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KATALÓG 
PRÍSLUŠENSTVA
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Viac zábavy 
pre vás
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Niektoré obrázky v tomto katalógu môžu zobrazovať špeciálne výbavy alebo príslušenstvo.
Podrobné informácie o výbave konkrétneho vozidla získate u svojho predajcu

Odchádzate preč do iného mesta, alebo len na kávu? SX4 S-CROSS sa Vám postará o zábavu, 
ak idete kamkoľvek a zaujme všetkých okolo. Nezáleží na tom, akú hodnotu svojmu vozidlu 
prikladáte, alebo ako ohromujúci bude jeho vzhľad, my vieme viacej. Omnoho viacej.



BALÍČKY 
Ukážte svoju priebojnosť

Model SX4 S-CROSS je presvedčivý sám o sebe. Ale stále 
je tu priestor pre niečo naviac vďaka dizajnovým balíčkom 

„Sleek“ a „Boulder“, ktoré Vášmu vozidlu dajú viac štýlu  
a perfektne doladia jeho vzhľad.
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2

1 |  BOULDER BALÍČEK
 Obj. č. 99KIT-SCRFL-002

 Balíček obsahuje:
 § Ochranný kryt predného nárazníku
    Obj. č. 990E0-64R00-ZNC
 
 § Ochranný kryt zadného nárazníku
     Obj. č. 990E0-64R10-ZNC

2 |  SLEEK BALÍČEK
 Obj. č. 99KIT-SCRFL-001

 Balíček obsahuje:
 §  Strešný spojler v základnom nátere 

Odporúčame lakovať do farby karosérie.
  Obj. č. 990E0-61M05-000
 
 §  Hliníková prahová lišta s logom Suzuki 

Štvordielna sada
     Obj. č. 990E0-61M60-001
 
 §  Zadná ozdobná lišta 

Chrómová
  Obj. č. 990E0-61M22-000

2
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EXTERIÉR 

1 1 |  OCHRANNÉ LIŠTY ZADNÉHO NÁRAZNÍKU  
Chromované, dvojdielna sada

 Obj. č. 990E0-61M06-CRR 

2 |  OCHRANNÝ KRYT PREDNÉHO NÁRAZNÍKU 
Lakovaný v striebornej farbe

 Obj. č. 990E0-64R00-ZNC

3 | OCHRANNÝ KRYT ZADNÉHO NÁRAZNÍKU 
 Lakovaný v striebornej farbe
 Obj. č. 990E0-64R10-ZNC

4 |  OCHRANNÉ BOČNÉ KRYTY PRAHOV 
Lakované v striebornej farbe,  
sada pre ľavú a pravú stranu

 Obj. č. 990E0-61M03-000

2

3

4

Vyberte si z nášho príslušenstva pre exteriér, ktorý ukáže Vaše vozidlo SX4 
S-CROSS v tom najlepšom svetle a pritiahne obdivné pohľady.

Vysoká úroveň dizajnu
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 5 | KRYT KĽUČKY DVERÍ 
   Chrómové, sada pre všetky štyri kľučky dverí, 
   iba pre vozidlá s bezkľúčovým odomykaním
   Obj. č. 990E0-61M44-000

 6  |  KRYT KĽUČKY DVERÍ 
Chrómové, sada pre všetky štyri kľučky dverí,  
iba pre vozidlá bez bezkľúčového odomykania 
(bez obrázku)

   Obj. č. 990E0-61M45-000

 7  |  STREŠNÝ SPOJLER 
Základná farba, odporúčame lakovať  
do farby karosérie

   Obj. č. 990E0-61M05-000

 8  |  OZDOBNÁ BOČNÁ LIŠTA 
Chrómová, sada pre ľavú a pravú stranu

   Obj. č. 990E0-61M08-CSM

 9  | ZADNÁ OZDOBNÁ LIŠTA 
   Chrómová
   Obj. č. 990E0-61M09-000

 10 | ZADNÁ OZDOBNÁ LIŠTA 
   Chrómová 
   Obj. č. 990E0-61M22-000

7

8

9

5

10
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11 | ZLIATINOVÝ DISK KOLESA „Namib“ 
  6,5 J x 16" 
  Vhodný pre pneu 215/60 R16, 
  vrátane stredového krytu  
  s logom Suzuki
  čierny leštený 
  Obj. č. 43210-64R60-QC8 

