Katalog
příslušenství
1

Přivlastněte
si ji.
2

Viděli jste ji, zvolili jste barvu, tím to však nekončí. Díky fantastické řadě doplňků pro exteriér
i interiér může Vitara vyjadřovat Vaši osobnost. Milujete technologii pohonu všech čtyř
kol ALLGRIP a pokročilou výbavu. Ale vždy tu je něco navíc, čím můžete dodat Vitaře punc
jedinečnosti – proměnit ji ve Vaši vlastní Vitaru.

www.suzuki.cz

Některé obrázky v této brožuře mohou zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství.
Pro přesnější informace o výbavě konkrétního vozidla kontaktujte prosím svého partnera Suzuki.

3

Personalizace
Urban design

Vozidla s pohonem všech čtyř kol se již nepohybují jen po pouštích a horách.
Technologie, které tato vozidla využívají pro dokonalou přilnavost a pohyb
v nerovném terénu, mění Vitaru v ideální vůz do města. Pro doplnění jsme přidali
spoustu příslušenství a možností úprav, aby Vaše Vitara ve městě skutečně vyčnívala.

4

1 |	Sada rámečků světel pro denní svícení
chromovaná
sada dvou kusů

2 |	Boční ochranné lišty
chrom/černá
sada pro levou a pravou stranu

obj. čís. 990E0-54P10-CFB

1

obj. čís. 990E0-54P08-CSM

2

3
3 |	Střešní spojler
v barvě Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)
	obj. čís. 990E0-54P05-ZCE
Bez ilustrace
	Střešní spojler
v barvě Superior White (26U)
	obj. čís. 990E0-54P05-26U

	
v barvě Silky Silver
Metallic (ZCC)
obj. čís. 990E0-54P05-ZCC
	
v barvě Galactic Grey
Metallic (ZCD)
obj. čís. 990E0-54P05-ZCD
v barvě Cool White Pearl (ZNL)
obj. čís. 990E0-54P05-ZNL

	
v barvě Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
obj. čís. 990E0-54P05-ZQN

5

1

2 |	Boční ochranné lišty
černé, sada pro levou a pravou
stranu, lze nalakovat v barvě karosérie

obj. čís. 990E0-54P44-000

3 |	Zadní ochranný kryt nárazníku
ve stříbrné/černé barvě

obj. čís. 990E0-54P07-000

obj. čís. 990E0-54P47-000

3

2

5

4
4 |	Ochranný kryt hrany úložného prostoru,
černý, vyrobený z odolného
termoplastu
obj. čís. 990E0-54P51-000

6

1 |	Přední ochranný kryt nárazníku
ve stříbrné/černé barvě,
nahrazuje díl z výroby

5 |	Sada rámečků světel pro denní
svícení
černá, sada dvou kusů
obj. čís. 990E0-54P10-000

Personalizace
Outdoor design

Vitara se zrodila v divočině. Právě zde se naučila přimknout se k vozovce a vyrovnat se se všemi nástrahami přírody. A nezapomněla, odkud vzešla. Výrazné
konstrukční prvky umožňují vozidlu předvést své offroadové kořeny, přitom se
za ním budou stále otáčet lidé ve městě.

7

Personalizace
Nejenže Vitara vyčnívá z davu, můžete si ji upravit přesně podle svého vkusu.
Ať už jde o exteriér, interiér nebo oboje, existuje široká škála příslušenství, díky
němuž nejsou žádné dvě Vitary stejné.

Exteriér

1

2

Bílá verze1
1 |	Mřížka chladiče
v barvě Superior White (26U)
obj. čís. 990E0-54P70-26U


2 |	Ozdobná lišta
v barvě Superior White (26U)
	obj. čís. 990E0-54P71-26U

3

4

Černá verze1
3 |	Ozdobná lišta
v barvě Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)

4 |	Mřížka chladiče
v barvě Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)

obj. čís. 990E0-54P71-ZCE

obj. čís. 990E0-54P70-ZCE

	



1

8

Platí pouze pro verze Premium a Elegance

Obložení interiéru

5 |	Klavírní černá verze

5

	Přístrojová deska
sada dvou kusů, nalakovaných barvou
Piano Black (0CE)
	pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-0CE
	pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-0CE
	Ozdobné kroužky výdechu klimatizace2
sada šesti kusů, v barvě Piano Black (0CE)
obj. čís. 990E0-54P74-0CE

6

6 |	Oranžová verze
	Přístrojová deska
sada dvou kusů, v barvě Horizon
Orange Metallic (ZQP)
	pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-ZQP
	pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-ZQP
7 |	Emblém ALLGRIP
pro vozy se systémem AllGrip

 zdobné kroužky výdechu klimatizace2
O
sada šesti kusů, v barvě Horizon Orange
Metallic (ZQP)
obj. čís. 990E0-54P74CE

obj. čís. 990E0-54P79-GRP

7
8

8 |	Tyrkysová verze
	Přístrojová deska
sada dvou kusů, v barvě Atlantis
Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
	pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-ZQN
	pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-ZQN

9

Ozdobné kroužky výdechu klimatizace2
sada šesti kusů v barvě Atlantis
Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
obj. čís. 990E0-54P74-ZQN
9 |	Bílá verze
	Přístrojová deska
sada dvou kusů, nalakovaných barvou
Superior White (26U)
	pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-26U
	pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-26U

Interiérové hodiny
9

9 |	Centrální hodiny
s karbonovým pozadím
bez ozdobného kroužku
	obj. čís. 99000-99053-CL1
s ozdobným kroužkem

Ozdobné kroužky výdechu klimatizace2
sada šesti kusů, v barvě Superior White (26U)
obj. čís. 990E0-54P74-26CE

10

10 | Centrální hodiny Kanji
bez ozdobného kroužku
obj. čís. 99000-99053-CL2
	s ozdobným kroužkem
obj. čís. 99000-99053RCL2

	obj. čís. 99000-99053RCL1

2

Sada obsahuje pět kroužků pro klimatizaci a jeden pro centrální hodiny

9

Exteriér
Vitara již má skvělý vzhled a výrazné křivky. Ale nyní můžete tento vzhled
zdůraznit stylovými a funkčními doplňky.

1 |	Zadní ochranný kryt
nárazníku
v černé/stříbrné,
nahrazuje díl z výroby
obj. čís. 990E0-54P47-000

10

1

2

3

2 |	Střešní spojler
v barvě Cosmic Black Pearl
Metallic (ZCE)

v barvě Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

	obj. čís. 990E0-54P05-ZCE

v barvě Galactic Grey Metallic (ZCD)

obj. čís. 990E0-54P05-ZCC

obj. čís. 990E0-54P05-ZCD

3 |	Střešní spojler
v barvě Superior White (26U)

v barvě Cool White Pearl (ZNL)

	obj. čís. 990E0-54P05-26U

obj. čís. 990E0-54P05-ZNL

Bez ilustrace
v barvě Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

z ákladní barva, lze nalakovat v barvě
karosérie

obj. čís. 990E0-54P05-ZQN

obj. čís. 990E0-54P05-000

4 |	Přední ochranný kryt nárazníku
ve stříbrné/černé barvě,
nahrazuje díl z výroby

5 |	Přední kryt nárazníku – malý
ve stříbrné/černé barvě

obj. čís. 990E0-54P44-000

obj. čís. 990E0-54P45-000

4

5

6 |	Sada rozšíření blatníků
černá, kompletní sada pro
jeden vůz
obj. čís. 990E0-54P09-000

