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Vil du skille deg ut i mengden?

Oppdag  ma rkede t s  enes te 

u l t r akompak te  SUV.  Mod i g 

distinktiv styling, kombinert med 

urban funksjonalitet, som ingen 

andre biler. Kjør den selv, og gjør 

en hver tur til et eventyr. 
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Ignis er designet for byen og den 

er perfekt for urbane oppdagelser. 

M e d  d e t  u l t r a  k o m p a k t e 

karosseriet, er Ignis ideell for å 

manøvrere smale bygater – med 

SUV utseende og en crossovers 

praktiske løsninger. Bykjøring har 

aldri vært mer gøy.
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Iøynefallende, tøff og praktisk – 

Når du kjører Ignis, forvent å bli 

lagt merke til. Fra enhver vinkel, 

stråler Ignis unik personlighet 

og tilstedeværelse, fra eksteriør 

detal jer t i l  unike fargevalgs 

alternativ. Så ikke bare kjør, kjør 

med stil.
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Height: 950mm

Begge baksetene slått opp (267L)Ett baksete slått ned (361L) 

Begge baksetene slått ned (501L)

Bagasjeplass med justerbare muligheter for å få plass til din bagasje.  
På tross sin kompakte form har Ignis 267 liters bagasjeplass. Du kan også slå ned setene på forskjellige måter. Enten ved en 50:50 splitt, 
eller ved å slå ned hele baksetet. Dette gir deg større fleksibilitet dersom mer plass er nødvendig.

Bli ikke lurt av Ignis ultra kompakte størrelse – Ignis har 
mye fleksibel bagasjeplass, perfekt for en weekend tur.

 Compact, 
 yet spacious
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Informasjonen du ønsker, 
rett foran deg
Kjørecomputeren viser basisinformasjon 
som temperatur, klokkeslett, 
kjørelengde og ditt drivstofforbruk. 
Du kan endre informasjonen du vil ha 
tilgjengelig ved å bruke knappene på 
rattet.

 Distinctive 
interior

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA)
Det unike multimediasystemet, som er 
plassert uavhengig av resten av instrument-
panelet  kan kobles til med Bluetooth®/USB. Ved 
å koble til din smarttelefon kan du enkelt lytte til 
dine favorittsanger. Det er også mulig å høre på 
radio med bilens DAB radio. 

* For details of equipment availability, please refer to the major equipment list.

Audio kontrollknapper
Brukervennlig bryter på ratt for styring av 
volum og handsfree.

MirrorLink lar ulike applikasjoner på din smarttelefon bli 
tilgjengelig på bilens berøringsskjerm, noe som gir deg tilgang til 
smarttelefonens funksjoner.  

*MirrorLink™ er kompatibel med følgende smarttelefoner:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLink™ er et varmerke som tilhører Car Connectivity Consortium LLC.

Android AutoTM utvider Android plattformen til bilen, på en måte som er 
skapt for kjøring. Den er designet for å minimere forstyrrelser under kjøring, 
slik at du kan holde fokuset på veien med GoogleTM tjenster som Google 
MapsTM og Google SearchTM. Last ned appen Android Auto på Google PlayTM. 

*Android Auto er tilgjengelig i følgende land: 
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*De fleste telefoner med Android 5.0+ fungerer med Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play og andre ordmerker er varemerker som tilhører Google Inc. 

Apple CarPlay lar deg få tilgang til musikk,  veibeskrivelser, 
gjennomføre telefonsamtaler, sende og motta meldinger, alt 
gjennom stemmekommandoer eller via bilens berøringsskjerm. 

Apple CarPlay er tilgjengelig i følgende land:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Klikk her for å se hvilke iPhone modeller som er kompatibel med Apple CarPlay:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, iPhone og Apple CarPlay er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i U.S.A. og andre land.

Med Premium følelse og funky farger, forenes den urbane stilen. 

Dynamiske farger
De sterke kontrastene mellom svart 
og hvitt på instrumentpanelet og 
døra er stilrent, men gir samtidig et 
sterkt inntrykk. Blå metallic og titan 
metallic  detaljer på midtkonsollen og 
dørhåndtakene gir et mer energisk 
interiørdesign. 
* Farge varierer med valg av utvending lakkfarge.

* Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

11



12



Uten Bakkestartassistanse Med Bakkestartassistanse 

Automatisk bremsing 
begrenser bilens hastighet 
til omkring 10 km/t

Bakkestartassistanse Cruise control

1.2 DUALJET 

Nyutviklede støtdempere

5MT

Hill descent control
Bilen er utstyrt med 
bakkestartassistanse som forhindrer 
(for opptil 2 sekunder) bilen fra å 
trille bakover når man bytter fot fra 
bremsepedal til gasspedal.

Ved å sette på cruise kontroll vil bilen 
automatisk holde en fast hastighet 
uten at du trenger å styre tempoet 
med gasspedalen. Dette gjør at du som 
sjåfør blir mindre sliten av å kjøre i 
høyt tempo eller over lange distanser. I 
tillegg får man bedre drivstofføkonomi 
ved at man eliminerer unødvendig 
akselerering og bremsing.

1.2 DUALJET motoren 
kombinerer et unikt 
innsprøytningssystem 
som betraktelig øker 
varmeeffektivitet ved å 
øke kompresjonsratioen. 
Dette fører til en optimal 
balanse mellom dynamiske 
kjøreegenskaper og effektivt 
drivstofforbruk.

Støtdemperne er utviklet for å redusere 
vekten, samt øke dets stivhet. I tillegg til 
å absorbere støtet fra veiene, bidrar de 
til at du enkelt kan styre og manøvrere 
bilen.

5-trinns manuell girkasse 
er tilgjengelig og sørger 
for å utnytte motorens 
effektivitet, samt gi 
komfortable girskift.

I bratte nedoverbakker, når bilen 
merker at bremsingen fra bilens 
motorbrems ikke er nok, vil den 
automatisk bremse for å kontrollere 
bilens hastighet. Dette gjør at du 
kan kontrollere bilens hastighet i 
bratte nedoverbakker uten å bruke 
bremsepedalen, slik at du kan 
fokusere på å manøvrere bilen.   

En kvikk motor gir deg kjøregleden tilbake.

 Outstanding driving 
performance
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Bremser hjulet 
som spinner.

Fordeler kreftene på 
hjulene med feste.

ALLGRIP AUTO er det optimale 4x4-systemet 
for Ignis. Det gir føreren en trygg reise, 
spesielt når man kjører på glatte underlag. 
Med viskosekoblingen i 4x4-systemet, 
fordeles dreiemoment til bakhjulene hvis 
forhjulene mister veigrep.

Grip Control
Denne funksjonen gir en enkel igangsetting når det er glatt.

Allgrip firehjulstrekk hjelper deg når det er vått eller snø. Allgrip Auto gir deg 
selvtillit under varierende kjøreforhold.ALLGRIP 
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Motor

Hovedbatteri

Lithium-ion
Batteri

ISG

Lithium-ion
Batteri

ISG

Motor

Hovedbatteri

Motor
assistanse

Lithium-ion
Batteri

Hovedbatteri

ISG

Motor

Restart
motor

Lade

Lade
Lithium-ion
Batteri

Hovedbatteri

ISG

Motor

Regenerering

SHVS mild hybrid system Light and rigid HEARTECT platform 
Utstyrt med hybridsystemet —SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) som dramatisk 
forbedrer drivstofforbruket og kjørekomforten. SHVS systemet konverterer kinetisk energi 
som skapes ved bremsing eller ved reduksjon av hastighet. Denne energien lagres i et 
batteri som sørger for å forbedre drivstofforbruket til Ignis. Energien som er lagret brukes i 
utgangspunktet på to måter. Den første er for å starte Suzuki sin Integrerte Start Generator 
(ISG). Dette hjelper motoren ved akselerering, spesielt i en oppoverbakke. I tillegg til 
å hjelpe motoren ved akselerering, inkluderer hybridsystemet en start/stopp funksjon. 
Systemet skrur av motoren når bilen står stille, noe som reduserer drivstofforbruket og 
CO2-utslippet når det er mye trafikk. Hybridsystemet hjelper dette systemet ved å bruke 
elektrisitet for å starte bilen igjen, noe som gjør bilen enda mer effektiv.

Bilens kvalitet bestemmes av bilens rammeverk. Chassiset til Ignis sin form 
sikrer høy stivhet, samt redusert vekt på bilen. Ved å implementere denne 
plattformen forbedres drivstofføkonomien betraktelig, i tillegg til at kjørekomfort 
og stabilitet økes. Ved å minimere størrelsen på motorrommet, sikrer man også 
at man får mer plass til de som sitter i bilen.   

