


Fotoğraf çekmek için çıktığım gezinin ilk gününü, tabiata göz gezdirerek geçirdim.

Sonraki birkaç hafta boyunca bu uçsuz bucaksız vahşi doğa bana, kamerama ve Yeni Jimny'ye yuva oldu.

Yeni Jimny Varsa Hiĉbir Şeye Gerek Yok
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Tepeler oldukça dik ve kayalıktı; ama bu Yeni Jimny için pek de önemli değildi.

Gökyüzü karardığında dinlenmeye karar verdim ve önümdeki uzun yolculuğu

düşünmeye başladım.

1. Gun..
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Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu ama arazinin kaygan zemini beni yavaşlatmayı

başaramadı. Yeni Jimny ile her şey yolundaydı ve ben de yolculuğuma devam ettim. 

5. Gun..
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Engellerin üzerinden geçmek için tekerleklerdeki aralıkları artıran 

açılı tampon kenarlarıyla maceraya atılmak için her şey hazır. 

Çamurluk ağızları ve yan gövdedeki kaplamalar, Yeni Jimny’yi taş 

çarpmalarından ve çizilmelerden korur.

Geliştirilmiş tamponlar

Engebeli arazide, sürücünün görüş alanını ve yol 

hakimiyetini artırmak için düz ve kare şeklindeki 

tasarımı ile çevrenizin farkında olun.

İşlevsel dış tasarım

Her türlü hava koşulunda Yeni Jimny’nin sizi yeni 

maceralara taşımasına izin verin. Tavandaki su kanalları, 

aracınıza girip çıkarken başınıza su damlamasını önler ve 

sizi kuru, keyfinizi de yerinde tutar. 

Su kanalları

D I Ş

Vahşi doğayı fethetmeye hazır
En zorlu hava ve arazi şartlarıyla başa çıkmak için tasarlanan Yeni 
Jimny, diğer araçların gidemediği yerlerde korkusuzca ilerler. 

Yeni Jimny ile özdeşleşen karakteristik yuvarlak farlara sahip 

olmanın gururunu yaşayın. Böylece çamurlu, kirli veya karlı 

ortamlarda aracınızı güvenle sürebilirsiniz. 

LED farlar & yıkayıcılar
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İ Ç

Basit, sade ve pratik tasarımın zevkini yaşayın. 

Minimal renklerin çekiciliğine tanık olun. Yeni 

Jimny’deki her bir ayrıntı, off-road tutkunlarının 

işini kolaylaştırmak için düşünülmüştür.

Akılcı tasarım 

Güneş ve ay ışığında, ana yolda ya da arazide, göstergeler net bir şekilde görebilmeniz için her zaman 

aydınlatılır. Gösterge panelinin fonksiyonel tasarımı, aracınızın içinin sade güzelliğini tamamlar.

Aydınlatmalı gösterge paneli

Apple CarPlay, yandaki bağlantıda listelenen ülkelerde kullanılabilir: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Apple CarPlay ile uyumlu iPhone modelleri de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı için bkz. http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay ve iPhone, Apple Inc.'e ait ticari markalardır ve ABD ve diğer ülkelerde tescillidir.
*Android Auto, yandaki bağlantıda listelenen ülkelerde kullanılabilir: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*Google Play'deki Android Auto uygulamasını ve AndroidTM 5.0 Lollipop veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Android uyumlu bir akıllı telefon gerektirir:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android ve Android Auto, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*MirrorLinkTM, yandaki bağlantıda listelenen akıllı telefonlarla uyumludur: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLinkTM, Car Connectivity Consortium LLC'nin tescilli ticari markasıdır.

Sadece sürüş keyfine odaklanın
Yeni Jimny'de sürüş sırasında dikkatinizi dağıtacak 
hiçbir şey yoktur. Siyah iç ortamı, sade, şık ve 
çekicidir. Kontrol butonları, eldiven giyerken bile hızlı 
ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. 

Yoldan gelen titreşimleri en aza indiren, kolayca döndürülen, hidrolik ve dikey olarak 35 mm'ye kadar 

ayarlanabilen deri direksiyonu sayesinde arazi ile her zaman temasta olursunuz. 

