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Zcela osobitý charakter. A jaký! S atraktivním 
designem, špičkovou technikou a všemi mys-
litelnými předpoklady pro dokonalý požitek 
z jízdy. Suzuki SX4 vnáší do Vašeho života 
mnoho pohybu - a činí každý okamžik jízdy 
něčím zvláštním. A tyto aspekty ještě umocňuje 
náš obsáhlý program příslušenství, ve kterém 
najdete mnoho dalších možností, jak Váš Suzuki 
SX4 ještě více přizpůsobit Vaší osobnosti.

Originální

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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sada 4 kusů 

  obj. čís. 990E0-79J80-000

Zadní spojler  
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pouze pro SX4 Streetline 
(pouze typ 1 a 2). 
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 obj. čís. 990E0-79J02-000

Přední spojler 
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pouze pro SX4 Streetline  
(pouze typ 1 a 2). 
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 obj. čís. 990E0-79J01-000

Jako řidič nového Suzuki SX4 
dokonale vidíte, jak rychle jde 
na věc. A to můžete se svým 
SX4 zažít jedině Vy.  
S originálními díly příslušen-
ství v kvalitě Suzuki je vidět 
jeho dynamický talent již na 
první pohled.

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan

��������
����  
sada, design chrom 
(od typu 3 - facelift) 

  obj. čís. 990E0-80J18-000
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Kryt výfuku, ušlechtilá ocel s upevněním 
šrouby, 70 mm, pouze pro zážehové motory 

  obj. čís. 14630-54G11-000

Exteriér
Kdo je sportovně založený,
měl by to také předvést.

Boční práh, �������	
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�������, pouze pro SX4 
Streetline. ������������
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 obj. čís. 990E0-79J06-000

Na obrázku výbava na přání.
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Hliníkový disk kola 6Jx15“ 
stříbrná metalíza, včetně 
krytu náboje kola, 
pro pneumatiky 195/65R15

   obj. čís. 990E0-75K04-000

Hliníkový disk kola 6Jx16“  
antracitová metalíza, 
včetně krytu náboje kola, 
pro pneumatiky 205/60R16

   obj. č. 990E0-79J25-0000

Střešní spojler 
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  obj. čís. 990E0-79J05-000

Spojler zavazadlového prostoru 
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 obj. čís. 990E0-80J07-000

Na obrázku výbava na přání.

Hliníkový disk kola 7Jx17“ 1 
stříbrná metalíza, včetně 
krytu náboje kola, 
pro pneumatiky 205/50R17

   obj. čís. 990E0-80J11-000

Hliníkový disk kola 7Jx17“ 1 
stříbrná metalíza, včetně 
krytu náboje kola, 
pro pneumatiky 205/50R17

   obj. čís. 990E0-80J12-000
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ZÁMKY KOL „SICURIT“

ŠROUBY    OBJ. ČÍS. 990E0-59J48-000
MATICE    OBJ. ČÍS. 990E0-59J49-000

ZÁMKY KOL „SICUSTAR“

ŠROUBY    OBJ. ČÍS. 990E0-59J46-000
MATICE    OBJ. ČÍS. 990E0-59J47-000
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Ozdobná lišta zadního víka 
vzhled - kartáčovaný hliník 

  obj. čís. 990E0-79J58-000 

Ozdobná lišta zadního víka  
vzhled - chrom (bez obr.) 

  obj. čís. 990E0-79J78-000 

Ozdobná lišta zadního víka 
vzhled - hliník (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-75K13-000 

Ozdobná lišta zadního víka  
vzhled - chrom (bez obr.) 

 obj. čís. 990E0-75K14-000 

Sportovní mřížka chladiče 
(pouze typ 1 a 2)

 obj. čís. 990E0-79J09-000 

Sada chromovaných lišt 
pro přední mřížky, 8dílná 

(pouze typ 1 a 2)

 obj. čís. 990E0-79J82-000

Fólie „design děrovaného plechu“ 
pro zadní nárazník, 

pouze pro SX4 Streetline 

  obj. čís. 990E0-79J63-000 

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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V novém Suzuki SX4 se točí vše kolem jedné věci: kolem 
Vašeho pocitu z maximálního požitku. A s interiéro-
vým příslušenstvím si můžete tento požitek opravdu 
vychutnat. Ostatně i na cestě se jistě chcete cítit jako 
doma.

