
MOTOR                                                                         1,0 VVT                          1,2 VVT
Převodovka 5MT 5MT 4AT

Počet válců / ventilů 3 / 12 4 / 16

Objem motoru (cm3) 996 1 242

Kompresní poměr 11,0 11,0

Maximální výkon (kW/ot.) 50 / 6 000 69 / 6 000

Max. točivý moment (Nm/ot.) 90 / 4 800 118 / 4 800

Maximální rychlost (km/h) 160 175 170

Pohon 4 × 2

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,7 12,0 14,0

Distribuce paliva vícebodové vstřikování

spotřeba paliva, emise
Spotřeba paliva – město (l/100 km) 5,6 6,1 6,9

                       – mimo město (l/100 km) 4,2 4,5 5,0

                       – kombinovaná (l/100 km) 4,7 5,1 5,7

Emise CO2 (g/km) 109 118 131

EU emisní norma Euro 5

RoZmĚRY
Celková délka (mm) 3 775

Celková šířka (mm) 1 680

Celková výška (mm) 1 590

Rozvor (mm) 2 360

Rozchod – vpředu (m) 1,470 (14“ kola) / 1,460 (15“ kola)

             – vzadu (m) 1,480 (14“ kola) / 1,470 (15“ kola)

Světlá výška (m) 145

Počet míst (osob) 5

Objem zavazadlového prostoru - maximální (l) 1 050

                                             - složená opěradla (VDA) (l) 462 (GA / AC) / 573 (GL / AC a GLX)

                                             - vzpřímená opěradla (VDA) (l) 202 (GA / AC) / 178 (GL / AC a GLX)

Objem palivové nádrže (l) 45

HmotNosti
Pohotovostní (kg) 975 990 1040

Celková (kg) 1 485

poDvoZeK
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem

Brzdy – vpředu / vzadu kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové

Zavěšení kol – vpředu / vzadu vzpěry McPherson a vinuté pružiny / torzní náprava a vinuté pružiny

Pneumatiky 165 / 70R14, 185 / 60R15

Technické parametry

Dovozce si vyhrazuje právo na změny 
bez předchozího upozornění.

Barvy

Superior White Cool Pearl White Silky Silver Metallic Galactic Gray Metallic Cosmic Black Pearl Metallic

Sparkling Blue Bright RedKashmir Blue Pearl Metallic Bison Brown

Váš dealer Suzuki:

Smoky Green Metallic



Zkombinujte perfektní výkony 
s neuvěřitelným pohodlím 
a elegantním stylem a dostanete 
Suzuki SPLASH. Za ním se každý 
otáčí. Lidé se zastavují a obdivují 
propracovaný design přední 
části, stejně jako vás za volantem! 
Kompaktní, agilní i spolehlivý 
SPLASH nadchne ergonomií 
a prostorem v interiéru, který 
poskytuje dokonalý komfort 
a pohodlí.

Skvělé 
výkony a ještě 
mnohem víc!
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Nastupte a vydejte 
se na cestu
Jízda po městě může být zábavou! 
Zvlášť když se připoutáte, chytnete 
volant a nastartujete motor Suzuki 
SPLASH. Vyšší poloha sedadel 
umožní vám i vašim spolucestujícím 
skvělý výhled, zatímco SPLASH 
hladce proplouvá městem.
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Rozhlížejte se
a užívejte si
Díky bohatému prosklení a lehkému 
ovládání vás jízda se Suzuki SPLASH 
ani trochu neunaví. Karoserie 
mini MPV nabídne dostatečný 
prostor pro vaše spolucestující 
a každá cesta, jakkoli je daleká, 
se nakonec stává potěšením.

Vyšší poloha předních sedadel poskytuje 
řidiči lepší výhled, což zaručuje nejen 
komfortnější jízdu, ale také jednodušší 
parkování ve stísněných prostorech. Zvýšená 
zadní sedadla nabízejí cestujícím lepší 
rozhled po okolí i pocit volnosti a zároveň 
usnadňují připevnění dětské sedačky.

Zaostřeno na střed Splývavá linie střechyStabilita podpořená
širokou základnou

Ostré a dynamické 
tvary bočních oken

Zvedající se linie bočních 
prolisů vyvolávají pocit 
pohybu



Rozhlížejte se
a užívejte si
Díky bohatému prosklení a lehkému 
ovládání vás jízda se Suzuki SPLASH 
ani trochu neunaví. Karoserie 
mini MPV nabídne dostatečný 
prostor pro vaše spolucestující 
a každá cesta, jakkoli je daleká, 
se nakonec stává potěšením.

