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.

Vozidlo Strong Hybrid a 48 V SHVS Mild Hybrid

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: November 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 | Predný ochranný kryt nárazníka
V striebornej farbe, dvojdielna sada.
Obj. čís. 990E0-86R44-FSP

2 | Ochranný kryt zadného nárazníka 1
V striebornej farbe.
Obj. čís. 990E0-86R47-000

3 | Ochranná fólia kľučiek dverí
Priehľadná, na ochranu vozidla pred
poškriabaním. Štvordielna sada.
Obj. čís. 99126-57T01-000

4

5

4 | Ozdobná lišta zadných dverí
Chrómové vyhotovenie.
Obj. čís. 990E0-54P22-000

5 | Funkcia LED „coming home“
	Po otvorení predných dverí sa osvetlí priestor pod prednými
dverami, aby mali pasažieri vozidla lepší výhľad na zem.
Obj. čís. 99000-990B4-132

1

Nedá sa objednať v kombinácii s lištou zadného nárazníka, Obj. čís. 990E0-86R15-0CB, -26U a -ZCF.
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8
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6 | Maska chladiča 1
Matná čierna, šesťdielna sada.
Obj. čís. 99114-86R10-0CB
7 | Horná lišta masky chladiča 1
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 99114-86R00-ZCF

7

White
Obj. čís. 99114-86R00-26U
Matte Black
Obj. čís. 99114-86R00-0CB
8 | Lišta predného nárazníka
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R12-ZCF
White
Obj. čís. 990E0-86R12-26U
Matte Black
Obj. čís. 990E0-86R12-0CB
9 | Rámčeky denných svetiel 1
Dvojdielna sada.
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R11-ZCF
White
Obj. čís. 990E0-86R11-26U
Matte Black
Obj. čís. 990E0-86R11-0CB

10 | Bočná mriežka blatníka
	Dvojdielna sada.
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R71-ZCF

10

11

12

White
Obj. čís. 990E0-54P71-26U
Cosmic Black Pearl Metallic
Obj. čís. 990E0-54P71-ZCE
Matte Black
Obj. čís. 990E0-86R71-0CB
11 | Sada krytov vonkajších spätných
zrkadiel
	Dvojdielna sada.
K dispozícii pre vozidlá so smerovými
svetlami v zrkadlách v nasledujúcich
farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R01-ZCF
White
Obj. čís. 990E0-86R01-26U
Brushed Aluminum Design
Obj. čís. 990E0-86R01-QAK
	K dispozícii pre vozidlá bez smerových
svetiel v zrkadlách v nasledujúcich
farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R10-ZCF
White
Obj. čís. 990E0-86R10-26U
12 | Lišta zadného nárazníka 2
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
Bright Red 5
Obj. čís. 990E0-86R15-ZCF
White
Obj. čís. 990E0-86R15-26U

03

EXTERIÉR

Matte Black
Obj. čís. 990E0-86R15-0CB

Pre vozidlá s výbavou GL+ a GLX.
Nie je možné kombinovať s ochranným krytom zadného nárazníka, obj. čís. 990E0-86R47-000.
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13 |	Disky kolies z ľahkej zliatiny „MISTI“
	6,5 J x 17“, pre pneumatiky 215/55 R17, vrátane stredovej krytky s logom S.
Matte Black
Silver
Obj. čís. 990E0-61M76-002
Obj. čís. 990E0-61M75-002

14 |	Disky kolies z ľahkej zliatiny „MOJAVE“
Leštená čierna, 6,5 J x 17”, pre
pneumatiky 215/55 R17, vrátane
stredovej krytky s logom S.
Obj. čís. 43210-54PU0-0SP

20 | B
 ezpečnostné skrutky
„Sicustar“
	
So schválením od spoločnosti
Thatcham, štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-59J46-000

22 | Sada krytov na ventily s logom „S“
	Štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-19069-SET

23 | Kryt skrutky kolesa
	Čierna, päťdielna sada pre jedno
koleso.
Obj. čís. 990E0-61M70-COV

Black Polished
Obj. čís. 990E0-61M78-002
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16

18

15 |	Disk kolesa z ľahkej zliatiny „GOBI“
	Strieborná, 6,5 J x 16“, pre
pneumatiky 215/60 R16, vrátane
stredovej krytky s logom S.
Obj. čís. 43210-54PQ0-0KS

16 | Plechový disk 16“ 1
	Čierna, oceľ, bez stredového krytu
kolesa.
Obj. čís. 43210-54P00-09L

18 | Sada puklíc 16“
	Strieborná, štvordielna sada
Obj. čís. 990E0-54P00-27N

EXTERIÉR

19

21 | Bezpečnostné skrutky „Sicurit“
	
Štvordielna sada. (Bez obrázka.)
Obj. čís. 990E0-59J48-000

48V
19 | Sada s rezervou 2
	Obsahuje pneumatiku, ventil, koleso,
držiak, štítok, sadu náradia a zdvihák.
Obj. čís. 990E0-STSXV-010