Direksiyon sistemi 

Apple CarPlay Android Auto MirrorLink

7 inçlik kızılötesi dokunmatik ekran ile eldiven takıyor olsanız bile ses ve navigasyon sistemleri 

parmaklarınızın ucundadır. Akıllı Telefon Bağlantılı Müzik Sistemi; Apple CarPlay, Android AutoTM ve 

MirrorLinkTM gibi çeşitli akıllı telefon uygulamalarını kullanmanıza olanak tanır.

Kızılötesi dokunmatik ekran 
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Bavulunuzu toplayın ve maceraya hazır olun. Birçok detay düşünülerek 

tasarlanan arka bagaj, arka koltukların katlanmasıyla genişletilebilir. 

İçeri doğru dümdüz uzayan geniş arka bagaj alanı, büyük parçaların 

çapraz şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

Vida delikleri, bagaj çubukları ve yardımcı kancalar gibi isteğe bağlı 

aksesuarlar için destek sağlar. Ayrıca, arkada bulunan elektrik prizi 

sayesinde de elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz.

Pratik arka bagaj 

Her şeye kolayca ulaşabilirsiniz. Cepler ve tablalar, akıllı 

telefonunuzu, içeceklerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı 

yakınınızda tutmanızı sağlar. Yakındaki USB ve aksesuar 

prizlerine mobil cihazlarınızı bağlayabilir ve onları şarj 

edebilirsiniz. Geniş, kavraması kolay kapı kolu, araca girip 

çıkarken size yardımcı olur. 

Kullanışlı saklama alanları

P RO F E SYO N E L

A R A Ç L A R

Eşyalarınızı toplayın ve
maceraya başlayın
İster şehirde binaların arasında gezin, ister arazide keşif yapın. 
Yeni Jimny, pratik ve geniş bagajıyla her ihtiyaca cevap verir.

Not: Fotoğraflardaki kişisel eşyalar sadece açıklama amaçlı gösterilmiştir.
Sürüş sırasında eşyalar uygun şekilde sabitlenmelidir.
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OFF-ROAD

PERFORMANS I

Yeni Jimny, her zaman yüksek performanslı bir arazi aracı 

olarak bilinir. Bunun sebebi, Yeni Jimny’nin sağlam temellerini 

oluşturan sabit bir merdiven şasidir.

Sabit merdiven şasi 

Yeni Jimny her yol koşuluna uyum sağlar. Maksimum tork ve çekiş için vitesi 4L moduna alın. Düz arazi yollarında ve karla kaplı 

yollarda, 4 tekerden çekişi daha yüksek hızlarda kullanmak için 4H’yi deneyin. Normal yola geri döndüğünüzde daha yumuşak,

daha sessiz ve daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan sürüş için 2H (2x2) moduna geçin. ALLGRIP PRO'nun maceracı yönünüzü hem 

asfaltta hem de arazide ortaya çıkarmasına izin verin. 

Arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi

Yeni Jimny’nin, farklı yüzeylerde daha iyi yol tutuşu elde 

etmesine yardımcı olan, hem önde hem de arkada sabit aksları 

bulunur. Bir engel bir tekerleği yukarı iterken, aks zorlu yol 

koşullarında lastik temasını artırmak için diğer tekerleği aşağı 

bastırır.

Helezon yaylı 3 açılı sabit aks süspansiyonu 

Dik eğimlerle, keskin inişlerle ve engellerle Yeni Jimny’e zarar gelmeden başa çıkmanızı 

sağlayan geniş uzaklaşma açısı, rampa açısı, yaklaşma açısı ve yerden yükseklik 

özellikleriyle doğayı keşfederken aracınızın ve kendinizin sınırlarını zorlayın. 

