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Nejdůležitější vlastností vozidel Suzuki Jimny je 
jejich nezdolná vůle dovézt svého řidiče do cíle. 
A standardní verze tohoto kompaktního robust-
ního off-roadu přináší veškerou základní výba-
vu, kterou k tomu budete potřebovat. Nicmé-
ně s originálním příslušenstvím Suzuki můžete 
doladit vybavení svého automobilu Jimny k Vaší 
úplné spokojenosti.

Všechny komponenty jsou přizpůsobeny potře-
bám zákazníka a originální příslušenství Suzuki 
ještě zvyšuje kvalitu automobilu samotného. 
Konec konců jít svou vlastní cestou by mělo 
přinášet trvalé uspokojení.

Originál

www.suzuki-motor.cz
Obrázky uvedené v tomto katalogu mohou částečně zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo 
příslušenství. Konkrétní výbavu vozidla je třeba zjistit dotazem u smluvního partnera Suzuki 
s přihlédnutím k právě aktuálnímu ceníku.
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Exteriér

Rámečky mřížky chladiče 
chromované

obj. čís. 99000-990YB-726

Na obrázku výbava na přání.
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Popusťte uzdu své představivosti.

Bezpochyby již díky svému jedinečnému charakteru je Jimny 
nezaměnitelný a příjemně vybočuje z davu. Ovšem nejste 
jediný řidič Jimny a pokud si chcete být jisti, že řídíte skuteč-
ný originál, můžeme Vám pomoci. Exteriérové příslušenství 
Suzuki dává Vašemu vozu Jimny osobitý ráz, od chromované 
přední mřížky chladiče až po sportovní střešní spojler. Proč 
neučinit svého Jimnyho výjimečným?

Stupačka  
plastová. Doporučujeme lakovat v barvě 
karoserie.

obj. čís. 99000-990YB-776

Boční sportovní rám  
nerezový

obj. čís. 99000-990YB-778

Ochranný rám zadní  
nerezový, nelze použít v kombinaci 
s tažným zařízením

obj. čís. 99000-990YB-713

Střešní spojler  
v základu. Doporučujeme  
lakovat v barvě karoserie.

obj. čís. 99000-990YC-582
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Všechno se točí kolem toho,  
udělat co nejlepší dojem.

Kryt rezervního kola s krycí deskou  
černý, možno lakovat,  
na standardní pneumatiku 205/70 R 15

obj. čís. 990E0-84A13-000

Látkový kryt rezervního kola 
bez krycí desky, s nápisem Suzuki,  
na standardní pneumatiku 205/70 R 15

obj. čís. 99000-990YB-700

Exteriér
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Na cestách s Vaším Jimnym přitahujete pohledy lidí ze všech stran a ne-
musí to být právě pro Vaše řidičské nadání. Nepochybně je tomu tak i dí-
ky skutečnosti, že jste se nechali inspirovat těmito stránkami. A jak lépe 
umocnit dojem z Vašeho Jimnyho, než s hliníkovými disky a krytem re-
zervního kola ve variantě, které dáváte přednost.

Hliníkový disk kola,  
provedení s paprsky do kříže 
5.5 J x 15, na standardní 
pneumatiky

obj. čís. 99000-990YS-029

Hliníkový disk kola,  
provedení s 5 paprsky 
5.5 J x 15, na standardní 
pneumatiky

obj. čís. 990E0-76J01-000

Na obrázku výbava na přání.

