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Inspirující
Unikátní Suzuki Grand Vitara kombinuje sílu a 
prostor SUV se stylem a praktičností rodinného 
auta. Ať už si vyberete 3 nebo 5dveřový model 
dostanete velmi dobře vybavené vozidlo, které 
nabízí unikátní mix vlastností. Přesto jsme měli 
na paměti, že možná budete chtít svůj vůz Grand 
Vitara obohatit dotekem vlastní individuality a 
tím ho ještě více přizpůsobit Vaší osobnosti. 
A také že budete chtít doplnit příslušenství, 
které využijete pro rodinu a volný čas.

Ať už hledáte elegantní styl, větší všestrannost 
a prostor, následující stránky Vás inspirují k lepší 
představě a nebo k rozšíření funkčnosti Vašeho 
vozu Grand Vitara - s příslušenstvím ušitým 
Suzuki na míru.

www.suzuki-motor.cz
Obrázky uvedené v tomto katalogu mohou částečně zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství. 
Konkrétní výbavu vozidla je třeba zjistit dotazem u smluvního partnera Suzuki s přihlédnutím k právě 
aktuálnímu ceníku.
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Stupačka „Aluminium“, sada 4

  obj. čís. 990E0-64J19-000

  obj. čís. 990E0-65J67-000

Skutečný off-road s přesvědčivými kvalitami on-road. Suzuki 
Grand Vitara se cítí jako doma jak ve městě, tak v terénu. 
Upravte si jeho vzhled, když chcete přidat eleganci nebo 
charismatickou drsnost: sady ozdobných lišt, ochranné kryty 
nebo stupačky? Ať si zvolíte cokoliv, vše bude vypadat per-
fektně a dodá vozidlu individualní vzhled.

Sada ozdobných lišt  
8dílná, s chromovým designem, 
boční i zadní.

  obj. čís. 990E0-64J21-000

  obj. čís. 990E0-65J72-000

Kryt pod motor „Urban“ 1  
v základu. Doporučujeme dvouba-
revné lakování.

  obj. čís. 990E0-65J88-000

Kryt pod motor „City“ 3  
v základu. Doporučujeme dvouba-
revné lakování. (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-65J62-PRM

Kryt pod motor „Off-Road“ 1  

  obj. čís. 990E0-65J89-000

Kryt pod motor „Off-Road“  
v základu. Doporučujeme dvoubarevné 
lakování. (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-65J01-PRM

Drsný nebo elegantní -  
zvolte si sami.

Přední kryt podvozku 1 

  obj. čís. 990E0-65J83-000 

Zadní kryt podvozku 2  

  obj. čís. 990E0-65J84-000
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Boční ochranný rám „Chrom“, sada

  obj. čís. 990E0-64J37-000

  obj. čís. 990E0-65J98-000

Exteriér

1 Přední kryt podvozku nelze kombinovat s ochranou  
   přední části vozidla „Urban“ a „Off-Road“.
2 Zadní kryt podvozku nelze kombinovat s ultrazvukovým  
   parkovacím asistentem (obj. čís. 990E0-65J20-000) a  
   tažným zařízením (obj. čís. 990E0-64J09-000 a  
   990E0-65J86-000).
3 Nelze kombinovat se sadou ochranných lišt nárazníků.
4 Nelze kombinovat s přední, plastovou sadou lapačů  
   nečistot.

Verze Grand Vitara:

 3dveřová, typ 1-3  5dveřová, typ 1-3

 3dveřová, typ 4-5  5dveřová, typ 4-5

Ozdobná lišta zadních dveří  
vzhled chrom  
(Grand Vitara bez krytu rezervy)

 obj. čís. 990E0-64J47-000
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Kryt rezervního kola 
s krycí deskou, černý  
(doporučuje se lakování v barvě vozu)

    obj. čís. 990E0-65J94-000

Kryt zadní sdružené svítilny 
bez laku. Doporučujeme lakovat 
v barvě karoserie.  
(na obrázku 5dveřová verze)

  obj. čís. 990E0-64J29-000

  obj. čís. 990E0-65J05-000

Střešní spoiler  
v základu. Doporučujeme lakování 
v barvě vozu.