Interiér

Vnitřní dekor pro lišty na středové 
konzole a pro vnější kruhové 
prstence větracích otvorů

design dřevo, 4dílný 

   obj. čís. 990E0-79J71-000 

oranžový, vysoce lesklý, 4dílný 

   obj. čís. 990E0-79J70-000

Na obrázku výbava na přání.

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Dekor vnitřní kliky dveří
design dřevo, 4dílný,  
pro přední a zadní dveře 

   obj. čís. 990E0-79J74-000 

Dekor vnitřní kliky dveří
černý, vysoce lesklý, 4dílný,  
pro přední a zadní dveře 

   obj. čís. 990E0-79J75-000 

Klimatizace 
pouze pro zážehové motory 

 obj. čís. 95000-79J11-000

Klimatizace 
pouze pro zážehové motory 

 obj. čís. 95000-80J11-000

Chladnička 
objem 15 l (na obrázku Jimny)

   obj. čís. 990E0-64J30-000

Chladnička
s upevněním ISOFIX, objem 21 l

   obj. čís. 990E0-64J23-000
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Konzola pro mobilní telefon 
(bez zařízení pro ovládání hlasem)

 obj. čís. 990E0-79J39-000

Zapalovač cigaret

   obj. čís. 99KIT-79J00-LIT

Popelník

   obj. čís. 89810-86G10-5PK

Sportovní řadicí páka 
kombinace hliníku a kůže  
pouze pro mechanickou 
převodovku

   obj. čís. 990E0-79J65-000

Manžeta řadicí páky 
kožená, pouze pro mechanickou 
převodovku, pouze pro zážehový 
motor, pouze ve spojení 
s 990E0-79J65-000

   obj. čís. 990E0-62J50-000

Manžeta řadicí páky 
kožená, pouze pro mechanickou 
převodovku, pouze pro vznětový 
motor, pouze ve spojení 
s 990E0-79J65-000

 obj. čís. 990E0-62J48-000

Interiér

Na obrázku výbava na přání.
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Sada chromovaných kroužků  
pro výškové reproduktory,  

reproduktory a pro řadicí páku,  
9dílná 

   obj. čís. 990E0-79J76-000 

Sada chromovaných prstenců  
pro větrací otvory,  

2dílná 

   obj. čís. 990E0-79J83-000

Chromovaná sada  
pro vnitřní strany dveří  
pro přední a zadní dveře,  

4dílná   
(pouze typ 1 a 2)

   obj. čís. 990E0-79J77-000 

Kožený volant  
černý, s dálkovým ovládáním autorádia 

   obj. čís. 990E0-63J31-000

Kožený volant  
červený, s dálkovým ovládáním autorádia  
(bez obr.) 

   obj. čís. 990E0-62J92-000

Kožené volanty lze použít výlučně 
ve spojení s airbagem, zabudovaným 
ve vozidle! 

Montáž musí být provedena 
autorizovaným servisem Suzuki.

I tak charizmatický interiér, 
jako má vůz Suzuki SX4, si 
můžete ještě doplnit dalšími 
líbivými nebo praktickými 
doplňky. Koneckonců trochu 
chromu navíc ještě nikomu 
neuškodilo.

Smí toho být 
trochu více? 

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Sada slunečních clon 
5dílná, pro zadní skla 
(bez vyobrazení)

  obj. čís. 990E0-79J33-000

Interiér

Středová loketní opěrka  
s archivem CD v odkládací přihrádce

   obj. čís. 990E0-79J66-000 

Ramínko na šaty  
pro upevnění na přední hlavovou 
opěrku, 1 kus

   obj. čís. 990E0-79J89-000

Středová loketní opěrka  
s odkládací přihrádkou

   obj. čís. 990E0-79J32-000

Opřete se. Uvolněte se. A těšte se mnoha komfortními detaily, které Vás na Vaší cestě 
s novým Suzuki SX4 doprovázejí. Vedle množství příjemných sériových maličkostí Vám 
nabízíme ještě více. Vyberte si jednoduše to, co se Vám líbí.

