
Noliktavas 
ID Kods

Modelis Pārnesumkārba Krāsa Degvielas tips Standarta cena Speciālā cena

127138
112 Boosterjet 
2WD GL

5MT
Galactic Gray 
Met (ZCD)

14 380benzīns 15 380

Suzuki Vitara GL

Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Aprīkojums
• Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) • 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Riepu remonta komplekts • Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām• Riteņu arku pagarinājumi
• Galvas kustību ierobežošanas ierīce• Melns priekšējais režģis
• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms• Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni)
• Auduma sēdekļu polsterējuma• Melns spārna rotājums
• Bagāžas nodalījuma plaukts• Melni ārējie durvju rokturi
• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs
• 2 tīkla āķi• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)
• ABS ar EBD funkciju• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce
• Vadība braukšanai kalnā• Miglas lukturi aizmugurē
• Bremžu palīgfunkcija• LED aizmugurējie kombinētie lukturi
• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs
• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni• Melni ārējie sānu spoguļu korpusi
• SRS sānu gaisa spilveni priekšā• Sānu spoguļi elektriski regulējami
• SRS aizkaru gaisa spilveni• Uretāna apdares 3 spieķu stūres rats
• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 
• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma• Stūres pastiprinātājs
• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms• 3,5 collu melnbalts LCD diplejs ar borta datora funkciju
• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 

spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju

• Elektriskie regulējami priekšējie sānu logi ar slēdzi vadītāja 
pusē

• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 
un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta 

• Centrālā durvju slēdzene

• Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi

• Manuālais gaisa kondicionieris

• Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes

• Putekšņu filtrs

• Imobilaizers

• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi

• Drošības signalizācija

• MP3 / WMA saderīgs CD atskaņotājs + Bluetooth®

• Halogēni DRL (dienas gaitas lukturi)

• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas)

• Augšējais bremžu signāllukturis

• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas)

• Ārkārtas apturēšanas signāls

• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli

• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma

•

•

GGG

•

•

• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs
• USB pieslēgvieta konsoles kastē

Jauda: 112 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 

Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 139 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000kmDegvielas patēriņš kombinētā ciklā : 6.1 l/100km Gar

Tehniskais raksturojums

Pr iekšā 2 glāžu turētāji

112 Boosterjet 
2WD GL

5MT 13 99014 990benzīns127135
Superior
 White (26U)

GPF (bennzīna daļiņu filtrs)



Suzuki Vitara GL+

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Noliktavas 
ID Kods

Modelis
Pārnesum- 
kārba

Krāsa
Degvielas 
tips

Standarta cena Speciālā cena

127143 112 Boosterjet 2WD GL+ 5MT Atlantis Turquoise / Cosmic Black (A9L) benzīns 17 680 16 680

Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

Luxury Pack GL+ (2WD):
7” skārienjūtīgs displejs
Suzuki “Smart audio” un Mikrolink
Atpakaļskata kamera
DAB radio

DĀVANĀ:  1090

Tehniskais raksturojums
Jauda: 112 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 
Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 139 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000km

Aprīkojums
• Riepas 215 / 55R17 + vieglmetāla diski (krāsoti) • 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Riepu remonta komplekts • Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām• Riteņu arku pagarinājumi
• Galvas kustību ierobežošanas ierīce• Jumta sliedes sudraba krāsā
• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms• Hromēts priekšējais režģis
• Auduma sēdekļu polsterējuma ar baltām šuvēm• Priekšējā bufera rotājums hromēts
• Bagāžas nodalījuma plaukts• Hromēts spārna rotājums
• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
• 2 tīkla āķi• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs
• ABS ar EBD funkciju• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)
• ESP• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce
• Vadība braukšanai kalnā• Miglas lukturi priekšā un aizmugurē
• Bremžu palīgfunkcija• LED aizmugurējie kombinētie lukturi
• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs
• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni• Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski 

regulējami • SRS sānu gaisa spilveni priekšā
• 3 spieķu stūres rats ar ādas apdari, audiosistēmas, tālruņa 

brīvroku sistēmas, ātruma un kruīza kontroles vadības pogām
• SRS aizkaru gaisa spilveni

• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 
• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens

• Stūres pastiprinātājs
• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma

• 4,2 collu krāsains LCD diplejs ar borta datora funkciju
• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms

• Elektriskie regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 

spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju
• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju • Centrālā durvju slēdzene
• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 

un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta 
• Klimata kontrole

• Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
• Putekšņu filtrs

• Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes
• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi

• Imobilaizers
• Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + Bluetooth® 

+ atpakaļskata kamera + DAB radio
• Drošības signalizācija

• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas)
• LED DRL (dienas gaitas lukturi)

• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas)
• Augšējais bremžu signāllukturis

• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli, apgaismots
• Ārkārtas apturēšanas signāls

• Priekšā 2 glāžu turētāji
• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma

• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs
• GPF (benzīna daļiņu filtrs)

• USB pieslēgvieta konsoles kastē

Degvielas patēriņš kombinētā ciklā : 6.1 l/100km Gar



Suzuki Vitara GL+ 6AT

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

Luxury Pack GL+ (2WD):
7” skārienjūtīgs displejs
Suzuki “Smart audio” un Mikrolink
Atpakaļskata kamera
DAB radio

DĀVANĀ:  1090

Tehniskais raksturojums
Jauda: 112 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 
Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 153 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000km

Aprīkojums
• Riepas 215 / 55R17 + vieglmetāla diski (krāsoti) • 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Riepu remonta komplekts • Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām• Riteņu arku pagarinājumi
• Galvas kustību ierobežošanas ierīce• Jumta sliedes sudraba krāsā
• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms• Hromēts priekšējais režģis
• Auduma sēdekļu polsterējuma ar baltām šuvēm• Priekšējā bufera rotājums hromēts
• Bagāžas nodalījuma plaukts• Hromēts spārna rotājums
• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
• 2 tīkla āķi• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs
• ABS ar EBD funkciju• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)
• ESP• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce
• Vadība braukšanai kalnā• Miglas lukturi priekšā un aizmugurē
• Bremžu palīgfunkcija• LED aizmugurējie kombinētie lukturi

• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)
• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs

• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni
• Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski 

regulējami
• SRS sānu gaisa spilveni priekšā• 3 spieķu stūres rats ar ādas apdari, audiosistēmas, tālruņa 

brīvroku sistēmas, ātruma un kruīza kontroles vadības pogām, • SRS aizkaru gaisa spilveni

• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 
• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens

• Stūres pastiprinātājs
• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma

• 4,2 collu krāsains LCD diplejs ar borta datora funkciju
• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms

• Elektriskie regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 

spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju
• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju • Centrālā durvju slēdzene • Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 

un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta • Klimata kontrole
• Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi• Putekšņu filtrs
• Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi
• Imobilaizers• Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + Bluetooth® 

+ atpakaļskata kamera + DAB radio • Drošības signalizācija
• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas) • LED DRL (dienas gaitas lukturi)
• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas) • Augšējais bremžu signāllukturis
• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli, apgaismots

• Ārkārtas apturēšanas signāls• Priekšā 2 glāžu turētāji
• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs
• GPF (benzīna daļiņu filtrs)• USB pieslēgvieta konsoles kastē

Degvielas patēriņš kombinētā ciklā : 6.8 l/100km Gar

Noliktavas 
ID Kods

Modelis
Pārnesum- 
kārba

Krāsa
Degvielas 
tips

Standarta cena Speciālā cena

127146 112 Boosterjet 2WD GL+ 6AT Atlantis Turquoise / Cosmic Black (A9L) benzīns 19 280 18 280

pārnesuma pārslēga lāpstiņu

• Pārnesuma pozīcijas indikatorlampiņa

• AT/TCSS pārnesumu pārslēga bloķētājs



Suzuki Vitara GL+ 4x4

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Tehniskais raksturojums
Jauda: 112 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 
Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 162 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000km

Aprīkojums
• Riepas 215 / 55R17 + vieglmetāla diski (krāsoti)
• Riepu remonta komplekts
• Riteņu arku pagarinājumi
• Jumta sliedes sudraba krāsā
• Hromēts priekšējais režģis

