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CORTE COM TUDO
Deixe as limitações para trás com o Across. Tecnologia inovadora híbrida
plug-in com toda a liberdade que lhe oferece um SUV 4x4, o máximo em
eficiência e prazer de condução. Agora, nada o pode parar.
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CORTE COM O CONVENCIONAL
Quebre a barreira do estilo e diferencie-se dos demais.
O Across expressa individualidade com a sua carroçaria robusta,
os seus detalhes desportivos e a sua dianteira atrevida e distinta.
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CORTE COM AS LIMITAÇÕES
Supere os limites dos EV e SUV comuns.
O Across libera a potência, a eficiência e o alcance da tecnologia PHEV.
Não tem de se comprometer mais.
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Estimule os seus sentidos enquanto reduz
emissões e consumo de combustível

Sistema Plug-in Hybrid

Desfrute de uma resposta suave e um rendimento

Quando necessita de maior aceleração para circular a

silencioso, graças ao seu avançado e ecológico

velocidades superiores, o motor de gasolina entrega a potência

sistema híbrido plug-in. A sua bateria de elevada

necessária para viagens mais alargadas em auto estrada. A

capacidade e o motor 2.5 litros contribuem para o

bateria de elevada capacidade pode carregar-se em casa ou

prazer de uma prolongada viajem.

numa estação de carga.

Um potente motor elétrico proporciona um suave, silencioso e
energético rendimento para uma cómoda condução diária.

Motor 2.5L
O motor gasolina de 2,5 litros carrega a bateria e entrega
potência a elevadas velocidades. Dependendo das condições
de condução, alterna entre a injeção dupla e a injeção direta
para alcançar uma ótima eficiência de consumo de combustível
e baixas emissões.
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Conduza com tranquilidade em estradas
com neve e trilhos escorregadios
O sistema E-Four (Electrical 4WD System) utiliza um
motor traseiro independente para distribuir idealmente
o binário às rodas traseiras, dependendo das condições
de condução, mantendo a aderência e uma sólida
estabilidade em superfícies deslizantes.

Modo Trail
Em superfícies com pouca aderência, como estradas com
neve e terrenos irregulares, o modo Trail está desenhado
para travar as rodas que perdem tração, enviando binário
para as rodas que mantêm tração, ajustando o acelerador
e a transmissão para manter o movimento sob controle.

Condução estável
O sistema 4x4 ajuda a compensar a subviragem nas curvas
com pouca aderência e facilita a estabilidade em diversas
condições de condução.

AWD Integrated Management (AIM)
O sistema AIM está desenvolvido para otimizar o rendimento
4x4, variando a distribuição do binário, a aceleração do motor,
a gestão da caixa, a assistência à travagem e a direção
assistida de acordo com as condições de condução. Também
conta com três modos de condução: NORMAL, ECO e SPORT,
selecionáveis pelo condutor.

10

11

O seu estilo desportivo e robusto proclama
a chegada de um SUV de nova geração
O carácter desportivo e a robustez fundem-se no seu
destacado design SUV, caracterizado por cantos
quadrados, linhas chamativas, motivos multiangulares
e uma dianteira desportiva e agressiva com um
para-choques alto e uma grande grelha frontal aberta.

Jantes de liga leve de 19”
A superfície polida, em conjunto com o elegante
acabamento em negro, reforça a imagem do veículo
e o seu semblante exclusivo.

Projetores LED
As luzes contam com projetores de LED (médios
e máximos) e luzes diurnas LED, dando um toque de
design ultramoderno.
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Maior prazer e condução combinando
comodidade com acabamentos de qualidade
O cómodo interior e a sua tapeçaria de qualidade
com acabamentos elegantes, contribuem para uma
experiência de condução extremamente agradável.

Écran táctil de 9” multifunções com
ligação smartphone

Painel de instrumentos com display 7” LCD
multi-informação

O sistema multimédia é compatível com Apple CarPlay,
Android Auto™ e MirrorLink™, de forma que conectando um
smartphone podemos aceder a distintas aplicações, realizar
chamadas, enviar e receber mensagens ou aceder à nossa
música favorita, entre muitas outras funções.

O painel de instrumentos, em conjunto com o avançado
display integrado multi-informação, transmite dados
relevantes do veículo: autonomia em modo EV, carga da
bateria, distribuição de binário, força G e muito mais.
Para além disso, também permite configurar o velocímetro
em modo digital ou analógico.

Ligando um iPhone compatível através
de um cabo USB, Apple CarPlay permite
realizar chamadas, aceder à sua música,
enviar e receber mensagens e obter
indicações, inclusive através da Siri.
*Apple CarPlay está disponível nos países mencionados no seguinte link:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Apple CarPlay é compatível com os modelos de iPhone que se encontram no seguinte link:
http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay e iPhone são marcas registradas da Apple Inc. Registradas em U.S.A. e
em outros países.

