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Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele reﬂectem 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.

Compacto Repleto
de Grandes Ideias
Suzuki Celerio, um automóvel compacto a criar novas referências.
Concebido com base na experiência da Suzuki no desenvolvimento
de veículos compactos, mas com espaço para mais, o Celerio
convida a uma visita pela cidade. Entre a bordo e experimente tudo
o que há de novo.
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Espaço para Respirar

Quando se trata de conforto e espaço interior, o Celerio é uma referência.
Com amplo espaço para as pernas e grandes ideias, pode relaxar num ambiente livre de stress.
E graças ao design inteligente, entrar e sair é extremamente confortável.
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Reclinar em excesso o encosto do banco durante a condução pode influenciar
a capacidade total de acção dos cintos de segurança em caso de colisão.
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Conduza Elevado e Admire a Vista
Uma posição de condução elevada e amplas janelas oferecem
excelente visibilidade, uma especial ajuda na agitada condução
citadina.

Instrumentos de fácil leitura

Sistema áudio com Bluetooth®*
De série na versão GL e GLX.

Volante ajustável em altura

Mais do que Boa Aparência

Enquanto os instrumentos de fácil leitura são elegantes e modernos, há muito mais para descobrir por detrás do volante do
Celerio. A posição de condução elevada e uma extensa visibilidade aumentam a sensação de liberdade, enquanto o design
interior transmite conforto e qualidade superior, tornando a condução pela cidade num exercício de vida fácil e boa aparência.
E se tudo isto não for suﬁciente para aplaudir, alcance a alavanca de mudanças elevada e tente não sorrir.
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Ar condicionado

De série na versão GL e GLX
*Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Alavanca de mudança elevada
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Uma Porta para Explorar

Com uma capacidade de bagageira que desperta a sua atenção, não há lugar a preocupações
com o que transportar. O Celerio oferece uma larga abertura de bagageira que permite um fácil
manuseamento de qualquer carga que se necessite de colocar. Assim, é só explorar a cidade.

CAPACIDADE

BAGAGEIRA

Banco traseiro levantado

254L

Medições realizadas de acordo com
‘German Association of Automotive
Industry’, método (VDA)

Amplo Espaço para Bagagem

Banco traseiro parcialmente rebatido

1.184 mm

574 mm

O Suzuki Celerio oferece mais do
que suﬁciente espaço de bagagem
para ir ao encontro do seu estilo
de vida, incluindo convenientes
ganchos de suporte que permitem
manter seguros e no lugar os seus
sacos de compras. Para uma carga
de maior dimensão e com um
formato especíﬁco, os bancos
traseiros oferecem uma variedade
de conﬁgurações.

602 mm

Banco traseiro rebatido

Ganchos de ﬁxação

Diversos Espaços para Arrumação
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Porta-luvas

Compartimento lado
do condutor

Espaços nas portas traseiras

Espaços para garrafas
à frente

Caixa central inferior

Espaços nas portas dianteiras

Espaços para garrafas atrás

Pala de sol com espelho de
cortesia e bolsa para bilhetes
(lado do condutor)
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A Diversão Nunca Acaba

O que acontece quando a imaginação não tem limite? Inﬁnitas possibilidades e muita diversão ao
volante. Seja uma ida rápida ao mercado ou um dia cheio de momentos para recordar, quando
conduz o Celerio, a experiência é inesquecível tal como a eﬁciência no consumo de combustível

Motor K10C Dualjet
O motor a gasolina 1,0 litros K10C Dualjet oferece dinamismo e
um excelente rendimento que se deve ao seu reduzido peso e
inovações tecnológicas. Proporciona uma condução ágil e
divertida, assim como um reduzido consumo de combustível.

Motor K10C Dualjet

Transmissão Manual de 5 velocidades
A transmissão manual de 5 velocidades proporciona
conforto no trânsito diário e uma aceleração suave através
das cinco velocidades disponíveis. São inúmeras as
inovações que ajudam a economizar combustível através da
reduzida perda de binário.

