
KATALOG
PŘÍSLUŠENSTVÍ





V HLAVNÍM 
PROUDU?    
NIKDY!
Svět je úžasné místo. Dá se toho tolik objevovat, 
ale kudy začít?
Jděte svou vlastní cestou. Nebo spíše jeďte. Nový 
Suzuki Jimny je Vaším průvodcem ve všech nadchá-
zejících dobrodružstvích. Je dokonalým  off-roadem? 
Ano, ale i dokonalost může mít různé úrovně. Pro-
hlédněte si nové příslušenství pro model Jimny 
a uvidíte sami.
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 1 | MASKA CHLADIČE
  S logem Suzuki.

  Obj. č. 9911C-78R00-ZSC

2 |  OCHRANNÝ KRYT PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU 
  Stříbrná

  Obj. č. 99115-78R10-000

3 | OCHRANNÝ KRYT PRAHŮ
  Stříbrná, sada pro levou a pravou stranu.

  Obj. č. 99112-78R10-000

4 | SADA DEFLEKTORŮ PROTI DEŠTI A VĚTRU
   Kouřově šedá, sada pro levou a pravou stranu.

  Obj. č. 99120-78R10-000

5 | KRYT POD MADLO DVEŘÍ 
   Karbonový vzhled, sada pro levou a pravou 

stranu.

  Obj. č. 99126-78R00-000

EXTERIÉR
ŽIVOT JE VENKU
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 6 | KRYT REZERVNÍHO KOLA
    S okružím z nerezové oceli, kryt z černého 

plastu, který lze nalakovat v barvě karoserie 
– vhodný pro standardní pneumatiku 
Bridgestone Dueler H/T 684II 195/80R15 96S.

   Obj. č. 990E0-78R13-000

 7 | KRYT REZERVNÍHO KOLA
     Černý s bílým logem Suzuki, vhodný pro 

standardní pneumatiku.

   Obj. č. 99000-990YB-699

 8 | KRYT REZERVNÍHO KOLA
     Černý s červenomodrým logem Suzuki, 

vhodný pro standardní pneumatiku.

   Obj. č. 99000-990YB-700

 9 |  ZÁMKY KOL „SICUSTAR“ 
    S certifi kací Thatcham, sada čtyř kusů.

   Obj. č. 990E0-59J47-000
   
10 |  ZÁMKY KOL „SICURIT“  
    Sada čtyř kusů (bez ilustrace).

   Obj. č. 990E0-59J49-000  

11 |  ČEPIČKY VENTILKŮ S LOGEM S 
    Sada 4 ks, balení po dvou kusech.

   Obj. č. 990E0-19069-SET

12 |  KRYTY ŠROUBŮ KOL 1

    Sada 4 ks, velikost klíče 19 mm.

   Obj. č. 990E0-62R70-COV

9
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1  Pro model Jimny objednávejte 5 sad.
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15 13 | PRYŽOVÉ LAPAČE NEČISTOT
    Červená, sada 2 ks, vpředu.
    Obj. č. 99118-78R00-RD1
   
    Červená s logem Jimny, sada 2 ks, 

vzadu.
   Obj. č. 99118-78R10-RD1

 14 | PRYŽOVÉ LAPAČE NEČISTOT
  Černá, sada 2 ks, vpředu.
  Obj. č. 99118-78R00-BK1

   Černá s logem Suzuki, sada 2 ks, vzadu.
  Obj. č. 99118-78R10-BK1

 15 | BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY
  Černá, sada pro levou a pravou stranu.

  Obj. č. 990E0-78R07-000

 16 | OCHRANNÝ KRYT DIFERENCIÁLU
    Vyrobený z hliníku tloušťky 3 mm, chrání 

komponenty diferenciálu vašeho vozidla 
na všech terénních cestách.

   Přední část
   Obj. č. 9912J-78R30-000

   Zadní část
   Obj. č. 9912J-78R40-000
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INTERIÉR
TVRDÁ SKOŘÁPKA, JEMNÉ NITRO
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 1 | KRYT KAPLIČKY INFOTAINMENTU

  Obj. č. 99140-78R00-000

2 |  KRYT KONZOLE AUTOMATICKÉ 
PŘEVODOVKY 

    Dostupný v následujících verzích:
   Hagane Silver, levostranné řízení
  Obj. č. 9923D-78R00-001

  Satin Silver, levostranné řízení
  Obj. č. 9923D-78R00-002

  Hagane Silver, pravostranné řízení
  Obj. č. 9923D-78R10-001

  Satin Silver, pravostranné řízení
  Obj. č. 9923D-78R10-002

1

2

3

3 | HLAVICE ŘADICÍ PÁKY
   Funkční a jednoduchý design. Pro 

manuální převodovku, vhodná pro 
levostranné i pravostranné řízení.

