
Хотод тансаг, Хөдөөд хүчтэй

Улбаршар | Цагаан
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Superior White(DBG)

Улбаршар | Хар
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Хар саарал | Хар
Galactic Grey Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Улаан | Хар
Bright Red 5 / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Улаан
Bright Red 5 (ZCF)
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Мөнгөлөг саарал
Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

Цагаан
Superior White (26U)

Хар саарал
Galactic Grey Metallic (ZCD)

Цэнхэр

Цэнхэр | Цагаан

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Superior 
White (A6H)

Цайвар цэнхэр | ХарЦэнхэр | Хар
Ice Grayish Blue Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Элсэн шаргал | Хар
Savanna Ivory Metallic/ 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Хар
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Suzuki Mongolia

Suzuki_Mongolia

Suzuki_Mongolia_Official

Suzuki Mongolia

БРИДЖ КОРПОРАЦИ
Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө, Улаанбаатар-51, Монгол Улс.
Худалдааны төлөөлөгч: 
99015533, 99065533
Сузуки сэлбэг, засвар үйлчилгээний төв: 
70005570, 99008733, 99000110
www.suzuki.mn

Баталгаат хугацаа Лизингийн нөхцөл

Баталгаат хугацаа 2 жил буюу 40,000 км.
Баталгаат хугацаанд автомашины 4 
удаагийн хуваарьт техник үйлчилгээ 
үнэ төлбөргүй.

Зээлийн хүү: 1,4-1,8%
Урьдчилгаа төлбөр: 20%
Зээлийн хугацаа: 30-96 сар

Хаан, Хас, Голомт, ХХБ, Хас лизинг 
зэрэг бүх банкны автомашины 
лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Suzuki Mongolia



Тогтвортой аюулгүй байдлыг хангах 
удирдлагын систем /ESP/

ESP нь дугуйны огцом гулгаа Жишээлбэл: 
жолооч рулийн огцом мушгих эсвэл 
зам гулгаатай байх зэргийг мэдэрвэл 
шууд моторын эргэлт болон тоормосны 
ажиллагааг удирдлагадаа авч дугуйны 
гулгааг дарах бөгөөд ингэснээр жолооч 
чиглэлээ алдахгүйгээр хөдөлгөөнөө 
үргэлжлүүлэх болно.

Аваарын үеийн аюулгүйн дэр
• Нүүрэн хэсгийн жолоочийн болон 

зорчигчийн аюулгүйн дэр (Нүүрэн 
хэсгийн мөргөлдөөнөөс цохилтын 
хүчнээс хамгаалах)

• Хажуугийн хэсгийн жолоочийн болон 
зорчигчийн аюулгүйн дэр (хажуу хэсгийн 
мөргөлдөөнөөс цохилтын хүчнээс цээж 
болон хэвлийг хамгаалах)

• Баруун болон зүүн талын хөшгөн дэр. 
(осол болсон тохиолдолд толгойг 
хамгаалах)

Цохилтыг шингээгч кузов бүхээг

Машины арал нь Сузукигийн Total Effective 
Control Technology (Өндөр үр дүнтэй 
хяналтын технологи) буюу зорчигчийг 
хамгаалах цохилт шингээгч хөнгөн 
арал технологийн биелэл болсон юм. 
Компьютерийн тусламжтай хийцийн асар 
их судалгааны үр дүнд уян хатан гангаар 
машины ихэнх эд ангийг хийсэн нь 
машиныг хөнгөн бөгөөд бат бөх аюулгүй 
болгосон.
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1,6л БЕНЗИН ХӨДӨЛГҮҮР
Хөдөлгүүрийн мушгих хүч сайжруулж (Max. 
torque=156), бодит жин багасгаснаар түлш 
хэмнэх гайхалтай үзүүлэлттэй болсон. Мөн 
автомат унтрах, асах системтэй болсон нь 
автомашин зогсож байх үед шаардлагагүй 
бензин зарцуулалтыг багасгаж моторын дуу 
болон утаа ялгаруулалтыг хязгаарлана.

AllGRIP систем
АllGrip систем нь автомат, спорт, 
цастай үеийн болон түгжих гэсэн 
дөрвөн горимуудтай бөгөөд зам болон 
жолоодлогын нөхцөлөөс хамаарч 
хамгийн тохиромжтойг нь сонгож ая 
тухтай жолоодох боломжтой.