Android Auto™ estende a plataforma
Android ao veículo, estando desenvolvida
especificamente para conduzir. Foi desenhada
para minimizar distrações de forma a que
se possa concentrar na condução com
as aplicações da Google™, como sejam
Google Maps™ e Google Play Music. Descarregue a aplicação em Google Play Store™.
*Android Auto está disponível nos países mencionados no seguinte link:
https://www.android.com/auto/faq/
*A maioria dos telemóveis com Android 5.0+ são compatíveis com Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.

Bancos aquecidos dianteiros e traseiros
Ambos os bancos são aquecidos para comodidade de
todos os ocupantes do veículo.

Volante aquecido
As laterais do volante contam com aquecimento para
facilitar a condução em condições de baixas
temperaturas.
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Aproveite o espaço livre para
bagagem, artigos desportivos
e pequenos objetos pessoais
Ampla bagageira
A porta da bagageira abre-se comodamente para
facilitar o acesso a um grande espaço que tem
capacidade para 490 litros* de equipamentos de
múltiplas formas e tamanhos.

Abertura da bagageira “sem mãos”
Quando temos as mãos ocupadas, o sistema da porta
da bagageira deteta a chave na mala ou no bolso e
abre-se automaticamente se, simplesmente
deslizarmos o pé para a frente e para trás sob o centro
do para-choques traseiro.

Prático armazenamento
Os numerosos compartimentos existentes no interior
do veículo tornam possível guardar e colocar moedas,
bebidas, smartphones e outros pequenos objetos
pessoais de forma a ter tudo organizado e ao alcance
da mão.
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*Método VDA
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Controle de velocidade dinâmico (DRCC)
O DRCC está projetado para manter qualquer velocidade de
condução que seja fixada quando não existe um veículo
em frente e manter uma ampla distância entre o nosso
veículo e o veículo da frente.
Também esta desenvolvido para deter o nosso veículo
quando o veículo da frente se detêm e continuar a marcha
quando este inicia a mesma, mantendo uma ampla
distância entre ambos os veículos.

Deteção de Ângulo morto (BSM)

Sistemas inteligentes de segurança que
ajudam a uma condução mais segura

Adverte a presença de um veículo no ângulo morto
traseiro, iluminando um indicador no espelho retrovisor
desse lado.
O indicador
ilumina-se
ou pisca

Área monitorizada

Conduza tranquilo graças aos dispositivos de
segurança avançada que o protegem tanto a si como

Área monitorizada

aos seus passageiros.

Sistema Pré colisão (PCS)
Ajuda a prevenir colisões monitorizando a estrada
mediante um radar de onda milimétrica e uma câmara
monocular. Alerta o condutor quando exista um risco de
impacto e fornece assistência à travagem se o risco de
colisão aumenta.
Zumbido

Alerta de tráfego posterior (RCTA)
Ajuda a evitar colisões quando saímos de um
estacionamento, mediante o piscar de um indicador no
espelho retrovisor se detetar um veículo a aproximar-se do
ângulo morto desse lado.

Travagem
automática
Indicador
pisca

Assistente de faixa (LTA)
Está desenvolvido para alertar e assistir o condutor na manutenção da direção de forma a centrar a trajetória do veículo na
faixa de rodagem e prevenir que existam desvios à mesma.

Área monitorizada
de tráfego posterior

Vista de câmara traseira

Sistema de chamada de emergência eCall

Assistente de sinais de trânsito (RSA)

Se nos encontramos envolvidos num acidente de trânsito,
o sistema automaticamente alerta os serviços de
emergência, transmitindo a localização do veículo.

Quando o sistema deteta sinais de trânsito mostra no
display multi-informação do painel de instrumentos,
recordando assim ao condutor os sinais vigentes nesse
momento.

As funções de assistência à condução estão limitadas pela capacidade da câmara
monocular, o sensor laser e os sensores de ondas milimétricas de detetar obstáculos,
o trajeto e sinais de trânsito. Dependendo da superfície da estrada ou das condições
climáticas, podem não funcionar corretamente. Não dependa exclusivamente do sistema
para garantir a segurança e conduza de forma responsável e segura. Para obter mais
informações, dirija-se ao seu Concessionário ou visite o site oficial.

Controle da direção
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CORTE COM O COMPROMISSO
Desfrute, vá para onde quiser. Faça o que quiser. Deixe que
este inovador híbrido plug-in e a liberdade do SUV 4x4
complementem o seu estilo de vida, ativo e consciente.
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www.suzukiauto.pt

Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele refletem os modelos em comercialização em
Portugal. Para saber as condições particulares de cada modelo e versão existente, incluindo o preço, garantia, especificações, equipamentos, cores, etc., por favor dirija-se a
um Concessionário da Rede Oficial Suzuki onde terão o maior prazer em lhe transmitir todas as informações que necessitar. Assim, este catálogo por si só não constitui uma
proposta de venda.