6
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7 |	Ozdobné rámečky
zadních světel
chrom, sada čtyř kusů

7

obj. čís. 990E0-54P28-CTB

8 |	Zadní ozdobná lišta
chromovaná
obj. čís. 990E0-54P22-000

8

9
9 |	Kryt madla dveří
chromovaný, sada všech čtyř madel,
pouze pro vozidla s bezklíčovým odemykáním
obj. čís. 990E0-61M44-000
	| Kryt madla dveří
chromovaný, sada všech čtyř madel,
pouze pro vozidla bez bezklíčového
odemykání
obj. čís. 990E0-61M45-000
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Exteriér
11 |	Sada rámečků světel pro denní svícení - malá
chrom, sada dvou kusů

10 |	Sada rámečků světel pro denní svícení
černá, sada dvou kusů

obj. čís. 990E0-54P10-CFB

	obj. čís. 990E0-54P10-000

10

11

12

12 |	Dekorativní sada „Žirafa“
černý dekor na A sloupek,
boční okraj střechy a C sloupek
obj. čís. 990E0-54P95-000

14 |	LED osvětlení
po otevření předních dveří se oblast
pod předními dveřmi vozidla osvětlí
a napomáhá cestujícím nalézt cestu
obj. čís. 99000-990B4-132

13

14

13 |	Sada žárovek s chromovým
povrchem do směrových
světel
sada 2 žárovek 12V 21W
(PY21W)
obj. čís. 990E0-61M01-000

13

Exteriér
Nic nevylepší vzhled Vaší Vitary více než skvělá sada kol. Někdo volí hliník, jiný
černou barvu, další leštěný vzhled a někdo zase matný. Ať už zvolíte cokoli, máme
kola, která si zamilujete – a fantastický vůz, který na nich jezdí.

15

15 |	Hliníkový disk kola „Mojave“
6,5 J × 17" vhodný pro
pneumatiky 215/55 R17,
včetně krytu centrálního
náboje s logem Suzuki,
homologace ECE-R 124
černý leštěný
obj. čís. 43210-54PU0-0SP
	stříbrný
obj. čís. 43210-54PS0-0KS

16 |	Hliníkový disk kola „Gobi“
6,5 J × 16" vhodný pro
pneumatiky 215/60 R16,
včetně krytu centrálního
náboje s logem Suzuki,
homologace ECE-R 124

16

černý leštěný
	obj. čís. 43210-54PR0-0SP
	
stříbrný
obj. čís. 43210-54PQ0-0KS

17

17 |	Hliníkový disk kola „Misti“
6,5 J × 17“ vhodný pro
pneumatiky 215/55 R17,
včetně krytu centrálního
náboje s logem Suzuki,
homologace ECE-R 124
	stříbrný
obj. čís. 990E0-61M75-002
	
matný černý
obj. čís. 990E0-61M76-002
černý leštěný
obj. čís. 990E0-61M78-002

14

19

19 |	Zámky kol „Sicustar“
s certifikací Thatcham,
sada čtyř kusů
obj. čís. 990E0-59J46-000
	Zámky kol „Sicurit“
sada čtyř kusů (bez ilustrace)
obj. čís. 990E0-59J48-000

18
18 |	16" Poklice kola
stříbrné, sada čtyř kusů

20

20 |	Čepičky ventilků S-Logo
sada čtyř kusů
obj. čís. 990e0-19069-sada

obj. čís. 990E0-54P00-27N

21 |	Kryty šroubů kol
černé, sada pěti kusů na jedno kolo
obj. čís. 990E0-61M70-COV

21

15

Interiér
Jízdou ve své Vitaře strávíte mnoho času, a tak je důležité si upravit interiér, aby dobře
vypadal. Ať už jde o volant, řadicí páku, pedály nebo přístrojovou desku, nabídka je
nepřeberná.

1 |	Osvětlení prostoru
pro nohy3
Osvětlení podlahy interiéru
červené světlo
	obj. čís. 99000-99080-C16
modré světlo
obj. čís. 99000-99080-C17

16

1

2

3

2 |	Přístrojová deska
	
sada dvou kusů, v barvě
Bright Red 5 (ZCF)
pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-ZCF
pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-ZCF
3 |	Ozdobné kroužky výdechu
klimatizace2
sada šesti kusů, v barvě
Bright Red 5 (ZCF)
obj. čís. 990E0-54P74-ZCF

4 |	Přístrojová deska
	
sada dvou kusů, v barvě
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)

4

5

pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P72-ZQQ
pro pravostranné řízení
obj. čís. 990E0-54P73-ZQQ
5 |	Ozdobné kroužky výdechu
klimatizace2
	
sada šesti kusů, v barvě
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)
obj. čís. 990E0-54P74-ZQQ
6 |	Emblém ALLGRIP
pro vozy se systémem AllGrip

6
7

7 |	Středová konzola
v barvě Bright Red 5 (ZCF)

obj. čís. 990E0-54P79-GRP

10

	pro vozidla s pohonem čtyř kol

10 |	Středová konzola
v barvě Savannah
Ivory Metallic (ZQQ)
pro vozidla s pohonem čtyř kol

obj. čís. 990E0-54P78-ZCF

	obj. čís. 990E0-54P78-ZQQ

	
pro vozidla s pohonem dvou kol

	
pro vozidla s pohonem dvou kol

obj. čís. 990E0-54P77-ZCF

	obj. čís. 990E0-54P77-ZQQ

8

8|	Středová konzola
	v barvě Superior White (26U)

11

	pro vozidla s pohonem čtyř kol

11|	Středová konzola
	v barvě Horizon
Orange Metallic (ZQP)
pro vozidla s pohonem čtyř kol

obj. čís. 990E0-54P78-26U

	obj. čís. 990E0-54P78-ZQP

pro vozidla s pohonem dvou kol

	
pro vozidla s pohonem dvou kol

obj. čís. 990E0-54P77-26U

	obj. čís. 990E0-54P77-ZQP

9

9|	Středová konzola
	v barvě Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
pro vozidla s pohonem čtyř kol
	obj. čís. 990E0-54P78-ZQN
	
pro vozidla s pohonem dvou kol

12

12|	Středová konzola
	v barvě Piano Black (0CE)
pro vozidla s pohonem čtyř kol
	obj. čís. 990E0-54P78-0CE
	
pro vozidla s pohonem dvou kol
	obj. čís. 990E0-54P77-0CE

	obj. čís. 990E0-54P77-ZQN

2
3

Sada obsahuje pět kroužků pro klimatizaci a jeden pro centrální hodiny
Základní výbava v Premium (jantarová) a Elegance (bílá)
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Interiér
13+14

13 |	Volant
sportovní černý kožený volant
s tyrkysově modrým prošíváním
obj. čís. 990E0-54P91-TUR
14 |	Dekor volantu
v barvě Atlantis Turquoise
Pearl Metallic (ZQN)
obj. čís. 990E0-54P75-ZQN

15

16

17

18

15 |	Volant
sportovní černý
kožený volant
s červeným
prošíváním

16 |	Volant
sportovní černý
kožený volant
s oranžovým
prošíváním

17 |	Volant
sportovní černý
kožený volant
se stříbrným
prošíváním

18 |	Volant
sportovní černý
kožený volant
s bílým
prošíváním

	obj. čís.
990E0-54P91-RED

	obj. čís.
990E0-54P91-ORA

	obj. čís.
990E0-61M91-000

	obj. čís.
990E0-54P91-WHT

19 |	Dekor volantu4
v barvě
Bright Red 5 (ZCF)