Таазны цонх (Panoramic sunroof)
Өргөн цэлгэр таазны цонх нь хоёр давхар 
гүйдэг шилтэй бөгөөд кабины зайнд 
нөлөөлдөггүй.
Жолооны хүрд нь нааш цааш 36мм, дээш 
доош 40мм тохируулдаг. Үүнийг суудлын 
тохиргоотой хослуулбал өөрийн тав тухтай 
орчноо бүрдүүлж болно.

Дизайны төгс шийдэл бүхий дотор тал.

4175 мм

1610 мм

1775 мм

Жолоодлого LHD
• ALLGRIP систем
• Андройд дэлгэцтэй хөгжим
• Жолооны хүрдэн дээрх 
хөгжим тохируулагч

• Тахометр, термометр
• Ослоос хамгаалах хийн дэр
• LED их гэрэл, манангийн 
гэрэл

• Арын тоормозны нэмэлт 
гэрэл

• Халдаг суудал, халдаг толь
• Рулийн тохиргоо
• Круйз контрол
• Автомат шил арчигч
• 4D Air bag
• Автомат таазны цонх

Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж Бензин 1,6 VVT, 1600см3

Хурдны хайрцаг 5-шатлалт механик
6-шатлалт автомат

Шатахууны савны багтаамж 47 л

Нэрлэсэн жин 1730 кг

Газраас тэнхлэг хүртэлх зай 185 мм

Тэнхлэг хоорондын зай 2500 мм

Бүтэн эргэлтийн радииус 5,2 м

Тоормос Урд, хойд: Диск

Дугуй 215/60R1

Тэнхлэг Урд-үл хамаарах
Хойд-үл хамаарах



Тогтвортой аюулгүй байдлыг хангах 
удирдлагын систем /ESP/

ESP нь дугуйны огцом гулгаа Жишээлбэл: 
жолооч рулийн огцом мушгих эсвэл 
зам гулгаатай байх зэргийг мэдэрвэл 
шууд моторын эргэлт болон тоормосны 
ажиллагааг удирдлагадаа авч дугуйны 
гулгааг дарах бөгөөд ингэснээр жолооч 
чиглэлээ алдахгүйгээр хөдөлгөөнөө 
үргэлжлүүлэх болно.

Аваарын үеийн аюулгүйн дэр
• Нүүрэн хэсгийн жолоочийн болон 

зорчигчийн аюулгүйн дэр (Нүүрэн 
хэсгийн мөргөлдөөнөөс цохилтын 
хүчнээс хамгаалах)

• Хажуугийн хэсгийн жолоочийн болон 
зорчигчийн аюулгүйн дэр (хажуу хэсгийн 
мөргөлдөөнөөс цохилтын хүчнээс цээж 
болон хэвлийг хамгаалах)

• Баруун болон зүүн талын хөшгөн дэр. 
(осол болсон тохиолдолд толгойг 
хамгаалах)

Цохилтыг шингээгч кузов бүхээг

Машины арал нь Сузукигийн Total Effective 
Control Technology (Өндөр үр дүнтэй 
хяналтын технологи) буюу зорчигчийг 
хамгаалах цохилт шингээгч хөнгөн 
арал технологийн биелэл болсон юм. 
Компьютерийн тусламжтай хийцийн асар 
их судалгааны үр дүнд уян хатан гангаар 
машины ихэнх эд ангийг хийсэн нь 
машиныг хөнгөн бөгөөд бат бөх аюулгүй 
болгосон.
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1,6л БЕНЗИН ХӨДӨЛГҮҮР
Хөдөлгүүрийн мушгих хүч сайжруулж (Max. 
torque=156), бодит жин багасгаснаар түлш 
хэмнэх гайхалтай үзүүлэлттэй болсон. Мөн 
автомат унтрах, асах системтэй болсон нь 
автомашин зогсож байх үед шаардлагагүй 
бензин зарцуулалтыг багасгаж моторын дуу 
болон утаа ялгаруулалтыг хязгаарлана.

AllGRIP систем
АllGrip систем нь автомат, спорт, 
цастай үеийн болон түгжих гэсэн 
дөрвөн горимуудтай бөгөөд зам болон 
жолоодлогын нөхцөлөөс хамаарч 
хамгийн тохиромжтойг нь сонгож ая 
тухтай жолоодох боломжтой.

Таазны цонх (Panoramic sunroof)
Өргөн цэлгэр таазны цонх нь хоёр давхар 
гүйдэг шилтэй бөгөөд кабины зайнд 
нөлөөлдөггүй.
Жолооны хүрд нь нааш цааш 36мм, дээш 
доош 40мм тохируулдаг. Үүнийг суудлын 
тохиргоотой хослуулбал өөрийн тав тухтай 
орчноо бүрдүүлж болно.