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan

Sada slunečních clon 
2dílná, pro skla zadních dveří 
(bez vyobrazení)

 obj. čís. 990E0-75K05-000

Sada slunečních clon 
pro zadní vyhřívané sklo 
(bez vyobrazení)

 obj. čís. 990E0-75K06-000
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  Dětská sedačka „Kidfix“ 
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� �Dětská sedačka „Baby Safe“�
dětská sedačka skupiny 0+ pro děti s 
hmotností až 13 kg nebo do věku přibliž-
ně 18 měsíců. Tato sedačka je testována 
a přezkoušena podle aktuálních bezpeč-
nostních standardů dětských sedaček 
ECE R 44/04. 3bodová instalace pomocí 
pásů sedačky ve vozidle, zadní skořepina, 
optimální boční ochrana proti nárazu, 
5bodové bezpečnostní pásy včetně opěr-
ky hlavy pro děti do věku cca 4 měsíce, 
jemným materiálem potažený kryt je 
vyjímatelný a omyvatelný. Dětská sedačka 
nesmí být použita na předním sedadle 
spolujezdce, pokud je sedadlo vybaveno 
předním airbagem, nebo je nutné přední 
airbag spolujezdce vypnout podle příručky 
pro použití vozidla.

�    � �!���"!�##$%$&.#/12&$$$�

� �Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“�
dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmot ností 
od 9 do 18 kg nebo ve věku od 8 měsíců 
do 3,5 roku. Tato sedačka je testována a 
vyzkoušena podle aktuálních bezpečnostních 
standardů dětských se daček ECE R 44/04. 
Instalace je ve vozidle provedena držákem 
ISOFIX pro všechna vozidla Grand Vitara. 
Sedačka zajišťuje opti mální ochranu proti 
bočnímu nárazu, má jedinečné nastavení sklo-
nu vpřed, jednoruční přestavení pro změnu ze 
vzpřímené pozice do nakloněné pozice nebo 
do pozice pro spá nek, 5bodový systém bez-
pečnostních pá sů s nastavením jedním tahem, 
zádové obložení snižující zátěž v oblasti krku 
a hla vy. Komfortní obložení je demontovatel né 
za účelem čištění. Sedačka může být ve 
vozidle umístěna i bez systému ISOFIX po mo cí 
3bodových bezpečnostních pásů vozidla.
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Na obrázku výbava na přání.

Sada mlhových světlometů

(pouze typ 1 a 2)
   obj. čís. 990E0-79J27-000

(od typu 3 - facelift)
   obj. čís. 990E0-80J21-000

Sada mlhových světlometů

 obj. čís. 990E0-75K16-000

Sada krytů prahů 
stříbrný antracit, 4dílná

   obj. čís. 990E0-79J29-000

Sada deflektorů oken
přední, 2dílná

   obj. čís. 990E0-79J24-000

Sada deflektorů oken 
zadní, 2dílná

  obj. čís. 990E0-79J55-000

Sada deflektorů oken 
zadní, 2dílná

 obj. čís. 990E0-75K03-000

Dešťový snímač
ovládá zcela automaticky stěrače  

čelního skla, od nejvhodnějšího  
cyklování až po první stupeň 

nepřetržitého stírání  
(na obrázku Jimny)

   obj. čís. 990E0-65J81-000 
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Ochrana
Automobil je přirozeně spotřební předmět. 
Vlastní-li někdo ale tak krásné a elegantní 
vozidlo jako SX4, přikládá poněkud větší význam 
vhodným ochranným opatřením. A v tom Vás 
chceme samozřejmě podpořit. Na následujících 
stránkách proto najdete celou řadu malých, 
praktických „andělů strážných“ z našeho 
programu příslušenství, kteří mají pouze jeden 
účel: ochránit Váš nový SX4 před poškozením. 

Sada krytů prahů 
„Design Frankfurt“, pro přední a 

zadní dveře, 4-dílná 

   obj. čís. 990E0-79J79-000 

Vnější dekor  
„Design Frankfurt“, 8-dílný

   obj. čís. 990E0-79J81-000

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Bodyguardi 
Vašeho miláčka.

Sada bočních ochranných lišt, široká  
4-dílná, pouze pro SX4 Streetline

  obj. čís. 990E0-79J61-000

Sada lapačů nečistot  
pryž, přední1

  obj. čís. 990E0-79J49-000

Sada lapačů nečistot  
pryž, zadní1

  obj. čís. 990E0-79J50-000

Sada lapačů nečistot  
pryž, přední, pouze pro SX4 
Streetline a Sedan (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-79J47-000

Sada lapačů nečistot  
pryž, zadní, pouze pro SX4  
Streetline (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-79J48-000

Sada lapačů nečistot  
pryž, zadní, pouze pro SX4 Sedan 
(bez obr.)

 obj. čís. 990E0-75K08-000

Sada lapačů nečistot 
plast, přední,  
pouze pro SX4 Sreetline a Sedan

   obj. čís. 990E0-79J12-000

Sada lapačů nečistot 
plast, zadní,  
pouze pro SX4 Sreetline a Sedan

   obj. čís. 990E0-79J13-000

I malé poškození je často velká 
mrzutost. Se správným příslušen-
stvím pro Váš Suzuki SX4 si mů-
žete obojí ušetřit.

