
 

 

 

                                               
 

SX4 S-CROSS 

 
Emoţia unei aventuri la volanul unei maşini japoneze ! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         *Vopsea metalizată                                                                        + 400 Eur 

                                                                           

  

MOTORIZARE 
NIVEL  

ECHIPARE 
PREŢ EURO 

 TVA INCLUSA 

HYBRID 1.4  2WD Cool 17.300 EUR 

HYBRID 1.4  2WD Passion 19.250 EUR 

HYBRID 1.4  2WD Spirit 20.450 EUR 

HYBRID 1.4  2WD Luxus 21.450 EUR 

HYBRID 1.4  4WD Passion 20.800 EUR 

HYBRID 1.4  4WD Spirit 22.000 EUR 

  HYBRID 1.4   4WD Luxus 23.000 EUR 

www.suzuki-bacau.ro  

http://www.suzuki-bacau.ro/


 

 

 

EXTERIOR 

Jante aliaj 215 / 55R 17 

Ornamente spate și laterale inferioare de culoare gri  

Bare longitudinale de plafon cu aspect satinat 

Baghete geamuri exterioare cromate 

Privacy glass (geamuri spate şi lunetă) 

Oglinzi retrovizoare exterioare incalzite 

Oglinzi retrovizoare exterioare pliabile electric  

 

INTERIOR ȘI CONFORT  

Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele  

Sistem keyless push start 

Sistem multimedia cu ecran de 7 inch + conectivitate 
smartphone + Bluetooth + USB + slot SD card + camera de 
mers înapoi 

Cruise control adaptiv (AAC) 

Ornament consolă argintiu 

Mânere interioare cromate 

Tapiterie material textil + cusaturi albe 

 

 

    Echipări - o selecție a celor mai importante  dotări.  
 

COOL 
EXTERIOR 

Jante oţel cu capace 215 / 60 R16  

Grilă frontală cromată  

Mânere exterioare în culoarea caroseriei  

Protecţii exterioare aripi  

Ornamente frontale de culoare neagra 

Ornamente spate și laterale inferioare de culoare neagra 

Faruri cu LED (faza scurta și faza lunga)  

Reglare automată faruri 

Aprinderea automată a farurilor  

Ştergător parbriz cu acţionare automată 

 Carcase oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei  

Oglinzi retrovizoare exterioare acţionate electric 

INTERIOR ȘI CONFORT  

Volan în 3 spite din uretan 

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime  

Comenzi audio pe volan 

Comenzi cruise control pe volan 

Comenzi hands-free pe volan 

Cruise control adaptiv (AAC) 

Geamuri acţionate electric (față + spate) 

Aer condiţionat cu reglare automată dual zone  

 

PASSION (suplimentar față de COOL) 

 
SPIRIT (suplimentar față de PASSION) 

  

 
LUXUS (suplimentar față de SPIRIT) 
EXTERIOR 

Plafon panoramic cu dublă deschidere  

Tapițerie scaune piele  

INTERIOR ȘI CONFORT  

Boxă audio centrală 

Navigație 

 

EXTERIOR 

Jante aliaj cu aspect satinat 215 / 55 R17 

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE 

Senzori de parcare faţă / spate  

 

Sistem audio cu 4 incinte 

Radio CD cu MP3 și Bluetooth  

Cruise control adaptiv (AAC) 

Tapiterie material textil 

Cotiera (față) 

Scaune faţă reglabile pe înălţime  

Banchetă rabatabilă 60:40  

Banchetă spate ajustabilă pe doua poziții  

Oglindă interioara heliomata 

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE 

Airbag-uri frontale (șofer + pasager) 

Sistem dezactivare airbag pasager 

Airbag-uri laterale 

Airbag-uri cortină 

Airbag genunchi (șofer) 

Radar Brake Support 

ESP® (Electronic Stability Program) ESP - este marcă 
înregistrată "Daimler AG"  

Sistem de asistență la pornirea din rampă (HILL HOLD 
CONTROL) 

Lumini de zi cu LED (DRL) 

Sistem Auto Stop & Start motor 

Sistem Hybrid (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 48V 

 



Performanță 4x4. 

Accesibilă oricui. 