Zámky kol „SicuStar“ 
4 kusy, s homologací Thatcham 

obj. čís. 990E0-59J47-000

Zámky kol „Sicurit” 
4 kusy

obj. čís. 990E0-59J49-000
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Pevná střecha  
černá, vyhřívané zadní okno

obj. čís. 99000-990YB-512 

Pevná střecha 
bílá, vyhřívané zadní okno  
(bez obr.)

obj. čís. 99000-990YB-513

Sada mlhových světlometů 
jen pro Typ 6 - 8

obj. čís. 990E0-84A02-000

 
Sada mlhových světlometů 
jen pro Cabrio Typ 3 a  
Limousine Typ 5 (bez obr.)

obj. čís. 990E0-76J10-000

 
Sada mlhových světlometů 
pro Typy 1 - 4 (bez obr.),  
pouze pro zážehové motory

obj. čís. 99000-990YZ-035

Plátěná střecha  
černá, snadné otevírání a zavírání 

obj. čís. 00800-VERDE-JIM

Na obrázku výbava na přání.
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Kryt předního světlometu 
chromovaný, sada - 2 kusy

obj. čís. 99000-99064-487

Kryt zpětného zrcátka  
chromovaný, pro Typy 1 - 5,  
sada - 2 kusy

obj. čís. 99000-99064-484

Chromovaný rámeček  
vnější kliky dveří, sada - 2 kusy

obj. čís. 99000-99064-485

 
Kryt kliky dveří  
chromovaný, vnější,  
sada - 2 kusy (bez obr.)

obj. čís. 99000-99064-488

Koncovka výfuku  
kulatá, nerezová,  
pro Limousine Typy 1 - 8 a  
Cabrio Typy 1 - 3 

obj. čís. 00800-60912-K00

Exteriér
Je skvělé mít tak  
široký výběr.
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Ramínko na šaty  
k upevnění na předních  
opěrkách hlavy, 1 kus  
(na obrázku SX4)

obj. čís. 990E0-79J89-000

Středová loketní opěrka  
s úložným prostorem

obj. čís. 99000-990YC-583

Na obrázku výbava na přání.

Chladnička 
objem 15 l

obj. čís. 990E0-64J30-000
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Interiér
Uvnitř je nejlépe.

Klimatizace 
pouze pro vznětový motor Typ 4 a 5

obj. čís. 95000-84A01-000

 
Klimatizace 
zážehové motory,  
pro Limousine Typy 5 - 8, a pro  
Cabrio (pouze pro modely s tlačítkem  
ovládání pohonu všech kol)

obj. čís. 95000-81AB0-000 

Klimatizace  
pouze pro vznětový motor Typ 6 - 7

obj. čís. 95000-84A10-000

Klimatizace 
zážehové motory,  
pro Limousine Typy 2 - 4 (bez obr.)

obj. čís. 95000-81A70-000
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Na obrázku výbava na přání.
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Sada ochranných lišt nárazníků  
4dílná, pouze pro Typ 6 - 8

obj. čís. 990E0-84A07-000

Abyste ochránili svůj vůz Jimny před všemi škrábanci, můžete jej samozřejmě 
zabalit do vaty a nechat v garáži. Jenomže velice dobře víte, že s tak úžasným 
vozidlem to prostě není možné. Jimny chce ven! Chce vyrazit na cesty, užít si 
terénu a dostat Vás, kamkoliv chcete. Ale nebojte se: pro tyto případy nabízí-
me řadu dobře vypadajících ochranných doplňků, které si můžete prohlédnout 
na následujících dvou stranách.

Sada ochranných lišt nárazníků  
4dílná, pro Typy 1 - 5

obj. čís. 99000-990YC-584

Sada bočních ochranných lišt  
4dílná, pouze pro Typ 5 - 8

obj. čís. 990E0-84A06-000

Na obrázku výbava na přání.
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Ochrana
Kvalitní ochranná výbava.