    obj. čís. 990E0-65J04-000

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-56



Hliníkový disk kola 6,5 J x 17“ 
provedení s 5 paprsky

    obj. čís. 43200-66820-27S

Hliníkový disk kola, 6,5 J x 17" 
provedení s 9 paprsky, včetně krytu  
náboje, matic kola a ventilu,  
pro pneumatiky 225/65 R17

    obj. čís. 990E0-65J24-000

Zámky kol „SicuStar“ 
4 kusy, s homologací Thatcham 

    obj. čís. 990E0-59J47-000

Hliníkový disk kola 6,5 J x 16“ 
provedení s 5 paprsky

    obj. čís. 43200-65850-ZA8
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Zámky kol „Sicurit” 
4 kusy

    obj. čís. 990E0-59J49-000



Sada vnitřního dekoru „dřevo“  
3dílná

    obj. čís. 990E0-65J22-000

Sada vnitřního dekoru „stříbro“  
3dílná

    obj. čís. 990E0-65J23-000
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Interiér
Moderní, inovativní design vozu Grand Vitara pokračuje i uvnitř oblými tvary, 
dobře prezentovanými přístroji a soustavou chytrých nápadů, jenž zaručí poho-
dlné řízení. Když mluvíme o chytrých nápadech, nabízíme pro Vás řadu doplňků, 
které přidají na pohodlnosti, komfortu a individualitě Vašeho 3 nebo 5dvéřového 
vozu Grand Vitara. Nabízíme dětskou sedačku pro Vaše nej oblíbenější pasažéry. 
A co třeba chladničku na ochlazení nápojů v horkých letních dnech? Všechno 
je to zde, stačí se jen podívat a rozhodnout. 

Chladnička s upevněním ISOFIX  
obsah: 21 l (na obrázku SX4)

    obj. čís. 990E0-64J23-000

Chladnička 
obsah: 15 l (na obrázku Jimny)

    obj. čís. 990E0-64J30-000

Nastupte a ciťte se jako doma.

Verze Grand Vitara: 

 3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5
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InteriérOdkládací přihrádka  
pod sedadlem spolujezdce

  obj. čís. 99000-990N8-K60

Zapalovač cigaret 
pro modely s manuální převodovkou

    obj. čís. 99KIT-65J00-LIG

Zapalovač cigaret 
pro modely s automatickou převodovkou 
(bez obr.)

    obj. čís. 99KIT-65J01-LIG

Popelník  
(bez obr.)

    obj. čís. 89810-65J01-5PK

Ramínko na šaty  
k upevnění na předních opěrkách hlavy,  
1 kus (na obrázku SX4)

    obj. čís. 990E0-79J89-000
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Verze Grand Vitara:

 3dveřová, typ 1-3  5dveřová, typ 1-3

 3dveřová, typ 4-5  5dveřová, typ 4-5

  Dětská sedačka „Kidfix“ 
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  Dětská sedačka „Baby Safe“ 
dětská sedačka skupiny 0+ pro děti s 
hmotností až 13 kg nebo do věku přibliž-
ně 18 měsíců. Tato sedačka je testována 
a přezkoušena podle aktuálních bezpeč-
nostních standardů dětských sedaček 
ECE R 44/04. 3bodová instalace pomocí 
pásů sedačky ve vozidle, zadní skořepina, 
optimální boční ochrana proti nárazu, 
5bodové bezpečnostní pásy včetně opěr-
ky hlavy pro děti do věku cca 4 měsíce, 
jemným materiálem potažený kryt je 
vyjímatelný a omyvatelný. Dětská sedačka 
nesmí být použita na předním sedadle 
spolujezdce, pokud je sedadlo vybaveno 
předním airbagem, nebo je nutné přední 
airbag spolujezdce vypnout podle příručky 
pro použití vozidla.
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  Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“ 
dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmot ností 
od 9 do 18 kg nebo ve věku od 8 měsíců 
do 3,5 roku. Tato sedačka je testována a 
vyzkoušena podle aktuálních bezpečnostních 
standardů dětských se daček ECE R 44/04. 
Instalace je ve vozidle provedena držákem 
ISOFIX pro všechna vozidla Grand Vitara. 
Sedačka zajišťuje opti mální ochranu proti 
bočnímu nárazu, má jedinečné nastavení sklo-
nu vpřed, jednoruční přestavení pro změnu ze 
vzpřímené pozice do nakloněné pozice nebo 
do pozice pro spá nek, 5bodový systém bez-
pečnostních pá sů s nastavením jedním tahem, 
zádové obložení snižující zátěž v oblasti krku 
a hla vy. Komfortní obložení je demontovatel né 
za účelem čištění. Sedačka může být ve 
vozidle umístěna i bez systému ISOFIX po mo cí 
3bodových bezpečnostních pásů vozidla.
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Sada lapačů nečistot 
pryž, 2dílná, přední (bez obr.)