12 |  ZLIATINOVÝ DISK KOLESA  
 „Gobi“  
6,5 J x 16" 
Vhodný pre pneu 215/60 R16, 
vrátane stredového krytu  
s logom Suzuki

  čierny leštený 
  Obj. č. 43210-54PR0-0SP
  strieborný 
  Obj. č. 43210-54PQ0-0KS
 

11

12

EXTERIÉR
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13 |  ZLIATINOVÝ DISK KOLESA „Misti“ 
6,5 J x 17" 
Vhodný pre pneu 215/55 R17, 
vrátane stredového krytu  
s logom Suzuki

  strieborný 
  Obj. č. 990E0-61M75-002
  matný čierny 
  Obj. č. 990E0-61M76-002
  čierny leštený 
  Obj. č. 990E0-61M78-002

14 |  ZLIATINOVÝ DISK KOLESA „Mojave“ 
6,5 J x 17" 
Vhodný pre pneu 215/55 R17,  
vrátane stredového krytu s logom Suzuki

  čierny leštený 
  Obj. č. 43210-54PU0-0SP 
  strieborný 
  Obj. č. 43210-54PS0-0KS 

14

13 13
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EXTERIÉR



11

16 |  ČIAPOČKY VENTILOV  
S LOGOM S 
Dvojdielna sada 

  Obj. č. 990E0-19069-SET

17 |  BEZPEČNOSTNÉ SKRUTKY 
 „Sicustar“ 
Štvordielna sada

 Obj. č. 990E0-59J46-000

18 |  BEZPEČNOSTNÉ SKRUTKY  
 „Sicurit” 
Štvordielna sada  
(bez obrázku)

 Obj. č. 990E0-59J48-000

19 |  KRYTY SKRUTIEK KOLESA 
 Čierne, sada päť kusov  
na jedno koleso

  Obj. č. 990E0-61M70-COV

20 |  SADA NÁHRADNÉHO KOLESA 
So zdvihákom (bez obrázku)

  Obj. č. 9990E0-STSXV-001

21 |  SADA ŽIAROVIEK  
SMEROVÝCH SVETIEL 
Sada dvoch žiaroviek 12V21W 
(PY21W) v chróme

 Obj. č. 990E0-61M01-000

16 17

19

15

21

15 |  SADA PUKLÍC „16“ S LOGOM S 
Strieborné, štvordielna sada

  Obj. č. 990E0-54P00-27N
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INTERIÉR
Od štýlovej až po úplne praktickú podobu

Vozidlu SX4 S-CROSS v žiadnom prípade nechýba komfort.  
Ale každý má svoj vlastný vkus a svoje vlastné nápady, pokiaľ ide  
o mobilnú komfortnú zónu. Ako ju máte radi? Štýlovú, športovú,  
alebo maximálne praktickú? Vaše prianie je nám rozkazom.

1
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1 |  ŠPORTOVÝ KOŽENÝ VOLANT 
Čierny so strieborným prešívaním

 Obj. č. 990E0-61M91-000

2 |  HLAVICA RADIACEJ PÁKY 
So strieborným prešívaním

  pre 5MT 
Obj. č. 990E0-61M36-000

 
 pre 6MT  
 Obj. č. 990E0-61M37-000

3 |  ŠPORTOVÉ KRYTY PEDÁLOV 
Hliníkové

  pre manuálnu prevodovku  
Obj. č. 990E0-61M93-000

 
 pre automatickú prevodovku 
 (bez obrázku)
 Obj. č. 990E0-61M93-001

2

1

3
4 | SIEŤKA NA STRANE  
 SPOLUJAZDCA
 Obj. č. 990E0-61M34-002

5 |    SADA PRE FAJČIAROV 
Obsahuje zapaľovač 
(PN: 99KIT-68L00-LIG)  
a popolník 
(PN: 89810-86G00-5PK) 

