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     De Suzuki Celerio.
Iedereen rijdt ermee weg.



Vanbuiten compact, vanbinnen groots. Want binnen deze klasse vind je geen 

ruimer interieur met vijf comfortabele zitplaatsen (vanaf Comfort). En in de 

flinke bagageruimte passen gemakkelijk de wekelijkse boodschappen of 

vakantiespullen.

Behalve de ruimste in zijn klasse, is de Celerio ook de zuinigste en de 

schoonste. Dus goed voor het milieu én goed voor jouw portemonnee. De 

betrouwbaarheid waar Suzuki om bekendstaat (ANWB: ‘Er mankeert nooit wat 

aan een Suzuki’), vind je natuurlijk ook terug in de Celerio.

Een echte alleskunner



Zuinig en dus ook voordelig

De Celerio is zeer zuinig op brandstof. Voor extra zuinigheid 

zorg jij zelf, dankzij de versnellingsindicator. Die laat jou 

namelijk nog effectiever omgaan met het verbruik van 

brandstof. En dat is wel zo voordelig.

Ook door het lage gewicht en het gestroomlijnde ontwerp 

scoort de Celerio extra punten als het om zuinigheid gaat. En 

dan te bedenken dat hij naast zuinig ook bijzonder krachtig 

presteert!

1.0 K10C DualJet VVT
De 1.0-liter benzinemotor mét variabele klem timing 

en Engine Auto Stop Start  System is gekoppeld aan 

de handge schakelde uitvoeringen. De motor heeft 

een maximumvermogen van 50 kW (68 pk) bij 6.000 

t.p.m. en een koppel van 90 Nm bij 3.500 t.p.m. Hij 

rijdt superzuinig: 1 op 27,8 gemiddeld* en heeft een 

CO2-uitstoot van maar 84 g/ km gemiddeld*.

* Het brandstofverbruik en de hier genoemde emissie zijn gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities.  
Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van onder meer het rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

Met de handgeschakelde versnellingsbak schakel je 
soepel door de vijf versnellingen heen.

De Auto Gear Shift (AGS) schakelt graag voor je. Bijkomend 
voordeel is dat de automaat zuinig met brandstof 
omspringt.

1.0 K10B 
Deze 1.0-liter en levert hetzelfde vermogen en 

koppel als de 1.0 DualJet-motor en is gekoppeld 

aan de Auto Gear Shift-uitvoeringen. Het gemiddeld 

brandstofverbruik* is slechts 1 op 23,3. De CO2-

uitstoot bedraagt slechts 99 g/km gemiddeld*.



      Groots in ruimte.
 Ontworpen voor gemak.
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Compact en ruim tegelijk

De Celerio is compact vanbuiten, maar wacht tot je de Celerio 

vanbinnen ziet: ruimte volop! Zowel om comfortabel te zitten als 

om gemakkelijk al je bagage in kwijt te kunnen. Je kunt zelfs drie 

volwassenen op de achterbank (vanaf Comfort) meenemen. En wat vind 

je van de handige extra opbergvakken, waardoor je al je losse spullen 

een eigen plek kunt geven? Bij de Celerio krijg je dus het voordeel van 

een compacte, wendbare auto met het gemak van heel veel ruimte.



Praktisch en wendbaar

Gemak voor iedereen die (mee)rijdt, daarvoor is 

de Celerio ontworpen. Niet alleen voorin, maar 

ook voor de passagiers op de achterbank. Je 

stapt dankzij de hoge instap soepel in en je ziet 

direct het voordeel van de hoge zitpositie: ruim 

zicht rondom. Je boodschappen of bagage? Die 

leg je moeiteloos in de auto dankzij de lage 

tildrempel en de grote achterklep. Nog een 

plus: door de kleine draaicirkel rijd je vanuit 

elke parkeerplek makkelijk weg. Ook de krapste 

parkeergarages zijn geen enkel probleem.

Veel handige
opbergvakken



  Veiligheid
 voorop.
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Veilig rijden
Suzuki staat uiteraard bekend om veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. 

Ook bij de Celerio is daar niet op bezuinigd. Je ziet dat onder andere terug in 

het extra sterke staal van de kooiconstructie. Zes airbags (vanaf Comfort), ESP® 

en de remassistent zorgen ervoor dat jouw veiligheid en die van je passagiers is 

gegarandeerd. Je krijgt ook nog een seintje als je bandenspanning te laag is.