Дизайны төгс шийдэл бүхий дотор тал.

4175 мм

1610 мм

1775 мм

Жолоодлого LHD
• ALLGRIP систем
• Андройд дэлгэцтэй хөгжим
• Жолооны хүрдэн дээрх 
хөгжим тохируулагч

• Тахометр, термометр
• Ослоос хамгаалах хийн дэр
• LED их гэрэл, манангийн 
гэрэл

• Арын тоормозны нэмэлт 
гэрэл

• Халдаг суудал, халдаг толь
• Рулийн тохиргоо
• Круйз контрол
• Автомат шил арчигч
• 4D Air bag
• Автомат таазны цонх

Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж Бензин 1,6 VVT, 1600см3

Хурдны хайрцаг 5-шатлалт механик
6-шатлалт автомат

Тэнхлэг Урд-үл хамаарах
Хойд-үл хамаарах

Шатахууны савны багтаамж 47 л

Нэрлэсэн жин 1730 кг

Газраас тэнхлэг хүртэлх зай 185 мм

Тэнхлэг хоорондын зай 2500 мм

Бүтэн эргэлтийн радииус 5,2 м

Тоормос Урд, хойд: Диск

Дугуй 215/60R16



Тогтвортой аюулгүй байдлыг хангах 
удирдлагын систем /ESP/

ESP нь дугуйны огцом гулгаа Жишээлбэл: 
жолооч рулийн огцом мушгих эсвэл 
зам гулгаатай байх зэргийг мэдэрвэл 
шууд моторын эргэлт болон тоормосны 
ажиллагааг удирдлагадаа авч дугуйны 
гулгааг дарах бөгөөд ингэснээр жолооч 
чиглэлээ алдахгүйгээр хөдөлгөөнөө 
үргэлжлүүлэх болно.

Аваарын үеийн аюулгүйн дэр
• Нүүрэн хэсгийн жолоочийн болон 

зорчигчийн аюулгүйн дэр (Нүүрэн 
хэсгийн мөргөлдөөнөөс цохилтын 
хүчнээс хамгаалах)

• Хажуугийн хэсгийн жолоочийн болон 
зорчигчийн аюулгүйн дэр (хажуу хэсгийн 
мөргөлдөөнөөс цохилтын хүчнээс цээж 
болон хэвлийг хамгаалах)

• Баруун болон зүүн талын хөшгөн дэр. 
(осол болсон тохиолдолд толгойг 
хамгаалах)

Цохилтыг шингээгч кузов бүхээг

Машины арал нь Сузукигийн Total Effective 
Control Technology (Өндөр үр дүнтэй 
хяналтын технологи) буюу зорчигчийг 
хамгаалах цохилт шингээгч хөнгөн 
арал технологийн биелэл болсон юм. 
Компьютерийн тусламжтай хийцийн асар 
их судалгааны үр дүнд уян хатан гангаар 
машины ихэнх эд ангийг хийсэн нь 
машиныг хөнгөн бөгөөд бат бөх аюулгүй 
болгосон.
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1,6л БЕНЗИН ХӨДӨЛГҮҮР
Хөдөлгүүрийн мушгих хүч сайжруулж (Max. 
torque=156), бодит жин багасгаснаар түлш 
хэмнэх гайхалтай үзүүлэлттэй болсон. Мөн 
автомат унтрах, асах системтэй болсон нь 
автомашин зогсож байх үед шаардлагагүй 
бензин зарцуулалтыг багасгаж моторын дуу 
болон утаа ялгаруулалтыг хязгаарлана.

AllGRIP систем
АllGrip систем нь автомат, спорт, 
цастай үеийн болон түгжих гэсэн 
дөрвөн горимуудтай бөгөөд зам болон 
жолоодлогын нөхцөлөөс хамаарч 
хамгийн тохиромжтойг нь сонгож ая 
тухтай жолоодох боломжтой.

Таазны цонх (Panoramic sunroof)
Өргөн цэлгэр таазны цонх нь хоёр давхар 
гүйдэг шилтэй бөгөөд кабины зайнд 
нөлөөлдөггүй.
Жолооны хүрд нь нааш цааш 36мм, дээш 
доош 40мм тохируулдаг. Үүнийг суудлын 
тохиргоотой хослуулбал өөрийн тав тухтай 
орчноо бүрдүүлж болно.

Дизайны төгс шийдэл бүхий дотор тал.