 Obj. č. 990E0-61M00-LIG

4

5
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6 |  OZDOBNÉ OBLOŽENIE 
Brúsený hliník, vylepšuje elegantný 
vzhľad stredovej konzoly

 pre jednotky 2DIN 
 Obj. č. 990E0-61M69-000
  pre sériovo dodávané rádio 

Obj. č. 990E0-61M68-000

7 |  SADA SLNEČNÝCH CLON 
Čierne, päťdielna sada

 Obj. č. 990E0-61M20-000

8 |  SADA OZDOBNÝCH PRVKOV  
PRE REPRODUKTORY 
Strieborné, štvordielna sada

 Obj. č. 990E0-61M67-000 

  9 | CHLADNIČKA MALÁ 
   Objem 15 litrov,  
   pripojenie do 12V
    Obj. č. 990E0-64J30-000 

9

8

7

6
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Pre bezpečnú prepravu detí

Bezpečnosť je v našom programe príslušenstva na prvom mieste. 
Dôkazom sú kvalitné detské sedačky Römer. Ľahko sa s nimi 
manipuluje, ľahko sa inštalujú a Vašim najmenším poskytujú 
vynikajúcu ochranu. A ako Vaše deti rastú, univerzálne sedačky 
rastú s nimi. Naše detské sedačky Römer sú vždy perfektnou voľbou  
a to i pre interiér Vášho vozidla Suzuki.INTERIÉR
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15 |  DETSKÁ SEDAČKA „Kidfix” 
Prináša Vášmu dieťaťu bezpečie: 
Kidfix pre skupiny 2 a 3, pre deti  
s hmotnosťou od cca 15 do 36 
kg. Splňuje aktuálnu bezpečnostnú 
normu ECE R44/04 a poskytuje 
optimálnu ochranu proti 
bočnému nárazu. Bezproblémová 
inštalácia pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu i dodatočné 
uchytenie pomocou systému  
ISOFIX pre maximálnu stabilitu  
a bezpečnosť. Výška opierky 
hlavy sa dá nastaviť do 11 pozícii 
a operadlo je nastaviteľné podľa 
sklonu sedadla vozu. Sedačku je 
možné sklopiť pomocou páčky  
v prístupnom otvore odnímateľného 
poťahu sedáku, ktorý je možné prať.

  Obj. č. 990E0-59J25-001

16 |  DETSKÁ SEDAČKA „Duo Plus” 
Detská sedačka skupiny 1 pre deti 
s hmotnosťou od 9 do 18 kg, alebo 
vo veku od 9 mesiacov do 4 rokov. 
Táto sedačka je testovaná  
a schválená podľa aktuálnej normy 
detských sedačiek ECE R 44/04. 
Inštalácia vo vozidle je zabezpečená 
ukotvením ISOFIX. Sedačka poskytuje 
optimálnu ochranu proti bočnému 
nárazu, má jedinečné nastavenie 
sklonu vpred, jednoručné prestavenie 
pre zmenu zo vzpriamenej polohy  
do naklonenej polohy, alebo  
do polohy pre spánok. 5-bodový 
systém bezpečnostných pásov  
s nastavením jedným ťahom  
a čalúnenie v oblasti ramien znižuje 
namáhanie v oblasti krku a hlavy. 
Komfortné tkaninové čalúnenie je 
možné za účelom vypratia vybrať. 
Sedačka môže byť vo vozidle 
inštalovaná i bez použitia systému 
ISOFIX pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu vozidla.