Voor de veiligheid is de Celerio 
standaard uitgerust met:

  Extra sterk staal

  Zes airbags (vanaf Comfort)

  ESP® (Electric Stability Program)

  ABS inclusief een remassistent (BAS)

  Hill-Hold Control 

  Bandenspanningsindicator

  Startonderbreking

  Dagrijverlichting



Met 
remassisent

Zonder 
remassistent

Suzuki’s Total Effective Control Technology (TECT) bestaat uit voor-

ge programmeerde kreukelzones en een versterkte kooiconstructie.

Wielspin aan één zijde 
door gladde ondergrond, 
wat wegrijden bemoeilijkt.

ESP®* remt spinnend 
wiel af.

Auto rijdt 
soepel weg.

Trekkracht gaat naar 
tegenoverliggend wiel.

Aandrijving.

Het dimlicht schakelt automatisch in 
bij het binnenrijden van een tunnel.

Het dimlicht schakelt automatisch uit 
bij het verlaten van een tunnel.

Tractiecontrole

Remkracht

Remkracht

Afgenomen
trekkracht
van de 
motor

Slippende voorwielen Slippende achterwielen

Met ESP®*

Zonder ESP®*

Stabiliteitscontrole

ESP® 

Voor meer stabiliteit in bochten is de Celerio uitgerust met ESP®. Dit 

veiligheidssysteem zorgt ervoor dat je niet in de slip raakt, zelfs niet in 

bochten. Het systeem reduceert het risico op overstuur (het uitbreken 

van de achterzijde van de auto) en onderstuur (het uitbreken van de 

voorzijde).

* ESP® (Electronic Stability Program = Traction Control en Stability Control) is 

een geregistreerd handelsmerk van Daimler.

Hill-Hold Control
De Hill-Hold Control zorgt ervoor dat de Celerio 

niet achteruitrolt als je het rempedaal loslaat.

Airbags
Vóór- en zijairbags zijn standaard op de Celerio. 

Vanaf de Comfort heeft hij ook hoofdairbags. 

Bandenspanningindicator (TPMS)
Het TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) 

waarschuwt je als de bandenspanning te laag is.

BAS
De Celerio heeft een kortere remweg dankzij BAS 

(Brake Assist System/Remassistent).



De Celerio in verschillende 
         uitvoeringen.  
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Afgebeeld is de Celerio Style.



We maken het je tijdens het rijden graag zo comfortabel mogelijk. De 

Celerio is vanaf de Comfort-uitvoering voorzien van airconditioning, centrale 

deurvergrendeling en een radio/CD-/MP3-speler. De bedieningsknoppen zitten op 

het stuur. Dat is niet alleen extra slim, ook extra veilig.

Schakelen kan via een handmatig te bedienen vijfversnellingsbak of met Auto 

Gear Shift (vanaf Comfort). De pook zit lekker hoog, zodat je er gemakkelijk bij 

kunt. Natuurlijk is de Celerio er ook als automaat. En standaard krijg je het gemak 

van ISOFIX, om twee kinderstoeltjes makkelijk én veilig mee te bevestigen.

Extra gebruikersgemak



De Economy is standaard uitgerust met:

Economy

 14” stalen velgen met naafdoppen

 Dagrijverlichting (LED bij MT-versies)

 Zwarte grille

 Groengetint glas

 Bumpers in carrosseriekleur

 Elektrische stuurbekrachtiging

 Bekleding voor- en achterstoelen 

met zwarte stoffering

 Bandenspanningsmeter (TPMS)

 ISOFIX-bevestigingspunten (2)

 Toerenteller

 12-voltaansluiting

 ABS, ESP®* en BAS

 Hill-Hold Control

 SRS-airbag bestuurder & passagier, 

zijairbag in voorstoelen

 Infodisplay geïntegreerd in dashboard

 Middenconsole met bekerhouders 

* ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.



Comfort

Extra t.o.v. Economy

 14” stalen velgen met wheelcovers

 Deurgrepen in carrosseriekleur

 Achterruitwisser en -sproeier

 Bekleding voor- en achterstoelen 

zwarte stoffering blauwe accenten

 Elektrisch bedienbare ramen voor

 Airconditioning (handbediend)

 Audio: radio/CD-/MP3-speler

 Audio: Bluetooth® met 

bedieningstoetsen op het stuur*

 USB-aansluiting in middenconsole

 Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

 Make-upspiegel (bestuurder)

 Afdekking bagageruimte

 SRS-gordijn/-hoofdairbags voor en 

achter

* Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.