    obj. čís. 990E0-65J08-000

Sada lapačů nečistot 
pryž, 2dílná, zadní

  obj. čís. 990E0-64J05-000

  obj. čís. 990E0-65J09-000

Sada lapačů nečistot 
plast, 2dílná, přední, lze lakovat, 
ne ve spojení se stupačkou „Aluminium“  
(obj. čís. 990E0-65J67-000) (bez obr.)

    obj. čís. 990E0-65J63-000

Sada lapačů nečistot 
plast, 2dílná, zadní, lze lakovat

  obj. čís. 990E0-64J18-000

  obj. čís. 990E0-65J64-000

Sada mlhových světlometů

    obj. čís. 990E0-65J36-000

Vše správně organizováno a dobře chráněno.
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Ochrana

Sada krytů prahů 
2dílná, s nápisem a logem Suzuki

  obj. čís. 990E0-64J08-000

Sada krytů prahů 
4dílná, s nápisem a logem Suzuki

  obj. čís. 990E0-65J25-000

Ochranný kryt hrany zavazadlového prostoru - nárazníku 
černý, s krytem rezervy

    obj. čís. 990E0-65J29-000

Ochranný kryt hrany zavazadlového prostoru - nárazníku 
černý, bez krytu rezervy (bez obr.)

    obj. čís. 990E0-64J48-000

Ochranný kryt hrany zavazadlového prostoru - nárazníku 
průhledný, s krytem rezervy (bez obr.)

    obj. čís. 990E0-65J30-000

Sada bočních ochranných lišt  
černá, lze lakovat, 4dílná, s nápisem

  obj. čís. 990E0-64J02-000

  obj. čís. 990E0-65J07-000

 obj. čís. 990E0-64J01-000

 obj. čís. 990E0-65J06-000

 obj. čís. 990E0-64J31-000

 obj. čís. 990E0-65J85-000

Sada ochranných lišt nárazníků  
4dílná, lze lakovat, ne ve spojení s krytem pod motor „City“ 
(obj. čís. 990E0-65J62-PRM)

Hodně jsme přemýšleli při vývoji vozu Grand Vitara o bezpečnosti. Na těchto stránkách najdete 
spoustu užitečných nápadů, jak Váš vůz Grand Vitara ochránit proti mnoha nevypočitatelným nástra-
hám v terénu i na silnici. Od atraktivních ochranných lišt a lakovacích tužek přes mlhové světlomety 
až po ultrazvukového parkovacího asistenta. Mysleli jsme na všechno, takže Vy nemusíte.