TIME TO HYBRID 

 

CULORI 

 
 

Prețuri recomandate de vânzare cu TVA 

CARB. TRAC. Model Car. Motor Transmisie    Nivel de echipare      Cod model  Denumire comercială Preț cu TVA (€) 

B
EN

ZI
N

Ă
 

 

2WD 

SX4 

SX4 

SX4 

SX4 

S-CROSS 

S-CROSS 

S-CROSS 

S-CROSS 

HYBRID 

HYBRID 

HYBRID 

HYBRID 

48V 

48V 

48V 

48V 

5 

5 

5 

5 

usi 

usi 

usi 

usi 

K14D 

K14D 

K14D 

K14D 

6MT 

6MT 

6MT 

6MT 

GL 

GL+ 

GLX 

GLX sr* 

R3JA 

R3H8 

R3H4 

R3H6 

Cool 

Passion 

Spirit 

Luxus 

17,300.00 

19,250.00 

20,450.00 

21,450.00 

€ 

€ 

€ 

€ 

ALLGRIP 
SELECT 

SX4 

SX4 

SX4 

S-CROSS 

S-CROSS 

S-CROSS 

HYBRID 

HYBRID 

HYBRID 

48V 

48V 

48V 

5 

5 

5 

usi 

usi 

usi 

K14D 

K14D 

K14D 

6MT 

6MT 

6MT 

GL+ 

GLX 

GLX sr* 

R3HA 

R3H5 

R3H7 

Passion 

Spirit 

Luxus 

20,800.00 

22,000.00 

23,000.00 

€ 

€ 

€ 

* sr - Sunroof 

 
 
 
 

Mineral Gray Metallic Galactic Gray Metallic Energetic Red Pearl 

Superior White Silky Silver Metallic 2 Sphere Blue Pearl 

Cosmic Black Pearl Metallic Cool White Pearl Metallic Canyon Brown Pearl Metallic 



Performanță 4x4. 

Accesibilă oricui. 

TIME TO HYBRID 

 

 
 

 

Specificații tehnice 
Număr uși 5 

Motorizare 
Benzină 

1.4L BOOSTERJET 
Tracțiune 2WD 4WD - ALLGRIP SELECT 
DIMENSIUNI 
Lungine (mm) 4,300 

Lațime (mm) 1,785 
Înălțime (mm) 1,580(1,585 cu bare de plafon) 
Ampatament (mm) 2,600 

Ecartament 
Față (mm) 1,535 
Spate (mm) 1,505 

Raza de virare (m) 5.4 
Garda la sol (mm) 180 

CAPACITATE 
Număr locuri (persoane) 5 

Volum 

portbagaj 

Vol max (litri) 1,269 
Bancheta pliată (litri) 875 

Bancheta pliată 1 (litri) 430 

Bancheta pliată 2 (litri) 440 

Capacitate rezervor carburant (litri) 47 

MOTOR 

Tip K14D 
Număr cilindri 4 

Număr supape 16 
Capacitate cilindrică (cm3) 1,373 

Alezaj X Cursă (mm) 73.0×82.0 
Raport compresie 10.9 

Putere maximă (CP/rpm)  129/5,500 
Cuplu maxim (Nm/rpm) 235/2,000-3,000 
Sistem de aprindere Injectie directa 

TRANSMISIE 
Tip 6MT 6MT 

Raport de transmisie 
Treapta 1 3.615 3.615 
Treapta 2 1.955 1.955 
Treapta 3 1.207 1.207 
Treapta 4 0.886 0.886 
Treapta 5 0.738 0.738 
Treapta 6 0.644 0.644 

Mers înapoi 3.481 3.481 

Raport de transmisie final 4.059 4.059 

ȘASIU 
Direcție Pinion și cremalieră 

Frâne 
Față (mm) Discuri ventilate 
Spate (mm) Discuri 

Suspensii 
Față (mm) Tip MacPherson cu arc elicoidal 

Spate (mm) Punte rigidă cu arc elicoidal  
Anvelope 215/60R16, 215/55R17 

MASE 
Masa proprie (min./max.) (kg) 1,180 - 1,220 1,265 - 1,285 

Masă totală (kg) 1785 
PERFORMANȚE 
Viteza maximă (km/h) 190 190 
CONSUM CARBURANT 

Norma de poluare Euro 6d 

Consum 
combustibil 

Urban (litri/100km) Vehicle low: 5.2 / Vehicle high: 5.3 Vehicle low: 5.5 / Vehicle high: 5.4 
Extra-urban (litri/100km) Vehicle low: 4.2 / Vehicle high: 4.3 Vehicle low: 4.5 / Vehicle high: 4.6 
Combinat (litri/100km) Vehicle low: 4.6 / Vehicle high: 4.6 Vehicle low: 4.9 / Vehicle high: 4.9 