   Obj. č. 990E0-59J56-000

17 |  DETSKÁ SEDAČKA „Baby Safe Plus” 
Detská sedačka skupiny 0+ pre deti 
do hmotnosti 13 kg, alebo do 12  
až 15 mesiacov. Táto sedačka je 
testovaná a schválená podľa aktuálnej 
normy detských sedačiek ECE R 44/04. 
5-bodový pás, výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy a pásy, hlboké 
mäkké čalúnené bočnice poskytujú 
optimálnu ochranu pri bočnom 
náraze, kompatibilné s Baby SAFE 
ISOFIX Base a Baby Safe Belted Base 
a tiež kompatibilné s kočíkmi BRITAX. 
3-polohová rukoväť pre prenášanie  
s nastavením, ktoré je možné nastaviť 
jednou rukou, ľahko snímateľný poťah 
umožňujúci pranie, čalúnenie  
v oblasti hrudníku pre väčšie pohodlie 
dieťaťa. Tato detská sedačka nesmie 
byť použitá na prednom sedadle 
spolujazdca, pokiaľ je sedadlo 
vybavené predným airbagom, alebo 
je nutné predný airbag spolujazdca 
vypnúť podľa návodu použitia vozidla.

  Obj. č. 990E0-59J37-001

15 16 17
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20 |  OCHRANNÁ FÓLIA PRAHOV DVERÍ 
Chráni Vaše vozidlo pred poškriabaním, 
štvordielna sada

  čierna 
  Obj. č. 990E0-61M30-001
  priehľadná (bez obrázku) 
  Obj. č. 990E0-61M30-002

20

INTERIÉR
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21 |  PRAHOVÁ LIŠTA 
Dvojfarebná, čierna / strieborná 
s logom SX4 S-CROSS, štvordielna sada

  Obj. č. 990E0-61M30-010
 
22 |  PRAHOVÁ LIŠTA 

Hliníková, s logom Suzuki,  
štvordielna sada

  Obj. č. 990E0-61M60-001

21

22

23 |  SADA TEXTILNÝCH KOBERČEKOV 
Sada koberčekov s logom SX4 S-CROSS, 
štvordielna sada,pre manuálnu a automatickú 
prevodovku

  Obj. č. 75901-57T10-000
 
24 |  SADA GUMENNÝCH ROHOŽÍ 

S logom SX4 S-CROSS ,s vyšším okrajom  
pre udržanie podlahy v čistote, štvordielna sada, 
pre manuálnu a automatickú prevodovku

  Obj. č. 75901-57TB0-000
  

2423
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2726

26 | KOBERČEK „ECO“ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
   Antracitový plstený koberček s logom SX4 S-CROSS
   Obj. č. 990E0-61M40-010

27 |   VANIČKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Vodoodolná, pre udržanie batožinového 
priestoru v čistote

  Obj. č. 990E0-61M15-000

INTERIÉR



21

28 |   ORGANIZÉR DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU 
Dno, ktoré dokonale padne pod, 
alebo na kryt batožinového  
priestoru Vášho vozidla  
SX4 S-CROSS, vrátane variabilných 
hliníkových priečinkov

  Obj. č. 990E0-61M21-000

29 |  SIEŤ DO BATOŽINOVÉHO  
PRIESTORU 
Pre zaistenie nákladu pod krytom 
batožinového priestoru Vášho 
vozidla SX4 S-CROSS. Vrátane 
upevňovacích dielov

  Obj. č. 990E0-59J00-002

30 |  VERTIKÁLNA SIEŤ  
DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Chráni predmety pred  
vypadnutím z batožinového  
priestoru pri otvorení dverí  
batožinového priestoru.  
Vrátane upevňovacích dielov

  Obj. č. 990E0-59J00-004

28

29

30
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1

Na ochrane netreba šetriť. Preto ponúkame veľa doplnkov, 
ktoré môžu vysoké bezpečnostné štandardy Vášho vozidla 
ešte vylepšiť. Toto spektrum siaha od bočnej ochrany, cez 
parkovacie senzory až po lakovaciu ceruzku na opravu laku. 
Účelom je chrániť Vaše vozidlo Suzuki a cestujúcich v ňom 
takmer pred všetkým. S výnimkou závistlivých pohľadov.