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5 13



Síť zavazadlového prostoru 
chrání zavazadla před vypadnutím při otevření 
dveří zavazadlového prostoru

    obj. čís. 990E0-65J40-000

Síť ve dveřích zavazadlového prostoru 
k bezpečnému uložení drobných předmětů

    obj. čís. 990E0-65J38-000

Sada podlahových rohoží „DLX“  
velurová, 4dílná

  obj. čís. 990E0-64J32-000

  obj. čís. 990E0-65J87-000 

Sada podlahových rohoží „Eco“ 
plstěná, 4dílná

  obj. čís. 990E0-64J12-001

  obj. čís. 990E0-65J41-001

Sada podlahových rohoží „Nubuk” 
velurová, 4dílná

  obj. čís. 990E0-64J32-000

  obj. čís. 990E0-65J87-000

Sada slunečních clon 
pro 5dveřovou verzi,  
pro zadní boční skla a zadní sklo

  obj. čís. 990E0-65J21-000

Sada slunečních clon 
pro 3dveřovou verzi,  
pro zadní boční skla a zadní sklo

  obj. čís. 990E0-64J07-000

Sada podlahových rohoží „DLX“  
velurová, 4dílná, pro vozidla s pravo-
stranným řízením (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-64J15-000

  obj. čís. 990E0-65J47-000

Sada pryžových podlahových rohoží 
2dílná, se zvýšeným okrajem, s logem 
Suzuki

  obj. čís. 990E0-64J10-000

Sada pryžových podlahových rohoží 
4dílná, se zvýšeným okrajem, s logem 
Suzuki

  obj. čís. 990E0-65J34-000 

5./"�&&-�'���/�'"����4�.��4�62���7 
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���8
������
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Ochrana

Vana zavazadlového prostoru, malá 
pro 5dveřovou verzi, tvarově přizpůsobená, z nelá-
mavého materiálu, s logem Suzuki (ne ve spojení 
s oddělovací mříží zavazadlového prostoru) 

  obj. čís. 990E0-65J80-000

Vana zavazadlového prostoru, velká 
použitelná pouze při sklopené lavici zadního 
sedadla, tvarově přizpůsobená, z nelámavého 
materiálu, s logem Suzuki

  obj. čís. 990E0-64J20-000

  obj. čís. 990E0-65J68-000

Vana zavazadlového prostoru  
vodotěsná, vana je opatřena protiskluzovou rohoží 

  obj. čís. 990E0-65J35-000

Oddělovací mříž zavazadlového prostoru

  obj. čís. 990E0-65J48-000

Podlahová síť zavazadlového prostoru 
k bezpečné dopravě zavazadel

    obj. čís. 990E0-65J39-000

Podlahová rohož zavazadlové-
ho prostoru „DLX“  
velurová, s nápisem (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-64J14-000

  obj. čís. 990E0-65J43-000

Podlahová rohož zavazadlového 
prostoru „Eco“  
plstěná, s nápisem

  obj. čís. 990E0-65J46-001

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5 15



Ultrazvukový parkovací asistent 1 
4 čidla s možností lakování (průměr 25 mm),  
s piezoelektrickým bzučákem

    obj. čís. 990E0-65J10-000

Autoalarm 
pro vozidla s bezklíčkovým 
startováním

  obj. čís. 990E0-64J26-000 

   ve vývoji

Autoalarm 
pro vozidla se sériovým dálko-
vým ovládáním, ne pro vozidla 
s bezklíčkovým startováním

  obj. čís. 990E0-65J44-000 

   ve vývoji

Sada deflektorů oken 
přední, 2dílná

  obj. čís. 990E0-64J06-000

  obj. čís. 990E0-65J19-000

Sada deflektorů oken 
zadní, 2dílná

  obj. čís. 990E0-65J20-000 

Dešťový senzor 
ovládá zcela automaticky stěrače čelní-
ho skla, od nejvhodnějšího cyklování až 
po první stupeň nepřetržitého stírání  
(na obrázku Jimny)

    obj. čís. 990E0-65J81-000
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1 Ultrazvukový parkovací asistent nelze kombinovat se zadním krytem podvozku.
2 Zeptejte se svého partnera Suzuki na správný druh oleje Shell pro Váš motor.