Aerodinâmica
Graças a sistemas de engenharia auxiliados
por computador e testes em túneis de vento,
a linha exterior e ﬂuxo de ar por baixo do
chassis estão optimizados.
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4,7 m

1.540 mm

Uma Vida Facilitada

O Celerio oferece tudo o que se espera de um automóvel. Nada o intimida,
controla até as zonas mais estreitas da cidade com facilidade e desenvoltura.
Em cada canto se vislumbra uma oportunidade para mostrar o seu estilo e
tornar o seu dia-a-dia mais fácil.

2.425 mm

1.600 mm

3.600 mm

Dimensões Compacta

Raio Mínimo de Viragem

Pequeno por fora mas com um enorme interior.
As suas dimensões compactas permitem uma
condução intuitiva a par de um abundante espaço
interior.

O seu excelente raio de viragem permite ao
Celerio uma condução sem esforço mesmo
nas apertadas ruas da cidade.

Confortável suspensão dianteira e traseira
A suspensão foi desenvolvida por forma a transmitir conforto, segurança e
facilidade de condução ao condutor. Para além de um óptimo desempenho,
o Celerio também incorpora inovações de economia de espaço e peso.

Dianteiros
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Traseiros

Jantes de liga leve de 14”

Jantes em aço de 14”
com tampão de roda

Jantes em aço de 14”
com tampão de roda central

Travões

Jantes e Pneus

Melhorias na relação do pedal e o reforço das
suas propriedades optimizam a força do pedal e a
desaceleração para uma travagem suave, enquanto
medidas de redução de peso inovadoras contribuem
para uma economia de combustível.

Jantes de liga leve de 14” transmitem uma aparência compacta, enquanto que as
jantes de 14” em aço com tampões de roda suavizam o ﬂuxo de ar nas laterais do
corpo. Todas as jantes estão equipadas com pneus de reduzido atrito que permite
atingir uma maior eﬁciência no consumo de combustível sem sacriﬁcar a
aderência, a resistência ou a segurança na travagem.
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Elevada rigidez e Reduzido Peso

Airbags

Utilizando materiais de elevada resistência, a tecnologia TECT
da Suzuki (Suzuki Total Eﬀective Control Technology) combina
elevada rigidez e reduzido peso da carroçaria permitindo uma
maior protecção e segurança dos ocupantes.

Airbags frontais de condutor e passageiro minimizam o impacto na eventualidade
de um acidente. Os airbags de cortina* permitem reduzir o impacto ao nível da
cabeça, enquanto que os airbags laterais incorporados nos bancos dianteiros
protegem com maior incidência o pescoço e a zona lombar.
* Airbags de Cortina são de série apenas na versão GLX.

ESP® (Programa Electrónico de Controlo de Estabilidade)
Se as rodas perdem tração, o sistema
ESP®* ajusta automaticamente o motor e
os travões para ajudar o condutor a manter
o controlo do mesmo.

Roda da frente
perde tração

Roda traseira
perde tração

ESP® é uma marca registrada de Daimler AG.

Sem assistência
à travagem

Uma função de controlo de assistência em
subidas torna o arranque fácil, inibindo o Celerio
de descair para trás quando o condutor transfere
o pé do pedal do travão para o do acelerador.

Com assistência
à travagem

Pretensor em
funcionamento
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Controlo de Assistência em Subidas

Limitador de força
em funcionamento

Assistência à Travagem

Cintos de Segurança

Controlo de Pressão de Pneus (TPMS)

A assistência à travagem ajusta a força de travagem
quando o pedal de travão não foi totalmente pressionado
numa situação de travagem de emergência. Com base na
velocidade com que o pedal do travão é pressionado, o
computador de bordo determina se é uma situação de
travagem de emergência e adiciona força de travagem
para alcançar uma óptima desaceleração.

Os cintos de segurança dianteiros
incorporam pretensores que
imediatamente actuam para maximizar
a retenção em caso de colisão,
enquanto os limitadores de força
atenuam o impacto sobre o peito do
condutor e passageiros.

O sistema avisa o condutor de qualquer
situação de perda de pressão nos pneus,
acendendo uma luz no painel de instrumentos,
chamando assim a sua atenção.

Tranquilo, Conduza com Conﬁança

Seja no banco do condutor ou como acompanhante num passeio, com o Celerio está em
boas mãos. Diversos sistemas de segurança activa e passiva trabalham em conjunto e em
permanência para garantir uma condução segura e tranquila.
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