Consum combustibil combinat (WLTP) Vehicle low: 5.7 / Vehicle high: 5.9 Vehicle low: 6.2 / Vehicle high: 6.4 

Emisii CO2 (NEDC*) / (g/km) Vehicle low: 104.01 / Vehicle high: 105.48 Vehicle low: 110.27 / Vehicle high: 111.35 
Emisii CO2 (WLTP**) / (g/km) Vehicle low: 127.30 / Vehicle high: 132.30 Vehicle low: 139.36 / Vehicle high: 144.36 

 

*New European Driving Cycle; **World Wide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure 



Performanță 4x4. 

Accesibilă oricui. 

TIME TO HYBRID 

 

  COOL  

            PASSION / SPIRIT          LUXUS  

  

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și nu includ valoarea oricăror echipamente, accesorii sau dotări opționale. Suzuki 
România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din 
partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Un ghid conținând date privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele 
de autoturisme noi poate fi obținut în rețeaua autorizată Suzuki România. Din acest motiv ele nu pot fi considerate drept angaj amente contractuale. 
Pana la omologarea nationala definitiva datele aferente consumului și emisiilor sunt provizorii, conform documentelor de omolo gare europene. De 
asemenea imaginile autoturismelor prezente sunt cu titlu de prezentare, vehiculele comercializate efectiv a vând dotări și accesorizări diferite, în 
funcție de nivelul de echipare al fiecăruia. 

Începând cu data de 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoar e Armonizată la 
nivel Mondial (WLTP), care este o procedură de testare nouă, mai realistă pentru  măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. De la   
1 septembrie 2018, în ceea ce priveste modelele noi de autovehicule,WLTP va înlocui integral Noul Ciclu de Conducere European  (NEDC),care reprez- 
intă procedura actuală de testare. 

Pe toată perioada retragerii treptate a autovehiculelor omologate NEDC, consumul decombustibil și emisiile de CO2 conform pro cedurii WLTP sunt 
corelate cu NEDC cum este și în cazul de față. Vor exista anumite variații ale valorilor anterioare pentru economia de combustibil și emisii, deoarece 
anumite elemente ale testării s-au schimbat, de exemplu aceeași mașină poate avea alte valori raportate ale consumului de combustibil și ale 
emisiilor de CO2. 

Consumurile declarate de combustibil și emisiile de dioxid de carbon sunt măsurate în conformitate cu legislația europeană (fără limită la : Regula- 
mentul (EC) 715/2007 și Regulamentul (EC) 692/2008 așa cum acestea au fost amendate și/sau republicate). Consumul de comb ustibil și nivelul de 
emisii de dioxid de carbon sunt specificate pe variante de autovehicule, nu pe un autovehicul singular. Procedura de testare s tandard aplicată 
facilitează compararea valorilor mai multor tipuri de autovehicule și a diferitilor producăt ori de autovehicule. 

Emisiile de CO2 sunt influențate de anumite opțiuni cu care vă echipați autovehiculul (e.x. dimensiunile anvelopelor, capacita tea cilindrică a motoru- 
lui), cu repercusiuni în ceea ce privește, printre altele: nivelul taxelor și impozit elor sau alte elemente similare, calculate în funcție de nivelul emisiilor 
de dioxid de carbon – vă rugăm să vă consultați dealerul pentru informații suplimentare înainte de a decide achiziționarea unui produs.  

Cu privire la directiva europeană numărul 1999/94/EC, suplimentar față de eficiența valorilor de consum, stilul de condus și/ sau factori non tehnici 
joacă un rol esențial atât în materia consumului de combustibil cât și al emisiilor de dioxid de carbon . Acesta din urmă est e determinant în formarea 
gazelor de seră, principalele elemente care stau la baza încălzirii globale. Vă rugăm să consultați ghidul referitor la metode  de eficientizare a nivelului 
consumului și la emisiile de dioxid de carbon, a cărui disponibilitate este asigurată conform legislaț iei aplicabile la punctele de vânzare. De aseme- 
nea, pentru informații legale suplimentare vă rugăm consultați www.rarom.ro, secțiunea dedicată acestei teme.  

Detalii complete despre metoda de testare WLTP puteți gasi pe : http://wltpfacts.eu/ 

http://www.rarom.ro/
http://wltpfacts.eu/