• Auduma sēdekļu polsterējuma ar baltām šuvēm

• Priekšējā bufera rotājums hromēts

• Bagāžas nodalījuma plaukts

• Hromēts spārna rotājums

• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā

• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

• 2 tīkla āķi

• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs

• ABS ar EBD funkciju

• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)

• ESP

• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce

• Vadība braukšanai kalnā

• Miglas lukturi priekšā un aizmugurē

• Bremžu palīgfunkcija

• LED aizmugurējie kombinētie lukturi
• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs
• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni

• Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski 
regulējami • SRS sānu gaisa spilveni priekšā

• 3 spieķu stūres rats ar ādas apdari, audiosistēmas, tālruņa 
brīvroku sistēmas, ātruma un kruīza kontroles vadības pogām

• SRS aizkaru gaisa spilveni

• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 
• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens

• Stūres pastiprinātājs
• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma

• 4,2 collu krāsains LCD diplejs ar borta datora funkciju
• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms

• Elektriskie regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
• Centrālā durvju slēdzene
• Klimata kontrole

• Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi• Putekšņu filtrs
• Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi
• Imobilaizers• Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + Bluetooth® 

+ atpakaļskata kamera + DAB radio • Drošības signalizācija
• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas) • LED DRL (dienas gaitas lukturi)
• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas) • Augšējais bremžu signāllukturis
• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli, apgaismots

• Ārkārtas apturēšanas signāls

• Priekšā 2 glāžu turētāji

• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma

• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs

• GPF (benzīna daļiņu filtrs)

• USB pieslēgvieta konsoles kastē

Degvielas patēriņš kombinētā ciklā : 7.2 l/100km Gar

• Pārnesuma pozīcijas indikatorlampiņa

Noliktavas 
ID Kods

Modelis
Pārnesum- 
kārba

Krāsa
Degvielas 
tips

Standarta cena Speciālā cena

128528 112 Boosterjet 4WD GL+ 5MT
Galactic Gray Metallic / 
Cosmos Black Pearl (A9G)

benzīns 19 680 18 680

128530 112 Boosterjet 4WD GL+ 5MT Galactic Gray Metallic (ZCD) benzīns 19 380 18 380

DĀVANĀ: 1 090

1 590

DAB radio

Luxury Pack GL+ (4WD):

7” skārienjūtīgs displejs, Suzuki “Smart audio” un Mikrolink

Atpakaļskata kamera,

BSM (aklā punkts) / RCTA (aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)

Ceļazīmju atpazīšana
Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

Safety Pack GL+ (4WD):

Adaptīvā kruīza kontrole, DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

Brīdinājuma par izbraukšanu no joslas sistēma, Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma

Vadītāja modrības brīdinājums (DDA),

• Vadība braukšanai no kalna

• ACC (adaptīvā kruīza kontrole)
• DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

• Brīdinājums par izbraukšanu no joslas
• Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma
• Ceļazīmju atpazīšana
• BSM (aklā punkta uzraudzība) / RCTA (aizmugures 

šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)
• Vadītāja modrības brīdinājums (DDA)

• Braukšanas režīms (ALLGRIP)
• Braukšanas režīmu skala (4 režīmi)
• 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām

• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms

• Galvas kustību ierobežošanas ierīce

• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 
spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju

• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 
un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta 



Suzuki Vitara GL+ 4x4 6AT

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Tehniskais raksturojums
Jauda: 112 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 
Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 176 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000km

Aprīkojums
• Riepas 215 / 55R17 + vieglmetāla diski (krāsoti)
• Riepu remonta komplekts
• Riteņu arku pagarinājumi
• Jumta sliedes sudraba krāsā
• Hromēts priekšējais režģis

• Auduma sēdekļu polsterējuma ar baltām šuvēm

• Priekšējā bufera rotājums hromēts

• Bagāžas nodalījuma plaukts

• Hromēts spārna rotājums

• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā

• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

• 2 tīkla āķi

• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs

• ABS ar EBD funkciju

• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)

• ESP

• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce

• Vadība braukšanai kalnā

• Miglas lukturi priekšā un aizmugurē

• Bremžu palīgfunkcija

• LED aizmugurējie kombinētie lukturi
• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs
• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni

• Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski 
regulējami • SRS sānu gaisa spilveni priekšā