  Obj. č. 28113-77R20-000

4 |  OZDOBNÉ KROUŽKY VÝDECHŮ 
VENTILACE

   Sada dvou kusů. Dostupné 
v následujících barvách:

  Hagane Silver
  Obj. č. 99233-78R00-QKJ

  Satin silver
  Obj. č. 99233-78R00-QMC

4
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5 | SADA PODLAHOVÝCH ROHOŽÍ „ECO“
   Antracitově černé koberce z vpichované 

plsti, sada čtyř kusů. Dostupné 
v následujících verzích:

   levostranné řízení, manuální převodovka 
  Obj. č. 75901-78R00-000

   pravostranné řízení, manuální převodovka 
  Obj. č. 75901-78R40-000

  levostranné řízení, automatická převodovka 
  Obj. č. 75901-78R10-000

  pravostranné řízení, automatická převodovka 
  Obj. č. 75901-78R50-000

6 | SADA PODLAHOVÝCH ROHOŽÍ „DLX“
   Antracitově černé velurové koberce, sada 

čtyř kusů. Dostupné v následujících verzích:

  levostranné řízení, manuální převodovka  
  Obj. č. 75901-77R80-000

  pravostranné řízení, manuální převodovka 
  Obj. č. 75901-77RA0-000

  levostranné řízení, automatická převodovka 
  Obj. č. 75901-77R90-000

  pravostranné řízení, automatická převodovka 
  Obj. č. 75901-77RB0-000 

7 |  SADA PRYŽOVÝCH PODLAHOVÝCH 
ROHOŽÍ, LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ

   Zvýšený okraj napomáhá udržet prostor 
pro nohy v čistotě, s logem Jimny, sada 
čtyř kusů.

  M/T  
  Obj. č. 75901-78R60-000

  A/T 
  Obj. č. 75901-78R70-000

8 |  SADA PRYŽOVÝCH PODLAHOVÝCH 
ROHOŽÍ, PRAVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ

   Zvýšený okraj napomáhá udržet prostor 
pro nohy v čistotě, s logem Jimny, sada 
čtyř kusů.

  M/T  
  Obj. č. 75901-77R60-000

  A/T 
  Obj. č. 75901-77R70-000

9 | SADA PRO KUŘÁKY
  Obsahuje zapalovač a popelník.

  Obj. č. 990E0-68P00-SMK
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 10 | SADA SLUNEČNÍCH CLON
    Černá, trojdílná sada pro zadní okna.

   Obj. č. 990E0-78R20-000

11 | OCHRANA NAKLÁDACÍ HRANY 
    Vzhled žebrovaného broušeného hliní-

ku, vyrobena z odolného termoplastu. 
Chrání Váš nárazník před poškrábáním 
při nakládání a vykládání.

   Obj. č. 990E0-78R52-000

 12 | DĚTSKÁ SEDAČKA „BABY-SAFE I-SIZE“ 
    Baby-Safe i-Size je dětská sedačka splňující 

novou normu pro autosedačky ECE R129. 
Sedačka poskytuje bezpečí a pohodlí pro 
novorozence do 15 měsíců a přizpůsobuje se 
vývoji a růstu dítěte až do 83 cm výšky.

   Obj. č. 88501-77R00-000

13 | DĚTSKÁ SEDAČKA „DUO PLUS“ 
    Dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmotností 

od 9 do 18 kg nebo ve věku od 9 měsíců do 
4 let. Je testována a schválena podle aktuální 
normy bezpečnosti 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, ramenní obložení 
snižující zátěž v oblasti krku a hlavy. Komfort-
ní textilní obložení je snímatelné za účelem 
čištění. Sedačka může být ve vozidle umístěna 
i bez systému ISOFIX pomocí 3bodových bez-
pečnostních pásů vozidla.

