
 

   

Model Træk Gear 
HK/kW 

systemeffekt 
Km/l 

CO2 
(g/km) 

Energimærke 
Halvårlig 
ejerafgift 

Vejledende priser 
inkl. leveringsomk. 

Benzin Hybrid FHEV 

1,8 Hybrid Active 2WD E-CVT 122/90 22,2 103  500 kr.  319.990 kr.  

1,8 Hybrid Exclusive 2WD E-CVT 122/90 22,2 103  500 kr.  344.990 kr.  

Lakeringer           
Metallak           6.000 kr.  
Speciallak (White Pearl og Precious Silver)         10.000 kr.  

 
 

 

Spar 5.000 kr. på alle vores hybridmodeller 

 
Træk 5.000 kr. fra priserne på ovenstånde Hybrid modeller og kør foråret i møde i en spritny Swace Hybrid til priser fra kun 314.990 kr. 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle priser er vejledende og til ny afgift pr. 1. marts 2021, ekskl. evt. metallak, men inkl. leveringsomkostninger, som udgør 4.180 kr.  
Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og -måde og kan afvige fra det oplyste. Det tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. 

  

Vejledende prisliste 

SUZUKI SWACE 
Pr. 1. marts 2021 

 



 

            SWACE HYBRID   

                       ACTIVE  

Sikkerhedsudstyr Funktionelt udstyr Ud- og indvendigt udstyr 

Safety Sense med radar og kamera Automatisk klimaanlæg (2-zoners) m/ S-FLOW mode 16” alufælge > 205/55R16 

 Automatisk nødbremse - (PCS) Pre Collision System PTC Tilskudsvarmer Dæk-reparationssæt 

 Slingreadvarsel Varmekanaler til bagsædet Tagspoiler 

 Fodgænger- og cyklistgenkendelse Multimediesystem med: Lakerede sidespejle og dørhåndtag 

 Vognbaneassistent med force-back (LTA)   8” skærm Tagræling – sølv 

 Skiltegenkendelse – (RSA) Road Sign Assist  Radio FM/DAB+ Hajfinne antenne 

Aktiv fartpilot – (DRCC) Dynamic Radar Cruise Control  Fronthøjttalere samt diskanter og baghøjttalere Tonede ruder 

Full-LED forlygter (Parabol), nær- og fjernlys  Bakkamera Privacy tonede ruder, bag 

LED-kørelys foran  Apple CarPlay Læderrat – opvarmeligt 

Automatisk op- og nedblænding af fjernlys  Android Auto Multijusterbart rat 

Tågelygter foran og bag Bluetooth samt kontakter til håndfri mobiltelefon Indtræk i stof 

7 airbags Informationsdisplay (farvet 7” skærm) Dørindlæg i stof 

Airbag cut-off i passagerside Regnsensor (aut. viskerfunktion) Midterarmlæn for og bag 

Elektronisk stabilitetsprog. – (VSP) Vehicle Stabil. Cont. El-sidespejle med el-fold ind, varme og blinklys 60:40 splitbagsæde 

ABS med EBD El-betjente sideruder, for og bag  

Servostyring (elektrisk) El-justerbar lændestøtte på førersæde  

Hill Hold Sædevarme foran  

 Forrude med elvarme af-isning af viskere  

 Fjernbetjent centrallås  

 

  EXCLUSIVE – som ACTIVE -model plus:  

Sikkerhedsudstyr Funktionelt udstyr Ud- og indvendigt udstyr 

Full-LED forlygter (BI-LED projektor), nær- og fjernlys Trådløs mobiloplader (Qi lader) Ambiente belysning i kabinen 
LED-kørelys, foran - bredde LED bånd (integreret i 
forlygter) 

Nøglefri betjening – smart entry  Dørindlæg i kunstlæder 

Blindvinkel advarsel (BSM)  Midterarmlæn for og bag, med kunstlæder 

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)   

Parkeringssensor for og bag    

Parkeringsassistent (S-IPA)   

   

 