Vyšší poloha předních sedadel poskytuje 
řidiči lepší výhled, což zaručuje nejen 
komfortnější jízdu, ale také jednodušší 
parkování ve stísněných prostorech. Zvýšená 
zadní sedadla nabízejí cestujícím lepší 
rozhled po okolí i pocit volnosti a zároveň 
usnadňují připevnění dětské sedačky.

Zaostřeno na střed Splývavá linie střechyStabilita podpořená
širokou základnou

Ostré a dynamické 
tvary bočních oken

Zvedající se linie bočních 
prolisů vyvolávají pocit 
pohybu



Zaostřeno 
na ekologii
Suzuki SPLASH je ekonomická 
i ekologická hvězda, zároveň 
představuje inspirující zážitek 
z jízdy bez výhrad. Už si nedělejte 
těžkou hlavu s  cenami paliva nebo 
nadměrnými emisemi a za všech 
okolností si užívejte jízdu!

Zážehový tříválec 1,0 litru 
a zážehový čtyřválec 1,2 litru
jsou vyladěné na každodenní
používání s  minimalizovanou 
spotřebou paliva. Hladina 
emisí CO₂ se drží mezi 
hodnotami 109–131 g/km 
(kombinovaná hodnota).

Variabilní rozvod sacích 
a výfukových ventilů čtyřválce 
1,2 litru podporuje vyšší 
efektivitu s  ohledem na 
použité množství paliva, 
což přispívá k  dalšímu snížení 
emisí. Motor zároveň poskytuje 
pružné zrychlení a rychlou 
odezvu, takže si vlastně ani 
neuvědomujete, že sedíte 
v  mini MPV.
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Velký rychloměr informuje 
řidiče, aniž by si namáhal oči. 
Zvýšená poloha řadicí páky 
umožňuje snadné řazení 
jednotlivých stupňů.
Otáčkoměr uchycený na 
palubní desce dodává interiéru 
vtip i sportovní vzhled.

Foto: Model GLX s černým obložením středového panelu 
a černými látkovými potahy sedadel

Klimatizace a rádio 
s přehrávačem CD 
umožňujícím přehrávání 
skladeb ve formátu MP3 
zajišťují komfort a zábavu 
všem cestujícím. Ovládání 
audiosystému na volantu 
usnadňuje optimální využití
jeho funkcí.

Foto: Model GLX s bílým obložením středového panelu a šedými látkovými potahy sedadel

Vychutnejte si 
komfort a pohodlí
Promyšlený a sportovně pojatý 
Suzuki SPLASH láká ergonomicky 
vydařeným interiérem s  vysokou 
úrovní komfortu i pohodlí. Jeho 
řízení je snadné a bohatá výbava, 
v níž najdete i klimatizaci 
nebo audiosystém, zvyšuje pohodu
za volantem.

10 11
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Sbalte si věci
a vydejte se na cestu
Prostorově geniální interiér Suzuki 
SPLASH pojme pohodlně pět osob, 
čímž se rodinný výlet stává radostným 
zážitkem. Zároveň nabízí úžasnou 
flexibilitu pro převážení nejrůznějších 
předmětů a zavazadel.
Najdete zde také dostatek odkládacích 
prostor na drobnosti, které zaručeně
potřebujete mít stále s sebou.

Zadní sedadla jsou dělená 
v poměru 60:40. 
Když je nepotřebujete, 
jednoduše je sklopíte 
vodorovně s podlahou 
zavazadlového prostoru.

12 13
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Buďte v klidu
a mějte vše pod 
kontrolou
S  celou řadou prvků bezpečnostní 
výbavy staví Suzuki SPLASH na první 
místo vaše bezpečí.
Jeho základem je především odolná 
a pevná karoserie, která uspokojí 
a uklidní mysl všech cestujících.

K dispozici jsou dva přední, boční 
a okenní airbagy SRS spolu 
s protiblokovacím systémem (ABS).
Doplňkový stabilizační systém 
ESP® (Electronic Stability 
Program) se dodává v kombinaci 
s okenními airbagy SRS.

POZNÁMKA: SRS = Supplemental Restraint 
System (přídavný zádržný systém).

Tento systém vyhodnocuje data ze senzorů z podvozku 
a karoserie. Při prokluzu kol nebo ztrátě směru jízdy 
automaticky udržuje stabilitu vozu ve zvoleném směru jízdy 
pomocí přibržďování kol, případně omezení výkonu motoru.
  

ESP® je registrovaná ochranná známka společnosti Daimler AG.

Funkce systému ESP® (Electronic Stability Program)

S ESP®

Smyk na předním kole Smyk na zadním kole

Brzdná síla

Brzdná 
síla

Snížený 
točivý 
moment 
motoru

Bez ESP®

Vyobrazen model GLX.
Ilustrační foto naplněných airbagů.

Bez 
ESP®

14 15
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