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začíná právě teď
Městský život doslova pulzuje energií. Nové Suzuki Alto je přesně tím, co 
moderní životní styl i město vyžadují. Osobitý, svěží a neotřelý, k přírodě 
přátelský a do městských tepen zrozený kompaktní vůz. Alto je jako závan 
čerstvého vzduchu. Vždy Vás znovu a znovu naplní touhou prožít naplno 
další krásný den.
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Další krásný den



Prostě moje
V okamžiku, kdy otočíte klíčkem a spustíte motor, poslouchá Suzuki Alto jen Vaše přání. 
Nezáleží na tom, jestli zrovna jedete rušnými nebo poklidnými ulicemi, podvozek opti-
málně naladěný pro celkovou stabilitu a jízdní komfort přemění každou jízdu v potěšení. 
Alto pružně reaguje na všechny Vaše pokyny a dělá přesně to, co od spolehlivého vozu 
očekáváte. Zlehka se pohybuje po vozovce, zvolna usrkává palivo, výrazně ořezává  
emise, a když je potřeba, umí velice svižně vyrazit vpřed. Tak se stává čas strávený 
v Suzuki Alto radostí namísto nudné povinnosti.
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Sedne Vám ke všemu
Nové Suzuki Alto přesně doplní Váš styl a vkus.
Je přirozené a suverénní. Svým šarmem a designem je Vaším originálním módním vyjádřením.
A ať jsou Vaše preferované věci v životě jakékoli, Alto se k nim bezpochyby přidá a stane se 
Vaším nejoblíbenějším doplňkem, který Vás vždy dokáže potěšit.
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Emoce
v základní výbavě

Jestli řídíte rádi, pak si nové Alto zamilujete velmi rychle. 
Nepatří-li řízení k Vašim nejoblíbenějším aktivitám, máme zde pro Vás pár 
pádných důvodů, abyste svůj názor mohli změnit: pohodlná sedadla s ideálním 
bočním vedením, nekomplikované a přehledné ovládací prvky, dobře čitelný 
velký rychloměr s digitálním displejem, který zobrazuje vždy aktuální 
informace o vozidle, a sportovně tvarovaný a dobře do rukou padnoucí volant 
i řadicí páka. To vše doplněno agilním motorem, který Vašim emocím dodá 
potřebnou dynamiku a energii. Náladě Suzuki Alto podlehnete snadno, vždyť 
má jedinečný cit pro Vaše vášně.
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Alto je až po strop naplněno chytře navrženými vymoženostmi:

Palubní přístroje Přehledný budík rychloměru doplněný o podsvícený LCD displej  
zobrazující stav ujetých kilometrů (celkově/cesta), paliva a čas.

Středový panel Podsvícené ovládací prvky s velkými tlačítky jsou uspořádány do skupin 
ve snadném dosahu řidiče.

Odkládací kapsa
před spolujezdcem

Tato kapsa je ideální pro osobní věci, mapy a jiné drobnosti.

Středová spodní 
přihrádka

Středová spodní přihrádka pojme pět krabiček s CD disky  
s Vaší oblíbenou hudbou.

Středový držák 
nápojů

Zde si můžete bezpečně odložit běžnou plastovou 500ml láhev  
s nápojem nebo kelímek s lahodnou kávou.

Kapsy v předních 
dveřích

Ve výplních obojích předních dveří naleznete kapsy, kam pohodlně uložíte 
dokumenty formátu A4, jako například autoatlasy.