Lithium-ion 
Batteri

Integrert Start 
Generator (ISG)

Fantastisk å kjøre, god drivstofføkonomi og ekstra krefter 
fra Suzuki’s Mild Hybrid system 

  High fuel         
efficiency

Motor auto-stopp 
Ved stans 
skrur motoren 
automatisk seg av 
og bilens elektriske 
komponenter får 
energi via bilens 
batteri, noe som 
sparer drivstoff. 

Start/
Akselerasjon 
ISG assisterer motoren 
når bilen starter eller 
akselererer, noe som 
forbedrer drivstoff-
effektiviteten.

Re-start
ISG funksjonen 
fungerer som en 
startmotor, noe 
som smidig starter 
motoren. 

Retardasjon
ISG lagrer energien 
ved retardasjon 
eller bremsing og 
lagrer dette i bilens 
batterier.
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4.7m

Bedre oversikt

Justerbare bakseter gir et 
mer funksjonelt interiør 

Både høyre og venstre baksete kan justeres 
fremover og bakover uavhengig av hverandre. 
Dette gjør det mulig å tilpasse setene med 
tanke på benplass, bagasje og alle andre 
situasjoner. Baksetene kan enkelt justeres ved 
å løfte spaken på undersiden av setet 
eller på toppen av seteryggen.

Følg-meg-hjem lys / Følg-meg-til-bilen lys
Hovedlyktene fortsetter å lyse opp veien 10 sekunder etter at sjåføren forlater bilen. Dette gir deg opplyst vei frem 
til husdøren. Bilen skrur også på lysene i 10 sekunder når du låser opp bilen med fjernkontrollen. Denne praktiske 
funksjonen gjør at det blir enklere å komme frem til bilen.  

Med en svingradius på 4,7 meter er Ignis enkel 
å manøvrere, samt kjøre på smale veier og 
parkeringsplasser. Med sine store hjul og høye 
bakkeklaring gir deg muligheten for en stressfri 
hverdag på ujevne og humpete veier.

Justeringsspak

165mm

Lenespak

(Standard for GLX and GL+)

Romslig interiør 

Praktiske lagringsplass 

Overgangen til neste generasjons plattform har resultert i at bilen har blitt enda mer romslig, også for passasjerene 
som sitter bak. 

1. Hanskerom
2. Midtkonsoll og koppholder
3. Lommer og koppholdere i dørene foran
4. Koppholder til passasjerene i baksetet 
5. Koppholder til midtrepassasjersete bak5

2 3

4

1

Setevarmere

Høy bakkeklaring

Høy Sittestilling gir god 
oversikt I tillegg til varmen fra klimaanlegget, blir 

setene også raskt varme. Dette bidrar til 
økt kjørekomfort. 

180 mm bakkeklaring gir Ignis SUV 
egenskaper og SUV utseende til tross 
for kompakte ytre mål.

Høy sittestilling gir enklere inn og 
utstigning. I tillegg gir høy sittestilling 
bedre oversikt.

Fleksibel, funksjonell, brukervennlig. Ignis er mer enn du tror. Safety matters

4WD:39.9°19.8°

4WD:19.9°

Eksepsjonell manøvrering og høy ytelse

Hele 180 mm bakkeklaring
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LysSkjerm

Advarsel

LysSkjerm
Advarsel

Advarsel

Skjerm

Automatisk
lysvarsling

Advarsel

Advarsel

Skjerm

LysSkjerm

LysSkjerm

Bremsekraften 
forsterkes

Sjåføren bremser

Automatisk 
bremsing

Filvarsling

Vinglevarsling

Når bilen kjører over omkring 60 km/t og er på vei ut av kjørebanen (ved å kjøre utenfor de markerte filene) uten 
å sette på blinklysene vil systemet automatisk sørge for at rattet begynner å vibrere, samt sette på lysvarsling for 
å sørge for å få sjåførens oppmerksomhet rettet mot veien.  

Når bilen kjører over omkring 60 km/t og vingler fra side til side innenfor et kjørefelt vil bilen advare sjåføren ved 
hjelp av lyd og lysvarsling. Dette vil rette på sjåførens oppmerksomhet og vingling, som kan ha kommet på grunn 
av trøtthet eller andre faktorer.  

6 Airbager

Nødstoppsignal  (ESS)

Ignis har 6 airbager som standard, dette inkluderer 2 foran, 2 på 
siden og 2 gardin airbager.

Nødstoppsignalfunksjonen aktiveres dersom du kjører over 55 km/t. 
Dersom du bråbremser vil lyd på bilen din varsle biler bak deg ved 
å blinke med lysene på bilen. 