24

24 | Vyťahovací nástroj
Pre KRYT SKRUTKY KOLESA
(obj. čís. 990E0-61M70-ZCF/26U/COV).
Obj. čís. 990E0-61M70-PUL

25

25 | Stredová krytka
	Štvordielna sada.
Silver
Obj. čís. 990E0-61M75-CAP

17 | Sada TPMS
	So snímačom TPMS, ventilom
a inštalačnými dielmi. (Bez obrázka.)
Obj. čís. 43139-52S11-000

 lack
B
Obj. čís. 990E0-61M78-CAP

 atte black
M
Obj. čís. 990E0-68L85-MAT

Na koleso nainštalujte 16-palcovú puklicu na zabezpečenie zhody s homologizačnými
požiadavkami pre vonkajšie vyčnievajúce diely.
2
Len pre model 48 V SHVS Mild Hybrid.
1

S

= Len pre model Strong Hybrid

48V

= Len pre model 48 V Mild Hybrid
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INTERIÉR

1

1|S
 ada ozdobného lemovania
výduchov klimatizácie 1
Bright Red 5, šesťdielna sada.
	Obj. čís. 990E0-54P74-ZCF

4

5

4 | Obloženie stredového tunela
	Bright Red 5, pre vozidlá 4WD.
Obj. čís. 990E0-54P78-ZCF
	Bright Red 5, pre vozidlá 2WD.
(Bez obrázka.)
Obj. čís. 990E0-54P77-ZCF

5 | Ozdobné obloženie dverí 2
	Bright Red 5, štvordielna sada.
Obj. čís. 990E0-86R16-ZCF

2

3

2 | Hodiny do stredovej konzoly „Kanji“
	Bez obloženia hodín do stredovej
konzoly.
Obj. čís. 99000-99053-CL4

3 |	Hodiny do stredovej konzoly „Tough“
	Bez obloženia hodín do stredovej
konzoly.
Obj. čís. 9921F-86R00-000

	S obložením hodín do stredovej
konzoly (strieborná).
Obj. čís. 99000-99053RCL2

	S obložením hodín do stredovej
konzoly (strieborná).
	Obj. čís. 9921F-86R00R000

6

7

6 |	Interiérové osvetlenie 3
	Osvetlenie podlahy v interiéri.
Red Light (Bez obrázka.)
	Obj. čís. 99000-99080-C16

48V
7 | Hlavica radiacej páky
	So striebornou vložkou a strieborným
prešívaním. Pre vozidlá so 6-stupňovou
manuálnou prevodovkou.
Obj. čís. 990E0-61M37-000

Blue Light
Obj. čís. 99000-99080-C17

	Sada obsahuje päť krúžkov na výduchy a jeden krúžok na hodiny na stredovej konzole.
	Platí pre úrovne výbavy PREMIUM, ELEGANCE a ELEGANCE+.
3
	Základné prvky úrovní výbavy PREMIUM (oranžová), ELEGANCE a ELEGANCE+ (biela).
1
2

07

S

= Len pre model Strong Hybrid

48V

= Len pre model 48 V Mild Hybrid
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9

48V
8 | Sada koberčekov „DLX“ 1, 2
	Strieborné antracitové velúrové koberce s farebným
logom Vitara a prešívaním, štvordielna sada, pre vozidlá
s manuálnou a automatickou prevodovkou.
Obj. čís. 75901-54P11-000

10

11

S
10 | Sada gumených rohoží 1, 3
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. 75901-76SB0-000

1
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2
3

S

48V
9 | Sada gumených rohoží 1, 2
	So zvýšeným okrajom na zvýšenie čistoty priestoru pre nohy,
štvordielna sada, s bielym logom Vitara, pre vozidlá
s manuálnou alebo automatickou prevodovkou.
	Obj. čís. 75901-54PB2-000

11 | Hliníkové športové pedále
	Strieborná, vrátane opierky na chodidlo. Pre vozidlá
s manuálnou prevodovkou.
48V
Obj. čís. 990E0-54P93-000
	Strieborná, vrátane opierky na chodidlo. Pre vozidlá
s automatickou prevodovkou. (Bez obrázka.)
Obj. čís. 990E0-54P94-000

Sada koberčekov je vo všetkých vozidlách súčasťou originálnej výbavy. 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.
Výstražný štítok: Piktogram „VÝSTRAHA“ v anglickom, francúzskom, španielskom a nemeckom jazyku.
Výstražný štítok: Piktogram „VÝSTRAHA“ v anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom, ruskom, čínskom, tureckom a arabskom jazyku (piktogram typu A)