20 |	Dekor volantu4
v barvě Horizon
Orange Metallic (ZQP)

21 |	Dekor volantu 4
v barvě Savannah
Ivory Metallic (ZQQ)

22 |	Dekor volantu4
v barvě
Superior White (26U)

23 |	Dekor volantu5
v barvě
Piano black (OCE)

	obj. čís.
990E0-54P75-ZCF

	obj. čís.
990E0-54P75-ZQP

	obj. čís.
990E0-54P75-ZQQ

	obj. čís.
990E0-54P75-26U

	obj. čís.
990E0-54P75-OCE

19

20

21

22

23

4

18

5

Ilustrace ukazuje ozdobu volantu a volant v dodatečné výbavě
Ilustrace ukazuje ozdobu volantu a volant v základní výbavě

25

25 | Hlavice řadicí páky
	
Červené, pro manuální převodovku
vhodné pro levostranné
i pravostranné řízení, s barevným
emblémem a barevným prošíváním
pro man. 5stupňovou převodovku
obj. čís. 990E0-54P36-RED
	pro man. 6stupňovou převodovku
(bez ilustrace)
obj. čís. 990E0-54P37-RED

26

26 | Hlavice řadicí páky
	
Oranžové, pro manuální převodovku
vhodné pro levostranné
i pravostranné řízení, s barevným
emblémem a barevným prošíváním
pro man. 5stupňovou převodovku
obj. čís. 990E0-54P36-ORA
	pro man. 6stupňovou převodovku
(bez ilustrace)
obj. čís. 990E0-54P37-ORA

27

27 | Hlavice řadicí páky
	
Stříbrné, pro manuální převodovku
vhodné pro levostranné
i pravostranné řízení, s barevným
emblémem a barevným prošíváním
pro man. 5stupňovou převodovku
obj. čís. 990E0-54P36-000
	pro man. 6stupňovou převodovku
(bez ilustrace)
obj. čís. 990E0-54P37-000

24
24 | Hlavice řadicí páky
	
Tyrkysově modré, pro manuální převodovku
vhodné pro levostranné i pravostranné řízení,
s barevným emblémem a barevným prošíváním

28

pro man. 5stupňovou převodovku

28 | Hlavice řadicí páky
	
Stříbrné, pro manuální převodovku
vhodné pro levostranné
i pravostranné řízení, s barevným
emblémem a barevným prošíváním
pro man. 5stupňovou převodovku
obj. čís. 990E0-61M36-000

obj. čís. 990E0-54P36-TUR
pro man. 6stupňovou převodovku (bez ilustrace)

	pro man. 6stupňovou převodovku
(bez ilustrace)
obj. čís. 990E0-61M37-000

obj. čís. 990E0-54P37-TUR

29

30

31

32

29 |	Kožená manžeta
vhodná pro levostranné
i pravostranné řízení,
se stříbrným
prošíváním

30 |	Kožená manžeta
vhodná pro levostranné
i pravostranné řízení,
s tyrkysově modrým
prošíváním

31 |	Kožená manžeta
vhodná pro levostranné
i pravostranné řízení,
s červeným
prošíváním

32 |	Kožená manžeta
vhodná pro levostranné
i pravostranné řízení,
s oranžovým
prošíváním

 ro man. 5stupňovou
p
převodovku
	obj. čís. 990E0-54P38-000

 ro man. 5stupňovou
p
převodovku

	
pro man. 5stupňovou
převodovku

 ro man. 5stupňovou
p
převodovku

obj. čís. 990E0-54P38-TUR

obj. čís. 990E0-54P38-RED

obj. čís. 990E0-54P38-ORA

 ro man. 6stupňovou
p
převodovku (bez ilustrace)

 ro man. 6stupňovou
p
převodovku (bez ilustrace)

 ro man. 6stupňovou
p
převodovku (bez ilustrace)

 ro man. 6stupňovou
p
převodovku (bez ilustrace)

obj. čís. 990E0-54P39-000

obj. čís. 990E0-54P39-TUR

obj. čís. 990E0-54P39-RED

obj. čís. 990E0-54P39-ORA

19

Interiér
včetně opěrky nohy,
33 |	Hliníkové sportovní pedály	
pro levostranné řízení
včetně opěrky nohy,
automatická převodovka
pro levostranné řízení
(bez ilustrace)
a manuální převodovku
	
stříbrné

	
stříbrné

	obj. čís. 990E0-54P93-000	obj. čís. 990E0-54P94-000
	
tyrkysově modré

	
tyrkysově modré

	obj. čís. 990E0-54P93-TUR	obj. čís. 990E0-54P94-TUR
	
oranžové

	
oranžové

	obj. čís. 990E0-54P93-ORA	obj. čís. 990E0-54P94-ORA
	
červené

33

	
červené

	obj. čís. 9
 90E0-54P93-RED	obj. čís. 990E0-54P94-RED

34 |	Sada podlahových
rohoží „ECO“
antracitově černé koberce
z vpichované plsti s barevným
logem Vitara a prošíváním,
sada čtyř kusů, manuální
i automatická převodovka,
pouze pro levostranné řízení

stříbrné

červené

tyrkysově modré

obj. čís. 75901-54P20-000

obj. čís. 75901-54P20-RED

obj. čís. 75901-54P20-TUR

bílé

oranžové

obj. čís. 75901-54P20-WHT

obj. čís. 75901-54P20-ORA

34
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35 |	Sada podlahových rohoží „DLX“
antracitově černé velurové koberce
s barevným logem Vitara a prošíváním,
sada čtyř kusů, manuální i automatická
převodovka.

	
pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-54P10-ORA
pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54P00-ORA

 ro levostranné řízení
p
obj. čís. 75901-54P10-WHT
pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54P00-WHT

stříbrné

červené

	
tyrkysově modré

pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-54P10-000
pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54P00-000

36 |	Sada pryžových podlahových rohoží
zvýšený okraj napomáhá udržet
prostor pro nohy v čistotě, sada
čtyř kusů, manuální i automatická
převodovka.

	
oranžové

	
bílé

	pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-54P10-RED
pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54P00-RED

pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-54P10-TUR
pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54P00-TUR

36

37

38

39

	pro levostranné řízení
obj. čís. 75901-54PB0-000
	pro pravostranné řízení
obj. čís. 75901-54PA0-000
37 |	Středová loketní opěrka
pro větší pohodlí,
s úložným prostorem
	obj. čís. 990E0-54P35-000

38 |	Sada pro kuřáky
obsahuje zapalovač
a popelník
	obj. čís. 990E0-61M00-LIG
39 |	Odkládací síťka na straně
spolujezdce
	obj. čís. 990E0-54P34-002
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Interiér
40 | Dětská sedačka „Baby Safe Plus”
dětská sedačka ve skupině 0+ pro děti do hmotnosti
13 kg ve věku 12-15 měsíců.
Tato sedačka je testována a schválena podle aktuální
normy dětských sedaček ECE R 44/04.