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5

Sada lakovacích tužek  
(s bezbarvým lakem)

Azure Gray Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZY4

Bluish Black Pearl 3 
obj. čís. 99000-10415-ZJ3

Cat’s Eye Blue Metallic 
obj. čís. 99000-10415-Z2U

Clear Beige Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZDK

Graphite Gray Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZDL

Grove Green Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-Z2T

Kashmir Blue Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCW

Shining Red Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZY8

Silky Silver Metallic 
obj. čís. 99000-10415-Z2S

White Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZA5 

Suzuki doporučuje: 
Motorové oleje Shell2:

9+�:��./"�&��2����;	���< 
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obj. čís. 
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Ochrana

Sada lakovacích tužek

Superior White 
obj. čís. 99000-10315-26U

Bright Red 
obj. čís. 99000-10315-Z9T

Nekompromisní bezpečnost.
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Koš na zavazadla „Excursion“ 1, 2  
k přepravě nákladu na střeše, 114 x 96 x 11 cm

    obj. čís. 99000-990YT-406

Základní střešní nosič 1 
pro vozidla se střešním ližinami, 
oválná hliníková trubka, uzamykatelný

    obj. čís. 990E0-65J18-000 

Špičkové funkční vlastnosti. Styl Grand Vitara.

1 Max. zatížení střechy: 75 kg. 
2 Pouze v kombinaci se základním střešním nosičem (990E0-65J18-000).

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5

Odvézt kolo na výlet do terénu a zpět, střešní box s věcmi na dovolenou, nosič lyží nebo 
kol pro sportovní aktivity - neexistuje skoro nic, co by vaše Grand Vitara nedokázala do-
pravit, vždy má totiž dostatek prostoru i mimo kabinu. A naši designéři přesně vědí, jak 
tento prostor využít. Proto si s sebou můžete vzít, co chcete a odvézt to, kam chcete.
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Střešní nosič lyží „Everest“ 1, 2  
pro 6 párů lyží nebo  
4 snowboardy, uzamykatelný

     
obj. čís. 99000-990YT-107
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Střešní box CERTO 460 1  
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    obj. čís. 990E0-59J43-000
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    obj. čís. 
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Transport

Střešní nosič lyží „McKinley“ 1, 2 
pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy, 
uzamykatelný (bez obr.)

     
obj. čís. 99000-990YT-106
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Adaptér  
pro připojení 7pólového konek-
toru do 13pólové zásuvky

    
obj. čís. 990E0-62J41-000 

Adaptér 
pro připojení 13pólového 
konektoru do 7pólové zásuvky 
(bez obr.)

    
obj. čís. 990E0-79J67-000

Elektrická sada 
pro tažné zařízení,  
7pólová, se směrovým světlem

    obj. čís. 990E0-62J37-000

pro tažné zařízení,  
13pólová, se směrovým světlem

    obj. čís. 990E0-62J38-000

pro tažné zařízení, 7pólová

    obj. čís. 990E0-62J39-000

pro tažné zařízení, 13pólová

    obj. čís. 990E0-62J40-000

Tažné zařízení 1 
odnímatelné, elektrickou sadu 
objednejte zvlášť. 
Věnujte, prosím, pozornost 
maximální dovolené hmotnosti 
přívěsu (v závislosti na motoru) 
Vašeho vozidla, více informací 
viz uživatelská příručka.

  obj. čís. 990E0-64J09-000

Tažné zařízení Grand Vitara  
s rezervou 1 
odnímatelné, elektrickou sadu 
objednejte zvlášť. 
Věnujte, prosím, pozornost 
maximální dovolené hmotnosti 
přívěsu (v závislosti na motoru) 
Vašeho vozidla, více informací 
viz uživatelská příručka.

  obj. čís. 990E0-64J38-000

Tažné zařízení Grand Vitara bez rezervy 1 
odnímatelné, elektrickou sadu objednejte zvlášť. 
Věnujte, prosím, pozornost maximální dovolené 
hmotnosti přívěsu (v závislosti na motoru) 
Vašeho vozidla, více informací viz uživatelská 
příručka.

 obj. čís. 990E0-64J52-000

20



1 Tažné zařízení nelze kombinovat se zadním krytem podvozku (obj. čís. 990E0-65J84-000). 
2 Věnujte prosím pozornost max.vertikálnímu zatížení 60 kg.

Verze Grand Vitara:    3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5

Transport
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Audio
a navigace

Stimulujte své smysly!

