam nudi popolno svobodo v vožnji, ne glede na  
nenadne spremembe vozne podlage ali vremenskih pogojev.

ALLGRIP AUTO

“Vozilo, ki je suvereno na neurejenih poteh in zmožno priti tja, kamor 
avtomobili v preteklosti niso mogli.” To je filozofija, na kateri temelji 
zasnova našega prvega modela s štirikolesnim pogonom, izdelanega  
leta 1970. To je bil začetek sistema ALLGRIP, ki je proslavil dovršeno 
Suzukijevo tehnologijo štirikolesnega pogona. 

Skoraj polovico stoletja kasneje je naša tehnologija štirikolesnega pogona 
še nadgrajena in nudi vozniku še več užitka, razburljivih doživetij in 
varnosti. Kombinacija novega Ignisa in sistema ALLGRIP razširja obseg 
vaših dejavnosti v prostem času in poudarja vaš raznolik življenjski slog.

ALLGRIP AUTO je vrhunsko optimiziran sistem štirikolesnega pogona (4WD), ki 
vozniku pri vsakodnevni vožnji zagotavlja sproščen in varen občutek za volanom, 
predvsem na spolzkem cestišču ali zasneženi vozni podlagi. Sistem štirikolesnega 
pogona s pomočjo viskozne sklopke samodejno prenaša navor na zadnji kolesi, ko 
zazna, da sprednji kolesi izgubljata oprijem s podlago.



S svojim preprostim in ikonskim dizajnom ter funkcijami za prijetno 
doživetje vožnje vam Ignis ponuja dvojno mero zabave.

Prostornost in lahkotnost vožnje ponujata obilico  
novih možnosti za vaše dejavnosti.

N O T R A N J O S T

Multimedijska naprava, povezljiva s pametnim telefonom (ELEGANCE in PREMIUM)

Naprava vključuje na dotik občutljiv zaslon, ki nudi preprosto uporabniško 
izkušnjo, primerljivo uporabi pametnega telefona. Svoj pametni telefon lahko 
povežete z multimedijsko napravo preko brezžične Bluetooth® povezave 
ali USB-kabla ter preko zaslona uporabljajte aplikacije pametnega telefona. 
Multimedijska naprava vključuje tudi radio, kamero za vzvratno vožnjo in 
navigacijski sistem. (navigacija samo pri opremi ELEGANCE)

Udobnost na daljših potovanjih (ELEGANCE)

Uporaba tempomata omogoča, da vozilo samodejno 
ohranja nastavljeno hitrost brez uporabe stopalke za plin. 
Takšen način vožnje zmanjšuje voznikovo utrujenost na 
daljših poteh in ob višjih potovalnih hitrostih ter izboljšuje 
učinkovitost porabe goriva z odpravo nepotrebnih 
pospeševanj in zaviranj.

Podatek, ki ga potrebujete, vedno na vidnem mestu
Na armaturni plošči so prikazani vsi osnovni podatki, kot so 
zunanja temperatura, čas, prevoženi kilometri, potovalna 
razdalja. Prikazani podatek lahko zamenjate s pomočjo 
stikal ob armaturni plošči ali na volanu.

Čvrst, neposreden občutek za volanom 
in zvezno krmiljenje
Zelo kakovosten športen volan s srebrnim dodatkom. Za še 
boljši občutek in luksuzen videz notranjosti je na voljo tudi 
volan, oblečen v usnje.

Poživljajoče barve
Drzen kontrast črne in bele barve na armaturni plošči in 
vratih je v svojem bistvu preprost, a na potnike naredi 
močan vtis. Živo oranžni in kovinsko titanski barvni 
poudarki na osrednji konzoli in ročajih vrat dodajajo notranji 
atmosferi poseben, energičen občutek.

Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež  
(ELEGANCE in PREMIUM)

Poleg ogrevanja kabine s pomočjo klimatske naprave sta 
lahko posebej ogrevana tudi sprednja sedeža, kar prispeva k 
večjemu udobju v vožnji.

Aplikacija Apple CarPlay omogoča uporabo vaše iPhone mobilne naprave za klicanje, pošiljanje ali 
prejemanje sporočil ter dostop do glasbenih datotek in navigacije preko glasovne uporabe navidezne 
pomočnice Siri ali z uporabo zaslona na dotik.  
Aplikacija Apple CarPlay je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Več informacij in podatek o združljivosti iPhone mobilnih naprav s sistemom Apple CarPlay najdete tukaj: 
 http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. 

