Katalog
příslušenství

Více pro
vás.
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Více prostoru, vyšší úroveň designu, více bezpečnost
ních prvků a samozřejmě více doplňků. Pokud se nad
tím zamyslíte, tak v novém Suzuki Swiftu dostanete
všeho více. Ale jsou i věci, kterých bude méně;
a to starostí a obav, nákladů a exhalací. A to jsou
přesně ty argumenty, které dělají ze Swiftu Vašeho
nového favorita. Kdo se potom ubrání u tohoto vozu
superlativům?

Upozornění: Tato brožura se týká modelů Suzuki Swift od VIN kódu
TSMNZ######400001. Přesné informace obdržíte od svého partnera Suzuki.
Některé obrázky v této brožuře mohou zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství.
Pro přesnější informace o výbavě konkrétního vozidla kontaktujte prosím svého partnera Suzuki.
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Exteriér

Předveďte svůj styl.

Jak navenek jasně vyjádřit, že osoba uvnitř se vyzná a ví, jak cestovat stylově?
S doplňky exteriéru, které jsou hned na první pohled potěšením pro oči. Od
předního spoileru přes sportovní boční lišty až k zadnímu a střešnímu spoileru
je nabídka doplňků pro exteriér vozu navržena tak, aby probudila nejhlubší
emoce. A to jak emoce řidiče, tak emoce „obecenstva“.

Pro modely Suzuki Swift od VIN kódu TSMNZ######400001.
Ne v kombinaci s pevnými předními zástěrkami (díl č. přední 990E0-68L11-000) a pružnými předními zástěrkami (díl č. přední 990E0-68L13-000).
3
Ne v kombinaci s pevnými zadními zástěrkami (díl č. 990E0-68L12-000) a pružnými zadními zástěrkami (díl č. 990E0-68L14-000).
4
Ne v kombinaci s rozšířením blatníků (Obj. čís. 990E0-68L09-000 a 990E0-68L10-000).
5
Ne v kombinaci s tažným zařízením (Obj. čís. 990E0-68L43-000).

1

2

4

2 | Sada mlhových světlometů1
kompletní sada včetně rámečků
a el. kabeláže.
obj. čís. 990E0-60P51-000
3 | Chromová přední maska1
chromové provedení
1

2

obj. čís. 99000-99064-E1A

3

1 | Ozdobná lišta světlometu
dodejte svým světlometům
skutečnou eleganci, bez
základovéhonátěru, lze nalakovat
v barvě karoserie, dvoudílná sada
obj. čís. 99000-99013-A3L

4 | Přední spojler1,4
pro dynamičtější
a sportovnější vzhled, se
základovým nátěrem, lze
nalakovat v barvě karoserie,
dvoudílná sada

4

obj. čís. 990E0-60P02-000

5 | Sada bočních spojlerů2,4
pro dovršení dynamického
a sportovního vzhledu, se
základovým nátěrem, lze
nalakovat v barvě karoserie,
dvoudílná sada

5

obj. čís. 990E0-68L03-000

6

6 | Zadní spodní spojler3,4,5
pro dynamičtější a sportovnější
vzhled, se základovým nátěrem, lze
nalakovat v barvě karoserie nebo
dvěma odstíny
obj. čís. 990E0-68L04-000

5

Exteriér

7
7 | Střešní spojler
zdůrazní sportovní zadní část
Vašeho Swiftu, se základovým
nátěrem, lze nalakovat v barvě
karoserie
obj. čís. 990E0-68L05-000

Ne v kombinaci s předními spojlery (Part No. 990E0-68L03-000).
Ne v kombinaci s pevnými zástěrkami (díl č. přední 990E0-68L11-000 a zadní 990E0-68L12-000).
8
Ne v kombinaci s pružnými zástěrkami (díl č. přední 990E0-68L13-000 a zadní 990E0-68L14-000).
9
Ne v kombinaci s předním spojlerem (Obj. čís. 990E0-60P02-000).
10
Ne v kombinaci se zadním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L43-000).
6

7

6

8

9
9 | Sada rozšíření blatníků6,7,8,9,10
včetně prahů,
včetně bočních lišt, v černé barvě,
úplná sada pro jeden vůz

8 | Sada rozšíření blatníků6,7,8,9,10
v černé barvě, úplná sada
pro jeden vůz
obj. čís. 990E0-68L09-000

obj. čís. 990E0-68L10-000

10 | Lišta dveří zavazadlového prostoru
chrom design
obj. čís. 990E0-68L22-000
antracitový design
obj. čís. 990E0-68L22-001
10

7

Exteriér
Ujíždějte suverénně.
S ráfky z lehké slitiny jsou Vaše přání být jedinečným splněna. Rozmanitý design
vyhoví každému vkusu – od sportovního vzhledu přes klasiku až po eleganci.
Jejich společným rysem je výjimečná kvalita, kterou potvrdily komplexní testy.

11 | Hliníkový disk kola „Beat“
8ramenný design 5 × 15; vhodný
pro 175/65 R15; včetně krytu
náboje kola s logem Suzuki,
schválení ECE-R 124
		 stříbrný
		 obj. čís. 990E0-68L72-001
		 černý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L74-001
		 titan
		 obj. čís. 990E0-68L78-001
		 titan leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L79-001
11

8

13
13 | Hliníkový disk kola „“2Beat“
8ramenný design 5 × 15; vhodný
pro 175/65 R15; včetně krytu
náboje kola s logem Suzuki,
schválení ECE-R 124
		 černý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L84-000

12
12 | Hliníkový disk kola „Samba“11
8ramenný design 5 × 15; vhodný
pro 175/65 R15; včetně krytu náboje
kola s logem Suzuki,
schválení ECE-R 124
		 stříbrný
		 obj. čís. 990E0-68L82-000
		 matný černý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L83-000

11

K dispozici od listopadu 2013.

