
                                                         
Suzuki Ignis 1,2 l DUALJE T 4WD 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 9 040 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 11 940 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 13 770 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 385 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 143 

Registračný poplatok (€ s DPH) 33 

MOTOR 

Typ Zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1242 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie 12,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 66(90)/6000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 120/4400 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 5.st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava pseudo McPherson 

Zadná náprava torzný nosník s vinutými pružinami 

Riadenie hrebeňové s posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 9,4 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Bubnové 

Pneumatiky 175/65 R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie „crossover“, 4-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 3700 - 1690 - 1595 

Rázvor (mm) 2435 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1460/1460 

Svetlá výška (mm) 180 

Objem batožinového priestoru  (l) 204/490 

Objem palivovej nádrže (l) 30 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 895 

Užitočná hmotnosť (kg) 435 

Celková hmotnosť (kg) 1330 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1360 

Vnútorná šírka minimum 1320 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 960/1050 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 340/- 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 775 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1342 

Vnútorná šírka minimum 1220 

Vzdialenosť sedák - strop 875 

Vzdialenosť podlaha - sedák 394 

Dĺžka predný sedák (mm) 492 

Dĺžka zadný sedák (mm) 450 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 185 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,9 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,5 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,0 

Emisie CO2 (kg.km-1) 114 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 11,8 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,5 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 5,8 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 5,6 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,3 

Spotreba od užívateľov priemer (l/100 km) 5,28 

Spotreba od užívateľov min./max. (l/100 km) 3,94/7,21 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 1 535 

1. rok pri najazdení 30.000 km 2 711 

2. rok pri najazdení 30.000 km 3 239 

2. rok pri najazdení 60.000 km 5 889 

3. rok pri najazdení 45.000 km 4 942 

3. rok pri najazdení 90.000 km 8 767 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 5 656 

1. rok pri najazdení 30.000 km 6 832 

2. rok pri najazdení 30.000 km 8 759 

2. rok pri najazdení 60.000 km 11 419 

3. rok pri najazdení 45.000 km 11 172  

3. rok pri najazdení 90.000 km 15 687 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) - 

Gar. kontroly (km) 20 000 km/1 rok 

Výmena oleja 20 000 km/1 rok 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 285 

Predný blatník 163 

Svetlomet. + smerovka 731 

Spätné zrkadlo el. 168 

Predný nárazník (spodný + horný) 395 

Predný tlmič 129 

Predné brzdové platničky 68 

Predná tyčka stabilizátora 48 



Spojka 275 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 3 

Motor a mechanické časti 3 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 9 600 

Po 2. roku 60.000 km 8 200 

Po 3. roku 90.000 km 6 800 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava GLX: 8 airbagov, asistent zjazdu z kopca, pomoc pre rozjazd do kopca, volant v koži, tempomat s ovládaním na volante, 
grip control, zadné el. okná, automat. klíma, vyhrievanie pred. sedadiel, SLDA-audiosystém s dotykovým displejom, navigácia, 
Bluetooth, DAB radio, cúvacia kamera, posuvné zadné sedadlá, denné svietenie (LED integrované v svetlometoch, obrysové LED 
svetlomety) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ ľahká ovládateľnosť, hravé jazdné vlastnosti 

+ všestrannosť 4×4, vyššia svetlosť podvozku (180 mm) 

+ nízka spotreba  

+ nízka pohotovostná hmotnosť  

+ presné radenie 

+ priestor v pozdĺžnom a zvislom smere 

+ nastupovanie a vystupovanie (vyšší posed a vyššia línia strechy) 

+ posuvne zadné sedadlá  

+ cena, výbava  

+ kvalita spracovania, pevná karoséria 

MÍNUSY 

- vzhľad odzadu s úzkymi pneumatikami  

- s posuvnými zadnými sedadlami len 4-miestna kabína 

- v ponuke iba jeden motor a prevodovka  

- vnútorný priestor na šírku 

 


