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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Suzuki Swift Hybrid FL DualJet 

Wymagania ogólne 

1. Rok produkcji 2021 r. 

2. Silnik benzynowy K12D z VVT + 12V SHVS 

3. Automatyczna skrzynia biegów 

4. Kolor nadwozia: dowolny 

5. Tapicerka materiałowa  

6. Normy spalania: samochód spełniający wymogi w zakresie emisji spalin zgodnie z Euro 6 

Wymagane minimalne wyposażenie 

1. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera ( przód i tył) 

2. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne 

3. System ABS + EBD + wspomaganie hamowania awaryjnego BAS  

4. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 

5. Czujniki parkowania  

6. Fabryczny alarm  

7. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  

8. Immobiliser 

9. Lampy przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej LED 

10. Szyby atermiczne  

11. Klimatyzacja automatyczna 

12. Kierownica wielofunkcyjna, port USB 

13. Regulacja kolumny kierownicy w pionie i poziomie  

14. Lampy przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej 

15. Czujniki zmierzchu i deszczu 

16. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich i tylnych 

17. Kamera cofania 

18. Tempomat  

19. Nawigacja  

Wymagania dotyczące gwarancji producenta: 
 
1. 24 miesiące gwarancji ogólnej, 

2. 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów, 

3. 60 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia bez limitu kilometrów 

Przedmiot leasingu musi posiadać dokument homologacji zgodnie z obowiązującym prawem 

umożliwiającym jego rejestrację wydany na podstawie aktu prawnego Rozporządzenia Komisji UE 

2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji UE nr 582/2011 oraz rozporządzenia Komisji UE 

2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie homologacji typy pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6d-Temp) w sprawie dostępu do  

informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji WE nr 692/2008 i rozporządzenia Komisji 

UE nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie WE nr 692/2008.   

 


