


Across sa nenechá ničím obmedzovať. Ekologická inovácia v podobe  

hybridného systému s možnosťou dobíjania sa snúbi s voľnosťou,  

ktorú poskytuje pohon všetkých kolies. Tým vzniká absolútna efektívnosť  

a vzrušujúci pôžitok z jazdy. Teraz vás už nič nezastaví.

VYBOCTE Z DAVU
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ACROSS RÚCA KONVENCIE.
Prelomte štýlovú bariéru. Across je prejavom individuálnosti 

vďaka svojej robustnej konštrukcii, športovým detailom  

a osobitnému výraznému vzhľadu.
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ACROSS JAZDÍ BEZ OBMEDZENÍ.
Prekročte limity bežných elektrických vozidiel a vozidiel SUV. 

Systém Plug-in Hybrid vám poskytne vždy maximum toho,  

čo potrebujete: výkon, dojazd aj ohľaduplnosť k životnému 

prostrediu. Už nemusíte prijímať kompromisy.
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Povzbuďte svoje zmysly a zároveň 
znižujte emisie a spotrebu paliva.

Vychutnajte si plynulú, vzrušujúcu odozvu a tichý 

výkon pokročilého, ekologicky orientovaného 

hybridného systému s možnosťou dobíjania. 

Veľkokapacitný akumulátor a spaľovací motor  

s objemom 2,5 litra pomôžu znásobiť pôžitok  

cestovania.

Plug-in Hybridný systém

2 výkonné elektromotory poskytujú plynulý, tichý výkon s vy-

sokým krútiacim momentom pre komfortné každodenné jazde-

nie. Ak počas jazdy vo vysokých rýchlostiach potrebujete inten-

zívnejšie zrýchlenie, spaľovací motor vám poskytne energickú 

pomoc a zároveň vám prinesie pokoj na dlhých cestách. Vysoko-

kapacitný akumulátor môžete pohodlne nabíjať doma alebo  

na nabíjacej stanici.

Spaľovací motor s objemom 2,5 litra

Benzínový motor s objemom 2,5 litra nabíja akumulátor  

a poskytuje prídavný výkon vo vysokých rýchlostiach. V závislosti  

od jazdných podmienok prepína medzi režimom vstrekovania  

paliva do sacieho kanála (PFI) a režimom priameho vstrekovania 

paliva do valca (DI) na dosiahnutie optimálneho spaľovania pre 

úsporu a nízke emisie.
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Jazdite pohodlne na zasnežených 
cestách a klzkých tratiach.
Systém E-Four (elektrický systém pohonu všetkých  

kolies) zapája nezávislý zadný elektromotor, ktorý  

ideálne rozdeľuje krútiaci moment na zadné kolesá  

v závislosti od jazdných podmienok na udržanie trakcie  

a stability. Vďaka tomu budete mať na klzkých povr- 

choch všetko pod kontrolou.

Stabilné ovládanie

Výkon pohonu všetkých kolies pomáha kompenzovať 

nedotáčavosť v klzkých zákrutách a poskytuje ovládateľnosť, 

ktorá vernejšie sleduje vami želaný smer cesty v rôznych 

jazdných podmienkach.

Režim Trail

Pre jazdu na povrchu s horšou trakciou, napríklad po 

zasneženej alebo rozbahnenej ceste, slúži režim Trail 

Mode. Cielenými zásahmi bŕzd zamedzuje pretáčaniu 

kolies a prenáša hnaciu silu motorov na kolesá s lepšou 

trakciou. Trail Mode upravuje tiež reakciu na plynový 

pedál a radenie prevodovky, aby jazda v náročných 

podmienkach bola čo najľahšia.

Integrované riadenie AWD  

(AWD Integrated Management AIM)

Systém AIM je navrhnutý na optimalizáciu výkonu poho- 

nu všetkých kolies prispôsobovaním prerozdeľovania 

krútiaceho momentu, odozvy motora na plynový pedál, 

rozvrhnutia radenia prevodovky, brzdenia a posilňovača 

riadenia podľa jazdných podmienok.  Pomocou ovládača 

Drive Mode Select si nastavíte jeden z troch jazdných 

režimov: NORMAL, ECO a SPORT. 109



Športový, robustný štýl dáva najavo,
že prichádza nová generácia SUV.
Športové vlastnosti a robustnosť sa spájajú do 

výnimočného štýlu vozidla SUV, ktorý je charakterizo-

vaný ostrými hranami, výraznými líniami, mnohouhol-

níkovými tvarmi a drsnou športovou prednou časťou  

s vysokým nárazníkom a veľkou otvorenou maskou 

chladiča.