Geniş gövde açıları ve aralık

Uzaklaşma açısı Rampa geçme açısı Yaklaşma açısı Yerden yükseklik

49°

28°

37°

210 mm

Gelişmiş teknik donanım ile
sırtınızı sağlam duvara yaslayın
Yeni Jimny’yi sağlam bir arazi aracı yapan olmazsa olmaz dört harika özellik:
Sağlam bir merdiven şasi, üç geniş gövde açısı, helezon yaylı 3 kollu sabit aks 
ve arazi takviyesine sahip değişken zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi.
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P E R F O R M A N S

Yeni Jimny'de gücü hissedin. Aracın güçlü 1.5 lt motoru, üst düzey bir 

arazi performansı vermek için geniş bir rpm aralığında güçlü tork üretir. 

Küçük ve hafiftir, aynı zamanda yüksek yakıt verimliliği de sunar.

Yeni 1.5 lt Motor 

Dik yokuşlarda aracı kullanırken yukarı 

ve ileri hareket edin. Yolun sağ ve sol 

taraflarının farklı olduğu engebeli yamaçlar 

dahil, tüm dik yokuşlarda aracınızı hareket 

ettirirken geriye doğru kaymamasına 

yardımcı olur. Böylece, siz sadece hızınızı 

kontrol etmeye odaklanabilirsiniz. 

Yokuş Kalkış Desteği 
Sistem, zorlu inişlerde bir düğmeye 

basarak otomotik fren yapmanızı ve sabit 

hızda devam etmenizi sağlar. Böylece 

fren pedalını veya debriyajı kullanmadan 

direksiyona odaklanabilirsiniz. 

Yokuş İniş Desteği 
Kaygan zeminlerde güvenle yol alın. Birbirlerine çapraz iki 

tekerlek, kaygan yollarda seyahat ederken tutuşu kaybederse, 

Fren LSD Çekiş Kontrolü, kayan tekerlekleri otomatik olarak 

frenler ve diğer iki tekerleğe tork vererek Yeni Jimny'nin bu 

durumdan kurtulmasını sağlar.

Fren LSD Çekiş Kontrolü

4AT

Frensiz LSD Frenli LSD

Çekiş gücü
kazanımıÇekiş yok Fren devredePatinaj

Çekiş yok Fren devredePAtinaj

Arazi tutkunuzu ateşleyin
Yeni Jimny'yi sürerken önünüzde hiçbir şey duramaz. Rakipsiz 
çevikliği, hassas kontrolleri ve en çok ihtiyacınız olduğu zamanda 
emrinizdeki güçlü torku ile sizi gitmek istediğiniz yere götürür. 

Çekiş gücü
kazanımı
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G Ü V E N L İ K

Yeni Jimny, hareket halindeyken, öndeki bir araçla veya bir yayayla çarpışma riski olup 

olmadığını belirlemek için iki sensör kullanır: bir monoküler kamera ve bir lazer sensörü. Olası 

bir çarpışma tespit edildiğinde araç, mevcut duruma göre aşağıdaki üç yöntemden birini izler: 

DSBS-Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi

Ortamdaki ışığa ve diğer araçların varlığına göre, uzun ya da kısa farlar arasında

otomatik geçiş yapmaya yarayan bu özellik, sizin daha güvenli ve daha rahat bir

gece yolculuğu yapmanız için geliştirildi.*

Uzun Far Asistanı 

*Far anahtarı otomatik konumda ve 40 km/s veya daha hızlı hareket ederken. 

Anlık uykuya dalma riskine karşı bu 

sistem sizi görsel ve işitsel olarak uyarır* 

ve böylece uzun yolculuklarda ve gece 

sürüşlerinde daha güvende olursunuz.

Şerit İhlal Uyarı Sistemi

*Saatte yaklaşık 60 km hızla veya daha hızlı hareket ederken.

Yeni Jimny şeridinizde kalmanıza da 

yardımcı olur. Aracı yüksek hızda sürerken* 

istemsizce şeridinizden ayrılırsanız, sistem 

direksiyon simidini titreterek ve görsel 

olarak uyararak şeridinize dönmeniz için 

size yardımcı olur.

Şerit Takip Sistemi

*Saatte yaklaşık 60 km hızla veya daha hızlı hareket ederken.