• 3 spieķu stūres rats ar ādas apdari, audiosistēmas, tālruņa 
brīvroku sistēmas, ātruma un kruīza kontroles vadības pogām,

• SRS aizkaru gaisa spilveni

• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 

• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens

• Stūres pastiprinātājs

• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma

• 4,2 collu krāsains LCD diplejs ar borta datora funkciju

• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms

• Elektriskie regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
• Centrālā durvju slēdzene
• Klimata kontrole • Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
• Putekšņu filtrs • Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes
• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi • Imobilaizers
• Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + Bluetooth® 

+ atpakaļskata kamera + DAB radio
• Drošības signalizācija

• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas)
• LED DRL (dienas gaitas lukturi)

• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas)
• Augšējais bremžu signāllukturis

• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli, apgaismots

• Ārkārtas apturēšanas signāls

• Priekšā 2 glāžu turētāji

• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma

• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs

• GPF (benzīna daļiņu filtrs)

• USB pieslēgvieta konsoles kastē

Degvielas patēriņš kombinētā ciklā : 7.3 l/100km Gar

pārnesuma pārslēga lāpstiņu

• Pārnesuma pozīcijas indikatorlampiņa

• AT/TCSS pārnesumu pārslēga bloķētājs

Noliktavas 
ID Kods

Modelis
Pārnesum- 
kārba

Krāsa
Degvielas 
tips

Standarta cena Speciālā cena

128531 112 Boosterjet 4WD GL+ 6AT Ice Grayish Blue Metallic /
Cosmic Black Pearl (DBF)

benzīns 21 280 20 280

DĀVANĀ: 1 090

1 590

DAB radio

Luxury Pack GL+ (4WD):

7” skārienjūtīgs displejs, Suzuki “Smart audio” un Mikrolink

Atpakaļskata kamera,

BSM (aklā punkts) / RCTA (aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)

Ceļazīmju atpazīšana
Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

Safety Pack GL+ (4WD):

Adaptīvā kruīza kontrole, DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

Brīdinājuma par izbraukšanu no joslas sistēma, Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma

Vadītāja modrības brīdinājums (DDA),

• Vadība braukšanai no kalna

• ACC (adaptīvā kruīza kontrole)
• DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

• Brīdinājums par izbraukšanu no joslas
• Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma
• Ceļazīmju atpazīšana
• BSM (aklā punkta uzraudzība) / RCTA (aizmugures 

šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)
• Vadītāja modrības brīdinājums (DDA)

• Braukšanas režīms (ALLGRIP)
• Braukšanas režīmu skala (4 režīmi)
• 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām

• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms

• Galvas kustību ierobežošanas ierīce

• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 
spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju

• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 
un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta 

127441 112 Boosterjet 4WD GL+ 6AT Superior White (26U) benzīns 20 980 19 980

127802 112 Boosterjet 4WD GL+ 6AT Solar Yellow / Cosmic Black (DBH) benzīns 21 280 20 280



Suzuki Vitara GL+ 4x4

K. Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046
tālr. +371 674 087 00, info@andremotors.lv
www.andremotors.lv, facebook.com/AndreMotorsSIA/

Tehniskais raksturojums
Jauda: 140 ZS Degvielas tvertnes tilpums: 47 l 
Klīrenss: 185 mm CO2 izmeši kombinētā ciklā: 169 g/km

antija: 3 gadi vai 100 000kmDegvielas patēriņš kombinētā ciklā : 7.0 l/100km Gar

DĀVANĀ: 1 090

1 590

DAB radio

Luxury Pack GL+ 4WD):

7” skārienjūtīgs displejs, Suzuki “Smart audio” un Mikrolink

Atpakaļskata kamera,

BSM (aklā punkts) / RCTA (aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)

Ceļazīmju atpazīšana
Piezīme. Visas cenas dotas euro un ar PVN.