19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny

Nápadné leštené povrchy a čierna lesklá povrchová úprava 

prispievajú k vzhľadu výkonného vozidla prémiovej kvality.

LED svetlomety
Predné svetlomety využívajú projektorovú optiku, ktorá

v jednej šošovke spája funkciu stretávacích a diaľkových

svetiel. LED DRL podtrhujú ostrý pohľad vozu Across.
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Prístrojový panel  
a 7-palcový informačný displej

Prístrojový panel a informačný displej hneď na prvý 

pohľad poskytnú informácie o vozidle ako dojazd EV, 

jazdný pomer EV, stav nabitia, rozdeľovanie krútiaceho 

momentu, preťaženie a ďalšie informácie. Umožní vám 

tiež zobraziť digitálny alebo analógový rýchlomer podľa 

vášho výberu.

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Obe predné a zadné sedadlá sú vybavené vyhrievaním 

operadla a sedáka.

9-palcový multimediálny audiosystém

Systém pracuje s platformou Apple CarPlay pre zariade-

nie iPhone, ako aj Android Auto™ a MirrorLink™ pre 

kompatibilný smartfón a umožní vám využitie aplikácií 

na vykonávanie telefonických hovorov, zobrazovanie 

navigačných pokynov, odosielanie a prijímanie správ, 

prístup k obľúbenej hudbe a množstvo iných funkcií.

Vyhrievanie volantu

Vďaka vyhrievacím článkom na oboch stranách volantu 

budú vaše ruky teplé a v pohodlí, keď sa počasie ochladí.

Pôžitok z jazdy zvyšuje detailné spracovanie s dôrazom na komfort a kvalitu.

Komfortný, prvotriedne spracovaný interiér s kvalitným čalúnením a štýlovými zvýrazňujúcimi prvkami 

prispieva k veľmi uspokojujúcemu zážitku z jazdy.

Služba Apple CarPlay je dostupná v krajinách uvedených na tejto adrese:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Pre viac informácií vrátane modelov telefónov iPhone, ktoré sú kompati-
bilné so službou Apple CarPlay, navštívte stránku:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple 
Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

*Služba Android Auto je dostupná v krajinách uvedených na tejto adrese: 
https://www.android.com/auto/faq/
*Väčšina telefónov s operačným systémom Android 5.0 a novším podporuje službu Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
*Google, Android, Google Play a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Technológia Apple CarPlay umožní 
používať zariadenie iPhone na vo-
lania, prístup k hudbe, odosielanie 
a prijímanie SMS správ a navigáciu 
s hlasovou službou Siri alebo po-
mocou dotykového displeja zvuko-
vého systému.

Technológia Android Auto™ umožňuje 
používať platformu Android 
vo vozidle spôsobom, ktorý je 
špeciálne prispôsobený na riadenie 
vozidla. Má za cieľ minimalizovať 
rozptyľovanie pozornosti vodiča. So 
službami Google, ako sú Mapy a Goo-

gle Play Music, si dokážete jazdu maximálne vychutnať. Stiahnite si aplikáciu 
Android Auto cez službu Obchod Google Play*.
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Batožinový priestor

Zadné dvere sa otvárajú vo veľkom rozsahu pre jedno-

duchý prístup k veľkému batožinovému priestoru s ob-

jemom až 490 litrov* na uskladnenie batožiny rôznych 

tvarov a veľkostí.

Nohou ovládateľné zadné dvere

Ak máte plné ruky, systém zadných dverí zaznamená 

vaše kľúče a automaticky sa otvorí – stačí naznačiť 

kopnutie chodidlom dopredu a dozadu pod stredom 

zadného nárazníka.

Užitočný úložný priečinok

Praktické úložné priestory v celej kabíne udržujú poria-

dok, umožňujú uskladnenie mincí, nápojov, smartfónov 

a iných malých osobných predmetov, ktoré budete mať 

poruke.

Využite priestor na uloženie batožiny, 
športového vybavenia a osobných 
predmetov naplno. 

* Merané metódou podľa Nemeckého zväzu automobilového   
  priemyslu (VDA).
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výstraha
automatické
pribrzďovanie

pohľad zadnej kamery

varovanie

monitorovaná oblasť

monitorovaná oblasť varovanie

monitorovaná oblasť

Inteligentné bezpečnostné funkcie
podporujú sebavedomejšie jazdenie.
Môžete jazdiť pokojne s vedomím, že pokročilé 

bezpečnostné funkcie pomáhajú vám a vašim cestujúcim.