Aplikacija Android Auto™ omogoča uporabo platforme Android v avtomobilu na način, ki je namensko 
prilagojen rabi med vožnjo. Zasnovan je tako, da s pomočjo storitev, kot sta Google Maps™ in Google 
Search™, kar se da zmanjšuje odvračanje voznikove pozornosti in povečuje njegovo osredotočenost na 
vožnjo. Prenesite aplikacijo Android Auto v svojo mobilno napravo iz spletne trgovine Google Play™.
*Android Auto je na voljo v državah, navedenih na naslednji povezavi:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*Večina telefonov z Android 5.0+ deluje s sistemom Android Auto:  
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play so blagovne znamke družbe Google Inc.

Aplikacija MirrorLink preslika programe vašega pametnega telefona na zaslon multimedijske  
naprave v avtomobilu in omogoča dostop do vsebin pametnega telefona.
*MirrorLink™ je združljiv s pametnimi telefoni, navedenimi na naslednji povezavi:  
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLink™ je registrirana blagovna znamka družbe Car Connectivity Consortium LLC.

ELEGANCE

ELEGANCE

F U N KC I O N A L N O S T

Premikanje zadnjih sedežev za boljšo izrabo prostora (ELEGANCE in PREMIUM)

Oba zadnja sedeža je mogoče posamezno pomikati naprej ali nazaj ter tako nastaviti optimalen 
položaj za potnike in prtljago. Zadnja sedeža lahko enostavno premikamo z dvigom ročice na 
zgornjem robu naslona sedeža ali pod sedežem.

Prostorna notranjost 
Prednost platforme nove generacije, 
na katero je postavljen novi Ignis, je 
bistveno zmanjšana velikost motornega 
prostora, da bi s tem dosegli čim 
večjo prostornost v notranjosti vozila 
in zagotovili dovolj prostora tudi za 
potnike na zadnjih sedežih.

Izjemna okretnost in  
visoko potovalno udobje 
Najmanjši obračalni radij Ignisa je 4,7 
metra, kar pomeni, da se boste z lahkoto 
spopadli z ozkimi ulicami in tesnimi 
parkirnimi prostori. Pnevmatike večjega 
premera in visoka oddaljenost vozila 
od tal pa vam zagotavljajo dodatno 
suverenost in sproščen občutek pri vožnji 
po neravnih in grbinastih poteh.

Osvetlitev za varno pot domov / 
Osvetlitev za lažji dostop do 
vozila
Funkcija zakasnjenega ugašanja 
žarometov omogoča, da žarometi 
osvetljujejo okolico še 10 sekund 
po tem, ko voznik ugasne in zapusti 
vozilo, ter tako zagotavlja preglednost 
za varno pot. Funkcija predčasnega 
prižiganja žarometov in pozicijskih luči 
pa se aktivira z daljinskim odklepanjem 
vozila in 10 sekund omogoča osvetlitev 
okolice za lažji dostop do vozila.

38.8°22.0°

18.0°

4.7m

Velikost prtljažnega prostora z lahkoto prilagodite vaši prtljagi 
Ignis se ponaša s kar 514 litri prtljažnega prostora.* Zadnja sedeža, ki sta deljena v razmerju 50:50, 
je mogoče preklopiti tudi z zadnje prtljažne strani. S preklopom naslona obeh zadnjih sedežev je 
mogoče prilagoditi prostor za najrazličnejše kose prtljage. 
*Izračunano po metodi nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA) ob spuščenih zadnjih sedežih.

Priročnost in enostavnost odlagalnih površin

1. Predal na 
sovoznikovi strani

2. Sredinska konzola 
s predalčkom in 
držalom za kozarce 

3. Predal v sprednjih 
vratih in držalo za 
steklenico

4. Držalo za 
steklenico v 
zadnjih vratih

5. Sredinsko držalo 
za steklenico v 
drugi vrsti

Dvignjena zadnja sedeža Spuščen en zadnji sedež Spuščena oba zadnja sedeža

Ročica za premikanje sedeža

Ročica za preklop naslona sedeža

165mm

4.7 m



1.2 DUALJET 
1.2 DUALJET motor z edinstvenim 
sistemom dvojnega vbrizgavanja, 
ki z večanjem kompresijskega 
razmerja zagotavlja močno izboljšano 
učinkovitost izgorevanja goriva ter 
odlično uravnoteženost med veliko 
pogonsko močjo in učinkovito porabo 
goriva tako kompaktnega motorja.