Yeni Jimny, ‘’hız sınırı’’ ve ‘’girilmez’’ gibi 

trafik işaretlerini tespit ettiğinde, aracın hangi 

işaretlerin yanından geçtiğini size gösterge 

panelinde gösterir. Bu sayede, yolda fark 

edemediğiniz bir trafik işareti olsa bile,

onu görebilirsiniz.

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

2

1

3

Öndeki veya arkadaki araçların ışıklarını tespit ettikten sonra

Önde veya arkada araç artık mevcut değilken

Fren gücünün artması

Otomatik fren

Sesli uyarı

Sesli uyarı

Sesli uyarı

Ekran

otomatik olarak
kısa fara

geçiş yapar

otomatik olarak yeniden uzun fara geçer

Her yol ve koşulda herkes güvende
Güvenlik, ister vahşi doğada yürüyüş yapıyor, ister şehirde geziyor olun, her zaman bir önceliktir.
Suzuki Güvenlik Desteği'nin koruyucu önlemleri sayesinde aracınızı her zaman gönül rahatlığıyla sürebilirsiniz.

Not: Monoküler kamera ve lazer sensörünün engelleri ve şeritleri algılaması ve aracı kontrol etmesi için bir sınır vardır. Lütfen sisteme güvenmeyin ve daima güvenli bir şekilde sürün.

Lazer sensörü
Monoküler kamera

Sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarır.

Çarpışma riski yüksekse ve sürücü panikle frene basarsa, fren kuvvetini arttırmak için fren asistanını devreye sokar. 

Çarpışma riski daha da fazlaysa, güçlü otomatik frenleme yapar.

Sürücü freni

Yanıp
sönmesi

Ekran

Ekran
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Farkınızı ortaya koyun
Yeni Jimny’nizi gerçek Suzuki aksesuarlarıyla kişiselleştirin. İster tarz arayışında olun,
ister gelişmiş koruma ya da sadece işlevsellik. Sizi tatmin edecek bir aksesuar mutlaka vardır.

O R İ J İ N A L

A KS E S U A R L A R

Ön tampon alt koruma

Diferansiyel koruma

Yan alt koruma

Bagaj havuzu

Engebeli arazide gövdenin altında ekstra bir koruma önlemi alın veya arka bagajda daha fazla alan açın.

Profesyoneller için ekstra profesyonel koruma 

Not: Yukarıda yer alan araç aksesuarlara göre farklılık gösterebilir.
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Sisli bir dağın tepesine çıktığımda, etkileyici bir manzarayla 

karşılaştım. Bu, oldukça yoğun duygular yaşadığım bir andı. Hatta, 

Yeni Jimny ile geçirdiğim uzun ve maceralı arazi yolculuğumun en 

çarpıcı anıydı.

9. Gun..
Yeni Jimny Varsa Hiĉbir Şeye Gerek Yok

*Yakıt tüketimi ve egzoz emisyon değerleri Yeni Avrupa Sürüş Çevrimine (NEDC) göre belirtilmiştir.

Fildişi
Tavan Mavimsi Siyah

Canlı Mavi
Tavan Mavimsi Siyah

Kinetik Sarı
Tavan Mavimsi Siyah

Orman YeşiliBeyaz Orta Gri

Mavimsi Siyah Gümüş Gri
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TEKNİK ÖZELLİKLER

 MOTOR  K15 B

 MODEL 1.5 GLX Benzinli 4X4 Otomatik

 SÜRÜŞ SİSTEMİ Değişken Zamanlı 4x4
(ALLGRIP PRO)

Yakıt Enjeksiyonu Çok Noktalı
Silindir Adedi ve Tipi 4
Silindir Hacmi (cc) 1462
Çap x Strok (mm) 74.0x85.0
Maksimum Güç (PS/dev.dak) 102/6,000
Maksimum Tork (Nm/dev.dak) 130/4,000

AKTARMA
Vites Kutusu 4 İleri Otomatik

FRENLER
Ön Hava Kanallı Disk
Arka Kampana

LASTİKLER
195/80 R15

BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER
Uzunluk (Ön Tampon-Arka Tampon Arası
Ön Tampon-Stepne Arası) (mm)