Dual Camera Brake Support (DCBS)
To kameraer kjenner igjen bilene foran, fotgjengere og veimerking på samme måte som vi mennesker 
gjør. Basert på informasjonen som hentes av disse kameraene, hjelper dette systemet deg å unngå 
kollisjoner og minimere kollisjonsskader ved bruk av advarsler og automatisk bremsing.   

Avhengig av ulike faktorer, så vil det være noen situasjoner hvor kameraene har vanskeligheter med å se eller ikke ha mulighet til å 
se ulike objekter. Kollisjoner kan bli unngått i i noen situasjoner hvor systemet er aktivert i en hastighet mellom 5km/t og 50km/t (for 
fotgjengere, når hastigheten er under 30km/t). Avhengig av oppdagelse og bevegelsen av et gitt objekt, vil alarmen kun lage lyd uten å 
automatisk bremse. Alarmen kan bli aktivert samtidig som bremsing i andre tilfeller.  

Advarsel

Når systemet bestemmer at det potensielt kan oppstå en kollisjon, vil den advare sjåføren ved hjelp av lydsignal, samt et lys i 
kjørecomputeren.  

Når risikoen for kollisjon øker, vil bilen automatisk sette igang myk bremsing i tillegg til advarsler som oppfordrer sjåføren til å 
unngå kollisjoner.  

Advarsel

1

3

2

4

Automatisk lysbrems

Hvis sjåføren begynner å bremse mens de advarende bremsefunksjonene er aktivert, vil bremseassistansen sørge for ekstra 
kraftig bremsing. 

Hvis systemet avgjør at en kollisjon er uungåelig, bremser bilen 
automatisk for å unngå kollisjon eller redusere skade. 

Bremseassistanse

Automatisk nødbrems

Full av teknologi og sikkerhet, for din sikkerhet under kjøring.

Tekst til bilder: fra forrige brosjyre
Safety matters
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 Unique 
accessories Gjør Ignis like unik som deg selv.

Blått stripesett

Rødt stripesett Orange stripesett Hvit stripesett

Fargerike elementer 
Koordiner interiør og eksteriørfargene for å skape din egne personlige Ignis.

Blå interiørdetaljer

Rød interiørdetaljer Grå interiørdetaljerOrange interiørdetaljer 

SUV styling
Off-Roadpakken gjør at Ignis får et tydligere SUV preg 
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Hver gang du kjører Ignis, kan eventyret skje. Du føler 

Ignis artige personlighet hver gang du starter opp 

motoren, og når turen er i gang, ønsker du ikke at 

den skal slutte. Utforsk verden, og nyt utsikten. 

Hvor enn du drar, vil Ignis sørge for at reisen blir til 

minner.   
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Fargekombinasjoner Interiørfarge

Grå interiørdetaljer

Blått interiørdetaljer

GLX

Caravan Ivory Pearl Metallic (DWY)

Exterior colour
Caravan Ivory
Pearl Metallic

Rush Yellow
Metallic

Tough Khaki
Pearl Metallic

Pure White
Pearl

Premium Silver 
Metallic

Super Black
Pearl

Fervent Red
Flame Orange
Pearl Metallic

Speedy Blue
Metallic

Neon Blue 
Metallic

Mineral Gray
Metallic

Colour code ZYL ZYK ZZL ZVR ZNC ZMV ZNB ZWD ZWG ZWC ZMW

Interior
colour GLX Silver Silver Silver Blue Blue Blue Silver Silver Blue Silver Blue
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Eksteriørfarge

Pure White Pearl (ZVR)

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)

Premium Silver Metallic (ZNC)

Speedy Blue Metallic (ZWG)

Rush Yellow Metallic (ZYK)

Tough Khaki Pearl Metallic (ZZL)

Fervent Red (ZNB) Mineral Gray Metallic (ZMW)
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Utstyrsoversikt
Utstyrsnivå GLX
Eksteriør
Hjulbuelister S
Takrails S
Frontgrill Sort -

Sort med chrome S
Dørhåndtak I bilens farge S
Lykter, ruter og speil
Frontlykter Halogen -

LED S
Tåkelys Foran S

Bak S
Mørke ruter S
Sidespeil Sorte -

I bilens farge S
Manuelle -
Elektrisk justering S
Oppvarmede S
Blinklys S

Interiør
3-eiket ratt Plast -

Skinn S
Lydkontroller S
Cruise control S
Fartsholder S
Handsfree S
Høydejustering S