40

 bodová instalace pomocí bezpečnostních pásů
5
vozidla, výškově nastavitelná opěrka hlavy a pásy,
hluboké měkce čalouněné bočnice poskytují
optimální ochranu při bočním nárazu, kompatibilní
s Baby SAFE ISOFIX Base a Baby Safe Belted Base
a pro cestování kompatibilní s kočárky BRITAX,
3polohová rukojeť pro
přenášení s nastavením, které lze provést jednou
rukou, snadno snímatelný potah pro praní, čalounění
v oblasti hrudníku pro pohodlí dítěte.. Dětská
sedačka nesmí být použita na předním sedadle
spolujezdce, pokud je sedadlo vybaveno předním
airbagem, nebo je nutné přední airbag spolujezdce
vypnout podle návodu k obsluze vozidla.
obj. čís. 990E0-59J37-001

41

41 | D
 ětská sedačka „Duo Plus“
dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmotností od 9 do
18 kg nebo ve věku od 9 měsíců do 4 roků. Tato sedačka je
testována a schválena podle aktuální normy dětských sedaček
ECE R 44/04.
	
Instalace je ve vozidle provedena ukotvením pomocí systému
ISOFIX. 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
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42

42 |	Dětská sedačka „Kidfix“
přináší Vašemu dítěti bezpečí: Kidfix pro skupiny 2 a 3, pro děti od 15
do 36 kg. Splňuje aktuální bezpečnostní normu ECE R44/04 a nabízí
optimální ochranu proti bočnímu nárazu.
 ezproblémová instalace pomocí 3bodového bezpečnostního pásu
B
i dodatečné uchycení pomocí systému ISOFIX zajišťují maximální
stabilitu a bezpečnost. Výšku opěrky hlavy lze nastavit do 11 pozic
a opěradlo je nastavitelné podle sklonu sedadla vozu. Sedačku lze
sklopit pomocí páčky v přístupovém otvoru odnímatelného krytu
sedáku (je možné jej vyprat).
obj. čís. 990E0-59J25-001

43+44

43 |	Dětská sedačka „FAIR“6
tento zádržný systém je koncipován pro převoz dětí váhových kategorií
od narození až po 18 kg, což odpovídá věku zhruba od 0 měsíců
do 4 let. Sedačka je dostupná ve třech různých verzích obsahujících
instrukce v různých jazycích.
	
Tato sedačka je testována a schválena podle aktuální normy dětských
sedaček ECE R 44/04.
v ýchodní Evropa
(PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
	
obj. čís. 990E0-68L01-001
	
střední Evropa
(F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)
	
obj. čís. 990E0-68L01-002
	severní Evropa
(S, FIN, DK, EST, LV, LT)
	
obj. čís. 990E0-68L01-003
44 |	Isofix platforma „FAIR“
systém pro uchycení dětské sedačky FAIR do úchytů ISOFIX. Systém je
vhodný pro děti od narození do 4 let věku s maximální hmotností 18 kg.
Platforma FAIR splňuje požadavky normy ECE R 44/04. Existují čtyři různé
úchyty s odlišnými rozměry, pokrývající většinu automobilového trhu
(A-B-C-D).
	
obj. čís. 990E0-68L01-000

6

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

23

45
45 |	Organizér do zavazadlového
prostoru
mezidno, které dokonale zapadá
pod kryt zavazadlového prostoru
Vaší Vitary, včetně variabilních
hliníkových přepážek

46

47

48

49

	obj. čís. 990E0-54P21-000
46 |	Vana zavazadlového prostoru
tvarově přizpůsobená, vodotěsná,
aby zavazadlový prostor
zůstal čistý, k použití na krytu
zavazadlového prostoru
	obj. čís. 990E0-54P15-000
47 |	Vana zavazadlového prostoru se
zvýšenými okraji
tvarově přizpůsobená, vodotěsná,
aby zavazadlový prostor zůstal
čistý, velká se zvýšenými okraji
	obj. čís. 990E0-54P80-000
48 |	Síť do zavazadlového prostoru
pro bezpečné upevnění nákladu
pod krytem zavazadlového
prostoru Vaší Vitary
	obj. čís. 990E0-65J39-000
49 |	Vertikální síť do zavazadlového
prostoru
chrání předměty před vypadnutím
ze zavazadlového prostoru při
otevření víka zavazadlového
prostoru
	obj. čís. 990E0-54P34-001
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Interiér
50

50 |	Rohož do zavazadlového
prostoru „ECO“
antracitově černý koberec
z vpichované plsti s barevným
logem Vitara a prošíváním
stříbrný
	obj. čís. 990E0-54P40-000
	
bílý

	
tyrkysově modrý
	obj. čís. 990E0-54P40-TUR
	
oranžový
obj. čís. 990E0-54P40-ORA
	
červený
	obj. čís. 990E0-54P40-RED

obj. čís.990E0-54P40-WHT

51 |	Chladnička
objem 15 litrů, připojení do
12Voltové zásuvky

52 |	Chladnička
objem 21 litrů, připojení do 12Voltové zásuvky
S úchytem ISOFIX®

	obj. čís. 990E0-64J30-000

	obj. čís. 990E0-64J23-000

51

52
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53 |	Skládací taška
černá s logem Suzuki, se čtyřmi protiskluzovými
výčnělky na dně tašky a individuálně
nastavitelnými popruhy, které zajišťují snadnou
a bezpečnou fixaci v zavazadlovém prostoru
vozidla, skládací nadvakrát

53

	
Rozměry:
Cca V 300 mm / Š 640 mm / H 360 mm
(při úplném rozložení) Objem: 25 – 50 litrů
	obj. čís. 990F0-MLFB1-000

54 |	Taška s kolečky
černá s logem Suzuki, s lehce se otáčejícími
kolečky, výsuvnou rukojetí, individuálně
nastavitelnými popruhy, které zajišťují snadnou
a bezpečnou fixaci v zavazadlovém prostoru
vozidla, hodí se nastojato do zavazadlového
prostoru, rozšiřitelná o cca 20 cm

54

	
Rozměry:
Cca V 420 mm / Š 340 mm / H 200 mm
(při zvětšené výšce: 620 mm)
Objem: 21 – 36 litrů
	obj. čís. 990F0-MLRB1-000
55 |	Termotaška
černá, s logem Suzuki, individuálně nastavitelné
popruhy, které zajišťují snadnou a bezpečnou
fixaci v zavazadlovém prostoru vozidla, hodí se
do jedné ze dvou kapes skládací tašky

55

	
Rozměry:
Cca V 380 mm / Š 320 mm / H 210 mm
Objem: 21 litrů
	obj. čís. 990F0-MLTB1-000

V = výška, Š = šířka, H = hloubka
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Interiér

27

Ochrana
S vyšší ochranou Vašeho automobilu, předními a zadními parkovacími senzory,
okenními deflektory a ochrannými lištami, jde Vitara daleko za pouhé airbagy
a alarm.