3.480/3.645

Genişlik (mm) 1.645
Yükseklik (mm) 1.720
Dingil Aralığı (mm) 2.250
Minimum Yarı Dönüş Çapı (m)                         4,9  
Minimum Yerden Yükseklik (mm)          210
Yaklaşma Açısı (derece) 37o

Tırmanma Açısı (derece) 28o

Uzaklaşma Açısı (derece) 49o

Oturma Kapasitesi (kişi) 4
Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt) 830
Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Yatırıldığında) (lt) 377
Bagaj Hacmi (Koltuklar Dik Konumda) (lt) 85
Yakıt Depo Hacmi (lt) 40

AĞIRLIK (kg)
Boş Ağırlık (Min) 1.110
Yüklü Durumda Ağırlık 1.435

PERFORMANS
Maksimum Hız km/s 140

YAKIT TÜKETİMİ
* Şehir İçi (lt/100 km) 8,4
* Şehir Dışı (lt/100 km) 6,9
* Ortalama (lt/100 km) 7,5
* CO2 (lt/100 km) Emisyonları (g/km) 170

DONANIM SEVİYESİ  

 GÜVENLİK  
ABS •
ESP (Elektronik Stabilite Programı) •
BAS (Fren Destek Fonksiyonu) •
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) •
ESS (Acil Fren Sinyali) •
HHC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) •
HDC (Eğim İniş Kontol Sistemi) •
DSBS (Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi) •
LDWS (Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi) •
TSR (Trafik İşareti Tanıma Sistemi) •
HBA (Uzun Far Asistanı) •
LSD (Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel) •
Katlanabilir Pedal Sistemi •
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları •
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Kilidi •
Yan Hava Yastıkları •
Perde Hava Yastıkları •
Aktif Gergili Ön ve Arka Emniyet Kemerleri •
ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması •

 KONFOR  
All Grip Pro (Değişken Zamanlı 4x4 Sürüş Sistemi) •
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control) •
Hız Limitörü •
Otomatik Klima •
7.0'' Dokunmatik Multimedya Sistemi & Navigasyon •
Bluetooth (Handsfree Telefon Kiti) •
USB Girişi •
Deri Direksiyon Simidi •
Yükseklik Ayarlı Hidrolik Direksiyon •
Piano Siyah Vites Topuzu •
Otomatik Farlar •
Otomatik Far Yükseklik Ayarı •
Elektrikli Ön Camlar •
Ön Koltuk Isıtması •
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit •
Aynalı Sürücü&Yolcu Güneşlikleri •
Orta Konsol Bardak Tutucu •
Krom Kaplı İç Kapı Kolları •
Ön ve Arka 12V Güç Soketi •
Ön ve Arka Kabin Aydınlatma •
Bagaj Bölmesi •

 DIŞ DONANIM  
15'' Alaşımlı Jantlar •
Led Farlar •
Far Yıkama •
Sis Farları (Ön/Arka) •
Gündüz Farları •
Siyah Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar •
Gövde Rengi Kapı Kolları •
Karartılmış Arka Kelebek/Bagaj Kapağı Camı •
Alaşım Jantlı Tam Boy Yedek Lastik •
Alaşım Jantlı Tam Boy Yedek Lastik Kapağı (Siyah) •

GLX GLX

• Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) 
 garanti kapsamındadır.
• Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir (hangisi daha önce dolarsa).
• Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme 
 hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a GSM 0532 755 3 755 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına  
 giren onarımlarda Suzuki Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.
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Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. araçların model, fiyat, tasarım, teknik özellik, donanım ve renklerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürdeki resimler standart ürüne dahil olmayan özel donanımlar içerebilir. 
Broşürdeki bazı bilgiler, broşürün baskı tarihinden sonra değişmiş olabilir. Broşürde basılmış olan renkler sadece yaklaşık renklerdir. Resimlerde yer alan opsiyonel donanım ekstra ücret karşılığı edinilebilir. Araçlarımız ile birlikte sağlanan ekipman 

hakkında ilave bilgi için Suzuki Yetkili Satıcıları ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.
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