9

14
14 | Hliníkový disk kola „Anthra“
7ramenný design 6,5 × 16; vhodný
pro 185/55 R16; včetně krytu náboje
kola s logem Suzuki,
pouze pro pohon dvou kol
		 šedý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L77-000
		 černý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L73-000
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Exteriér
15

15 | Hliníkový disk kola „Star“
5ramenný dvojitý design 7 × 17; vhodný
pro 205/40 R17; včetně krytu náboje
kola s logem Suzuki,
pouze pro pohon dvou kol
		 stříbrný
		 obj. čís. 990E0-68L76-000

16

16 | Hliníkový disk kola „Chrono“12
8ramenný design 7 × 17; vhodný
pro 205/40 R17; včetně krytu náboje
kola s logem Suzuki,
pouze pro pohon dvou kol
		 černý leštěný
		 obj. čís. 990E0-68L71-000

12

Ne v kombinaci se zámky kol Sicustar (990E0-59J46-000).

11

17 | Hliníkový disk kola „Sun“
12ramenný design 7 × 17; vhodný
pro 205/40 R17; včetně krytu náboje
kola s logem Suzuki,
pouze pro pohon dvou kol
		 černý matný
		 obj. čís. 990E0-68L70-000
		 bílý
		 obj. čís. 990E0-68L80-000
		 stříbrný
		 obj. čís. 990E0-68L75-000
		 šedý metalický
		 Part No. 990E0-68L81-000

12

17

13

Nelze v kombinaci s disky kol „Chrono“ (990E0-68L71-000)

Exteriér
20

20 | Poklice kola „Wind“
pro 15ti palcový ocelový
disk, sada 4 kusů.
		 antracit
		 obj. čís. 990E0-86G38-000

18

19
18 | Poklice kola „Aruba“
pro 15ti palcový ocelový
disk, sada 4 kusů.

21

19 | Poklice kola „Wind“
pro 15ti palcový ocelový
disk, sada 4 kusů.

		 obj. čís. 990E0-68L71-CAP

		 stříbrný
		 stříbrný
		 obj. čís. 990E0-86G30-000 		 obj. čís. 990E0-86G37-000

22

21 | Kryt náboje kola „Red“
červené S na leštěném
podkladu, pouze pro AL
disk „Chrono“.

22 | Kryt šroubu kola
černý, 4dílná sada pro
jedno kolo

23 | Zámky kol „Sicustar“13
4dílná sada

		 obj. čís. 990E0-68L70-COV

		 obj. čís. 990E0-59J46-000
23

Informujte se prosím u svého místního partnera Suzuki o sezónní nabídce zimních kol.
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Interiér

Praktičnost a sportovní charakter
v jednom.
Individualita a praktičnost by měly jít ruku v ruce. Swift na to nezapomíná,
a proto ve svém interiéru nabízí i obrovskou příležitost tyto dvě vlastnosti
zkombinovat. Od obložení středové konzoly přes hlavici řadicí páky v různých
designech až po příslušenství, které podtrhuje funkčnost Swiftu společně s jeho
sportovním vzhledem: tato láskyplná pozornost věnovaná praktickým detailům
je také výrazem individuálního stylu.

1

2
2 | Obložení středové konzoly
ve stříbrné barvě, vylepšuje již
elegantnívzhled Vaší středové
konzoly

1 | Sportovní kryty pedálů – sada
hliníkový design, pro manuální
převodovky a levostranné řízení.
pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L93-000

pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-68L30-000

pohon čtyř kol
(vyobrazení je k pohonu dvou kol)
obj. čís. 990E0-68L93-001

3

3 | Sportovní volant
černá kůže se stříbrnými stehy
obj. čís. 990E0-61M91-000
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4

5

6

4 | Hlavice řadící páky
včetně černé kožené manžety
se stříbrnými stehy, pouze pro
manuální převodovku

6 | Hlavice řadící páky „Square“
včetně černé kožené manžety
se stříbrnými stehy, pouze pro
manuální převodovku

pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L36-000

modrá
obj. čís. 990E0-68L36-000

pohon čtyř kol
	(vyobrazení je k pohonu
dvou kol)
obj. čís. 990E0-68L36-001

šedá (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-68L36-GRY

5 | Hliníková hlavice řadící páky
včetně černé kožené manžety
s barevnými stehy, pouze pro
manuální převodovku
stříbrné prošití
obj. čís. 990E0-68L37-000
červené prošití
obj. čís. 990E0-68L37-RED

15

7

9
9 | Sada slunečních clon
v černé barvě, pro zadní boční okna a zadní okno, trojdílná sada
	pro 3dvéřový model
(na vyobrazení je 5dveřový model)
obj. čís. 990E0-68L19-000
		 pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L20-000
10 | Ramínko na šaty
pro upevnění na přední hlavovou opěrku, 1 kus
		 obj. čís. 990E0-79J89-000

8

8
10
7 | Středová loketní opěrka
se zásobníkem CD v odkládací
přihrádce, stříbrná.
obj. čís. 990E0-68L35-001
8 | Středová loketní opěrka
s odkládací přihrádkou,
černá.
obj. čís. 990E0-68L15-001
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Interiér

Jedinečný. Až do nejmenšího detailu.

11

12
11 | Zapalovač cigaret
 ohon dvou kol
p
obj. čís. 99KIT-68L00-LIG

12 | Popelník
černý
		 obj. čís. 89810-86G10-5PK

 ohon čtyř kol
p
obj. čís. 39400-59J00-000

13
13 | Chladnička
objem 21 litrů,
s upevněním ISOFIX

14

		 obj. čís. 990E0-64J23-000
14 | Chladnička
objem 15 litrů
		 obj. čís. 990E0-64J23-000
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Interiér

Velký vítěz i pro malé.

