Príslušenstvo Suzuki je navrhnuté špeciálne pre vozidlá
Suzuki a podlieha rovnakým normám kvality ako vlastné
vozidlo. Upozorňujeme dôrazne na to, že iba originálne
príslušenstvo Suzuki bolo spoločnosťou Suzuki preverené
a povolené.
Potrebné pokyny k montáži môžete nájsť v príslušných
návodoch. Za určitých okolností je možné, že montáž
alebo používanie neoriginálneho príslušenstva môže mať
negatívny vplyv na vlastnosti Vášho vozidla dané jeho
konštrukciou a tak nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť jazdy.
Suzuki nezodpovedá za poškodenie vzniknuté použitím
iného než originálneho príslušenstva Suzuki.

Mild Hybrid 48 V SHVS

ORIGINÁLNE
príslušenstvo

Zverejnením tejto publikácie strácajú platnosť všetky
predchádzajúce informácie. Niektoré obrázky tejto brožúry
znázorňujú špeciálnu výbavu.
Údaje obsiahnuté v tejto brožúre sú nezáväzné a slúžia iba
k informovaniu o aktuálnom stave. Zmeny importérom sú
vyhradené.
Posledná aktualizácia: Október 2021.
Zmeny importérom sú vyhradené.

Spoločnosť MAGYAR SUZUKI ZRT. si vyhradzuje právo bez upozornenia vykonať akékoľvek zmeny, úpravy a zmeny návrhu alebo ukončiť výrobu akýchkoľvek výrobkov.
Niektoré položky v katalógu nemusia byť v súlade s miestnymi normami alebo zákonnými požiadavkami. Pred objednaním a inštaláciou položiek z tohto katalógu skontrolujte miestne nariadenia.
Farby alebo balenie skutočného výrobku sa môžu líšiť od zobrazenia v katalógu.
c MAGYAR SUZUKI ZRT. Všetky práva vyhradené.

2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
www.suzuki.sk | mysuzuki.eu/sk/accessories/

Exteriér
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1 | Ochranný kryt predného nárazníka
Strieborná, trojdielna sada.

2 | Ochranný kryt zadného nárazníka
Strieborná, štvordielna sada.

Obj. čís. 99115-63T00-K01
4

Matná čierna
Obj. čís. 990E0-61M76-002
Leštená čierna
Obj. čís. 990E0-61M78-002

3 | Ochranná fólia kľučiek dverí
Priehľadná, na ochranu vozidla pred
poškriabaním. Štvordielna sada.
Obj. čís. 99126-57T00-000

Obj. čís. 99115-63T10-K01
5

4 | Zliatinový disk kolesa „MISTI“ 6,5 J x 17“
Vhodné pre pneumatiky 215/55 R17, vrátane
stredovej krytky s logom S, certifikácia ECE-R 124.
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5 | Zliatinový disk kolesa 6 | Zliatinový disk kolesa
„MOJAVE“ 6,5 J x 17“
„GOBI“ 6,5 J x 16“
strieborný
Leštená čierna, pre
pneumatiky 215/55 R17,
Vhodný pre pneu
vrátane stredovej krytky
215/60 R16, vrátane
s logom S, certifikácia
stredového krytu
ECE-R 124.
s logom S, certifikácia
ECE-R 124.
Obj. čís.
43210-54PU0-0SP
Obj. čís.
43210-54PQ0-0KS
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7 | Plechový disk 16“ 1
Čierna, oceľ, bez puklice.
Obj. čís. 43210-54P00-09L
8 | Sada puklíc „16“ s logom S
Strieborné, štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-54P00-27N
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10 | Sada s rezervou
Obsahuje pneumatiku,
ventil, koleso, držiak,
štítok, sadu náradia
a zdvihák.
Obj. čís.
990E0-STSXV-010

9 | Sada TPMS
So snímačom TPMS, ventilom a
inštalačnými dielmi (bez obrázku).
Obj. čís. 43139-52S11-000

