
 

 

 
 

  

Model Træk Gear 
HK/kW 

systemeffekt 
Km/l 

CO2 
(g/km) 

Energi-
mærke 

Halvårlig 
ejerafgift 

Vejledende priser  
inkl. levering 

Benzin Hybrid PHEV 

2,5 Hybrid Adventure E-four E-CVT 306/225 100 22 - 390 kr.  UDSOLGT  

Lakeringer           

Metallak         

Speciallak (White Pearl og Sensual Red Mica)         

 

 

Across er desværre midlertidigt udsolgt, men vi regner med at kunne levere Across igen senere på året.  
Modeller og specifikationer for 2021 er endnu ikke fastlagt. 

 
 
Km/l og CO2-udledning er i henhold til den nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm. 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. 
 

 

 
TILVALG AF LADEBOKS          

OG OPLADNING  
 

CLEVER 
Abonnement Installation af Clevers ladeboks Månedlig ydelse 
Clever Unlimited* 
Ubegrænset opladning hjemme og på 
Clevers netværk 

7.500 kr. 369 kr. 
Mindstepris i bindingsperioden                           

(6 md.): 9.714 kr.  
Clever Unlimited Network* 
Ubegrænset opladning på Clevers netværk 

- 245 kr. 
Mindstepris i bindingsperioden                           

(6 md.): 1.470 kr.  
 

* Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Abonnement gælder ikke kunder der anvender bilen som hyrevogn. Alle priser er incl. moms. 
Clever Unlimited: Inkl. lån af Clevers ladeboks på privatadresse (DK). Installation af ladeboks: ekstraomk. kan forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for 
den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling 

 

  

Vejledende prisliste 

SUZUKI ACROSS PHEV 
Pr. 9. februar 2021 

 



 

    ACROSS HYBRID PHEV   

                   ADVENTURE  

Sikkerhedsudstyr Funktionelt udstyr Ud- og indvendigt udstyr 

Safety Sense med radar og kamera Automatisk klimaanlæg (2-zoners) 19” alufælge (polerede) > 235/55R19 

 Automatisk nødbremse - (PCS) Pre Collision System Varmepumpe Dobbelt udstødning 

 Slingreadvarsel Varmekanaler til bagsædet Sorte skærmkanter og paneler 

 Fodgænger- og cyklistgenkendelse Multimediesystem med: Lakerede sidespejle og dørhåndtag 

 Vognbaneassistent med force-back (LTA)   9” skærm Tagræling – sort 

 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 nær- og fjernlys samt LED baglygter  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 kunstlæder/stof 

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) med bremsesupport Informationsdisplay (farvet 7” skærm) Midterarmlæn for og bag 

Blindvinkel advarsel (BSM) Nøglefri betjening – smart entry 60:40 splitbagsæde 

Parkeringssensor for og bag  Regnsensor (aut. viskerfunktion) Nød-reservehjul 

7 airbags El-sidespejle med el-fold ind, varme og blinklys Metallak 

Airbag cut-off i passagerside El-betjente sideruder, for og bag  

Elektronisk stabilitetsprog. – (VSP) Vehicle Stabil. Cont. 8-vejs el-justerbart forsæde  

ABS med EBD Sædevarme (foran og bag)  

Servostyring (elektrisk) El-betjent bagklap (med fod sensor)  

Hill Hold Forrude med elvarme af-isning af viskere  

 