Ultrazvukový parkovací asistent 
lze použít i pro vozidla s tažným 

zařízením a krytem rezervního kola,  
4 čidla s možností lakování (průměr 

25 mm), s piezoelektrickým bzučákem 

obj. čís. 990E0-66D01-000

Sada deflektorů oken  
2dílná

obj. čís. 00800-87530-000

Dešťový snímač
ovládá zcela automaticky stěrače  

čelního skla, od nejvhodnějšího  
cyklování až po první stupeň 

nepřetržitého stírání 

obj. čís. 990E0-65J81-000 
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Ochrana

Sada textilních podlahových 
rohoží  
4dílná, velurová

obj. čís. 99000-990YR-178

 
Sada textilních podlahových 
rohoží  
4dílná, plstěná

obj. čís. 99000-990YR-181

Sada slunečních clon 
na zadní boční skla a zadní sklo,  
jednoduchá montáž pomocí nacvakávacích sponek  
(na obrázku sada clon pro model Liana)

obj. čís. 990E0-81A00-000

Sada pryžových podlaho-
vých rohoží  
4dílná (bez obr.)

obj. čís. 99000-990AG-014
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S touto výbavou se Vám bude sedět pohodlně.

Sada plastových podlážek 
se zvýšeným okrajem 
přední, 2dílná

obj. čís. 99000-99023-761

Sada lapačů nečistot 
zadní, pro Typy 1 - 6

obj. čís. 990E0-76J30-000

 
Sada lapačů nečistot 
přední, pro Typy 1 - 6 (bez obr.)

obj. čís. 990E0-76J20-000 

Na obrázku výbava na přání.
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Oddělovací mříž zavazadlového prostoru 
ocelová, pouze pro Limousine,  
není sklopná ani posuvná

obj. čís. 00800-41268-GIT

Vana zavazadlového prostoru 
flexibilní, plast odolný proti 
protržení (RAL-G3), odolný 
proti působení kyselin,  
jen pro Limousine Typy 1 - 4

obj. čís. 00800-107817

Vana zavazadlového prostoru 
pouze pro Typy 5 - 8 (bez obr.)

obj. čís. 990E0-81A01-000

Na obrázku výbava na přání.
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Ochrana

Motorové oleje Shell1

1Zeptejte se svého partnera Suzuki na správný druh oleje Shell pro Váš motor.

Suzuki doporučuje:

Dobře připraveni na všechny situace.

Lakovací tužka 
Bright Red

obj. čís. 99000-10315-Z9T 

Sada lakovacích tužek  
(s bezbarvým lakem): 
 
Azure Gray Pearl Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZY4

Bluish Black Pearl Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZJ3  

Grove Green Pearl Metallic

obj. čís. 99000-10415-Z2T 

Kashmir Blue Pearl Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZCW

Silky Silver Metallic

obj. čís. 99000-10415-Z2S 

G3 – ochrana laku (sada) 
�������	
�����	����	
�	�������	 
po kola. Kontaktujte svého dealera  
o podrobnostech...

obj. čís. 990E0-GLASC-OAT
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Transport
Snadno zabalíte cokoliv.

Na obrázku výbava na přání.
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Tažné zařízení
odnímatelné

obj. čís. 99000-990YV-012

Elektrická sada pro tažné 
zařízení 13pólová
pouze pro Limousine Typ 1

obj. čís. 99000-990YV-014

Elektrická sada pro tažné 
zařízení 13pólová
pouze pro Limousine Typ 2 a  
Cabrio Typ 1 (bez obr.) 

obj. čís. 99000-990YV-019

Elektrická sada pro tažné 
zařízení 13pólová
pouze pro Limousine Typy 3 - 8 a  
Cabrio Typy 2 a 3 (bez obr.)

obj. čís. 990E0-84A12-000 

Elektrická sada pro tažné 
zařízení 7pólová
pouze pro Limousine Typy 3 - 8 a  
Cabrio Typy 2 a 3 (bez obr.)

obj. čís. 99000-990YV-065

Adaptér
pro připojení 7pólového 
konektoru do 13pólové 
zásuvky

obj. čís. 990E0-62J41-000 

Adaptér
pro připojení 13pólového 
konektoru do 7pólové 
zásuvky (bez obr.)

obj. čís. 990E0-79J67-000

Střešní box CERTO 460 1 
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Obj. čís. 990E0-59J43-000

1Pouze pro Jimny Limousine. Maximální zatížení střechy 40 kg.
2Pouze v kombinaci se základním střešním nosičem 99000-990YT-005.