Servo S
Kjørecomputer Digital klokke S

Temperaturmåler  (utendørs) S
Drivstofforbruk S
Snittfart S
Hybrid-indikator S

Komfort
Elektriske vinduer Foran S

Bak S
Sentrallås bryter på førerside S
Nøkkelfri betjening S
Air condition Manuell -

Automatisk S
Audio 4 høyttalere -

6 høyttalere S
MP3 og CD-player + Bluetooth®* + DAB-radio S
Speiling av smartfelefon+ Bluetooth® + NAV + ryggekamera + DAB-radio O

Cruise control S
Fartsbegrenser -

Motor
Utstyrsnivå GLX
Interiør (avhengig av utvendig farge)
Midtkonsoll Orange S

Titanium S
Dørhåndtak Orange S

Titanium S
Storage pockets Front doors S
Seter (avhengig av utvendig farge)
Frontseter Høydejustering S

Lomme på seterygg (passasjersete) S
Baksete 50:50-split single-fold -

Justering av bakseter i lengderetning S
Setetrekk Stoff med orange søm S

Stoff med titanium søm S
Sikkerhet og teknologi
ABS med EBD function S
ESP® S

Dual Camera Brake Support S

Hill hold control S

Hill descent control S
Brake assist S
TPMS (dekktrykksensor) S
ISOFIX-fester x2 S
DRL (kjørelys) Pære (i frontfanger) -

LED (integrert i hovedlamper i hovedlykter) S
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) S

O = Tilvalg
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Spesifikasjoner
5-dører

Motor Bensin
1.2 DUALJET HYBRID

Drivlinje 4WD
Dimensjoner
Lengde mm 3,700
Bredde mm Uten hjulbuelister: 1,660, Med hjulbuelister: 1,690
Høyde mm 1,595
Akselavstand mm 2,435
Sporvidde Foran mm 1,460

Bak mm 1,460
Svingradius m 4.7
Bakkeklaring mm 180
Volum
Antall seter 4
Drivstofftank liter 30
Bagasjevolum liter 204
ENGINE
Type K12C
Antall sylindere 4
Antall ventiler 16
Slagvolum cm3 1,242
Boring x slaglengde mm 73.0 x 74.2
Kompresjon 12.5
Effekt kW/rpm 66/6,000
Effekt HK 90/6.000
Dreiemoment Nm/rpm 120/4,400
Type 5MT
Gir 1. 3.545

2. 1.904
3. 1.240
4. 0.914
5. 0.717
Revers 3.272

Vekter
Egenvekt kg 910
Tillatt totalvekt kg 1,330
Ytelser
Maks hastighet km/h 165
0-100km/t sek 12.8
Miljø
Utslippsklassifisering Euro 6
Drivstofforbruk Bykjøring liter/100km 4.4

Langkjøring liter/100km 4.1
Blandet liter/100km 4.2

CO2-utslipp (WLTP) 121

Motor
Utstyrsnivå GLX
Interiør (avhengig av utvendig farge)
Midtkonsoll Orange S

Titanium S
Dørhåndtak Orange S

Titanium S
Storage pockets Front doors S
Seter (avhengig av utvendig farge)
Frontseter Høydejustering S

Lomme på seterygg (passasjersete) S
Baksete 50:50-split single-fold -

Justering av bakseter i lengderetning S
Setetrekk Stoff med orange søm S

Stoff med titanium søm S
Sikkerhet og teknologi
ABS med EBD function S
ESP® S

Dual Camera Brake Support S

Hill hold control S

Hill descent control S
Brake assist S
TPMS (dekktrykksensor) S
ISOFIX-fester x2 S
DRL (kjørelys) Pære (i frontfanger) -

LED (integrert i hovedlamper i hovedlykter) S
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) S

1,
69

0

(mm)

3,700

2,435

1,
60

5

4WD:1,460

1,460
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www.suzuki.no

Suzuki Motor CO. Ltd., og andre leverandører som er omtalt i denne brosjyren, 

forbeholder seg retten til å forandre spesifikasjoner og utstyr uten nærmere varsel. 

Bildene i denne brosjyren er fotografert med tillatelse.

Enkelte bilder kan inneholde ekstrautsyr.

Importør: RSA 
Postboks 4004, 3005 Drammen 

Tlf: 32 21 88 00 - Fax: 32 82 49 53 - www.suzuki.no 
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