   Obj. č. 990E0-59J56-000

14 | DĚTSKÁ SEDAČKA „KIDFIX XP“ 
    KIDFIX XP zbavuje rodiče starostí o bez-

pečnost a přináší komfort starším dětem. 
Tato autosedačka s oporou zad s inovativním 
systémem XP-PAD zajišťuje unikátní ochranu 
proti čelnímu nárazu. Její měkce polstrované 
bočnice nabízejí vyšší míru bezpečnosti pro 
hlavu a krk větších dětí ve věku od 4 do 12 let. 
Je testována a schválena podle aktuální normy 
bezpečnosti dětských sedaček ECE R 44/04.

   Obj. č. 990E0-59J25-002
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 15 | ODDĚLOVACÍ MŘÍŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
    Černá práškově lakovaná ocel, pro oddělení 

kabiny od zavazadlového prostoru, když jsou 
sklopená zadní sedadla.

   Obj. č. 990E0-78R48-000

17 |  VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, VELKÁ 2 
    Tvarově přizpůsobená, vodotěsná, 

pro sklopená zadní sedadla. Rozměry: 
130,5 cm × 86,5 cm × 25,5 cm

   Obj. č. 990E0-78R30-001

16 | OCHRANNÝ POTAH ZADNÍHO SEDADLA1 

   Obj. č. 990E0-78R44-000

18 | ROHOŽ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 3 
   Pryžová s žebrovaných vzhledem a logem Jimny.

   Obj. č. 990E0-78R30-002

19 | FLEXIBILNÍ VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  3,4

    Kryje dno zavazadlového prostoru, když jsou zadní sedadla 
sklopená a je nainstalovaná oddělovací mříž.

   Obj. č. 990E0-78R48-003

15 16
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20 |  VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, 
MALÁ 

    Tvarově přizpůsobená, vodotěsná.
Rozměry: 94,5 × 24,5 × 14 cm.

   Obj. č. 990E0-78R30-000

21 | SCHRÁNKA NA DROBNOSTI 5

    Malá schránka v zavazadlovém prostoru 
s víkem s žebrovaným vzorem.

   Obj. č. 75401-77R00-000

22 | HÁČEK PRO UCHYCENÍ NÁKLADU
    Pro zadní část zavazadlového prostoru, sada 

4 ks, maximální zatížení 5 kg na háček.

   Obj. č. 9915F-78R00-000

1 Nezapomeňte zvířata a předměty za jízdy dobře zajistit.
2  Lze použít v kombinaci s malou vanou zavazadlového prostoru, obj. č. 990E0-78R30-000 nebo schránkou na zavazadla
obj. č. 75401-77R00-000, nelze v kombinaci s oddělovací mříží zavazadlového prostoru obj. č. 990E0-78R48-000.

3 Pouze v kombinaci se schránkou na zavazadla, obj. č. 75401-77R00-000.
4 Pouze v kombinaci s oddělovací mříží zavazadlového prostoru, obj. č. 990E0-78R48-000.
5 Nelze použít pro verzi START. Standardní výbava ve verzi ELEGANCE.

22
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PŘEPRAVA NÁKLADU

 1 | ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL "STRADA" 1

   Hliníkový nosič pro dvě jízdní kola určený k montáži 
na tažné zařízení. Vlastní hmotnost: 12,5 kg.

  Obj. č. 990E0-59J22-000

2 | UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ NOSIČ 2 
   Ocel, obdélníkový profi l.

Vlastní hmotnost: 6,3 kg 
Rozměry: 70 cm × 144,4 cm × 18,3 cm 

  Obj. č. 78901-78R10-000

1

2

PRO JEŠTĚ BOHATŠÍ ZÁŽITKY
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3 | STŘEŠNÍ KOŠ 2,3 
   Vlastní hmotnost: 8,0 kg 

Rozměry: 105,2 cm × 75 cm × 10 cm

  Obj. č. 99177-78R00-000

4 |  STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH 
KOL 2,3,4 

   Vlastní hmotnost: 3,2 kg
Rozměry: 21,4 cm × 149,5 cm × 8,6 cm

  Obj. č. 9917B-78R00-000

5 |  STŘEŠNÍ NOSIČ SURFOVÉHO 
PRKNA 2,3 

    Pro jedno surfové prkno, včetně pásů pro 
jedno prkno. Vlastní hmotnost: 0,8 kg
Rozměry: 7 cm × 49,5 cm × 7 cm

  Obj. č. 99179-78R00-000

6 |  STŘEŠNÍ NOSIČ LYŽÍ / 
SNOWBOARDU 2,3 

   Pro čtyři snowboardy nebo šest párů lyží, 
uzamykatelný.   
Vlastní hmotnost: 3,5 kg 
Rozměry: 6,3 cm × 78,9 cm × 12,7 cm

  Obj. č. 99178-78R00-000

7 | TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 1 
  Odnímatelné, pro přívěsy a nosiče kol.