Platforma nove generacije, ki prispeva k učinkoviti porabi  
goriva in večjemu udobju
Kakovost vožnje je odvisna od platforme vozila. Gladke, povezane linije 
Ignisove šasije zagotavljajo visoko togost ob znatnem zmanjšanju 
odvečnih ojačitvenih členov in teže. Uporaba platforme nove generacije 
prispeva k izjemno učinkoviti porabi goriva in neprimerljivo boljšemu 
občutku stabilnosti in čvrstosti, kar uteleša tudi kompaktna oblika vozila. 
Minimaliziranje velikosti motornega prostora pa je omogočilo dovolj 
prostora za udobno notranjost.

Blagi hibridni sistem (SHVS)
Opremljen z blagim hibridnim sistemom, imenovanim SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), ki 
ponuja izboljšan doseg in udobnejšo vožnjo. SHVS sistem je sestavljen iz integriranega zaganjalnika 
– generatorja (Integrated Starter Generator (ISG)), ki opravlja funkcijo električnega motorja in 
pomaga motorju ter visokozmogljivo litij-ionsko baterijo z odlično zmožnostjo polnjenja in napajanja. 
Regeneracija zavorne energije in uporaba sistema samodejne ustavitve in ponovnega zagona motorja 
izboljšata izkoristek goriva. To je optimalni hibridni sistem za kompaktne avtomobile, ki želijo doseči 
lahkotnost, majhnost in prostorsko učinkovitost.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec začasno 
prepreči vzvratno premikanje vozila za približno 
2 sekundi, ko voznik premakne nogo z zavorne 
stopalke na stopalko za plin.

Sistem za nadzor spusta (AllGrip izvedbe)

Na strmih spustih, kjer običajno zaviranje z 
motorjem ni dovolj, sistem za nadzor spusta 
samodejno vklopi zaviranje in tako nadzoruje 
hitrost spuščanja. To omogoča vozniku, da se 
osredotoči na krmiljenje vozila.

Sistem za nadzor oprijema  
pogonskih koles (AllGrip izvedbe)

Ta sistem zagotavlja uspešno speljevanje na 
spolzkih podlagah, kot sta sneg in blato. Sistem 
nemudoma zaustavi kolo brez oprijema in 
prenese pogonsko moč na nasprotno kolo. S 
takšnim nadzorom oprijema koles preprečuje 
izgubo motornega navora in povečuje možnosti 
za stabilno, varno vožnjo.

5-stopenjski ročni menjalnik 
5-stopenjski ročni menjalnik omogoča 
prestavna razmerja za najboljšo 
učinkovitost motorja ter nudi umirjen 
in udoben občutek pri prestavljanju.

Odlične vozne zmogljivosti, ki blestijo v vsaki situaciji,  
vam prinašajo vznemirljivo vožnjo do vašega cilja.

ZMOGLJIVOST

Brez sistema za pomoč 
pri speljevanju v klanec

S sistemom za pomoč pri 
speljevanju v klanec

Samodejno zaviranje omejuje  
hitrost vozila na približno 10 km/h.

Premišljena tehnologija za učinkovito porabo goriva pomaga 
varčevati z gorivom in omogoča izjemno ekonomično vožnjo.

UČINKOVITA 
PORABA GORIVA

Tip motorja

Prostornina (cm3)

Kompresijsko razmerje

Največja moč（kW/om）

Največji navor (Nm/om)

K12C

1.242

12.5

66/6.000

120/4.400

Obstoječa platforma Nova platforma

Nova zasnova vzmetenja 
Glavni prednosti nove zasnove vzmetenja sta manjša teža in 
večja togost. Poleg tega, da odlično blaži udarce s cestišča, 
prispeva tudi k lahkotnemu, stabilnemu krmiljenju, ki daje 
vozniku direkten odziv.

Prenos navora na kolesa,  
ki imajo boljši oprijem.

Zaviranje kolesa, ki 
ima slabši oprijem.

ISG ISG

ISG ISG

litij – ionska
baterija

motor

svinčena 
baterija

motor

svinčena
baterija

litij – ionska
baterija

ponovni zagon
motorja

motor

svinčena
baterija

pomožna sila regeneracija

motor

svinčena
baterija

polnjenje polnjenje 

litij – ionska
baterija

litij – ionska
baterija

Ob zaustavitvi motorja 
se aktivira napajanje 
električnih komponent 
vozila preko baterije, 
kar vpliva na 
varčevanje z  
gorivom.