Safety Pack GL+ (4WD):

Adaptīvā kruīza kontrole, DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

Brīdinājuma par izbraukšanu no joslas sistēma, Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma

Vadītāja modrības brīdinājums (DDA),

Noliktavas 
ID Kods

Modelis
Pārnesum- 
kārba

Krāsa
Degvielas 
tips

Standarta cena Speciālā cena

128532 140 Boosterjet 4WD GL+ 6MT Savanna Ivory / Cosmic Black (A9N) benzīns 20 680 19 680

Aprīkojums
• Riepas 215 / 55R17 + vieglmetāla diski (krāsoti)
• Riepu remonta komplekts
• Riteņu arku pagarinājumi
• Jumta sliedes sudraba krāsā
• Hromēts priekšējais režģis

• Auduma sēdekļu polsterējuma ar baltām šuvēm

• Priekšējā bufera rotājums hromēts

• Bagāžas nodalījuma plaukts

• Hromēts spārna rotājums

• 1 Iepirkumu iepirkumu tīkliņu āķis bagāžas nodalījumā

• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

• 2 tīkla āķi

• Elektromagnētisks bagāžas nodalījuma durvju atvērējs

• ABS ar EBD funkciju

• Halogēni priekšējie lukturi (tuvā / tālā gaisma)

• ESP

• Manuāla priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīce

• Vadība braukšanai kalnā

• Miglas lukturi priekšā un aizmugurē

• Bremžu palīgfunkcija

• LED aizmugurējie kombinētie lukturi
• TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)• Aizmugurējā loga aizsvīduma noņēmējs
• SRS priekšējie dubultie gaisa spilveni• Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā, apsildāmi, elektriski 

regulējami • SRS sānu gaisa spilveni priekšā
• 3 spieķu stūres rats ar ādas apdari, audiosistēmas, tālruņa 

brīvroku sistēmas, ātruma un kruīza kontroles vadības pogām,
• SRS aizkaru gaisa spilveni

• Stūres kolonnas teleskopiska izvilkšana un noliekuma 

• Vadītāja sēdeklim SRS ceļgalu gaisa spilvens

• Stūres pastiprinātājs

• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšanas sistēma

• 4,2 collu krāsains LCD diplejs ar borta datora funkciju

• Pedāļu atbrīvošanas mehānisms

• Elektriskie regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
• Centrālā durvju slēdzene
• Klimata kontrole • Divi ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
• Putekšņu filtrs • Bērniem drošas aizmugurējo durvju slēdzenes
• 2 priekšējie un 2 aizmugurējie skaļruņi • Imobilaizers
• Viedtālruņa pievienošanas displeja audiosistēma + Bluetooth® 

+ atpakaļskata kamera + DAB radio
• Drošības signalizācija

• Priekšējais lasīšanas apgaismojums (2 pozīcijas)
• LED DRL (dienas gaitas lukturi)

• Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas)
• Augšējais bremžu signāllukturis

• Saulessargi ar talonu turētāju un pasažiera spoguli, apgaismots

• Ārkārtas apturēšanas signāls

• Priekšā 2 glāžu turētāji

• Dzinēja automātiskā apturēšanas / iedarbināšanas sistēma

• Pudeļu turētāji priekšējās un aizmugures sānu durvīs

• GPF (benzīna daļiņu filtrs)

• USB pieslēgvieta konsoles kastē

pārnesuma pārslēga lāpstiņu

• Pārnesuma pozīcijas indikatorlampiņa

• AT/TCSS pārnesumu pārslēga bloķētājs

• Vadība braukšanai no kalna

• ACC (adaptīvā kruīza kontrole)
• DSBS (dubultā sensora bremžu balsts)

• Brīdinājums par izbraukšanu no joslas
• Izbraukšanas no joslas profilakses sistēma
• Ceļazīmju atpazīšana
• BSM (aklā punkta uzraudzība) / RCTA (aizmugures 

šķērsvirziena satiksmes brīdinājums)
• Vadītāja modrības brīdinājums (DDA)

• Braukšanas režīms (ALLGRIP)
• Braukšanas režīmu skala (4 režīmi)
• 12 V piederumu ligzda priekšējā konsolē
• Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim ar 

bīdīšanas un atliekšanas funkcijām

• Aizmugurējais  sēdeklis ar dalījumu 60:40, nolokāms

• Galvas kustību ierobežošanas ierīce

• Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju, 
spēka ierobežotāju un plecu augstuma regulētāju

• Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotāju 
un spēka ierobežotāju (sānos), 3 punktu ELR drošības josta 