Navi CLARION MAP790

Specifikace:
širokoúhlý displej s kontaktní obrazovkou 4,3“, antireflexní obrazovka, integrovaný  
tuner RDS TMC (včetně antény), integrovaná funkce bluetooth, handsfree s mikrofonem,  
20kanálový přijímač GPS Sirf III, procesor 400 MHz, integrovaná paměť flash (2 GB, evropská 
verze), vstup pro paměťové karty SD/MMC do kapacity 4 GB, včetně zdokonaleného mon-
tážního držáku, akumulátor pro dobu plného provozu 4,5 hod., USB 2.0, Microsoft Windows 
CE.NET 5.0 Core-Version

Navigace:
extrémně rychlý výpočet trasy; interaktivní zobrazení map 3D s technologií smart zoom;  
realistické zobrazení měst, pamětihodností, mapy i s vyvýšeninami a mosty, vyhledávání  
cíle: adresa (PSČ, město, ulice, číslo domu), předchozí cíle, souřadnice, POI, oblíbené  
(domov/práce); nastavení trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomicky nejvýhodnější trasa; 
vyloučení: nezpevněné silnice, dálnice, trajekty, U-turns, silnice podléhající povolení k prů-
jezdu, silnice s mýtným

Pokrytí:
bezplatně uvolněné mapové podklady pro 43 zemí, hlasové navádění a zobrazení v 25 jazycích

Přehrávač MP3:
paměťové karty SD/MMC pro formáty MP3 a WMA, možnost přehrávání během navigace

Prohlížeč obrázků:
formát JPEG a BMP z paměťové karty SD/MMC.

    obj. čís. 990E0-59J51-000  

22



1 iPod® je registrovaná ochranná známka Apple Inc.

Verze Grand Vitara:     3dveřová, typ 1-3    5dveřová, typ 1-3    3dveřová, typ 4-5    5dveřová, typ 4-5

� �1!�&��"�C��!����D++���EF+ 
Přehrává CD a MP3, výstup 4x50 watt,  
soft-key ovládání, červené podsvícení tlačítek, 
bíle podsvícený display, odnímatelný čelní 
panel, přední AUX a USB vstup.
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� �1!�&��"�C��!����D��+���I1�+ 
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W, soft-key 
ovládání, červené podsvícení tlačítek, odní-
matelný čelní panel, přední AUX vstup. 
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� �1!�&��"�C��!����D��+���EF�+ 
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W, soft-key 
ovládání, červené podsvícení tlačítek, odní-
matelný čelní panel, přední AUX a USB vstup. 
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Adaptér iPod®1 Panasonic
vhodný pro výrobcem montovaný 
systém autorádia Panasonic

    obj. čís. 990E0-59J30-000

Sada reproduktorů 
2dílná, montáž dopředu a dozadu,  
dual cone, 65 W, frekvenční rozsah  
80–17 500 Hz, včetně ozvučnice.

    o������	. 

���(��+����

Sada vysokotónových reproduktorů  
65 W, 6 000 - 22 000 Hz, 2dílná, použitel-
ná pro přední dveře (bez obr.), pouze ve 
spojení se sadou reproduktorů

  obj. čís. 990E0-64J16-000

  obj. čís. 990E0-65J31-000 
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Suzuki doporučuje

SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 

tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki.cz

Váš partner Suzuki

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlastní 
vozidlo. Upozorňujeme důrazně na to, že pouze originální 
příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki prověřeno a 
povoleno. Požadované podmínky montáže je třeba hledat 
v příslušných návodech. Montáž a/nebo použití jiných dílů 
příslušenství může proto za určitých okolností negativně 
změnit vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho konstrukcí a tak 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Pro poškození, vzniklá 
použitím příslušenství, které není originálním příslušenstvím 
Suzuki, je jakékoli ručení ze strany společnosti Suzuki vy-
loučeno.

Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní infor-
mace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimořád-
nou výbavu.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze 
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhra-
zeny. 

Stav: březen 2011

obj. čís. katalogu: 99999-65J00-011