1 |  BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY 
Čierne s logom SX4 S-CROSS, sada 
pre ľavú a pravú stranu. Možnosť 
lakovania vo farbe karosérie

 strieborný znak 
 Obj. č. 990E0-61M07-SCR
 čierny znak 
 Obj. č. 990E0-61M07-BCR
  biely znak 

Obj. č. 990E0-61M07-WCR
 

Účinná ochrana

OCHRANA
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6 |  SADA PREDNÝCH ZÁSTEROK 
Gumové, s logom Suzuki 

  Obj. č. 990E0-61M13-000

  SADA ZADNÝCH ZÁSTEROK 
Gumové, s logom Suzuki 

  Obj. č. 990E0-61M14-000

5 |  SADA PREDNÝCH ZÁSTEROK 
Pevné, možnosť lakovania  
vo farbe karosérie

  Obj. č. 990E0-61M11-000 

  SADA ZADNÝCH ZÁSTEROK2 
Pevné, možnosť lakovania  
vo farbe karosérie

  Obj. č. 990E0-61M12-000

2 | OCHRANNÁ FÓLIA  
 PRE NÁRAZNÍK 
 Chráni nárazník pred poškriabaním
  čierna 

Obj. č. 990E0-61M57-000
 priehľadná (bez obrázku) 
 Obj. č. 990E0-61M58-000

3 |  OCHRANA NAKLADACEJ HRANY 
Chráni Váš zadný nárazník pred 
poškriabaním pri nakladaní  
a vykladaní, čierna, s logom Suzuki, 
vyrobená z odolného termoplastu

 Obj. č. 990E0-61M62-000

4 |  OCHRANA NAKLADACEJ HRANY 
Chráni Váš zadný nárazník pred  
poškriabaním pri nakladaní  
a vykladaní, hliníková, s logom 
Suzuki, vyrobená z odolného  
termoplastu

  Obj. č. 990E0-61M61-000

2

65

3

4

2Nie je možné použiť v kombinácii s ochranným krytom zadného nárazníku 990E0-64R10-ZNC
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8  |  PREDNÉ PARKOVACIE SENZORY 
 Sada štyroch senzorov s možnosťou 
 lakovania a piezoelektrickým  
 snímačom, pre všetky výbavy  
 okrem GLX

  Obj. č. 990E0-61M56-010

9 |  ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY 
Sada štyroch senzorov  
s možnosťou lakovania  
a piezoelektrickým snímačom,  
pre všetky výbavy okrem GLX

  Obj. č. 990E0-54P53-010

7 |  DAŽĎOVÝ SENZOR 
Automaticky riadi stierače od ideálneho 
intervalu až po prvú rýchlosť. 
Pri trvalom stieraní,  
pre všetky výbavy okrem GLX

 Obj. č. 990E0-65J81-020

9

8

7

OCHRANA



25

10 |  SADA LAKOVACÍCH CERUZIEK
 canyon brown 
 Obj. č. 99000-10415-ZQ3
 sphere blue 
 Obj. č. 99000-10415-ZQ4
 energetic red 
 Obj. č. 99000-10415-ZQ5
 mineral grey 3 
 Obj. č. 99000-10415-ZQ6
 cool white pearl metallic 
 Obj. č. 99000-10415-ZNL
 cosmic black pearl metallic 
 Obj. č. 99000-10415-ZCE
 silky silver metallic 
 Obj. č. 99000-10415-ZCC 
 galactic grey metallic 
 Obj. č. 99000-10415-ZCD

11 |  NABÍJAČKA AKUMULÁTORA 
Údržba a testovanie pre 12V  
akumulátory, optimalizuje výkon  
a životnosť akumulátoru

  Obj. č. 990E0-OPTIM-CAR

12 |  AUTÍČKO SX4 S-CROSS  
NA SPÄTNÉ NATIAHNUTIE 
Model 1:43 dostupný  
v troch rôznych farbách