Integrirani zaganjalnik-
generator (ISG) 
skrbi za tih in miren 
ponovni zagon 
motorja.

Integrirani zaganjalnik-
generator (ISG) 
pomaga motorju 
pri speljevanju in 
pospeševanju ter 
optimizira  
učinkovito  
rabo goriva.

Integrirani zaganjalnik-
generator (ISG) pretvori 
energijo, ki nastane  
pri zaviranju,  
v električno  
energijo in skrbi  
za učinkovito  
polnjenje baterij.

Samodejna ustavitev motorja Ponovni zagon motorja

Speljevanje in pospeševanje Zaviranje

*Delovanje asistenčne funkcije je 
odvisno od določenih dejavnikov, 
kot je na primer stanje baterije.

Integrirani zaganjalnik-generator 
(ISG)

litij – ionska  
baterija



PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 175/65R15 + jeklena platišča  

(polni kolesni pokrovi)
• Set za popravilo pnevmatik

ZUNANJOST
• Črna sprednja maska
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• A in B stebriček v črni barvi

VIDLJIVOST
• LED žaromet in pozicijske luči
• LED dnevne luči integrirane v žaromet
• LED tretja zavorna luč
• Funkcija ‘’Guide me light’’
• Avtomatska nastavitev višine svetlobnega snopa
• Samodejni vklop žarometov
• Sprednje meglenke
• Zelena termoizolacijska zateklitev
• Brisalci spredaj: 2 hitrosti + nastavljiv interval + pranje 

stekla
• Brisalec zadaj: 1 hitrost + pranje stekla
• Ohišja zunanjih ogledal v barvi karoserije
• Električno nastavljiva zunanja ogledala

NOTRANJOST
• Upravljanje radia s tipkami na volanu
• Upravljanje prostoročnega telefoniranja s tipkami na volanu
• Volanski obroč nastavljiv po višini
• Servo volan
• Senzor zunanje temperature, prikazovalnik porabe goriva in 

predvidenega dosega vozila, prikaz oljnega intervala
• SHVS indikator
• Prikazovalnik trenutne prestave
• Zvočno opozorilo na neugasnjene luči
• Zvočno in svetlobno opozorilo na nepripet varnostni pas za 

voznikov in sovoznikov sedež (zadnji samo svetlobno)

FUNKCIONALNA OPREMA
• Električno odpiranje stekel spredaj
• Daljinsko centralno zaklepanje 
• Ročna klimatska naprava
• Radio CD + MP3 predvajalnik + Bluetooth®*
• USB priključek
• 12 V vtičnica

SEDEŽI
• 60:40 deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
• Tekstilno oblazinjenje sedežev

PRTLJAŽNI PROSTOR
• Polica nad prtljažnim prostorom

VARNOSTNA OPREMA
• ABS z EBD
• ESP®
• Pomoč za speljevanje v klanec Zavorna asistenca
• Nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)
• Čelni zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika
• Možnost deaktiviranja čelne zračne varnostne blazine na 

sovoznikovi strani
• Bočne zračne varnostne blazine spredaj
• Zračne varnostne zavese
• Avtomatski umik pedala sklopke in zavore v primeru trka
• Isofix sistem za pritrditev dveh otroških sedežev zadaj
• Stop Start sistem
• SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)
• Pomoč za speljevanje v klanec
• Sistem za nadzorovan spust po klancu (Allgrip)
• Sistem za izboljšano vlečno moč “Grip Control” (Allgrip)

Paket serijske opreme COMFORT
Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT:

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• 175/60R16 + aluminijasta lita platišča

ZUNANJOST
• Strešne letve

VIDLJIVOST
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Ogrevana zunanja ogledala

FUNKCIONALNA OPREMA
• Audio zaslon na dotik s povezavo za pametni telefon + 

Bluetooth®* 
+ DAB radio + kamera za vzvratno vožnjo 

SEDEŽI
• Po višini nastavljiv voznikov sedež
• 50:50 deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
• Možnost ločenega vzdolžnega pomika zadnjih sedežev
• Ogrevana sprednja sedeža

Paket serijske opreme PREMIUM
Dodatno k paketu serijske opreme COMFORT in 
PREMIUM:

ZUNANJOST
• Črna sprednja maska s kromiranimi vložki

VIDLJIVOST
• Ohišja zunanjih ogledal z vgrajenim smernikom

NOTRANJOST
• Usnjen 3-kraki volan
• Upravljanje tempomata/omejevalca s tipkami na volanu

FUNKCIONALNA OPREMA
• Električno odpiranje stekel zadaj
• Sistem zagona motorja brez ključa
• Avtomatska klimatska naprava
• Audio zaslon na dotik s povezavo za pametni telefon  

+ Bluetooth®* + NAVI + DAB radio + kamera za vzvratno 
vožnjo 

• Tempomat
• Omejevalec hitrosti

VARNOSTNA OPREMA
• DCBS - dve kameri za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
• Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu

Paket serijske opreme ELEGANCE

Nabor številnih naprednih tehnologij za zagotavljanje varnosti  
»za vsak primer« vam daje sproščen občutek pri vsakodnevni vožnji.