Pokud jde o bezpečnost, Swift s Vámi sdílí Vaši prozíravou starost o Vaše
děti na silnicích. Volba několika dětských autosedaček pro různé věkové
skupiny ve Vás zanechá stejný pocit pohody jako v batolatech na palubě.
A navíc díky praktickému připevnění pomocí bodů ISOFIX přichází bez
pečnost do Vašeho vozu rychle a jednoduše.

15
15
15 | Dětská sedačka „Baby Safe Plus“
dětská sedačka skupiny 0+ pro děti
s hmotností až 13 kg nebo do věku
přibližně 18 měsíců. Tato sedačka
je testována a přezkoušena
podle aktuálních bezpečnostních
standardů dětských sedaček
ECE R 44/04. 3bodová instalace
pomocí pásů sedačky ve vozidle,
zadní skořepina, optimální boční
ochrana proti nárazu, 5bodo
vé bezpečnostní pásy včetně
opěrky 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 airba
gem, nebo je nutné přední airbag
spolujezdce vypnout podle příručky
pro použití vozidla.
obj. čís. 990E0-59J37-000
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16
16
16 | Dětská sedačka „Kidfix“
skupina 2 a 3, pro děti od 15–36 kg.
Spojuje v sobě v součastnosti vyžadovaný
bezpečnostní standard ECE R44/24
s optimálním posezem a stabilitou.
Bezpečnost je zajištěna 3 bodovými
bezpečnostními pásy a ukotvením pomocí
úchytů ISOFIX. Výška ochrany hlavy je sta
vitelná do 11 pozic a opěradlo je nastavi
telné do úhlu sedadla vozu.
obj. čís. 990E0-59J25-001

17
17| Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“
17
dětská sedačka skupiny 1 pro děti
s hmotností od 9 do 18 kg nebo ve věku
od 8 měsíců do 3,5 roku. Tato sedačka
je testována a vyzkoušena podle aktuál
ních bezpečnostních standardů dětských
sedaček ECE R 44/04. Instalace je ve
vozidle provedena držákem ISOFIX pro
všechna vozidla Swift. Sedačka zajišťuje
optimální ochranu proti bočnímu nárazu,
má jedinečné nastavení sklonu vpřed,
jednoruční přestavení pro změnu ze
vzpřímené pozice do nakloněné pozice
nebo do pozice pro spánek, 5bodový
systém bezpečnostních pásů s nastavením
jedním tahem, zádové obložení snižující
zátěž v oblasti krku a hlavy. Komfortní
obložení je demontovatelné za účelem
čištění. Sedačka může být ve vozidle
umístěna i bez systému ISOFIX pomocí
3bodových bezpečnostních pásů vozidla.
obj. čís. 990E0-59J56-000

		Dětská autosedačka „Fair“14
tento zádržný systém je koncipován pro převoz dětí váhových kategorií od narození až po
18 kg, korespondující s přibližným věkem od 0 do 4 let. Autosedačky Fair splňují požadavky
normy ECE R 44/04. V kombinaci s platformou Fair může být sedačka upevněna na jakékoli
zadnísedadlo. Prosím objednávejte Fair platformu separátně.
17 | Dětská autosedačka „Fair“ Severní Evropa14
pro země: S, FIN, DK, EST, LV, LT.
		 Obj. čís. 990E0-68L01-003
19 | Dětská autosedačka „Fair“ Východní Evropa14
pro země: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY.
		 Obj. čís. 990E0-68L01-001
20 | Dětská autosedačka „Fair“ Střední Evropa14
pro země: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY.
		 Obj. čís. 990E0-68L01-002
21 | Platforma „Fair“
jsou zde 4 různá nastavení, s různými rozměry umožňujícími pokrytí většiny automobilového
trhu (segmenty A-B-C-D).
		 Obj. čís. 990E0-68L01-000

14

Pouze v kombinaci s platformou „Fair“ (obj.č. 990E0-68L01-000).

19

Interiér

Vstupte do něčeho speciálního!

22

23
22 | Osvětlení kliky dveří
vrhněte na kliky dveří svého vozu to
správné světlo, optické bílé LED osvětlení,
sada pro levé a pravé přední dveře
obj. čís. 99000-990B4-080
23 | Osvětlení podlahy
hezké a účinné osvětlení předního
prostorupro nohy, bílé LED osvětlení,
sada pro levou a pravou stranu
obj. čís. 99000-990B4-079

20

26 | Sada krytů prahů „Square“
stříbrné provedení s logem Swift,
vyrobenoz odolného termoplastu
		modrá, 2dílná, pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L26-BLU
		modrá, 4dílná, pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
obj. čís. 990E0-68L27-BLU

24 | Sada krytů prahů
design nerezové oceli, s logem Swift

		šedá, 2dílná, pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L26-GRY

		2dílná, pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L59-000

		šedá, 4dílná, pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
obj. čís. 990E0-68L27-GRY

		4dílná, pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L60-000

24

26

25
25 | Sada krytů prahů
pruhované provedení s logem Swift,
vyrobenoz odolného termoplastu
		2dílná, pro 3dvéřový model
(na vyobrazení je 5dvéřový model)
obj. čís. 990E0-68L59-000
		4dílná, pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L60-000
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27 | Sada textilních podlahových
rohoží ECO
plstěná, s logem Swift,
antracitová, 4dílná,
pro levostranné řízení,
pro manuální a automatickou
převodovku

29 | Sada pryžových koberečků
zvýšený okraj pro větší čistotu
prostoru pro nohy, čtyřdílná sada,
pro manuální a automatickou
převodovku

		obj. čís. 990E0-68L38-001

		pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-71LB0-000

27
28 | Sada textilních podlahových
rohoží DLX
velur, s logem Swift, antracitová,
4dílná, pro levostranné řízení,
pro manuální a automatickou
převodovku