Na koleso nainštalujte 16-palcovú puklicu na zabezpečenie zhody s homologizačnými požiadavkami pre vonkajšie vyčnievajúce diely.
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Interiér
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1 | Prahová lišta
Hliníkové vyhotovenie, s logom S, štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-61M60-001
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3 | Sada gumených rohoží 1, 2
Vďaka zvýšeným okrajom zostáva priestor pre nohy čistý.
Vyrobené z TPS, netvrdne v chladnom počasí. Zdrsnená
povrchová štruktúra na prevenciu pošmyknutia. Štvordielna
sada, pre vozidlá s manuálnou a automatickou prevodovkou.
Obj. čís. 75901-57TB0-000 ľavostranné riadenie

2 | Ochranná fólia bočných prahov
Čierna, na ochranu vozidla pred poškriabaním,
štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-61M30-001
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4 | Popolník
Obj. čís. 89810-86G10-5PK
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Výstražný štítok: Piktogram „VÝSTRAHA“ v anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom, ruskom, čínskom, tureckom a arabskom jazyku (piktogram typu A).
Sada koberčekov je vo všetkých vozidlách v rámci originálneho vybavenia. Dbajte, aby ste NIKDY neumiestnili sadu koberčekov alebo rohoží príslušenstva na sadu
koberčekov originálneho vybavenia. Sadu koberčekov originálneho vybavenia je nutné odstrániť, ak chcete nainštalovať sadu koberčekov alebo rohoží príslušenstva.
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PREPRAVA
1

3+4
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UŽITOČNÉ VECI
2 | Sada korekčných lakov

Canyon Brown Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZQ3
Sphere Blue Pearl
Obj. čís. 99000-10415-ZQ4
Energetic Red Pearl
Obj. čís. 99000-10415-ZQ5
White
Obj. čís. 99000-10315-26U

1 | Univerzálny strešný nosič 1
Hliníková rúrka s T-drážkou, uzamykateľná.
Max. nosnosť strechy : 75 kg
Vlastná hmotnosť
: 4,4 kg
Obj. čís. 990E0-61M18-000

3 | Ťažné zariadenie 3
Odmontovateľné, pre prívesy a prepravné systémy.
Maximálne zvislé zaťaženie :
75 kg
Maximálna hmotnosť prívesu : 1500 kg
Obj. čís. 9927D-54P01-000

2 | Úložná taška na strešný nosič 2
Čierna, s veľkým logom Suzuki,
pre strešný nosič.
Obj. čís. 990E0-79J91-000

4 | Elektroinštalačná sada
Sada káblov pre ťažné zariadenie.
Obj. čís. 9921U-63T20-000 7 kolíkov, pre
ľavostranné riadenie
Obj. čís. 9921U-63T00-000 13 kolíkov, pre
vozidlo s ľavostranným/pravostranným riadením
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Cool White Pearl
Obj. čís. 99000-10415-ZNL

1 | Nabíjačka autobatérie
Slúži na nabíjanie, údržbu
a testovanie štandardných
12 V olovených akumulátorov
s kyselinou a optimalizáciu ich
výkonu a životnosti.
Obj. čís. 990E0-OPTIM-CAR

Cosmic Black Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCE
Silky Silver Metallic 2
Obj. čís. 99000-10415-ZCC
Premium Titan Dark Gray
Obj. čís. 9925D-B0100-ZZZ
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5 | Adaptér 7/13
Na pripojenie 7-kolíkovej zástrčky do
13-kolíkovej zásuvky.
Obj. čís. 990E0-62J41-000
6 | Adaptér 13/7
Na pripojenie 13-kolíkovej zástrčky do
7-kolíkovej zásuvky.
Obj. čís. 990E0-79J67-000
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3 | Ochranný kryt na zadné sedadlá
Na ochranu sedadiel pred
škrabancami a nečistotami.
Obj. čís. 990E0-78R44-000

4 | Silikónový kryt na kľúč, typ B
Svieti v tme následkom absorpcie
svetla a kľúč chráni pred poškriabaním.
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Biela
Obj. čís. 99000-79N12-374
Limetková zelená
Obj. čís. 99000-79N12-376
Modrá
Obj. čís. 99000-79N12-375
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Maximálna hmotnosť nákladu na streche vozidla je 75 kg, vrátane čistej hmotnosti univerzálneho strešného nosiča a ostatných prvkov nosiča.
Strešný nosič nie je súčasťou dodávky.
3
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.
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