4175 мм

1610 мм

1775 мм

Жолоодлого LHD
• ALLGRIP систем
• Андройд дэлгэцтэй хөгжим
• Жолооны хүрдэн дээрх 
хөгжим тохируулагч

• Тахометр, термометр
• Ослоос хамгаалах хийн дэр
• LED их гэрэл, манангийн 
гэрэл

• Арын тоормозны нэмэлт 
гэрэл

• Халдаг суудал, халдаг толь
• Рулийн тохиргоо
• Круйз контрол
• Автомат шил арчигч
• 4D Air bag
• Автомат таазны цонх

Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж Бензин 1,6 VVT, 1600см3

Хурдны хайрцаг 5-шатлалт механик
6-шатлалт автомат

Шатахууны савны багтаамж 47 л

Нэрлэсэн жин 1730 кг

Газраас тэнхлэг хүртэлх зай 185 мм

Тэнхлэг хоорондын зай 2500 мм

Бүтэн эргэлтийн радииус 5,2 м

Тоормос Урд, хойд: Диск

Дугуй 215/60R1

Тэнхлэг Урд-үл хамаарах
Хойд-үл хамаарах



Хотод тансаг, Хөдөөд хүчтэй

Улбаршар | Цагаан
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Superior White(DBG)

Улбаршар | Хар
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Хар саарал | Хар
Galactic Grey Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Улаан | Хар
Bright Red 5 / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Улаан
Bright Red 5 (ZCF)
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Мөнгөлөг саарал
Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

Цагаан
Superior White (26U)

Хар саарал
Galactic Grey Metallic (ZCD)

Цэнхэр

Цэнхэр | Цагаан

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Superior 
White (A6H)

Цайвар цэнхэр | ХарЦэнхэр | Хар
Ice Grayish Blue Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Элсэн шаргал | Хар
Savanna Ivory Metallic/ 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Хар
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Suzuki Mongolia

Suzuki_Mongolia

Suzuki_Mongolia_Official

Suzuki Mongolia

БРИДЖ КОРПОРАЦИ
Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө, Улаанбаатар-51, Монгол Улс.
Худалдааны төлөөлөгч: 
99015533, 99065533
Сузуки сэлбэг, засвар үйлчилгээний төв: 
70005570, 99008733, 99000110
www.suzuki.mn

Баталгаат хугацаа Лизингийн нөхцөл

Баталгаат хугацаа 2 жил буюу 40,000 км.
Баталгаат хугацаанд автомашины 4 
удаагийн хуваарьт техник үйлчилгээ 
үнэ төлбөргүй.

Зээлийн хүү: 1,4-1,8%
Урьдчилгаа төлбөр: 20%
Зээлийн хугацаа: 30-96 сар

Хаан, Хас, Голомт, ХХБ, Хас лизинг 
зэрэг бүх банкны автомашины 
лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Suzuki Mongolia



Хотод тансаг, Хөдөөд хүчтэй

Улбаршар | Цагаан
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Superior White(DBG)

Улбаршар | Хар
Solar Yellow Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Хар саарал | Хар
Galactic Grey Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Улаан | Хар
Bright Red 5 / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9H)

Улаан
Bright Red 5 (ZCF)

Да
н 

өн
гө

Хо
со

лс
он

 ө
нг

ө

Мөнгөлөг саарал
Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

Цагаан
Superior White (26U)

Хар саарал
Galactic Grey Metallic (ZCD)

Цэнхэр

Цэнхэр | Цагаан

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / Superior 
White (A6H)

Цайвар цэнхэр | ХарЦэнхэр | Хар
Ice Grayish Blue Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Элсэн шаргал | Хар
Savanna Ivory Metallic/ 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9N)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9L)

Хар
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Suzuki Mongolia
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Suzuki Mongolia

БРИДЖ КОРПОРАЦИ
Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө, Улаанбаатар-51, Монгол Улс.
Худалдааны төлөөлөгч: 
99015533, 99065533
Сузуки сэлбэг, засвар үйлчилгээний төв: 
70005570, 99008733, 99000110
www.suzuki.mn

Баталгаат хугацаа Лизингийн нөхцөл

Баталгаат хугацаа 2 жил буюу 40,000 км.
Баталгаат хугацаанд автомашины 4 
удаагийн хуваарьт техник үйлчилгээ 
үнэ төлбөргүй.

Зээлийн хүү: 1,4-1,8%
Урьдчилгаа төлбөр: 20%
Зээлийн хугацаа: 30-96 сар

Хаан, Хас, Голомт, ХХБ, Хас лизинг 
зэрэг бүх банкны автомашины 
лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Suzuki Mongolia