28

29

		obj. čís. 990E0-68L39-000

30
30 | Sada koberečků „Square“
antracitové velurové koberečky
s nubukovou vazbou a modrými
a šedými stehy, bez loga Swift,
čtyřdílná sada, pro levostranné
řízení pro manuální a automatickou
převodovku
		modré a šedé prošití
obj. čís. 990E0-68L39-BLU
		šedé prošití (bez vybrazení)
obj. čís. 990E0-68L39-SIL

31 | Sada textilních podlahových rohoží
DLX „Red“
velur, bez loga Swift, nubuk
s červeným obšitím, 4dílná,
pro levostranné řízení,
pro manuální a automatickou
převodovku
		obj. čís. 990E0-68L39-RED
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31

32

32 | Podlážka do zavazadlového
prostoru „ECO“
antracitový plstěný kobereček.
Perfektníkombinace
s našimi sadami koberečků
a odolná ochrana pro váš zava
zadlový prostor, s logem Swift

33

		obj. čís. 990E0-68L40-000
33 | Vana zavazadlového prostoru
plast, s logem Suzuki,
protiskluzovýpovrch, vodotěsná,
se zvýšeným okrajem 5 cm.
		obj. čís. 990E0-68L16-000

34 | Úložný box – organizér
zavazadlového prostoru
přesně pasující do zav.pro
storu a při sklopení zadních
opěradel vytváří rovnou plochu,
dvířka boxu krytá kobercem,
nárazuvzdorný,z odolného
plastu.

34

		obj. čís. 990E0-68L21-000

36

35
35 | Kryt hrany zavazadlového
prostoru
chrání Vaše auto před škrábanci
při nakládání a vykládání věcí ze
zavazadlovéhoprostoru, design
nerezovéoceli
		obj. čís. 990E0-68L62-000
36 | Boční síťka do zavazadlového
prostoru
k bezpečnému uložení drobných
předmětů
		obj. čís. 990E0-68L34-000

23

Ochrana

Uchovejte jeho vzhled.

1
1 | Sada spodních krytů, přední a zadní15
dodá Vašemu Swiftu skutečný
offroadovývzhled, ve stříbrné barvě pro
přední i zadní část Vašeho vozu
	obj. čís. 990E0-68L47-000
2 | Spodní kryt, boční16
završuje offroadový vzhled, ve stříbrné
barvě, sada pro levou a pravou stranu
	obj. čís. 990E0-68L45-000

2

24

3 | Sada bočních ochranných lišt
černá, sada pro levou a pravou
stranu, možné je i lakování v barvě
karoserie
pro 3dvéřový model
	obj. čís. 990E0-68L07-000
pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
	obj. čís. 990E0-68L08-000

3

4 | Sada bočních ochranných lišt
se stříbrným proužkem, sada pro
levou a pravou stranu, možné je i
lakování v barvě karoserie
pro 3dvéřový model
	obj. čís. 990E0-62J84-000
pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
	obj. čís. 990E0-62J79-000

4

5 | Sada bočních ochranných lišt
černá, s logem Swift, sada pro levou
a pravou stranu, možné je i lakování
v barvě karoserie
pro 3dvéřový model
	obj. čís. 990E0-68L66-000
pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
	obj. čís. 990E0-68L67-000

5

 e v kombinaci s předním spoilerem (díl č. 990E0-60P02-000), zadním spoilerem (díl č. 990E0-68L04-000) a rozšířením blatníku (díl č. 990E0-68L09-000
N
a 990E0-68L10-000)
16
Ne v kombinaci s bočními lištami (díl č. 990E0-60P03-000) a rozšířením blatníku (díl č. 990E0-68L09-000 a 990E0-68L10-000)
15

25

6 | Sada ochranných lišt rohů
nárazníků
pro přední i zadní nárazník,
4dílná.
	obj. čís. 990E0-68L06-000

6

26

Ochrana

Vzhůru do světa. Bez obav.

Když na to přijde, vydrží Váš Swift i nešetrné zacházení. Ochranné doplňky
předcházejí škrábancům, nečistotám a jiným nepříjemnostem a přitom Vás
chrání před nevlídným počasím. Od dobrodružství v terénu po nájezdy do
obchodů, správná ochrana znamená vždy zábavnější jízdu.

7+8

7 | Sada deflektorů oken
pro přední okna, 2dílná
pro 3dvéřový model
	(na vyobrazení je 5dvéřový model)
obj. čís. 990E0-68L23-000
pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L24-000
8 | Sada deflektorů oken
pro zadní okna, 2dílná
jen pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L25-000
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Ochrana

28

9 | Sada lapačů nečistot 17, 18
plast, přední, lze lakovat do
barvy karoserie

10 | Sada lapačů nečistot 18, 19
plast, zadní, lze lakovat do
barvy karoserie

	obj. čís. 990E0-68L11-000

		obj. čís. 990E0-68L12-000

9

10

11

12
11 | Sada lapačů nečistot 17, 18
pryž, přední

12 | Sada lapačů nečistot 18, 19
pryž, zadní

		 obj. čís. 990E0-68L13-000

		obj. čís. 990E0-68L14-000

Ne v kombinaci se sadou bočních spojlerů (Obj. čís. 990E0-68L03-000).
Ne v kombinaci se zadním spodním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L04-000).
19
Ne v kombinaci se sadou rozšíření blatníků (Obj. čís. 990E0-68L09-000 a 990E0-68L10-000).
17
18

29

Ochrana

13
13 | G3 – ochrana laku (sada)20
ideální ochrana laku od střechy
po kola. Kontaktujte svého
dealera o podrobnostech...
		 obj. čís. 990E0-GLASC-OAT

30

20

Ne pro kožené čalounění.