  Obj. č. 72901-78R00-000

   Elektrická sada, 7pinová, 
s kontrolou závady, levostranné řízení 

  Obj. č. 990E0-78R64-000

   Elektrická sada, 13pinová, 
s kontrolou závady, levostranné řízení 

  Obj. č. 990E0-78R65-000

   Elektrická sada, 13pinová, 
s kontrolou závady, pravostranné řízení 

  Obj. č. 990E0-78R66-000

1 Dodržujte maximální svislé zatížení 75 kg a maximální hmotnost přívěsu. Další informace naleznete v návodu k obsluze. 
2 Dodržujte maximální zatížení střechy vozidla 30 kg (včetně vlastní hmotnosti univerzálního střešního nosiče a jiných modulů nosičů).
3 Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem, obj. č. 78901-78R10-000.
4 Nepřekračujte maximální zatížení 15 kg na jedno jízdní kolo.

8 |  ADAPTÉR
   Pro připojení 7pinové zástrčky 

do 13pinové zásuvky.

  Obj. č. 990E0-62J41-000

 9 |  ADAPTÉR 
   Pro připojení 13pinové zástrčky 

do 7pinové zásuvky.

  Obj. č. 990E0-79J67-000
 



16

PRAKTICKÉ DOPLŇKY
1  1 | PŘÍSTŘEŠEK 

   Vyrobený ve spolupráci s japonskou 
fi rmou OGAWA (zal. 1914). Odolná 
polyesterová tkanina, pevné hliní-
kové tyče, větrací klapky. Rozměry: 
250 cm × 250 cm × 220 cm, rozměry 
balení: 58 cm × 12 cm × 12 cm, 
hmotnost 2,5 kg.

  Obj. č. 99243-78R00-000

2 | PRACOVNÍ SVĚTLO LED 
   Robustní, vodotěsné, napájení ze 

zásuvky 12 V, magnetická nožka 
s pryžovou ochranou pro umístění 
na střechu vozidla. Modul LED 
2 500 lm, světlo 2 000 lm, max. 
příkon:  29 W. Kroucený kabel lze 
natáhnout v rozsahu 100–400 cm. 
Rozměry: 10 cm × 10 cm × 7,6 cm 
Pouzdro pro úložnou schránku 
v zavazadlovém prostoru. Včetně 
pěnou vyloženého pouzdra pro 
uložení ve schránce na zavazadla.

  Obj. č. 990E0-78R46-000

3 | ZDÍŘKA USB    
    Instalovaná v zadní části středové 

konzoly

  Obj. č. 990E0-78R00-USB

4 |  NAPÁJECÍ ZÁSUVKA 12 V PRO 
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 1

   Zásuvka 12 V pro dodatečné vybavení 
zavazadlového prostoru verzí START 
a COMFORT (bez ilustrace).

  Obj. č. 990E0-78R00-12V

5 | ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY 
   Sada čtyř parkovacích senzorů (lze 

nalakovat) a piezoelektrický bzučák.

  Obj. č. 990E0-78R53-000

6 | DEŠŤOVÝ SENZOR
   Automaticky řídí stěrače čelního skla.

  Obj. č. 990E0-65J81-035

 

3 5 6

VŠECHNY JSOU PRO NĚCO DŮLEŽITÉ

2

1 Standardní výbava ve verzi ELEGANCE.
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 11 |   SVÍTILNA LED
     Černá svítilna LED s logem Jimny 

a odnímatelný textilním krytem pro ochranu 
před podchlazením rukou, LED Cree 620 lm, 
rozměry: 32 cm × 6,2 cm, hmotnost 820 g, 
bez tří baterií (typu D). 