Kapsy v zadních 
dveřích

V zadních dveřích jsou umístěny prostorné kapsy, které pojmou i běžnou 
plastovou 500ml láhev s nápojem.
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Palubní přístroje

Středový panel

Kapsa v zadních dveříchKapsa v předních dveříchStředový držák nápojůStředová spodní přihrádkaOdkládací kapsa před spolujezdcem
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Co Vy na to, holky?
Ve světě, kde je vše v neustálém shonu, je Alto
perfektní přestávkou. Není božské jen při řízení, ale nabízí 
také dostatek prostoru pro všechny věci, které nutně 
potřebujete k prožití bezva dne nebo několika dní. 
A vůbec nejlepší je vzít s sebou nějaké přátele. Je tady 
spousta místa pro čtyři fajn lidi. 
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Dalším velkým benefitem vozu Suzuki Alto jsou jeho čtvery boční dveře, které umožňují 
snadný přístup ke každému sedadlu zvlášť. Odpadá tak složitá manipulace s přední se-
dačkou a vystupování i těch, kteří vystupovat nepotřebují, jak to bývá běžné u třídveřových 
vozů. Na zadní sedadla se pohodlně usadí dva dospělí lidé, kteří okolo sebe mají dostatek 
prostoru pro pohodlné cestování. Občas ale potřebujete více místa pro náklad. Jednoduše 
sklopíte zadní opěradla a můžete stěhovat. Dno zavazadelníku plynule přechází na složená 
opěradla a vytváří rovnou ložnou plochu. Do zavazadlového prostoru se dostanete pohodlně 
zadními výklopnými dveřmi. 

Sedáky bez složení zadních opěradel Sedáky se složenými zadními opěradly
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Výkonové křivky motoru

Výkon i úsporaTočivý moment (Nm)Výkon (kW)

50 120

40 100

30 80

20 60

1000 3000 5000 7000

Otáčky motoru

Suzuki Alto je osazeno tříválcovým agregá-
tem 1.0 l s nižší hmotností, vyšší efektivitou 
provozu a dostatečným výkonem na vše, 
co budete potřebovat, při úžasné spotřebě 
4,4 l/100 km* a emisích 103 g/km*.

* Hodnoty odpovídají spotřebě 
paliva a emisím CO2 dosaže-
ným společností Suzuki při 
testech, které jsou v souladu 
s evropskými směrnicemi. 
Spotřeba paliva a emise CO2 se 
v reálných podmínkách mohou 
lišit podle povrchu vozovky, 
plynulosti dopravy a stylu jízdy.12

Maximální výkon

50/6000 kW/min-1

Spotřeba paliva (kombinovaná)

4,4 l/100 km*
(s 5stupňovou manuální převodovkou)

Emise CO2 (kombinované)

103 g/km*
(s 5stupňovou manuální převodovkou)

Maximální točivý moment

90/3400 Nm/min-1

103 g/km

Velký krok vpřed
s malou stopou

Z hlediska ekologie bylo potřeba najít uspokojivé 
řešení, které je maximálně šetrné k životnímu prostředí 
v každém svém detailu, a přesto poskytuje dostatek 
výkonu pro jízdu bez omezení. Alto kombinuje nízkou 
hmotnost, skromnou spotřebu paliva a tvar redukující 
aerodynamický odpor. Alto je tedy řešením, které pro 
kompaktní automobily udělalo velký krok vpřed a zanechá 
v našem životním prostředí jen nepatrnou stopu.



Hladký průběh
Lepší aerodynamika vozu znamená lepší ovladatelnost, menší spotřebu 
i emise. S touto myšlenkou navrhovala Suzuki model Alto. Finálního tvaru 
karoserie bylo dosaženo s využitím nejmodernějších testovacích nástrojů, 
jako jsou počítačové simulace a náročné testy v aerodynamickém tunelu. 
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Krásné, bezpečné
a obratné

I když je zábava řídit Alto kdekoli, přirozeným prostředím je 
pro něj město. Jeho mrštnost a obratnost učiní i z hustého 
městského provozu pohodovou jízdu. S kompaktními vnějšími 
rozměry a malým poloměrem otáčení je hračka parkovat. 
A tak zatímco ostatní hledají větší prostor pro otočení či 
odstavení svého vozu, Vy už dávno popíjíte kávu s přáteli 
nebo nakupujete v obchodech.
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Převodovka
Obratnost

Bezpečí pro klid duše

Pohodlí a stabilita
Brzdy

Pneumatiky

Ideálně rozložená 5stup-
ňová převodovka s přes-
ným řazením a sportovně 
tvarovanou řadicí pákou.