28

1 |	Boční ochranné lišty - velké
černá, sada pro levou a pravou
stranu, lze nalakovat v barvě karosérie

2 |	Ochranné boční lišty - malé
chrom/černá,
sada pro levou a pravou stranu

	obj. čís. 990E0-54P07-000

	obj. čís. 990E0-54P08-CSM

1

2

3 |	Sada deflektorů
pro přední okna,
sada dvou kusů
	obj. čís. 990E0-54P24-000

3

	
pro zadní okna,
sada dvou kusů
	obj. čís. 990E0-54P25-000
4 |	Sada lapačů nečistot7
lze nalakovat v barvě karosérie

4

pro kryt předních kol
	obj. čís. 72210-54P00-000
	
pro kryt zadních kol
	obj. čís. 72230-54P00-000

5 |	Sada lapačů nečistot7
pružné zástěrky se znakem S
pro kryt předních kol

5

	obj. čís. 990E0-54P13-000
pro kryt zadních kol
	obj. čís. 990E0-54P14-000

7

Ne v kombinaci se sadou rozšíření blatníků, obj. čís. 990E0-54P09-0000
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6

7

8

9

6 |	Kryty prahů SOLID
černý se strukturovaným
povrchem, vzhled SOLID,
sada čtyř kusů

7 |	Kryty prahů ELEGANT
černý se strukturovaným
povrchem, vzhled ELEGANT,
sada čtyř kusů

	obj. čís.990E0-54P60-000

	obj. čís. 990E0-54P60-001

8 |	Ochranná fólie prahu
černá fólie, sada čtyř kusů

9 |	Ochranná fólie prahu
průhledná fólie, sada čtyř kusů

	obj. čís. 990E0-54P30-000

	obj. čís. 990E0-54P30-001

10

11

10 |	Ochrana nakládací hrany
černá, vyrobená z odolného
termoplastu, chrání Váš zadní
nárazník před poškrábáním při
nakládání a vykládání

11 |	Ochrana nakládací hrany
stříbrná, vyrobená
z odolného termoplastu,
chrání Váš zadní nárazník
před poškrábáním při
nakládání a vykládání

	obj. čís.990E0-54P51-000

	obj. čís. 990E0-54P51-001

12 |	Ochranná fólie nakládací
hrany
černá fólie, chrání nárazník
před poškrábáním
	obj. čís. 990E0-54P57-000

30

12

Ochrana

13

13 |	Přední parkovací senzory 8
sada čtyř parkovacích
senzorů (lze nalakovat)
a piezoelektrický bzučák

14

	obj. čís. 990E0-54P56-000
14 |	Zadní parkovací senzory 8
sada čtyř parkovacích
senzorů (lze nalakovat)
a piezoelektrický bzučák
	obj. čís. 990E0-54P53-000

15 |	Dešťový senzor
ovládá plně automaticky stěrače
čelního skla, od nejvhodnějšího
cyklování až po první stupeň
nepřetržitého stírání
8

Základní výbava v Elegance

	obj. čís. 990E0-65J81-015

15
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Ochrana

16 |	Ochrana laku G3
ideální ochrana laku pro
Váš vůz, od střechy až po
kola. Kontaktujte svého
partnera Suzuki pro
podrobnosti
obj. čís. 990E0-GLASC-OAT

32

18

18 |	Lékárnička
lékárnička vyhovuje normě
DIN 13164, včetně výstražného
trojúhelníku, prostředků první
pomoci a bezpečnostní vesty
	obj. čís. 990E0-61M79-000

17
19

17 |	Lakovací tužky
Superior White (26U)
	obj. čís. 99000-10315-26U

19 |	Nabíječka akumulátorů
udržuje a testuje 12V akumulátory,
optimalizuje výkon a životnost
akumulátoru
	obj. čís. 990E0-OPTIM-CAR

Bright Red 5 (ZCF)
	obj. čís. 99000-10315-ZCF
Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)
	obj. čís. 99000-10415-ZQN
Horizon Orange Metallic (ZQP)
	obj. čís. 99000-10415-ZQP
Savannah Ivory Metallic (ZQQ)
	obj. čís. 99000-10415-ZQQ

20

Cool White Pearl (ZNL)
	obj. čís. 99000-10415-ZNL
Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

20 |	Protipachový filtr
filtruje prach, pyl, písek, roztoče,
nepříjemné pachy z vnějšího
i vnitřního vzduchu a další nečistoty
	obj. čís. 99000-990B7-P25

	obj. čís. 99000-10415-ZCC
Galactic Grey Metallic (ZCD)
	obj. čís. 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)
	obj. čís. 99000-10415-ZCE

21 |	Ochranný potah zadního
sedadla
ochrání čalounění zadních
sedadel

21

22

	obj. čís. 990E0-79J44-000
22 |	Ochranný potah
zavazadlového prostoru
kryje dno zavazadlového
prostoru, i když jsou zadní
sedadla sklopená nebo je
nainstalovaná oddělovací
mříž, upevňuje se na opěrky
hlavy nebo zadní sedadla
	obj. čís. 990E0-61M48-003

33

Transport
Naložte do své Vitary jízdní kola a další náklad díky střešním nosičům, nosičům
na kola a oddělovací mříži do zavazadlového prostoru. Ať už jedete do hor nebo
míříte na týden do slunných krajin, Vitara bezpečně a stylově dopraví Vás i náklad.
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1

2

1 |	Oddělovací mříž zavazadlového
prostoru
pro oddělení zadních sedadel od
zavazadlového prostoru, ocel

2 |	Dělicí mříž do zavazadlového
prostoru (podélná)
pro rozdělení zavazadlového
prostoru do dvou částí, ocel, pouze
v kombinaci s oddělovací mříží
zavazadlového prostoru
(obj. čís. 990E0-54P48-000)

	obj. čís. 990E0-54P48-000

3

	obj. čís. 990E0-54P48-001

3 |	Adaptér pro dělicí
mříž do zavazadlového
prostoru (podélnou)
pro upevnění dělicí
mříže (podélné) v nejnižší
poloze na dně
zavazadlového prostoru
	obj. čís. 990E0-54P48-002

4-6
4 |	Tažné zařízení, odnímatelné
pro přívěsy a nosiče kol,
elektrickou sadu je třeba
objednat samostatně. Maximální
svislé zatížení 75 kg
9

	obj. čís. 72901-54P00-000
5 |	Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7-pólová,
pouze pro levostranné řízení
	obj. čís. 990E0-54P64-000
6 |	Elektrická sada
pro tažné zařízení, 13-pólová,
pouze pro levostranné řízení
	obj. čís. 990E0-54P65-000
pro pravostranné řízení

7

8

7 |	Adaptér 7/13
8 |	Adaptér 13/7
pro připojení 7pinové zástrčky
pro připojení 13pinové zástrčky
do 13pinové zásuvky
do 7pinové zásuvky
	obj. čís. 990E0-62J41-000

	obj. čís. 990E0-79J67-000

	obj. čís. 990E0-54P66-000

9

Dodržujte maximální hmotnost přívěsu uvedenou v návodu k obsluze vozidla.
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Přeprava nákladu
10

9

10 |	Střešní box „CERTO 460“10,11,12
kovově stříbrný střešní box se
systémem „MASTER-FIT“ pro
rychlou a pohodlnou montáž
na univerzální střešní nosič.
Lze otevřít z obou stran,
uzamykatelný. Objem 440 litrů,
rozměry
192 × 82 × 42 cm
	obj. čís. 990E0-59J43-000

9 |	Univerzální střešní nosič
oválné hliníkové trubky
s T-drážkou, uzamykatelný
pro automobily se střešními
ližinami, max. zatížení
střechy 75 kg

11

	Instalační sada
pro upevnění do T-drážek, pro
střešní box (990E0-59J43-000)
	obj. čís. 990E0-59J43-001
11 | Ú
 ložná taška pro střešní nosič
černá s velkým logem Suzuki,
pro střešní nosič

	obj. čís. 78901-54P00-000

obj. čís. 990E0-79J91-000

	
pro vozidla bez střešních ližin,
max. zatížení střechy 50 kg
	obj. čís. 78901-54P10-000

10

36

V případě panoramatického střešního okna si objednejte doplňkovou instalační sadu, obj. čís. 990E0-59J43-001

12

13

12 |	Střešní nosič lyží „McKinley“11,12
pro 2 snowboardy nebo 4 páry lyží,
uzamykatelný
	obj. čís. 99000-990YT-106
13 |	Střešní nosič lyží „Everest“11,12
pro 4 snowboardy nebo 6 párů lyží,
uzamykatelný
	obj. čís. 99000-990YT-107