14 | Ochranný potah pro domácí
mazlíčky
na zadní sedadla
		 obj. čís. 990E0-79J44-000

14
15

16
15 | Autoalarm
pro modely s klíčkovým
a bezklíčkovým startováním
		 obj. čís. 990E0-68L46-010
16 | Dešťový senzor
ovládá zcela automaticky
stěrače čelního skla, od
nejvhodnějšího cyklování až
po první stupeň nepřetržitého
stírání
		 obj. čís. 990E0-65J81-000

17

18
17 | Parkovací čidlo vpředu
sada čtyř nalakovatelných čidel
a piezo bzučák

18 | Parkovací čidlo vpředu
sada čtyř nalakovatelných čidel
a piezo bzučák

		 obj. čís. 990E0-68L55-000

		 obj. čís. 990E0-68L53-015
 arkovací čidlo vzadu21
P
sada čtyř nalakovatelných čidel
a piezo bzučák
		 obj. čís. 990E0-68L53-Colour
21

Není k dostání ve všech barvách karoserie. Informujte se prosím u svého místního partnera Suzuki.
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Ochrana
20 | Lékárnička
splňuje normu DIN 13164, sada
obsahuje lékárničku, reflexní
vestu a výstražný trojúhelník
		
obj. čís. 990E0-65J79-000

19

20

19 | Sada lakovacích tužek
		
superior white
		 obj. čís. 99000-10315-26U
		 bright red
		 obj. čís. 99000-10315-ZCF
		 cool white pearl metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZNL
		 cosmic black pearl metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZCE
		 silky silver metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZCC
		 galactic grey metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZCD
		 sunburst yellow metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZUN
		 boost blue pearl metallic 3
		 obj. čís. 99000-10415-ZUM
		 bison brown pearl metallic
		 obj. čís. 99000-10415-ZUC

21

22
21 | Filtr pachů a nečistot
filtruje prach, pyly, písek,
roztoče, nepříjemné pachy
zvenku a uvnitř vozu a jiné
nečistoty ve vzduchu
(ilustrační obrázek)

22 | Nabíječka akumulátoru
údržba a testování pro 12V
akumulátory, optimalizuje
výkon a životnost akumulátoru
		 obj. čís. 990E0-OPTIM-CAR

		pohon dvou kol
obj. čís. 99000-990C5-A01
		pohon čtyř kol
obj. čís. 99000-990C5-A03
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Transport
1

1 | Základní střešní nosič
oválná hliníková trubka, fixace
přímo do střechy (T-drážky),
max. zatížení střechy: 50 kg.
obj. čís. 990E0-68L33-000

2 | Úložný vak na střešní nosič
černý s velkým logem Suzuki, na
střešní nosič
obj. čís. 990E0-79J91-000
2

3
3 | Střešní nosič lyží „MCKINLEY“
pro 4 páry lyží nebo
2 snowboardy, uzamykatelný,
max. zatížení střechy: 50 kg.
obj. čís. 99000-990YT-106

34

Převezte ten náklad.
Váš Suzuki Swift je potěšen, že při Vašich víkendových cestách i dovolených může na
svých ramenou převézt více než jen svůj díl. To znamená, že ve svém volném čase si
můžete libovat ve svém „vlastním prostoru“. Váš Suzuki Swift je se svou komplexní
nabídkou praktických a univerzálních přepravních řešení stejným důvěryhodným
partnerem na mimořádných cestách jako při každodenním používání.

4 | Střešní box „CERTO 460“22
dodatečná fixace do T-drážky
není povinná. Oboustranně
otevíratelný, objem 440 l,
192 × 82 × 42 cm, max. zatížení
střechy: 50 kg.
obj. čís. 990E0-59J43-000

4

5

6
5 | Střešní nosič lyží „EVEREST“22
pro 6 párů lyží nebo
4 snowboardy, uzamykatelný,
max. zatížení střechy: 50 kg.
obj. čís. 99000-990YT-107

22

Pouze v kombinaci se základním střešním nosičem.

7
5 | Střešní nosič jízdních kol
„GIRO AF“22
pro transport kompletního
jízdního kola, max. zatížení
střechy: 50 kg.
obj. čís. 990E0-59J20-000

5 | Střešní nosič jízdních kol
„GIRO SPEED“22
pro transport jízdního kola
s demontovaným předním
kolem., max. zatížení střechy:
50 kg.
obj. čís. 990E0-59J21-000
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Transport

Tažná síla připravena.

8

9
8 | Zadní nosič jízdních kol „Strada“
montáž na tažné zařízení, pro dvě
kola, hliníkové nosníky, uzamykatelný,
pouze v kombinaci s tažným zařízením.
Dodržujte prosím max. svislé zatížení
60kg. Další informace naleznete
v uživatelské příručce.
obj. čís. 990E0-59J22-000

9 | Rozšíření zadního nosiče kol
pro třetí kolo, uzamykatelné,
pouze v kombinaci se zadním
nosičem jízdních kol
(díl č. 990E0-59J22-000).
	Dodržujte prosím max. svislé
zatížení 60 kg. Další informace
naleznete v uživatelské příručce.
obj. čís. 990E0-59J22-001

36

22

Ne v kombinace se zadním spoilerem (díl č. 990E0-68L04-000) a sadou spodních krytů (díl č. 990E0-68L47-000)

10 | Tažné zařízení odnímatelné23
Elektrickou sadu objednejte prosím
samostatně. Dodržujte prosím max.
svislé zatížení 60 kg a maximální
tažnou kapacitu nebrzděného přívěsu
AT 200kg, MT 400 kg a brzděného
přívěsu AT 200kg, MT diesel 900kg,
MT benzin 1000kg. Další informace
naleznetev uživatelské příručce.
		
pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L43-000

10, 13–15
11

11 | Adaptér
propřipojení 7pólového
konektoru do 13pólové zásuvky.
		
obj. čís. 990E0-62J41-000

		pohon čtyř kol
obj. čís. 990E0-68L42-000

13 | Elektrická sada
7polová se směrovým světlem
		
pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L64-000
		pohon čtyř kol
obj. čís. 990E0-68L58-000
14 | Elektrická sada
13polová se směrovým světlem
		
pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L65-000
		pohon čtyř kol
obj. čís. 990E0-68L61-000

12

12 | Adaptér
pro připojení 13pólového
konektoru do 7pólové zásuvky.
		
obj. čís. 990E0-79J67-000

15 | Elektrická sada
7polová bez směrového světla
		
obj. čís. 990E0-68L63-000
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Navigace
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1

1 |	Pioneer AVIC-F50BT
Mistr zábavy a navigace.

Multimédia
n AM/FM rádio

	Tento systém AVIC spojuje komponenty audiosystému
s profesionálním zvukem a 7" dotykový displej WVGA multitouch. To je zárukou úžasu cestujících. Bude bavit cestující na
předních i zadních sedadlech, připojí se téměř k čemukoli
a naviguje Vás k cíli.

n

 řehrává AHA Radio z iPhonu®24 nebo telefonu se systémem
P
Android (nezbytný je doplňkový kabel pro iPhone®24 5 nebo
Android)

n

Přehrávání SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

Klíčové funkce zahrnují:

n

Přehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, MP3, WMA, AAC

Navigace
n Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,7 milionu kilometrů
silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace
nejvýznamnějších orientačních bodů.

n

 římé ovládání zvuku a videa iPhone®24/iPod®24/iPod Touch®24
P
(iPhone®24 4/4S/5 přes doplňkový kabel)

n

 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI
C
(nezbytný je doplňkový kabel )

n

Další AV zařízení prostřednictvím 2 zadních AUX vstupů

n

9,2 milionu předinstalovaných POI.

n

T ext-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší
dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC)
v 18 jazycích.

n

 lasové ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely sloužící
H
k ovládání velkého počtu funkcí navigace, Bluetooth®15
a audiosystému.

Telefony
n Přenos telefonního seznamu
n

 loží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000
U
kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu
Bluetooth®25.

n

Včetně externího mikrofonu.

obj. čís. 990E0-59J40-F50
Základní montážní sada
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.
obj. čís. 990E0-59J18-KT8
Objednejte si prosím také následující náhradní díly:
Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:
Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1×)
Šrouby:
obj. čís. 03541-0516A-000 (4×)
Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:
Držáky:
obj. čís. 39321-61M10-000 (1×) a 39322-61M10-000 (1×)

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky
společnosti Apple Inc.
25
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
24

39

2

2 |	Pioneer AVIC-F950DAB26
Plnohodnotný navigační, zábavní a komunikační
systém s 6,1" (15,5cm) dotykovým displejem WVGA multitouch. Užívejte si nerušený příjem rádia díky vestavěnému
DAB/DAB+.

Multimédia
n Přehrává rádio DAB+, tuner RDS AM/FM s 24 předvolbami
n

AHA radio z iPhonu®24 nebo telefonu se systémem Android

n

Přehrávání Micro SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

Klíčové funkce zahrnují:

n

Navigace
n Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,4 milionu kilometrů
silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace
nejvýznamnějších orientačních bodů.

 řehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, Xvid, MP3,
P
WMA, AAC

n

Přímé ovládání zvuku a videa iPhone®24/iPod®24/iPod Touch®24

n

 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI
C
(nezbytný je doplňkový kabel )

n

Další AV zařízení prostřednictvím 2 zadních AUX vstupů

n 9
 ,2
n

milionu předinstalovaných POI.

T ext-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší
dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC)
v 18 jazycích.

n H
 lasové

ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely
sloužící k ovládání velkého počtu funkcí navigace,
Bluetooth®25 a audiosystému.

Telefony
n Přenos telefonního seznamu
n

 loží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000
U
kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu
Bluetooth®25.

n

Včetně externího mikrofonu.

obj. čís. 990E0-59J40-DAB

Základní montážní sada
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.
obj. čís. 990E0-59J18-KT8
Objednejte si prosím také následující náhradní díly:
Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:
Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1×)
Šrouby:
obj. čís. 03541-0516A-000 (4×)
Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:
Držáky:
obj. čís. 39321-61M10-000 (1×) a 39322-61M10-000 (1×)
Anténa DAB+
obj. čís. 990E0-59J54-DAB
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3

3 |	Pioneer AVIC- F950BT
	6,1" (15,5cm) dotykový displej WVGA multi-touch je možno
přizpůsobit Vašim osobním požadavkům a Advanced App
Mode Vám umožňuje přístup k neustále se rozšiřujícím apli
kacím kompatibilním s iPod touch®24/iPhone®24 4/4S/5 přímo
z palubní desky Vašeho vozidla.
Klíčové funkce zahrnují:
Navigace
n Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,4 milionu kilometrů
silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace
nejvýznamnějších orientačních bodů.
n

9,2 milionu předinstalovaných POI.

n

T ext-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší
dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC)
v 18 jazycích.

n

 lasové ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely
H
sloužící k ovládání velkého počtu funkcí navigace,
Bluetooth®25 a audiosystému.