Exclusive

Extra t.o.v. de Comfort

 14” lichtmetalen velgen

 Buitenspiegels in carrosseriekleur

 Grille, zwart met chroomaccenten

 Mistlampen voor

 Bekleding deurpanelen voor 

gedeeltelijk stof

 Opbergtas in rugleuning voorstoel 

(passagier)

 Elektrisch bedienbare ramen achter

 Elektrisch verstelbare buitenspiegels

 Audio: speakers (4)



Style

Extra t.o.v. de Comfort

 15” Titanium two-tone lichtmetalen velgen

 Zijskirts in zwart

 Spatbordverbreders in zwart
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De kleur van een auto is heel 

persoonlijk. Daarom is de Suzuki 

Celerio leverbaar in 6 verschillende 

kleuren. Vind je het lastig om een 

goede kleur te kiezen? Kom dan langs 

in de showroom om de kleuren eens 

in het echt te bekijken, voordat je een 

beslissing neemt.

1. Superior White 2 V

2. Alblaze Red Pearl Metallic 3  +
3. Cerulean Blue Pearl Metallic 2  +
4. Star Silver Metallic 4  +
5. Mineral Gray Metallic 2  +
6. Super Black Pearl Metallic 2  +

 V = Standaard af fabriek

 + =  Metaalkleur optioneel leverbaar     

tegen meerprijs

De getoonde kleuren kunnen onder invloed van 

het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid. 

Leverbaarheid kleuren afhankelijk van uitvoering.

Wat is 
jouw kleur?
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Maak de Suzuki Celerio verder af 

zoals jij dat wilt. Met de accessoires 

kun je de Celerio namelijk eenvoudig 

stylen en uitbreiden naar je eigen 

smaak. Hiernaast vind je slechts  

een greep uit de mogelijkheden.  

Op suzukisamenstellen.nl vind je  

een overzicht van alle accessoires.

1. Instaplijst met Celerio-logo

2. RVS achterkleplijst

3. 15” lichtmetalen velgen

4. RVS uitlaatsierstuk

5. Gepolijste RVS bumperdelen

6. Stootlijstset

7. Wegklapbare armsteun

8. Navigatiesysteem

9. Afneembare trekhaak

Accessoires



De Suzuki Celerio wordt standaard met een aantal Suzuki Services 

geleverd. Waaronder 3 jaar garantie en de gratis Suzuki Mobiliteit  

Service. Deze laatste service zorgt ervoor dat je geen andere 

pechhulpdienst meer nodig hebt. 

Het is belangrijk om je Celerio af en toe bij de Suzuki-dealer te laten 

checken. Zo kunnen we tijdig ingrijpen (mocht dat nodig zijn) en  

voorkom je onnodig hoge kosten. Om je Celerio in goede vorm te  

houden heeft de dealer alle kennis in huis want de Suzuki-technici 

kennen de auto natuurlijk als geen ander en ze werken altijd met 

originele onderdelen. 

Kijk voor meer over alle Suzuki Services op suzuki.nl/service.

Suzuki Service



De Suzuki Motor Corporation produceert auto's waarbij slimme, doordachte innovaties gebruikt 

worden. Daar zijn we trots op. Zeker als de Consumentenbond diverse modellen uitroept als ‘meest 

betrouwbare auto in z’n klasse’. Naast de wereldwijde productie van 2,8 miljoen auto’s, produceert 

Suzuki ook 2 miljoen motorfietsen en 100.000 buitenboordmotoren per jaar.

suzuki.nl/auto

suzukiblog.nl

suzukisamenstellen.nl

suzukiofferte.nl

twitter.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

facebook.com/suzukinederland.nl



De in deze brochure afgebeelde Suzuki’s Celerio zijn gebaseerd op het Exclusive-uitrustingsniveau (tenzij anders vermeld). Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.  
De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering van producten aan te brengen. De getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder invloed van het drukproces afwijken van 
de werkelijkheid. © 2016 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook. Neem contact op met je Suzuki-dealer over 
de in Nederland te leveren modellen en kleuren.

Suzuki klantenservice

T 0800 - 4789854 (0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 20.00)

E klantenservice@suzuki.nlImporteur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen 99
99
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