VA R N O S T

Opozorilo

Zaslon

Ko sistem zazna potencialno nevarnost za trk, voznika opozori  
na to z zvočnim signalom in prižgano lučko na armaturni plošči.

1. Opozorilo

Opozorilo

LučkaZaslon

Samodejno 
blago zaviranje

Če se nevarnost trka povečuje, prične vozilo poleg opozoril samodejno 
izvajati blago zaviranje in s tem spodbudi voznika, da se izogne trku.

2. Samodejno blago zaviranje

Opozorilo

Zaslon

Povečana voznikova 
zavorna sila 

Voznikova zavora

Če voznik uporabi zavoro po aktiviranju opozorila,  
asistenčni sistem doda več moči za zaviranje.

3. Pomoč pri zaviranju

Opozorilo

LučkaZaslon

Samodejno 
zaviranje

Ko sistem zazna, da je trk neizogiben in ni pričakovane voznikove reakcije, sproži 
močno samodejno zaviranje, da bi preprečil trk oziroma zmanjšal posledice trka. 

4. Samodejna zavora

Zaradi različnih dejavnikov lahko navedeni dve kameri slabše zaznavata 
določene ovire ali jih celo ne zaznata. Trk je mogoče preprečiti, če se 
sistem akvitira pri hitrosti med približno 5 km/h in 50 km/h (pri pešcih, 
ko je hitrost manjša od približno 30 km/h). Odvisno od gibanja ovire 
in zaznavanja te ovire lahko sistem izvede samo zvočno opozorilo 
brez spremljajočega samodejnega zaviranja. V določenih primerih 
pa se zvočno opozorilo sproži hkrati s samodejnim zaviranjem. 

Opozorilo

Sistem za zaviranje v sili z dvema kamerama (DCBS - Dual Camera Brake Support)  
(serijsko v opremi ELEGANCE, doplačilo za opremi COMFORT in  PREMIUM) 
Sistem z dvema kamerama prepoznava vozila, pešce in vozne pasove (kakor človeške oči). Sistem pomaga 
na osnovi različnih zbranih informacij preprečevati trčenje in zmanjševati potencialno škodo trčenja s  
pomočjo zvočnih in vidnih opozoril ter s samodejnim zaviranjem.

LučkaZaslon

Sistem za opozarjanje na zapustitev  
voznega pasu (ELEGANCE) 
Če se vozilo premika s hitrostjo približno 60 km/h in več ter voznik zapusti vozni pas brez uporabe smernega kazalca,  
potem sistem sproži vibriranje volana in prižge opozorilno lučko na armaturni plošči, s čimer usmeri pozornost voznika 
na nenadzorovano zapuščanje voznega pasu.

Signalni sistem za ustavitev v sili (ESS - Emergency Stop Signal)  
(ELEGANCE) 
Pri nenadnem, sunkovitem zaviranju in hitrosti višji od 55 km/h, sistem  
poleg zavornih luči samodejno vklopi tudi vse varnostne utripalke, ki s  
hitrim utripanjem opozarjajo prihajajoča vozila.

TECT karoserija (Total Effective Control Technology)
Zasnova Ignisove karoserije temelji na Suzukijevem konceptu 
TECT, ki zagotavlja strukturo, ki učinkovito absorbira in razprši 
energijo v primeru trka.

6 varnostnih zračnih blazin 
Ignis je serijsko opremljen s 6 varnostnimi zračnimi blazinami: 
2 čelni, 2 bočni in 2 stranski varnostni zavesi. 

LučkaZaslon

Opozorilo

Sistem za opozarjanje na vijuganje 
po voznem pasu (ELEGANCE) 
Če se vozilo premika s hitrostjo približno 60 km/h in več ter voznik vijuga po voznem pasu, potem sistem sproži opozorilo  
z zvočnim signalom in prižgano lučko na armaturni plošči. Tako usmeri pozornost voznika na vijuganje po vozišču, kar je  
lahko posledica utrujenosti, slabosti ali česa drugega.