= Len pre model Strong Hybrid

48V

= Len pre model 48 V Mild Hybrid
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12		 | Sada prahových líšt Solid
	Čierna, so štruktúrovaným
povrchom, vyhotovenie SOLID,
štvordielna sada.
	Obj. čís. 990E0-54P60-000

13

19

20

20		| Detská sedačka „Baby-Safe i-Size“
	Baby-Safe i-Size je detská sedačka typu
„škrupinky“, ktorá vyhovuje novým požiadavkám
na sedadlá vo vozidlách ECE R129. Sedačka
poskytuje bezpečnosť a pohodlie deťom od
0 do 15 mesiacov počas ich rastu do výšky 83 cm.
Obj. čís. 88501-77R00-000

21

21		 | Detská sedačka „Duo Plus“
	Detská sedačka skupiny 1 pre deti s hmotnosťou
9 až 18 kg vo veku 9 mesiacov až 4 roky. Táto
detská sedačka bola testovaná a certifikovaná na
základe aktuálneho znenia Bezpečnostnej normy
pre detské sedačky ECE R 44/04.
	
Sedačka sa inštaluje do vozidla pomocou kotiev
ISOFIX a zabezpečuje optimálnu ochranu proti
bočnému nárazu, unikátny mechanizmus ovládania
náklonu smerom vpred, pričom zmenu polohy
z vertikálnej do sklopenej a spánkovej je možné
vykonávať jednou rukou. 5-bodový systém
popruhov s nastavením jedným ťahom a vypchávky
v priestore pliec na zníženie zaťaženia krku/hlavy
dieťaťa. Pohodlný snímateľný a umývateľný
látkový poťah. Sedačku je možné nainštalovať
aj do vozidiel bez systému ISOFIX pomocou
trojbodového bezpečnostného pásu.
	Obj. čís. 990E0-59J56-000

13 | Sada prahových líšt Elegant
	Čierna, so štruktúrovaným
povrchom, vyhotovenie ELEGANT,
štvordielna sada.
	Obj. čís. 990E0-54P60-001

14

14 |	Ochranná fólia prahov
Čierna fólia, štvordielna sada.
	Obj. čís. 990E0-54P30-000

15

15 | O
 chranná fólia prahov
Priehľadná fólia, štvordielna sada.
	Obj. čís. 990E0-54P30-001
16 |	Ochrana nakladacej hrany
	
Čierny dizajn, vyrobená z odolného
termoplastu, chráni zadný nárazník
pred poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní.
	Obj. čís. 990E0-54P51-000

16

17

18

17 |	Ochrana nakladacej hrany
	Vyhotovenie z brúseného hliníka,
vyrobené z odolného termoplastu,
chráni zadný nárazník pred
poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní.
	Obj. čís. 990E0-54P51-001
18 | Ochranná fólia pre nárazník
	Čierna fólia, na ochranu nárazníka
pred poškriabaním.
	Obj. čís. 990E0-54P57-000

INTERIÉR
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19 | Stredová lakťová opierka
Inštalované vo výrobe do vozidiel
s výbavou GL+ a GLX. V prípade inštalácie
do vozidiel s výbavou GA je potrebné
použiť nasledujúce položky.
19-1 | Box, podlahová konzola
Obj. čís. 75850-74S00-5PK
19-2 | Úchyt, podlahová konzola
Obj. čís. 75872-61M00-000
19-3 | Krytka, podlahová konzola
Obj. čís. 75825-61M00-5PK
19-4 | Krytka, otvor pre USB
Obj. čís. 37275-65H00-000
19-5 | Skrutka
Obj. čís. 09125-05140-000

x1
x1
x2
x1
x2

22

22 |	Fajčiarska sada
	Obsahuje sadu zapaľovača
	(Obj. čís. 99KIT-68L00-LIG)
a popolník.
	(Obj. čís. 89810-86G10-5PK)
	Obj. čís. 990E0-61M00-LIG
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23 | Ú
 ložný systém do batožinového
priestoru
	Vanička, ktorú je možné umiestniť
pod kryt kufra Vitara, vrátane
variabilných hliníkových priečinkov.
	Obj. čís. 990E0-54P21-000

23

24 |	Podložka do batožinového
priestoru
	V tvare podnosu, vodotesná podložka
na zachovanie čistoty v batožinovom
priestore. Umiestňuje sa na panel do
batožinového priestoru.
	Obj. čís. 990E0-54P15-000
25 |	Podložka do batožinového
priestoru s vyvýšenými okrajmi
	Vodotesná podložka na zachovanie
čistoty v batožinovom priestore.
S vyvýšenými okrajmi.
	Obj. čís. 990E0-54P80-000
24