I když Vy si jistě dáváte na svůj 
vůz pozor, drobným poškozením 
se ale často nevyhnete. Například 
na parkovištích dochází občas 
k drobným „kontaktům“ vozidel. 
A aby Váš Suzuki SX4 zůstal bez 
újmy a přitom navíc dobře vypadal, 
dáváme mu i Vám na cestu boha-
té příslušenství.

Ochrana

1Nelze použít pro SX4 Sreetline.

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Sada bočních ochranných lišt, úzká 
4-dílná, pouze pro SX4 Streetline a Sedan

   obj. čís. 990E0-79J08-000

Sada ochranných lišt rohů nárazníků , úzká 
pro přední a zadní nárazník, 4-dílná 

(bez vyobrazení)

 obj. čís. 990E0-80J05-000

Sada ochranných lišt rohů nárazníků  
pro přední a zadní nárazník, 4-dílná

(pouze typ 1 a 2)
 obj. čís. 990E0-79J59-000

(od typu 3 - facelift)
 obj. čís. 990E0-80J19-000

Na obrázku výbava na přání.

Sada ochranných lišt rohů nárazníků  
pro přední a zadní nárazník, 4-dílná

 obj. čís. 990E0-75K15-000

Sada bočních ochranných lišt,  
s logem SX4  
4-dílná, pouze pro SX4 Streetline

  obj. čís. 990E0-80J06-000
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Sada podlahových rohoží „DLX“  
velurová, antracitová, 4dílná

   obj. čís. 990E0-79J36-000

Sada podlahových rohoží „Eco“ 
plstěná, antracitová, 4dílná

   obj. čís. 990E0-79J35-001

Sada pryžových podlahových rohoží 
4dílná, se zvýšeným okrajem

   obj. čís. 990E0-79J34-000

Vana zavazadlového prostoru 
tvarově přizpůsobená,  
vodotěsná (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-75K02-000

Koberec zavazadlového prostoru  
s ochranným kobercem na nárazník

 obj. čís. 990E0-75K07-000

Ochranná fólie nárazníku 
černá

 obj. čís. 990E0-75K12-000

Ochranná fólie nárazníku
průhledná (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-75K11-000
Ochranná deka  
pro zadní sedadlai,  
vodotěsný materiál

   obj. čís. 990E0-79J44-00

Na obrázku výbava na přání.

Vana zavazadlového prostoru, velká 
použitelná pouze při sklopené lavici  
zadního sedadla, tvarově přizpůsobená,  
z nelámavého materiálu, s logem Suzuki  
(na obrázku Grand Vitara)

 obj. čís. 990E0-79J98-000
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Ochranná fólie nárazníku 
černá

  obj. čís. 990E0-79J57-000 

Cargo-Box 
Redukovaná ložná hrana při sklopeném opěradle vykazuje téměř rovnou ložnou 
plochu, povrch víka má protiskluzový povrch, praktická oddělení ve vnitřním 
prostoru zajišťují náklad před klouzáním. Cargo box je vyroben z nelámavého, 
kyselinám a nárazům odolného plastu.

 obj. čís. 990E0-79J40-000

Vana zavazadlového prostoru 
tvarově přizpůsobená, vodotěsná

 obj. čís. 990E0-79J42-000

Rohož zavazadlového prostoru „ECO“ 
plstěná (bez obr.) 

  obj. čís. 990E0-79J37-000

Úložná síť  
pro zavazadlový prostor

  obj. čís. 990E0-79J41-000

Ochranná fólie nárazníku 
průhledná (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-79J56-000

Nový Suzuki SX4 nabízí mnoho místa pro všechno, co smí nebo musí být sebou vezeno. Naše 
příslušenství zajišťuje, že přitom nic nesklouzne a ani se neznečistí. V Suzuki SX4 naleznete 
již ve standardu mnoho účelných a šikovných ukládacích míst a přihrádek. Ale i Vy všichni, 
kteří chcete úložný prostor svého vozu ještě více rozšířit, máte zde k dispozici další možná 
řešení. A můžete v klidu vyrazit!