  Modrá  
  Obj. č. 99000-79N12-SC1 

  Červená 
  Obj. č. 99000-79N12-SC2 

  Strieborná  
  Obj. č. 99000-79N12-SC3 

10 11 12

13 |  OCHRANNÝ POŤAH ZADNÉHO 
SEDADLA  
Chráni poťah zadných sedadiel

  Obj. č. 990E0-78R44-000

14 | OCHRANNÝ POŤAH  
  DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
   Zakrýva podlahu batožinového  
  priestoru, aj keď sú zadné   
  sedadla sklopené, alebo je  
  nainštalovaná oddeľovacia  
  mreža, upevňuje sa na opierky   
  hlavy zadných sedadiel
   Obj. č. 990E0-61M48-003

13 14

UŽITOČNÉ VECI & SUZUKI KOLEKCIA
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TRANSPORT
1 |  ODDEĽOVACIA MREŽA  

BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Pre oddelenie priestoru pre 
cestujúcich od batožinového 
priestoru, ľahká demontáž

 Obj. č. 990E0-61M48-000

2 | DELIACA MREŽA  
 BATOŽINOVÉHO PRIESTORU  
 (POZDĹŽNA)3 
 Pre rozdelenie batožinového 
 priestoru deliacou mrežou 
 do dvoch častí, oceľová,  
 ľahká demontáž
  Obj. č. 990E0-61M48-001

3 |   ADAPTÉR PRE DELIACU MREŽU 
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Adaptér pre deliacu mrežu 
batožinového priestoru  
pre upevnenie deliacej mreže  
v najnižšej polohe (bez obrázku)

 Obj. č. 990E0-54P48-002

Celá rada riešení

SX4 S-CROSS perfektne ladí s Vaším rozmanitým životným 
štýlom. A čo keď náhle objavíte nové záujmy spojené  
s neskladnými koníčkami? Potom môžete svoje vozidlo 
jednoduchšie prispôsobiť novému životnému štýlu. Naše 
príslušenstvo pokrýva všetky eventuality. Takže pokiaľ 
budete v budúcnosti chcieť vo svojom vozidle SX4 
S-CROSS prepravovať bicykel, snowboard, alebo iné veľké 
predmety – máme pre Vás vhodné prepravné systémy.

1 2
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8

4 |  MULTIFUNKČNÝ STREŠNÝ NOSIČ 
Hliníkový tubus s T-drážkou, uzamykateľný 

 pre vozidlá so strešnými lyžinami
 max. nosnosť strechy: 75 kg, vlastná hmotnosť: 4.4 kg
 Obj. č. 990E0-61M18-000 

 pre vozidlá bez strešných lyžín 
 max. nosnosť strechy: 50 kg, vlastná hmotnosť: 4.6 kg
 Obj. č. 990E0-61M33-000

5 |  STREŠNÝ BOX “CERTO 460” 4, 6 
Strešný box kovovo strieborný so systémom 

„MASTER-FIT“ pre rýchlu a pohodlnú montáž  
na multifunkčný strešný nosič. Jednoducho  
sa otvára z oboch strán, uzamykateľný. 

 Hmotnosť: 17.5 kg 
 Objem:  440 ltr.  
 Rozmery: 192 x 82 x 42 cm
 Obj. č. 990E0-59J43-000

 INŠTALAČNÁ SADA PRE UPEVNENIE DO T-DRÁŽKY 
 Pre montáž strešného boxu
 Obj. č. 990E0-59J43-000 
 
 pomocou T-drážok multifunkčného strešného nosiča
 Obj. č. 990E0-59J43-001

4

7

6

3 Iba v kombinácii s deliacou mrežou batožinového priestoru (obj. č. 990E0-61M48-000).
4 V prípade panoramatického strešného okna si objednajte doplnkovou inštalačnú sadu (obj. č. 990E0-59J43-001).
5 Nie v kombinácii s panoramatickým strešným oknom.
6  Iba v kombinácii s multifunkčným strešným nosičom.