14 |	Střešní nosič jízdních kol
„Giro AF“11,12
pro přepravu kompletních kol,
jedna sada pro jedno kolo,
uzamykatelný

14

15

	obj. čís. 990E0-59J20-000
15 |	Střešní nosič jízdních kol
„Giro Speed“11,12
pro transport jízdního kola
s demontovaným předním
kolem, jedna sada pro jedno
kolo, uzamykatelný
	obj. čís. 990E0-59J21-000

11
12

Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem Vitara 78901-54P00-000 nebo 78901-54P10-000
Dodržujte maximální zatížení střechy 50 kg pro automobily bez střešních ližin a 75 kg pro automobily se střešními ližinami

37

Audio a navigace
Systémy v automobilu Vitara jsou jedny z nejpromyšlenějších, jaké se na silnicích
pohybují. Vestavěná satelitní navigace zajišťuje, že bez námahy dojedete do
svého cíle. Audiosystém ve vozidle vám zajistí zábavu a díky mobilní konektivitě můžete plánovat svou trasu a volit playlist stereosystému prostřednictvím
hlasových povelů v telefonu.
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1
1 |	Pioneer AVIC-F60DAB
nejlepší zábavní a navigační automobilový systém. Systém AVIC spojuje
komponenty audiosystému
s profesionálním zvukem a 7" vícedotykový displej WVGA. Bude bavit
cestující na předních i zadních sedadlech, připojí se téměř k čemukoli
a naviguje vás k cíli. Užijte si rozhlasové vysílání bez rušení díky
vestavěnému příjmu s pomocí technologie DAB / DAB+. Univerzální
připojení chytrého telefonu pomocí Apple CarPlay pro iPhone®13
a AppRadio Mode pro iPhone®13 a chytré telefony se systémem Android
a AVICSYNC pro dodatečné informace v reálném čase a služby pro
iPhone®13 a Android.

Multimédia

Mezi klíčové funkce patří:

nD
 alší AV zařízení prostřednictvím zadních dodatečných vstupů

Konektivita pro chytré telefony
n Apple CarPlay pro iPhone®13 5/5C/5S/6/6Plus
n AppRadio Mode pro iPhone®13 a chytré telefony se systémem Android

n Příjem vysílání DAB+, RDS AM / FM přijímač s 24 předvolbami
nP
 řehrávání zvukových souborů: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 z DVD /
CD-R / -RW / USB / SD
nP
 řehrávání videosouborů: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19/
FLV19 z DVD / CD-R / -RW / USB / SD
USB / SD
nC
 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI (nutný
doplňkový kabel)

Telefonování
nP
 řenos telefonního seznamu

n Siri Eyes Free pro iPhone®13

nU
 loží informace až z pěti různých telefonů, až 1 000 kontaktů z každého.
Zkontrolujte kompatibilitu s technologií Bluetooth®13.

n MirrorLink s USB

n Součástí externí mikrofon

nA
 VICSYNC pro informace v reálném čase a služby
(služba dostupná od léta 2014, aktivace zdarma)

obj. čís. 990E0-59J40-F60

Navigace
n Na 16GB interním disku nainstalovány nejnovější mapy 45 evropských
zemí
n1
 0,4 miliónů kilometrů silnic včetně podrobných map měst a 3D
vizualizací významných bodů
n1
 0 miliónů předinstalovaných bodů zájmu Funkce Text-to-Speech (TTS)
poskytuje hlasové povely a přináší dopravní informace z kanálu
dopravního zpravodajství (Traffic Message Channel, TMC) v 18 jazycích

Následující díly objednávejte samostatně:
Základní instalační sada
nutná pro automobily se sériově dodávaným rádiem i bez něj.
obj. čís. 990E0-59J18-K10
Anténa pro DAB+:
obj. čís. 990E0-59J54-DAB
Pro automobily se sériové dodávaným rádiem:
Výbava OE:

nH
 lasové ovládání nabízí hlasové povely, sloužící
k ovládání velkého počtu funkcí navigace, Bluetooth®14 a audio funkcí

obj. čís. 73821-54P00-5PK

Konektivita

Šrouby:

n 2 x USB vzadu – 1A

obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)

n Slot na SD kartu (kompatibilní s SDHC)

Pro automobily bez sériové dodávaného rádia:

n iPod / iPhone 17 přímé ovládání hudby / videa (nutný doplňkový kabel)

Úchyty:

n Dálkové ovládání na volantu

obj. čís. 39321-54P00-000(1x) a 39322-54P00-000 (1x)

n 3 x 4Voltové RCA výstupy (přední, zadní, subwoofer)
n Vstup na zadní kameru s grafickými pokyny pro parkování
n Duální vstup na kameru
n 1 RCA výstup pro zadní monitor
n 2 videovstupy (RCA /Aux-in)
n 1 HDMI vstup

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® je registrovaná
ochranná známka společnosti Apple Inc
14
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc
13 
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2
2 |	Pioneer AVIC-F960DAB
Plnohodnotný navigační, zábavní a komunikační systém s 6,1" (15,5cm)
dotykovým displejem WVGA multitouch. Užijte si rozhlasové vysílání bez
rušení díky vestavěnému příjmu s pomocí technologie DAB / DAB+.
Univerzální připojení chytrého telefonu pomocí Apple CarPlay pro
iPhone®13 a AppRadio Mode pro iPhone®13 a chytré telefony se
systémem Android, AVICSYNC pro dodatečné informace v reálném
čase a služby pro iPhone®13
a Android a odnímatelný panel.

Multimédia

Mezi klíčové funkce patří:

nC
 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI (nutný
doplňkový kabel)

Konektivita pro chytré telefony
n Apple CarPlay pro iPhone 5/5C/5S/6/6Plus

nP
 řehrávání zvukových souborů: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 z DVD
/ CD-R / -RW / USB / SD
nP
 řehrávání videosouborů: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19/
FLV19 z DVD / CD-R / -RW / USB / SD
USB / SD

n Další AV zařízení prostřednictvím zadních dodatečných vstupů

n AppRadio Mode pro iPhone®13 a chytré telefony se systémem Android

Telefonování

n Siri Eyes Free pro iPhone

n Přenos telefonního seznamu

n MirrorLink s USB

nU
 loží informace až z pěti různých telefonů, až 1 000 kontaktů z každého.
Zkontrolujte kompatibilitu s technologií Bluetooth®14.