PAKET I 
SERI JSKE 
OPREME



Bela biserna (ZVR)

Barva zunanjosti
Ognjeno 
oranžna 
biserna

Neonsko 
modra 

kovinska

Bela  
biserna

Premium 
srebrna 
kovinska

Goreče 
rdeča

Mineralno 
siva 

kovinska

Koda 
barve ZWD ZWC ZVR ZNC ZNB ZMW

2 barvi Koda 
barve - -

CFK CFJ CA1 CFH

Barva 
notranjosti Oranžna Titan Oranžna Oranžna Titan Titan

Oranžna (ELEGANCE)

Titan (PREMIUM)

Titan (COMFORT)

1.460

2WD:1.470
4WD:1.460

2.435
3.700

1.
59

5
2W

D:
 1

.6
60

4W
D:

 1
.6

90

(mm)

MOTOR Bencinski 1.2 DUALJET + SHVS
POGON 2WD 4WD
DIMENZIJE
Dolžina (mm) 3.700
Širina (mm) 1.660 (COMFORT), 1.690 (PREMIUM, ELEGANCE)
Višina (mm) 1.595
Medosna razdalja (mm) 2.435

Kolotek
Spredaj 1.460
Zadaj 1.470 1.460

Obračalni radij (m) 4,7
Višina podvozja od tal (mm) 180
ZMOGLJIVOST
Število sedežev (osebe) Fiksna zadnja sedežna klop: 5, drsna zadnja sedeža: 4

Prostornina prljažnika (l)

Največja prostornina 1.097 1.056 
Največja prostornina (drsna zadnja sedeža) 1.100 1.086 

Zložena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) - fiksna zadnja sedežna klop 501 463 
Zložena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) - drsna zadnja sedeža 514 490 

Dvignjena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) - fiksna zadnja sedežna klop 267 227 
Dvignjena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda) - drsna zadnja sedeža 260 204

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 32 30
MOTOR
Tip motorja K12C
Število valjev 4
Število ventilov 16
Prostornina motorja (cm3) 1.242
Vrtina/gib (mm) 73.0 x 74.2
Kompresijsko razmerje 12.5
Največja moč (kW/om) 66/6.000
Največji navor (Nm/om) 120/4.400
Vrsta polnjenja Večtočkovni vbrizg
MENJALNIK
Vrsta 5-st. ročni

Prestavno razmerje

1 3,545
2 1,904
3 1,240
4 0,914
5 0,717

Vzvratna 3,272
Končno prestavno razmerje 4,294 4,470
ŠASIJA

Zavore
Spredaj Hlajeni diski
Zadaj Zavorni bobni

Vzmetenje
Spredaj MacPhersonova prema
Zadaj Torzijska prema Trojno vpeta toga prema

Pnevmatike 175/65R15 (COMFORT), 175/60R16 (PREMIUM, ELEGANCE)
MASA
Masa praznega vozila (kg) 835 / 870 885 / 920
Skupna dovoljena masa (kg) 1.330
HITROST
Največja hitrost (km/h) 170 165 
0-100 km/h (s) 11.8 11.5
PORABA IN EMISIJE
Emisijski razred EURO 6
Poraba goriva (l/100 km) (NEDC)*1 Kombinirana 4,3 4,6
Poraba goriva (l/100 km) (WLTP)*2 Kombinirana 5,2 5,7
CO2 emisije (g/km) (NEDC)*1 98 105
CO2 emisije (g/km) (WLTP)*2 117 127

T E H N I Č N E 
S P E C I F I K A C I J E

B A R V N A  P A L E T A 
Z U N A N J O S T I 

I N  N O T R A N J E 
O B L A Z I N J E N J E

Ognjeno oranžna biserna (ZWD)

Mineralno siva kovinska (ZMW)

Neonsko modra kovinska (ZWC)

Premium srebrna kovinska (ZNC) Goreče rdeča (ZNB)

Neonsko modra kovinska / Črna biserna 
(CFJ)

Ognjeno oranžna biserna / Črna biserna 
(CFK)

Bela biserna / Črna biserna 
(CA1)

Goreče rdeča / Črna biserna  
(CFH)

*1 Novi evropski vozni cikel (New European Driving Cycle)  
*2 Svetovno harmonizirana procedura testiranja za lahka motorna  
 vozila (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
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