5 6 |  NOSIČ LYŽÍ “MCKINLEY” 5, 6  
Pre štyri páry lyží alebo dva snowboardy, 
uzamykateľný. Max. nosnosť strechy  
pre vozidlá so strešnými lyžinami: 75 kg; 
pre vozidlá bez strešných lyžín: 50 kg, 
vlastná hmotnosť: 2,0 kg

 Obj. č. 99000-990YT-106

7 |  NOSIČ LYŽÍ “EVEREST” 5, 6 
Pre šesť párov lyží alebo štyri snowboardy, 
uzamykateľný. Max. nosnosť strechy 
pre vozidlá strešnými lyžinami: 75 kg; 
pre vozidlá bez strešných lyžín: 50 kg, 
vlastná hmotnosť: 3,0 kg

 Obj. č. 99000-990YT-107

8 |  VAK PRE STREŠNÝ NOSIČ 
Čierny s veľkým logom Suzuki,  
pre strešný nosič

 Obj. č. 990E0-79J91-000
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 9  |  NOSIČ BICYKLOV “GIRO AF”6 
Pre prepravu bicyklov, jedna sada  
pre jeden bicykel, uzamykateľný, 
max. nosnosť strechy pre vozidlá  
so strešnými lyžinami: 75 kg;  
pre vozidlá bez strešných lyžín:  
50 kg, vlastná hmotnosť: 2,9 kg

   Obj. č. 990E0-59J20-000

10 |  NOSIČ BICYKLOV “GIRO SPEED”6 
Pre prepravu bicyklov s demonto-
vaným predným kolesom, jedna  
sada pre jeden bicykel, zamykateľný, 
max. nosnosť strechy pre vozidlá  
so strešnými lyžinami: 75 kg; pre 
vozidlá bez strešných lyžín: 50 kg, 
vlastná hmotnosť: 2,5 kg

   Obj. č. 990E0-59J21-000

9

6Iba v kombinácii s multifunkčným strešným nosičom.
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13 |  ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ  

ZARIADENIE7 
Pre prívesy a nosiče bicyklov

  Obj. č. 72901-54P00-000

14 |  ELEKTROINŠTALÁCIA  
Pre ťažné zariadenie, 7-pinová  
s riadením smerových svetiel

  Obj. č. 990E0-61M64-000

15 |  ELEKTROINŠTALÁCIA 
Pre ťažné zariadenie, 13-pinová  
s riadením smerových svetiel

  Obj. č. 990E0-61M65-000

13+14+15

 
7Dodržujte prosím maximálnu hmotnosť prívesu a vertikálne zaťaženie, ktoré nájdete v návode na obsluhu.

11 |  ZADNÝ NOSIČ BICYKLOV “STRADA”  
Hliníkový nosič bicyklov pre dva bicykle, 
montáž na ťažné zariadenie,  
vlastná váha 12,5 kg

  Obj. č. 990E0-59J22-000

12 |  ROZŠÍRENIE PRE ZADNÝ NOSIČ  
BICYKLOV „STRADA”  
pre tri bicykle (bez obrázku)

  Obj. č. 990E0-59J22-001

11



MSC - SUZUKI SLOVENSKO, O.Z., 
WESTEND TOWER, DÚBRAVSKÁ CESTA 2, 

841 04 BRATISLAVA

Štandardné a príplatkové výbavy sa môžu líšiť v závislosti na danom trhu. Pre viacej informácií sa prosím obráťte na svojho predajcu, lebo technické údaje a obrázky sa môžu týkať
 modelov, ktoré nie sú pre náš región k dispozícii. MSC SUZUKI SLOVENSKO o.z. si vyhradzuje právo na zmenu cien, farieb, materiálov, výbavy, technických údajov a modelov  
a tiež na ukončení výroby modelov bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky fotografie v tejto brožúre boli realizované s príslušným povolením. Obrázky vozidiel bez registračných značiek na verejných komunikáciach sú koláže.

Váš partner Suzuki

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.

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.

Suzuki „Way of Life!“ je mottom našej značky - každé vozidlo, motocykel a lodný motor  
Suzuki sú vyrobené tak, aby u zákazníkov vyvolávali nadšenie a zákazníci si mohli užívať život.