   Obj. č. 990F0-JYLED-000

12 | POUZDRO NA PUŠKU VE STYLU SUZUKI 
     Nylonové pouzdro na pušku se silnou 

ochrannou pěnou, včetně visacího zámku. 
Rozměry: 121 cm × 28 cm

   Obj. č. 990F0-JYGBG-000

13 |   PŘENOSNÁ STOLIČKA SUZUKI  
     Stolička z černého polyesteru se 3 výsuv  nými 

hliníkovými nožkami, výška sedátka: 
30–50 cm, max. zatížení: 150 kg.

   Obj. č. 990F0-JYWAK-000

14 |   TREKINGOVÉ HOLE  
    Ergonomická rukojeť, trojdílná hliníková 

konstrukce, špička z tvrdého kovu. Sada dvou 
kusů.

   Obj. č. 990F0-JYTST-000

15 |   OUTDOOROVÁ SADA  
    Černé odolné pouzdro do zavazadlového 

prostoru vozu Jimny. Obsahuje čelovku LED, 
černou lepicí pásku, pláštěnku pončo, nou-
zovou deku. Pouzdro je dost velké, aby se do 
něj vešly i vaše osobní věci. Tři baterie (typu 
AAA) pro čelovku LED nejsou součástí balení. 

   Obj. č. 990F0-JYKT1-000

11

14

12

13

 7 | LÉKÁRNIČKA  
     Lékárnička vyhovuje normě DIN 13164, 

včetně výstražného trojúhelníku, pro-
středků první pomoci a bezpečnostní 
vesty.

   Obj. č. 990E0-61M79-000

 8 | PROTIPACHOVÝ FILTR
    Filtruje prach, pyl, písek, roztoče a také 

nepříjemné pachy z venkovního vzdu-
chu i vnitřku vozidla a další nečistoty 
včetně polétavého prachu o velikosti 
2,5 μm, proto je vzduch v interiéru čistší 
než u standardního fi ltru klimatizace.

   Obj. č. 99250-78R00-000

 9 | NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ 
     Pro nabíjení a testování 12V 

akumulátorů, optimalizuje 
jejich výkon a životnost.

   Obj. č. 990E0-OPTIM-CAR

10 | LAKOVACÍ TUŽKY
    Superior White  
   Obj. č. 99000-10315-26U

   Solid Kinetic Yellow
   Obj. č. 99000-10315-ZZB

   Solid Jungle Green
   Obj. č. 99000-10315-ZZC

   Solid Medium Grey
   Obj. č. 99000-10315-ZVL

   Metallic Chiff on Ivory  
   Obj. č. 99000-10315-ZVG

   Metallic Brisk Blue
   Obj. č. 999000-10415-ZWY

   Metallic Silky Silver
   Obj. č. 99000-10415-Z2S

   Pearl Bluish Black  
   Obj. č. 99000-10415-ZJ3

15
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OBLEČENÍ A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 1 | ČEPICE, ŠEDÁ
     S detaily v maskovacím vzoru, 

nastavitelný pásek. Univerzální 
velikost. 

   Obj. č. 990F0-JYCP1-000

 2 | ČEPICE, MASKOVACÍ VZOR 
    Síťové dílce v zadní části, nastavi-

telný pásek. Univerzální velikost.

   Obj. č. 990F0-JYCP2-000

 3 |   FLEECOVÁ BUNDA  
     Fleecová bunda se zapínáním 

a odnímatelnými rukávy, 3D logo 
Jimny na zádech, 100 % polyester.

   Dostupné velikosti: XS – 3XL

   Obj. č. 990F0-JYFJ1-velikost 

 4 | PŘÍVĚSEK NA KLÍČE 
    Přívěsek na klíče s karabinou 

s textilními detaily.

   Obj. č. 990F0-JYKEY-000

 5 |   TRIČKO FASHION YELLOW
     Žíhaná tkanina, 100 % bavlna. 
   Dostupné velikosti: S – XXL

   Obj. č. 990F0-JYFT2-velikost 

 6 |   TRIČKO FASHION GREEN
     Žíhaná tkanina, 100 % bavlna.
   Dostupné velikosti: S – XXL
   Obj. č. 990F0-JYFT1-velikost

 7 |   TRIČKO, MASKOVACÍ VZOR

    Raglánové rukávy, 100 % bavlna.
   Dostupné velikosti: S – XXL

   Obj. č. 990F0-JYFT3-velikost

 8 |  KOVOVÝ MODEL VOZU
    Kvalitní kovová miniatura vozu 

v měřítku 1:43, pro sběratele – 
nejde o hračku!