®13

n AVICSYNC pro informace v reálném čase a služby
(služba dostupná od léta 2014, aktivace zdarma)

n Součástí externí mikrofon

Navigace

obj. čís. 990E0-59J41-DAB

nN
a
16GB interním disku nainstalovány nejnovější mapy 45 evropských zemí

Následující díly objednávejte samostatně:

n1
 0,4 miliónů kilometrů silnic včetně podrobných map měst
a 3D vizualizací významných bodů
n 10 miliónů předinstalovaných bodů zájmů
n F unkce Text-to-Speech (TTS)
poskytuje hlasové povely a přináší dopravní informace z kanálu
dopravního zpravodajství (Traffic Message Channel, TMC) v 18 jazycích
nH
 lasové ovládání nabízí hlasové povely, sloužící
k ovládání velkého počtu funkcí navigace, Bluetooth®14 a audio funkcí
Konektivita
n 2 x USB vzadu – 1A
n Slot na MicroSD kartu (kompatibilní s SDHC)

Základní instalační sada nutná pro automobily se sériově dodávaným
rádiem i bez něj.
obj. čís. 990E0-59J18-K10
Anténa pro DAB+:
obj. čís. 990E0-59J54-DAB
Pro automobily se sériové dodávaným rádiem:
Výbava OE:
obj. čís. 73821-54P00-5PK
Šrouby:
obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)

n iPod / iPhone 17
přímé ovládání hudby / videa (nutný doplňkový kabel)

Pro automobily bez sériové dodávaného rádia:

n Dálkové ovládání na volantu

obj. čís. 39321-54P00-000(1x) a 39322-54P00-000 (1x)

n 3 x 4Voltové RCA výstupy (přední, zadní, subwoofer)
n Vstup na zadní kameru s grafickými pokyny pro parkování
n Duální vstup na kameru
n 1 RCA výstup pro zadní monitor
n 2 videovstupy (RCA /Aux-in)
n 1 HDMI vstup

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® je registrovaná
ochranná známka společnosti Apple Inc
14
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc
13 
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nP
 říjem vysílání DAB+, RDS AM / FM přijímač s 24 předvolbami

Úchyty:

3
3 |	Pioneer AVIC-F860BT
Plnohodnotný navigační, zábavní a komunikační systém s 6,1“ (15,5cm)
dotykovým displejem WVGA multitouch. Univerzální připojení chytrého
telefonu pomocí CarPlay pro iPhone13 a AppRadio Mode pro iPhone®12
a chytré telefony se systémem Android, AVICSYNC pro dodatečné
informace v reálném čase a služby pro iPhone®13a Android
a odnímatelný panel.
Mezi klíčové funkce patří:
Konektivita pro chytré telefony

USB / SD
nC
 hytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI (nutný
doplňkový kabel)
n Další AV zařízení prostřednictvím zadních dodatečných vstupů
Telefonování
n Přenos telefonního seznamu
nU
 loží informace až z pěti různých telefonů, až 1 000 kontaktů z každého.
Zkontrolujte kompatibilitu s technologií Bluetooth®14.

n CarPlay pro iPhone

n Součástí externí mikrofon

n Siri Eyes Free pro iPhone®13

obj. čís. 990E0-59J40-860

n AHA rádio z telefonu iPhone®13 nebo Android

Následující díly objednávejte samostatně:

n MirrorLink s USB

Základní instalační sada
nutná pro automobily se sériově dodávaným rádiem i bez něj.

nA
 VICSYNC pro informace v reálném čase a služby
(služba dostupná od léta 2014, aktivace zdarma)

obj. čís. 990E0-59J18-K10

Navigace

Pro automobily se sériové dodávaným rádiem:

nN
 a 16GB interním disku nainstalovány nejnovější mapy 45 evropských
zemí

obj. čís. 73821-54P00-5PK

n1
 0,4 miliónů kilometrů silnic včetně podrobných map měst a
3D vizualizací významných bodů
n 10 miliónů předinstalovaných bodů zájmů
n F unkce Text-to-Speech (TTS)
poskytuje hlasové povely a přináší dopravní informace z kanálu
dopravního zpravodajství (Traffic Message Channel, TMC) v 18 jazycích
nH
 lasové ovládání nabízí hlasové povely, sloužící k ovládání velkého počtu
funkcí navigace, Bluetooth®14 a audio funkcí
Konektivita
n 2 x USB vzadu – 1A
n Slot na MicroSD kartu (kompatibilní s SDHC)
n iPod / iPhone 17
přímé ovládání hudby / videa (nutný doplňkový kabel)
n Dálkové ovládání na volantu

Výbava OE:
Šrouby:
obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)
Pro automobily bez sériové dodávaného rádia:
Úchyty:
obj. čís. 39321-54P00-000(1x) a 39322-54P00-000(1x)
4 |	Instalační sada
pro navigační jednotky Pioneer 2-DIN pro navigační systémy Pioneer
F60DAB, F960DAB a F860BT
	

obj. čís. 990E0-59J18-K10

5 |	Propojovací kabel pro iPhone4/4S®
Propojovací kabel pro iPhone4/4S®, vyhovuje pro navigační systémy
AVIC F60DAB, F960DAB
	obj. čís. 990E0-59J40-IP4

n Duální vstup na kameru

6 |	Propojovací kabel pro iPhone®
Propojovací kabel pro iPhone5/5C/5S/6/6Plus®13, vyhovuje pro
navigační systémy AVIC F60DAB, F960DAB plus Apple Adapter Digital
AV a kabel Lightning-USB

n 1 RCA výstup pro zadní monitor

	obj. čís. 990E0-59J40-IP5

n 2 videovstupy (RCA /Aux-in)

7 |	Propojovací kabel pro systém Android
Propojovací kabel pro chytré telefony se systémem Android,
vyhovuje pro navigační systémy AVIC F60DAB, F960DAB

n 3 x 4Voltové RCA výstupy (přední, zadní, subwoofer)
n Vstup na zadní kameru s grafickými pokyny pro parkování

Multimédia
n Přijímač RDS AM / FM se 24 předvolbami

	obj. čís. 990E0-59J40-AND

nP
 řehrávání zvukových souborů: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 z DVD /
CD-R / -RW / USB / SD
nP
 řehrávání videosouborů: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19/
FLV19 z DVD / CD-R / -RW / USB / SD
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8

8 |	CD tuner Pioneer DEH-X6700DAB
vestavěný přijímač DAB+ s funkcí časového posuvu umožňuje příjem tisíců
rozhlasových stanic. Přehrává samozřejmě hudbu z tradičních CD nebo CD-R /
RW, včetně souborů MP3, WMA a WAV, ale také z přenosných
zařízení jako je iPod®13 / iPhone®13, chytré telefony se systémem Android nebo
flash disk USB. Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux-In,
výstup RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný
čelní panel. Vícebarevný displej 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.
Anténu DAB+
(obj. čís. 990E0-59J54-DAB) je nutné objednat samostatně
obj. čís. 990E0-59J54-670

9

9 |	CD tuner Pioneer 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

10

10 |	CD tuner Pioneer DEH1700UB
CD RDS přijímač přehrávající soubory WMA a MP3, s předním konektorem pro USB. Červené tlačítko a osvětlení displeje, kompatibilita
s médii Android, výstup RCA, výkon 4 x 50 Wattů, dálkové ovládání na
volantu, úsporný režim
	
obj. čís. 990E0-59J54-270

11

11 | C
 D tuner Pioneer DEH-X3700UI
CD RDS přijímač s přímým ovládáním pomocí iPod®13 / iPhone®13 a nastavením
barev, kompatibilita s médii Android, 2 x výstup RCA, výkon 4 x 50 Wattů, dálkové ovládání na volantu, linkový telefonní vstup
		 obj. čís. 990E0-59J54-370

12

12 | 	Tuner Pioneer MVH170UI
Přijímač sRDS s přímým ovládáním pomocí iPod®13 / iPhone®13 prostřednictvím USB, přední vstup aux-in a osvětlený přední port USB, kompatibilita s médii Android, 2 x výstup RCA,
výkon 4 x 50 Wattů, dálkové ovládání na volantu
obj. čís. 990E0-59J54-470

13
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iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc

Audio a navigace
13 |	Anténa DAB
Pro CD tuner Pioneer
DEH-X6700DAB a navigační
systémy Pioneer
DAB AVIC
	obj. čís. 990E0-59J54-DAB