Minimální poloměr otáčení 4,5 m 
propůjčuje modelu Alto obratnost 
nejen v běžném provozu, ale  
i při parkování.

Suzuki Alto se může zdát jako malý vůz, ale ve vínku má bezpečnostní 
technologie, které byste čekali v mnohem větších autech. Systém ABS 
(protiblokovací systém) a EBD (elektronická distribuce brzdné síly) Vám 
zajistí maximální kontrolu nad vozem při brzdění. Vyztužený rám karoserie 
doplněný o deformační zóny pohlcující energii i čtveřici airbagů inženýři 
podrobili náročným testům, aby zajistili maximální bezpečnost posádky 
vozu při jakékoli nečekané události. 

Téměř ideální tlumení nerovností spolu 
se sníženou světlou výškou vozu Vás 
potěší na jakékoli vozovce.

Velké disky předních brzd 
a protiblokovací systém 
(ABS) s elektronickou dis-
tribucí brzdné síly (EBD) pro 
Vaši maximální bezpečnost 
a kontrolu nad vozem.

Speciální vzorek pneuma-
tik se sníženým valivým 
odporem pro nižší spotřebu 
paliva, emise i hlučnost.
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Našli jste,
co jste hledali

Alto jistě splní Vaše každodenní požadavky na cestování, 
ať už jsou menší nebo větší, a učiní Váš život snazším 
a svobodnějším. Když s ním nahlédnete do budoucnosti, 
uvidíte stále zábavného a pohodlného parťáka, který Vás  
vždy podrží na Vaší cestě kupředu.
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Dodá jiskru a rozzáří
Ve městě se vždy něco děje a Vy se Suzuki Alto nemůžete 
chybět u ničeho, co Vás potěší. Alto jedinečně podtrhne Váš 
postoj k životu, zapadne do městské architektury, každé ulici 
přidá jiskru a spolu s Vámi zazáří na každé Vaší cestě.
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Barvy

Váš dealer Suzuki:

Superior White Silky Silver Metallic

Midnight Black Pearl Artic White Pearl

Azure Grey Pearl Bright Red 2

Fortune Rose Pearl Metallic Paradise Blue Pearl Metallic

Healing Green Pearl Metallic Desert Brown

Technické parametry
Alto 1.0

MOTOR 1.0
Převodovka 5MT

Objem motoru (cm3) 996

Počet válců/ventilů 3/12

Maximální výkon (kW/min-1) 50/6000

Max. točivý moment (Nm/min-1) 90/3400

Distribuce paliva vícebodové vstřikování

Maximální rychlost (km/h) 155

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14

EU emisní norma Euro 5

Pohon 2WD

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE
Spotřeba paliva – město (l/100 km) 5,5

 – mimo město (l/100 km) 3,8

 – kombinovaná (l/100 km) 4,4

Emise CO2 (g/km) 103

ROZMĚRY
Celková délka (mm) 3500
Celková šířka (mm) 1600
Celková výška (mm) 1470
Rozvor (mm) 2360
Rozchod – vpředu (mm) 1405
 – vzadu (mm) 1400
Světlá výška (mm) 150
Počet míst (osob) 4
Objem zavazadlového prostoru (max.) (l) 774
Objem palivové nádrže (l) 35

HMOTNOSTI
Pohotovostní (kg) 885

Celková (kg) 1250

PODVOZEK
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem

Brzdy — vpředu / vzadu kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové

Zavěšení kol — vpředu/vzadu
vzpěry McPherson a vinuté pružiny / 

pevná náprava, tříramenný  
závěs a vinuté pružiny