Predkolízny systém (Pre-Collision System PCS)

PCS pomáha predchádzať kolíziám tým, že monitoruje 
cestu pred vozidlom pomocou radara s milimetrovou 
vlnovou dĺžkou a monokulárnej kamery. Bude vás varovať 
v prípade rizika čelnej zrážky a poskytne vám pomoc pri 
brzdení, ak sa toto riziko ešte viac zvýši.

Dynamický, radarom podporovaný tempomat 
(Dynamic Radar Cruise Control DRCC)
Systém DRCC je navrhnutý tak, aby udržiaval želanú 
rýchlosť jazdy, ak sa pred vaším vozidlom nenachádza iné 
vozidlo, a primeraný odstup medzi vaším vozidlom a vo-
zidlom pred vami. Je tiež navrhnutý tak, aby zastavil vaše 
vozidlo, keď zastaví vozidlo idúce pred vami, a nasleduje 
vozidlo pred vami, keď sa znova rozbehne – súčasne  
pritom udržiava primeraný odstup medzi vozidlami.

Asistent sledovania jazdného pruhu  

(Lane Tracing Assist LTA)

Systém LTA je navrhnutý tak, aby vás varoval a pomáhal 
pri riadení v snahe o udržanie v strede jazdného pruhu  
a predchádza opusteniu jazdného pruhu alebo vozovky.

Monitorovanie mŕtveho uhla 
(Blind Spot Monitor BSM)
Systém BSM je navrhnutý tak, aby vás upozornil na 
prítomnosť vozidla v priestore mŕtveho uhla. V takom prí-
pade sa rozsvieti ukazovateľ v rohu vonkajšieho spätného 
zrkadla na príslušnej strane.

Rozpoznávanie dopravných značiek 
(Road Sign Assist RSA)
Systém RSA sa snaží monitorovať dopravné značky  
a zobrazuje ich na informačnom displeji, ak ste si ich 
náhodou nevšimli počas jazdy.

Upozornenie na situáciu za vozidlom
(Rear Crossing Traffic Alert RCTA)
Systém RCTA vám pomôže predísť zrážkam počas cúvania 
z parkovacích miest: ak sa iné vozidlo priblíži do priestoru 
mŕtveho uhla, vo vonkajšom spätnom zrkadle na prís-
lušnej strane začne blikať ukazovateľ.

Núdzové volanie eCall
Ak malo vaše vozidlo dopravnú nehodu, tento systém  
je navrhnutý tak, aby automaticky upozornil pohotovostné 
zložky telefonickou správou, ktorá obsahuje presnú polo-
hu vozidla.

Kontrola riadenia

Poznámky: Funkcie jazdného asistenta sú obmedzené na možnosti mono-
kulárnej kamery, laserového senzora a radarových senzorov s milimetrovou 
vlnovou dĺžkou detegovať prekážky, jazdné pruhy a dopravné značky. V zá-
vislosti od povrchu vozovky a poveternostných podmienok však nemusí 
fungovať dokonale. Nespoliehajte sa preto len na tento systém, pretože za 
bezpečnosť jazdy zodpovedáte v prvom rade vy sami. Viac informácií vám 
poskytne miestny predajca, prípadne navštívte náš oficiálny webový portál.
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ACROSS NEHĽADÁ KOMPROMISY.
Vydajte sa tam, kam chcete ísť. Robte to, čo chcete. 

Obohaťte svoj aktívny životný štýl o ekologickú inováciu 

v podobe hybridného systému s možnosťou dobíjania  

a o slobodu, ktorú vám poskytne vozidlo SUV s pohonom 

všetkých kolies – tieto výhody nájdete vo vozidle Across.
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„Way of Life!“ je skutočnou podstatou Suzuki. Naše autá, motocykle aj lode sú postavené tak,  
aby boli vzrušujúcim zážitkom a vy ste si mohli naplno vychutnať radosť z každého dňa.

Údaje použité v tomto katalógu majú informatívny charakter. Spoločnosť MSC – Suzuki Slovensko, o. z.,  
si vyhradzuje právo na zmenu oproti údajom a vyobrazeniam modelov a špecifikácií zobrazených  
a opísaných v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.

www.suzuki.sk