Multimédia
n Přehrává tuner RDS AM/FM s 24 předvolbami
n

AHA radio z iPhonu nebo telefonu se systémem Android

n

Přehrávání Micro SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

n

 řehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, Xvid, MP3,
P
WMA, AAC

n

Přímé ovládání zvuku a videa iPhone®24/iPod®24/iPod Touch®24

n

 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI /
C
komponentního videa

Telefony
n Přenos telefonního seznamu
n

 loží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000
U
kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu
Bluetooth®25.

n

Včetně externího mikrofonu.
obj. čís. 990E0-59J40-950

Základní montážní sada
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.
obj. čís. 990E0-59J18-KT8
Objednejte si prosím také následující náhradní díly:
Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:
Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1×)
Šrouby:
obj. čís. 03541-0516A-000 (4×)
Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:
Držáky:
obj. čís. 39321-61M10-000 (1×) and 39322-61M10-000 (1×)

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky
společnosti Apple Inc.
25
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
26
Anténa DAB+ musí být navíc objednána samostatně.
24 

Nezapomeňte prosím: pravidelně provádějte aktualizaci navigace a rádia.
Výrobky se mohou lišit od informací o výrobku v tomto prospektu.
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4

4 | Zadní kamera
umožňuje jasný výhled za vůz
při couvání.Pouze v kombinaci
s navigačními systémy Pioneer AVIC
obj. čís. 990E0-59J12-KAM
5 | Kabel adaptéru iPhone®24
pro iPhone®24 5, vyhovuje AVIC
navigačním systémům F50BT, F950BT
a F950DAB
obj. čís. 990E0-59J40-202

42

6 | Kabel adaptéru Android
pro chytré telefony s operačním
systémem Android, vyhovuje AVIC
navigačním systémům F50BT, F950BT
a F950DAB
obj. čís. 990E0-59J40-200
7 | Kabel adaptéru iPod®24
pro všechny navigační systémy AVIC
(bez obrázku)
obj. čís. 990E0-59J41-POD

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

24 

8

9

8 | Pioneer CD tuner DEH-150MP
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3,
WMA a WAV. Další audiozařízení lze připojit přes vstup Aux-In na čelním
panelu. Výstupní výkon 4 x 50 W, výstup RCA, Radio Data System (RDS)
a odnímatelný čelní panel.
obj. čís. 990E0-59J54-150

9 |	Pioneer CD tuner DEH-1500UB
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3,
WMA a WAV, ale také z přenosných zařízení jako například USB flash
disk. Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux-In,
výstup RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný čelní panel.
obj. čís. 990E0-59J54-245

10 | Pioneer CD tuner DEH-X3500UI
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3,
WMA a WAV, ale také z přenosných zařízení jako například
iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony se systémem Android nebo USB
flash disk. Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux10
In, výstup RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný čelní panel.
Vícebarevný displej RGB může být přizpůsoben osvětlení ve vozidle
nebo může používat efekty pomocí funkce MIXTRAX EZ. MIXTRAX EZ
vytváří z Vaší hudby nepřetržité mixy v klubovém stylu a osvětluje
palubní desku barevnými efekty vycházejícími z rytmu a nálady každé
skladby.
obj. čís. 990E0-59J54-350
11 | Pioneer CD tuner DEH-X6500DAB16
Vestavěný tuner DAB+ s funkcí časového posuvu Vám zpřístupní
tisíce rádiových stanic. Přehrává samozřejmě hudbu z tradičních
CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3, WMA a WAV, ale také z
přenosných zařízení jako například iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony
11
se systémem Android nebo USB flash disk. Má vestavěný zesilovač
MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux-In, výstup RCA, Radio Data System
(RDS) a odnímatelný čelní panel. Vícebarevný displej RGB může být
přizpůsoben osvětlení ve vozidle nebo může používat efekty pomocí
funkce MIXTRAX EZ. MIXTRAX EZ vytváří z Vaší hudby nepřetržité mixy
v klubovém stylu a osvětluje palubní desku barevnými efekty vycháze
jícími z rytmu a nálady každé skladby.
obj. čís. 990E0-59J54-650
12 | Anténa DAB+
pro Pioneer tuner DEH-X6500DAB
obj. čís. 990E0-59J54-DAB
13 |	Pioneer tuner MVH-150UI
Tento tuner Vám přináší velký akustický výkon a vysokou kvalitu zvuku
s minimálním zkreslením. Je určen výhradně k přehrávání hudby
z přenosných zařízení jako iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony se
systémem Android nebo USB flash disk, včetně souborů MP3, WMA,
WAV, je vybaven vestavěným zesilovačem MOSFET 4 x 50 W, předním
vstupem Aux-In, výstupem RCA, Radio Data System (RDS) a odníma
13
telným čelním panelem.
		 obj. čís. 990E0-59J54-450

Následující díly si prosím objednejte navíc:
pro vozy se sériovým rádiem: montážní sada: díl č. 990E0-59J55-KIT (1×),
pro vozy bez sériového rádia: montážní sada: díl č. 990E0-59J54-KIT (1×)
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Audio a

Navigace
14

15
14 |	Bluetooth®25 systém
Parrot MKi9200
hands free systém Bluetooth®25
v2.0+ ERD s plnobarevným TFT
LCD displayem a s konektory iPod
(od 5. generace), USB a AUX
vstupy. Přehrávání hudby ze
zařízení podporující A2DP profil.
Výstup přes repro automobilu. Se
slotem na SD a SD-HC kartu.
objednávejte s kabelovou
přípojkou MKi.

16
15 |	Bluetooth®25 systém
Parrot MKi9100
hands free systém Bluetooth®25
v2.0+ ERD (iPod®14, USB and Line
in). Přehrávání hudby ze zařízení
podporující A2DP. Výstup přes
repro automobilu. OLED-Display
(82 x 32 x 14 mm). Včetně
kabelové sady. objednávejte
s kabelovou přípojkou MKi.