14 |	Instalační sada
Instalační sada přijímače
1-DIN pro automobily
s rádiem OE
	obj. čís. 990E0-54P01-KIT
	
Instalační sada přijímače
1-DIN pro automobily bez
rádia OE

15 |	Sada Hi-Fi reproduktorů
do přední nebo zadní části
vozidla, dvou-pásmové,
65 Wattů, frekvenční rozsah
80-17 500 Hz, plug and play,
sada dvou kusů
	obj. čís. 990E0-62J32-000

	obj. čís. 990E0-54P00-KIT

16

16 |	Zadní kamera7
umožňuje jasně vidět prostor za
vozidlem při couvání. Pouze ve
spojení s navigací Pioneer AVIC
Propojovací kabel
	(990E0-61M02-010)
objednávejte samostatně
	obj. čís. 39970-54P00-000
	Propojovací kabel
pro zadní kameru, vyhovuje všem
navigačním systémům Pioneer AVIC
	obj. čís. 990E0-61M02-010

Upozornění: Navigační a rozhlasové systémy se pravidelně aktualizují.
Produkty se mohou lišit od informací v této příručce.
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Audio a navigace
17

18

17 |	Systém Bluetooth®14, Parrot MKi9000
hands-free systém pro telefonování. Přehrává hudbu ze
všech kompatibilních zařízení Bluetooth®14. Výstup přes
repro automobilu. Bezdrátové dálkové ovládání lze umístit
na volant.
Není potřeba obrazovka – Parrot MKi9000 má hlasové menu
pro přístup k jednotlivým funkcím. Obsahuje speciální
kabeláž pro Suzuki

18 |	Bezdrátový systém Bluetooth®11, Parrot MKi9200
hands-free systém (Bluetooth®14 v2.0 + EDR), nabízející
nejen telefonování, ale rovněž kompatibilitu se zdroji
hudby (iPod®13, USB a linkový vstup). Přehrává hudbu
z jakéhokoli kompatibilního stereo zařízení Bluetooth®11
(A2DP) . Výstup přes repro automobilu. Kompatibilní s SD
a SD-HC kartou. Ekvalizace zvuku s 20W digitálním
zesilovačem ve třídě D. Displej TFT (72 x 57 x 12 mm).
Zobrazuje obaly CD nebo obrázky. Obsahuje speciální
kabeláž pro Suzuki

		 obj. čís. 990E0-59J34-KIT

		 obj. čís. 990E0-59J33-KIT
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19

20

19 |	Bezdrátový systém Bluetooth®14, Parrot MKi9100
hands-free systém (Bluetooth®14 v2.0 + EDR), nabízející
nejen telefonování, ale rovněž kompatibilitu se zdroji hudby
(iPod®13, USB a linkový vstup). Přehrává hudbu z jakéhokoli
kompatibilního stereo zařízení Bluetooth®14 (A2DP) . Výstup
přes repro automobilu.
Displej OLED (82 x 32 x 14 mm).Obsahuje speciální kabeláž
pro Suzuki

20 |	Systém Bluetooth®14, Parrot asteroid mini
		nový hands-free multimediální a navigační systém
s 3,2palcovým barevným displejem a dálkovým ovládáním.

		 obj. čís. 990E0-59J35-KIT

		Mezi klíčové funkce patří:
		Konektivita
	
n Bluetooth®14 2.1
	
n USB
	
n SD karta
	
n Přístup k internetu s kompatibilním chytrým telefonem
nebo 3G / 4G USB adaptérem
		Telefon
	
n Duální režim (v jediném okamžiku lze připojit dva mobilní
telefony)
	
n Automatická synchronizace telefonního seznamu
	
n Až 5 000 kontaktů na telefon
		Multimédia
	
n Hlasové vyhledávání hudby
	
n Kompatibilní se zařízením iPod®14
pomocí propojovacího kabelu, jednotky USB, SD karty
		n Přehrávání zvukových souborů: MP3 / WMA /
AAC / WAV
		 obj. čís. 990E0-59J33-AST

14

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc
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Oblečení a upomínkové
předměty
Stylová jízda

Společnost Suzuki nevyrábí jen automobily, které vyčnívají z davu. Nabízíme rovněž
stylovou řadu oblečení. Vybírejte z flísových oděvů, bund, roláků, triček a doplňků,
navržených se stejným vkusem a vášní, které vkládáme do našich aut

1 |	Flísová bunda Vitara s kapucí
Teplá a lehká flísová bunda se zipem,
s potiskem Vitara a Suzuki, přiléhavá
kapuce a konce rukávů s otvory na
palce, 3 vnější kapsy
(zip), 100% polyester

2 |	Tričko Vitara
Mužně vypadající hnědé tričko Vitara,
nepravidelný vzor, s potiskem Vitara
a Suzuki, s vyšívanými módními
detaily,
100% bavlna s nepravidelným vzorem

	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFJ1-velikost

	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTTS1-velikost

3 |	Vesta Vitara
Módní vesta v městském stylu,
s potiskem Vitara a Suzuki, velmi
lehká a teplá, malý objem při balení,
vnější materiál 100% polyamid, vnitřní
lemy 100% polyamid, vycpávka 100%
polyester.

4 |	Hodinky Vitara ve stylu Kanji
Černé náramkové hodinky z vysoce
kvalitní nerezové oceli, odolný
povrch, průměr 47 mm, vodotěsné do
5 atmosfér, kovový pásek, dokonale
odpovídají interiérovým hodinám
Kanji, dodávány s černým dárkovým
obalem

	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTBW1-velikost
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990F0-VTWA1-000

5 |	Módní bunda Vitara
Černá módní bunda s prodyšným
síťovým lemováním, kovový potisk
Vitara a Suzuki, 100% polyester
	S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTXJ1-velikost

6 |	Přívěsek na klíče Suzuki
Černý a bílý, PVC
990F0-MKEY1-000

9 |	Textilní pásek Vitara
Pásek Vitara, leštěná kovová přezka
s logem Suzuki, vytištěné logo
Vitara, tmavě šedý látkový pásek ze
100% polyesteru, délka 130 cm, lze
individuálně zkrátit.
990F0-VTTB1-000

7|

Prošívaná bunda Vitara
Mužně vypadající hnědá prošívaná
bunda s kapucí, s potiskem Vitara
a Suzuki, velmi lehká a teplá, malý
objem při balení, vnější materiál
100% polyamid, vnitřní lemy 100%
polyamid, vycpávka 100% polyester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTQJ1-velikost
10 |	Multifunkční kleště
Outdoorový nástroj Vitara,
9 funkcí, ergonomické rukojeti,
odolný obal na opasek
990F0-VTMT1-000

8 |	Módní tričko Vitara s límečkem
Módní tričko v městském stylu
s vyšitými logy Vitara a Suzuki,
vyšívané módní detaily, lemovaný
límeček a rukávy, z látky piké, 95%
bavlna, 5% elastan
	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFP1-velikost

11 |	Klíčenka na krk Vitara
Tmavě šedý řemínek na krk
s vyraženými logy Vitara, s kovovou
karabinou, látkový, 100% polyester
990F0-VTLY1-000
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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 je více než jen
automobil.

Automobil, motocykl a lodě – 100 let
inovací. Navštivte naše stránky
prostřednictvím QR kódu, kde se
dozvíte více o Suzuki – způsobu života.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhrazeny.
Stav: leden 2015

Váš partner Suzuki

Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka,
U průhonu 40, 170 00 Praha 7, tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki.cz