     První generace modelu 
JIMNY (1970)

   Obj. č. 99000-79ND0-000

   ZCELA NOVÝ JIMNY
    Obj. č. 99000-79ND0-001

 9 |   NATAHOVACÍ MODEL VOZU 
JIMNY

     Hračka, miniatura vozu 
v měřítku 1:43.
Dostupný ve dvou barvách.

   Kinetic Yellow
   Obj. č. 99000-79NP0-000

   Jungle Green 
    Obj. č. 99000-79NP0-001

 10 | HRNEK (SMALT)
    Černý smaltovaný hrnek 

s reliéfním logem Jimny, 310 ml.

   Obj. č. 990F0-JYMG1-000 

 11 |   PÁNSKÁ POLOKOŠILE GREEN 
   100 % jednovrstvá pletená bavlna.
   Dostupné velikosti: S – XXL

   Obj. č. 990F0-JYPM1-velikost

 12 |   PÁNSKÁ POLOKOŠILE YELLOW 
   100 % jednovrstvá pletená bavlna.
   Dostupné velikosti: S – XXL

   Obj. č. 990F0-JYPM2-velikost

13 | DÁMSKÁ POLOKOŠILE GREEN 
    95 % jednovrstvá pletená bavlna, 

5 % elastan.
   Dostupné velikosti: XS – XL

   Obj. č. 990F0-JYPL1-velikost

14 |  DÁMSKÁ POLOKOŠILE YELLOW 
    95 % jednovrstvá pletená bavlna, 

5 % elastan.
   Dostupné velikosti: XS – XL

   Obj. č. 990F0-JYPL2-velikost

 15 |  OUTDOOROVÉ NÁRAMKOVÉ 
HODINKY

    Analogově digitální  náramkové 
hodinky o průměru 48 mm, 
pouzdro z černého kovu, 
japonský strojek, minerální sklo, 
vodotěsné do 5 atmosfér.

   Obj. č. 990F0-JYWA1-000

SKVĚLÉ DO KAŽDÉHO PROSTŘEDÍ
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MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.
BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC,

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA,
U PRŮHONU 40, 170 00 PRAHA 7

WWW.SUZUKI.CZ

Standardní a příplatkové výbavy se mohou lišit v závislosti na daném trhu. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce, protože technické a údaje a obrázky se mohou 
vztahovat k modelům, které nejsou pro Váš region k dispozici. SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH vyhrazuje právo na změnu cen, barev, materiálů, výbavy, technických údajů a modelů, 
a také na ukončení výroby modelů bez předchozího upozornění.
Všechny fotografi e v této brožuře byly pořízeny s příslušným svolením. Obrázky vozidel bez registračních značek na veřejných komunikacích jsou koláže.

Váš partner Suzuki

Originální příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla Suzuki 
a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlastní vozidlo. Upozorňujeme, 
že pouze originální příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki prověřeno 
a schváleno k používání. Potřebné pokyny k montáži lze najít v příslušných 
návodech. Za určitých okolností je možné, že montáž nebo používání jiného 
příslušenství může mít negativní vliv na konstrukční vlastnosti Vašeho 
vozidla a tím nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Suzuki neodpovídá za 
škody vzniklé použitím jiného než originálního příslušenství Suzuki.

Zveřejněním této publikace pozbývají platnosti všechny dřívější informace. 
Některé obrázky této brožury znázorňují speciální výbavu. 

Údaje obsažené v této brožuře jsou nezávazné a jsou určeny pouze 
k informačním účelům. Informace nemusí být přesné.

Laskavě Vás žádáme, abyste př i používání příslušenství Suzuki ve Vaší zemi 
ověř ili, že jsou splněny všechny zákonné požadavky.

Poslední aktualizace: Září 2018

Suzuki „Way of Life!“ je mottem naší značky – každé vozidlo, motocykl a lodní motor Suzuki 
jsou vyrobeny tak, aby u zákazníků vyvolávaly nadšení a zákazníci si mohli užívat života.

AUDIO A NAVIGACE 
Audio a navigační systémy Suzuki jsou jedny z nejpromyšlenějších, jaké se 
na silnicích pohybují. Vylepšená 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 do telefonu. Podrobné informace naleznete 
v našem samostatném katalogu Audio a navigace.
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