Ochrana

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Na obrázku výbava na přání.

Oddělovací mříž

  obj. čís. 990E0-80J14-000

Ultrazvukový parkovací asistent 
4čidla s možností lakování, 

s piezoelektrickým bzučákem

   obj. čís. 990E0-79J30-000

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Sada lakovacích tužek  
(s bezbarvým lakem) 
 
Silky Silver Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZCC

Galactic Gray Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZCD

Cosmic Black Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZCE

Kashmir Blue Pearl Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZCG

Ocean Light Blue Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZEE

Sunlight Copper Metallic

obj. čís. 99000-10415-ZFS

Lakovací tužka 
 
Superior White

obj. čís. 99000-10315-26U

Bright Red

obj. čís. 99000-10315-ZCF
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   obj. čís. ##$%$&)7�,=&��>

Autoalarm 
pro vozidla se sériovým dálkovým 
ovládáním

   obj. čís. 990E0-63J21-000

Motorové oleje Shell1

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

Suzuki doporučuje:

Ochrana
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Tažné zařízení 
pevné

  obj. čís. 990E0-79J21-000

Tažné zařízení 
pevné

 obj. čís. 990E0-75K10-000

Transport

Elektrická sada  
pro tažné zařízení, 7-pólová

  obj. čís. 990E0-79J18-000

Elektrická sada  
pro tažné zařízení, 13-pólová

  obj. čís. 990E0-79J19-000

Elektrická sada  
pro tažné zařízení, 7-pólová

 obj. čís. 990E0-75K17-000

Elektrická sada  
pro tažné zařízení, 13-pólová

 obj. čís. 990E0-75K18-000

Adaptér  
pro připojení 7-pólového 
konektoru na 13-pólovou zásuvku 

   obj. čís. 990E0-62J41-000 

Adaptér (bez obr.) 
pro připojení 13-pólového 
konektoru na 7-pólovou zásuvku 

   obj. čís. 990E0-79J67-000

Speciálně vyvinutý pro SX4, 
s indikací funkce pro správný 
provozní režim; je zapotřebí 
pro použití přívěsu.

Tažné zařízení 
odnímatelné, ne pro SX4 
Streetline (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-79J87-000

Tažné zařízení 
odnímatelné (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-75K09-000

Maximální zatížení v tahu  
1.200 kg, brzděný přívěs. 
Elektrická sada musí být 
objednána zvlášť.

Svého sportovního ducha ukazuje Váš vůz Suzuki SX4 každodenně 
znovu a znovu. Aby bylo sportování potěšením i pro Vás, nabízíme 
Vám různá řešení přepravy Vašeho vybavení, dokonale uzpůsobená 
pro Váš Suzuki SX4. Vždyť je to tak snadné a Vy se již můžete jen 
těšit na další zážitky.

Vhodné pro:  SX4 Hatchback - Hungary  SX4 Hatchback - Japan  SX4 Sedan
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Na obrázku výbava na přání.

Koš na zavazadla „Excursion“1,2 
k přepravě nákladu na střeše, 

114 x 96 x 11 cm

   obj. čís. 99000-990YT-406

Střešní box CERTO 460 1,2 
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   obj. čís. 990E0-59J43-000

Střešní nosič lyží „McKinley“1,2 
pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy 
(bez obr.)

   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

Základní střešní nosič1 
pouze pro vozidla bez střešních ližin, 

oválné hliníkové trubky

  obj. čís. 990E0-79J15-000

Základní střešní nosič1 
pouze pro vozidla se střešními ližinami, 

oválné hliníkové trubky (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-79J14-000

Umístění na auto  
je transportní  
zázrak. 

Základní střešní nosič1 
oválné hliníkové trubky

 obj. čís. 990E0-75K01-000

1 Max. zatížení střechy: 50 kg.
2 Pouze v kombinaci se základními střešními 
nosiči (990E0-75K01-000, 990E0-79J14-000 a 
990E0-79J15-000 ).
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   obj. čís. 990E0-59J20-000
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   obj. čís. 990E0-59J21-000

Audio
a navigace

1 Max. zatížení střechy: 50 kg.
2 Pouze v kombinaci se základními střešními nosiči  
(990E0-75K01-000, 990E0-79J14-000 a 990E0-79J15-000 ).
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 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 vlastní 
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, 
vzniklá použitím příslušenství, které není originálním pří-
slušenstvím 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: 99999-79J00-011