Střešní nosič lyží „McKinley“1,2

pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy 
(na obrázku Suzuki Swift)

obj. čís. 99000-990YT-106 

Střešní nosič lyží „Everest“1,2

pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy  
(bez obr.)

obj. čís. 99000-990YT-107 

Koš na zavazadla „Excursion“ 1,2

k přepravě nákladu na střeše,  
114 x 96 x 11 cm 
(na obrázku Suzuki Swift)

obj. čís. 99000-990YT-406 
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� 1  
pro transport kompletního jízdního kola. 
(na obrázku Suzuki Swift)

����	���	���������������

�������	�
��	��������	�
� 1  
pro transport jízdního kola s 
demontovan&�	������m kolem. 
(na obrázku Suzuki Swift)
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(na obrázku Suzuki Swift)
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pouze pro vozidla se střešními ližinami, 
oválné hliníkové trubky  
(na obrázku Suzuki SX4)

����	���	990E0-79J14-000
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Sada reproduktorů 
přední, 2pásmové, 60 W 

obj. čís. 00800-10513-VOR

 
Sada reproduktorů 
zadní, 2pásmové, 60 W  
(bez obr.)

obj. čís. 00800-10513-HIN

Sada reproduktorů 
přední, dual cone, 35 W (bez obr.)

obj. čís. 00800-10512-VOR

 
Sada reproduktorů 
zadní, dual cone, 35 W  
(bez obr.)

obj. čís. 00800-10512-HIN
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Audio
a navigace 

Vysokotónový reproduktor 
obj. čís. 00800-10514-000

  F"+�	KMN5=�F	?N4P��

 Specifikace:
širokoúhlý displej s kontaktní obrazovkou 4,3“, anti-
reflexní obrazovka, integrovaný tuner RDS TMC (včet-
ně antény), integrovaná funkce bluetooth, handsfree 
s mikrofonem, 20kanálový přijímač GPS Sirf III, proce-
sor 400 MHz, integrovaná paměť flash (2 GB, evropská 
verze), vstup pro paměťové karty SD/MMC do kapacity 
4 GB, včetně zdokonaleného montážního držáku, aku-
mulátor pro dobu plného provozu 4,5 hod., USB 2.0, 
Microsoft Windows CE.NET 5.0 Core-Version

Navigace:
extrémně rychlý výpočet trasy; interaktivní zobrazení 
map 3D s technologií smart zoom; realistické zobrazení 
měst, pamětihodností, mapy i s vyvýšeninami a mosty, 
vyhledávání cíle: adresa (PSČ, město, ulice, číslo domu), 
předchozí cíle, souřadnice, POI, oblíbené (domov/prá-
ce); nastavení trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomic-
ky nejvýhodnější trasa; vyloučení: nezpevněné silnice, 
dálnice, trajekty, U-turns, silnice podléhající povolení 
k průjezdu, silnice s mýtným

Pokrytí:
bezplatně uvolněné mapové podklady pro 43 zemí, hla-
sové navádění a zobrazení v 25 jazycích

Přehrávač MP3:
paměťové karty SD/MMC pro formáty MP3 a WMA, mož-
nost přehrávání během navigace

Prohlížeč obrázků:
formát JPEG a BMP z paměťové karty SD/MMC.
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SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 

tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz

Váš partner Suzuki

Suzuki doporučuje

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlast-
ní 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, vznik-
lá použitím příslušenství, které není originálním příslušen-
stvím Suzuki, je jakékoli ručení ze strany společnosti Suzuki 
vyloučeno.

Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní infor-
mace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimo-
řádnou výbavu.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze 
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhra-
zeny. 

Stav: březen 2011

obj. čís. katalogu: 99999-81J00-011