25

26

27

26 |	Sieť do batožinového priestoru
	Na zabezpečenie nákladu pod krytom
batožinového priestoru Vitara.
	Obj. čís. 990E0-65J39-000
27 |	Zvislá sieť do batožinového
priestoru
	Chráni predmety pred vypadnutím
z batožinového priestoru pri otvorení
veka batožinového priestoru.
	Obj. čís. 990E0-54P34-001

28

28 |	Koberček „ECO“ do batožinového
priestoru
	
Strieborná, antracitový plstený koberec
s farebným logom Vitara a prešívaním.
	Obj. čís. 990E0-54P40-000

INTERIÉR
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Preprava

1

1 |	Univerzálny strešný nosič 1
			Z hliníkovej rúrky s T-drážkou, uzamykateľný.
Vlastná hmotnosť
: 4,4 kg
Maximálna hmotnosť nákladu na streche : 75 kg
			 Obj. čís. 78901-54P00-000

2

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

3

4

3 |	Deliaca mreža batožinového priestoru
	Čierna popráškovaná oceľ, na oddelenie
zadných sedadiel od batožinového priestoru.
	Obj. čís. 990E0-54P48-000

4 | Deliaca mreža batožinového
priestoru (pozdĺžna)
	Na rozdelenie kufra na dve časti, oceľ,
len v kombinácii s deliacou mrežou
kufra, obj. čís. 990E0-54P48-000.
	Obj. čís. 990E0-54P48-001
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6

5|A
 daptér pre deliacu mrežu batožinového
priestoru (pozdĺžna)
	Na uchytenie deliacej priečky (pozdĺžne)
v najnižšej polohe dosky batožinového
priestoru.
	Obj. čís. 990E0-54P48-002

7 | Ťažné zariadenie 1
	Odmontovateľné, pre prívesy a prepravné
systémy.
Maximálne zvislé zaťaženie :
75 kg
Maximálna hmotnosť prívesu : 1500 kg
	Obj. čís. 9927D-86R00-000

7+8

9

5

8 | Elektroinštalačná sada
	Sada káblov pre ťažné zariadenie.
	Obj. čís. 990E0-86R64-000 7 kolíkov
	Obj. čís. 990E0-86R65-000 13 kolíkov

6 |	Ochranný poťah do batožinového
priestoru
	Slúži na zakrytie podlahy batožinového
priestoru aj v prípade sklopenia zadných
sedadiel alebo inštalácie deliacej mreže
batožinového priestoru, uchytáva sa
o hlavové opierky zadných sedadiel.
	Obj. čís. 990E0-61M48-003

9 |	Adaptér 7/13
	Na pripojenie 7-kolíkovej zástrčky do
13-kolíkovej zásuvky.
	Obj. čís. 990E0-62J41-000
10 | Adaptér 13/7
	
Na pripojenie 13-kolíkovej zástrčky do
7-kolíkovej zásuvky.
	Obj. čís. 990E0-79J67-000

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.
Strešný nosič nie je súčasťou dodávky.

1	
2	
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UŽITOČNÉ POLOŽKY A REKLAMNÉ PREDMETY SUZUKI
1

3

2

4|N
 abíjačka akumulátora
	Slúži na nabíjanie, údržbu a testovanie
štandardných 12 V olovených
akumulátorov s kyselinou a
optimalizáciu ich výkonu a životnosti.
	Obj. čís. 990E0-OPTIM-CAR

4

5 | Kovový model VITARA
	Kvalitné kovové miniatúrne autíčko
v mierke 1 : 43 pre zberateľov – nejde
o hračku!
čís. balenia 99000-79ND0-005

3 |	Sada korekčných lakov

6 | Naťahovacie autíčko VITARA
Autíčko – hračka v mierke 1:43.
K dispozícii v dvoch farbách.
Solar Yellow Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-79NP0-002
Ice Grayish Blue Metallic
Obj. čís. 99000-79NP0-003

White
Obj. čís. 99000-10315-26U
Bright Red 5
			 Obj. čís. 99000-10315-ZCF
Atlantis Turquoise Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZQN
Savannah Ivory Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZQQ
1 |	Ochranný kryt na zadné sedadlá
Na ochranu sedadiel pred škrabancami
a nečistotami.
			 Obj. čís. 990E0-78R44-000
2 | Silikónový kryt na kľúč, typ B
Svieti v tme následkom absorpcie svetla
a kľúč chráni pred poškriabaním.
K dispozícii v nasledujúcich farbách:
White
Obj. čís. 99000-79N12-374
Lime Green
Obj. čís. 99000-79N12-376

Cool White Pearl
Obj. čís. 99000-10415-ZNL
Silky Silver Metallic 2
Obj. čís. 99000-10415-ZCC

5

Galactic Gray Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCE
Solar Yellow Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZZE

6

Ice Grayish Blue Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZZD

Blue
Obj. čís. 99000-79N12-375
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