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Érvényes: 2013.július 23- tól 

Akciós modelljeinkről érdeklődjön értékesítőinknél! 

     
MODELLEK/MOTOROK                                                                                                                  1.2-16V  (94LE)       

 
 1.3 DDiS (75 LE)            1.6 -16V (136 LE) 

 Swift háromajtós  „GC “  2 790 000 Ft - - 

 Swift háromajtós „ SPORT“ - - 4 890 000Ft 

 Swift háromajtós  „GLX “ 3 390 000 Ft - - 

 Swift ötajtós  „GC “ 2 990 000 Ft - - 

 Swift ötajtós  „GLX “  3 490 000 Ft                 3 950 000 Ft - 

 Swift ötajtós „ GLX“ 4 WD 3 890 000 Ft   

 Swift ötajtós  „GS“   3 990 000 Ft - - 

 Swift ötajtós  „GS AT“ 4 290 000 Ft - - 

Swift ötajtós  „ SPORT“ - - 4 990 000 Ft 

 

 ALAPFELSZERELÉSEK 

GC AC 

ESP: 

Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok, függönylégzsákok, térdlégzsák, első utasoldali légzsák kikapcsoló,  blokkolásgátló 
fékrendszer (ABS), elektronikus fékerőelosztó (EBD), elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), elektromos szervokormány, elekt-
romos ablakemelők elöl, központizár ( kulcsos) manuális légkondicionáló berendezés,kézzel állítható fekete külső tükrök,  három-
pontos előfeszítős biztonsági övek elöl, hárompontos biztonsági övek hátul, biztonsági pedálkioldó rendszer, ISOFIX gyermekülés-
rögzítő rendszer, gyermekzár a hátsó ajtókon, 4 hangszórós rádió előkészítés , 12V-os csatlakozó a középkonzolon, belülről nyitha-
tó tanksapka, pohártartók, tároló zsebek az első és hátsó ajtókon, hátsó kalaptartó, hátsó ablaktörlő és –páramentesítő, zöldre 
színezett szélvédő, állítható magasságú fényszórók, integrált információs kijelző: digitális óra, fogyasztás kijelzése (átla-
gos/pillanatnyi) , megtehető távolság, hátsó ködlámpák, egyben dönthető hátsó ülés, fényezett első és hátsó lökhárító, dísztárcsa, 
indításgátló,  gumiabroncsok 175/65 R15 méretben, 3 év vagy 100 000 km-es jótállás. 

GLX AC 

CD ESP: 

GC AC felszereltség+  kormánykerékről is vezérelhető 6 hangszórós rádió CD/MP3 lejátszóval, USB csatlakozó , bőr kormányke-
rék,integrált információs kijelző : külső hőmérséklet,  távirányítású központi zár,  elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, 
állítható magasságú kormányoszlop ,állítható magasságú vezető ülés, színre fújt külső kilincsek és tükrök, osztva dönthető hátsó 
ülés,lökhárítóban ezüst díszítő keret a ködlámpa betétnél 

GLX AC 

CD ESP 

DÍZEL 

GLX AC CD + ködfényszóró ezüst kerettel 

GLX AC 

CD  ESP     

4 WD 

GLX AC CD felszereltség + ködfényszóró ezüst kerettel,  összkerék hajtás 

GS ESP : GLX AC ESP felszereltség + automata klímaszabályzó, kulcs nélküli indítás, nyomógombos indítórendszer , tengelyirányban is állít-
ható kormányoszlop, bluetooth, fűthető első ülések, hátsó fűtés csatorna, ködfényszóró LED nappali világítással, fényérzékelős 
lámpák, tempomat, elektromos ablakemelők hátul (5 ajtós modellnél), könnyűfém keréktárcsák 16” méretben, gumiabroncsok 
185/55 R16 méretben. 

GS ESP AT: GS felszereltség + négyfokozatú automata sebességváló. 

SPORT GS felszereltség + rozsdamentes acélpedál,krómozott belső kilincsek, hátsó spoiler, oldalsó spoiler, hátsó tolatóradar, dupla kipu-
fogócső,feketére festett A és B oszlop, könnyűfém keréktárcsák 17” méretben , gumiabroncsok 195/ 45 R17 méretben, gumiab-
roncs javítókészlet 

 

 EXTRAFELSZERELÉSEK ÁR 

 metál fényezés 95 000 Ft 

Az ajánlott árlista a következő ajánlott árlista kiadásáig érvényes. Az ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. 

 