16 |	Bluetooth®15 system
Parrot MKi9000
hands free systém Bluetooth®25
v2.0+ ERD. Bez displaye, bezdrá
tové ovládání možno umístit na
volant. Přehrávání hudby ze
zařízení podporující A2DP. Výstup
přes repro automobilu. Včetně
kabelové sady. objednávejte
s kabelovou přípojkou MKi.

		
obj. čís. 990E0-59J35-KIT

		
obj. čís. 990E0-59J34-KIT

		
obj. čís. 990E0-59J33-KIT

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

24 
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25

17

17 |	Hi-Fi reproduktory
dvou-pásmové, montáž dopředu
a dozadu, 65 W, frekvenční rozsah
80–17 500 Hz, včetně ozvučnice.
		
obj. čís. 990E0-62J32-000
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1
1 | Značka S Suzuki
sada pro levou a pravou stranu,
pouze pro třídveřový model
	červený
obj. čís. 990E0-68L96-003
	bílý
obj. čís. 990E0-68L96-004

2 | Pruhovaný dekor
černý dvojitý pruh od předního
nárazníku, přes kapotu a střechu
k víku zavazadlového prostoru
a zadnímu nárazníku
	obj. čís. 990E0-68L95-013
2
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Design
Čisté vizuální sdělení.
Více závodních vibrací nebo více dekorativního stylu – výběr je jen na Vás.
Ukažte kdo jste na první pohled. A to kam zrovna směřujete přední maskou.

3 | Dekor „Fantasy“
květinový dekor v šedé barvě,
ladí perfektně v kombinaci
s dekorem „Butterfly“ (díl č.
990E0-68L90-001), pětidílná sada
(po dvou kusech na jednu stranu
a jeden na zadní stranu)
	obj. čís. 990E0-68L90-000
4 | Dekor „Butterfly“
barevný přechod od šedé
po světle modrou, ladí perfektně
v kombinaci s dekorem „Fantasy“
(díl č. 990E0-68L90-000),
pětidílná sada (dva velcí
a tři malí motýli)
	obj. čís. 990E0-68L90-001

3+4
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X-ITE
Umění odlišnosti.

48

Být odlišný je tak vzrušující. Pro Vás i pro ty kolem Vás. Nové
výrobky Swift X-ITE jsou právě pro ty, kteří chtějí svůj Swift
okořenit a maximálně ho odlišit. Tato řada příslušenství byla
vyvinuta značkou Suzuki pro vozy Swift a nabízí všechno, co
potřebujete, abyste si vytvořili svůj jedinečný podpis Swift.
Opravdu není žádný Swift jako ten Váš!

1

1 | Dekor „X-ITE“
antracitová barva

2

	jen pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L96-XTA
2 | Dekor „X-ITE“
matná černá
	pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L96-XTB
	pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L97-XTB

3

3 | Dekor „X-ITE“
bílá cool perleťová metalická

4

	pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L96-XTW
	pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L97-XTW
4 | Dekor „X-ITE“
červená ablaze perleťová
metalická
	pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L96-XTR
	pro 5dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L97-XTR
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5

6
5 | Ráfek z lehké slitiny „X-ITE“
7 J × 17"
matná černá, 12paprskový
design, vhodné pro pneumatiky
205 / 40 R 17, včetně šroubů,
matných černých krytů kolových
šroubů a matné černé středové
krytky se stříbrným logem X-ITE,
pouze pro vozy s pohonem dvou
kol
	obj. čís. 990E0-68L70-XTB

7
6 | Ráfek z lehké slitiny „X-ITE“
7 J × 17"
matná černá, 12paprskový
design, vhodné pro pneumatiky
205 / 40 R17, včetně šroubů,
matných černých krytů kolo
vých šroubů a červené ablaze
perleťové metalické středové
krytky se stříbrným logem X-ITE,
pouze pro vozy s pohonem dvou
kol
	obj. čís. 990E0-68L70-XTR

7 | Ráfek z lehké slitiny „X-ITE“
7 J × 17"
matná černá, 12paprskový
design, vhodné pro pneumatiky
205 / 40 R17, včetně šroubů,
matných černých krytů kolových
šroubů a bílé cool perleťové
metalické středové krytky se
stříbrným logem X-ITE, pouze
pro vozy s pohonem dvou kol
	obj. čís. 990E0-68L70-XTW

8
8 | Hlavice řadicí páky „X-ITE“
s vyrytým logem X-ITE, včetně
černé kožené manžety se
stříbrnými stehy, pouze pro
manuální převodovku
	pohon dvou kol
obj. čís. 990E0-68L37-XTE
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9

9 | Klíčenka „X-ITE“
pro klíč Swiftu
s bezklíčovým vstupem,
jeden kus
	černý
obj. čís. 990E0-68L98-XTB
	červená ablaze perleťová
metalická
obj. čís. 990E0-68L98-XTR
	bílá cool perleťová
metalická
obj. čís. 990E0-68L98-XTW

10 | Ochrana prahu dveří „X-ITE“
leštěná nerezová ocel, dvoudílná sada
11 | Sada koberečků „X-ITE“
černé velurové koberečky s logem X-ITE,
s nubukovou vazbou a šedými stehy,
čtyřdílná sada, pro levostranné řízení pro
manuální a automatickou převodovku

		pro 3dvéřový model
obj. čís. 990E0-68L59-XTE
		pro 5dvéřový model
(na vyobrazení je 3dvéřový model)
obj. čís. 990E0-68L60-XTE
10

		obj. čís. 990E0-68L39-XTE
11
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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 vyloučeno.
Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní informace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimořádnou výbavu

Suzuki is more than
automobile.

Automobile, motorbike and marine –
100 years of innovation. Visit our
homepage via QR-code and learn more
about Suzuki – way of life.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pou
ze k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem
vyhrazeny.
Stav: září 2013

Váš partner Suzuki

SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7,
tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz
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obj čís. katalogu: 99999-68L50-013

