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Katalog  
příslušenství  
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Život a styl.



Life and 
style.
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Champs Elysées v Paříži, Piazza Navona v Římě nebo speciální malá kavárnička 
v Barceloně – každý má své oblíbené místo. Průkopnický crossover, který kom-
binuje design a technologii pro maximální styl. Funkčnost a zábava. Komfort 
a  bezpečnost. Výkon a prostor. Příslušenství kombinující každodenní praktičnost 
s estetikou – přidaná hodnota a přidaný styl v jednom. 

www.suzuki-motor.cz
Některé obrázky v této brožuře mohou zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství.
Pro přesnější informace o výbavě konkrétního vozidla kontaktujte prosím svého partnera Suzuki.
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These accessories are true design highlights.
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Exteriér
Příslušenství, které představuje 
naprostou špičku designu.



These accessories are true design highlights.
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Nový SX4 S-CROSS nabízí funkčnost v té nejatraktivnější a nejkomfortnější 
podobě. Funkčnost, která vystoupí do popředí na každém typu silnice. Vedle 
svých technických předností utváří toto vozidlo svůj charakter pomocí řady 
dalšího volitelného vybavení. Například vysoce kvalitní chromované díly, které 
dodávají charakteristický rys nejen světlometům, ale vozidlu jako takovému. 
Navržen tak, aby přitahoval pozornost ve všech koutech planety.

1 |  Sada rámečků pro mlhové 
světlomety 1 
chrom, sada dvou kusů

 obj. čís. 990E0-61M10-000 

2 |  Sada mlhových světlometů 
kompletní sada včetně  
mlhových světel, rámečku 
a kabeláže

 Sada GL 
 obj. čís. 990E0-61M51-000

 Sada GA 
 obj. čís. 990E0-61M52-000

3 |  Ochranné lišty rohů nárazníků  
chrom, přední, dvoudílná sada

 obj. čís. 990E0-61M06-CFR

4 |  Ochranné lišty rohů 
nárazníků chrom, zadní, 
dvoudílná sada

 obj. čís. 990E0-61M06-CRR

1 Pouze v kombinaci s mlhovými světlomety.
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5 |  Boční ochranné lišty 
chrom, sada pro levou  
a pravou stranu

 obj. čís. 990E0-61M08-CSM

6 |  Kryt kliky dveří 
chrom, sada pro všechny čtyři 
kliky dveří, pouze pro vozidla 
s bezklíčovým odemykáním

 obj. čís. 990E0-61M44-000

7 |  Kryt kliky dveří 
chrom, sada pro všechny čtyři 
kliky dveří, pouze pro vozidla 
bez bezklíčového odemykání 
(bez vyobrazení)

 obj. čís. 990E0-61M45-000

8 |  Lišta dveří zavazadlového 
prostoru 
chrom

 obj. čís. 990E0-61M09-000

9 |  Sada chromovaných prvků 
kompletní sada pro celé vozidlo obsahuje 
chromované ochranné lišty rohů předního 
a zadního nárazníku, chromované ochranné 
boční lišty karosérie a chromovanou lištu 
dveří zavazadlového prostoru (viz obrázky 
3, 4, 5 a 8)

 obj. čís. 990E0-61M06-PAC
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Exteriér
Vylepšete jej.

10 |  Obložení prahu 
stříbrné, sada pro levou a pravou 
stranu

 obj. čís. 990E0-61M03-000

12 |  Střešní spojler 
opatřený základním nátěrem. 
Doporučujeme lakovat díly v barvě 
karoserie.

 obj. čís. 990E0-61M05-000

11 |  Lišta dveří zavazadlového 
prostoru 
vzhled kartáčovaného hliníku

 obj. čís. 990E0-61M22-000
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13 |  Hliníkový disk kola „Fuji“ 6 J x 16" 
vhodný pro 205/60 R16, včetně  
krytu náboje kola s logem Suzuki,  
schválení ECE-R 124

 stříbrný 
 obj. čís. 990E0-61M70-000
 
 lesklý černý 
 obj. čís. 990E0-61M71-000
 
 leštěný černý 
 obj. čís. 990E0-61M73-000

Exteriér
Upgrade pro každou pneumatiku.

K čemu je elegantní oblek bez správně padnoucích bot? Proto je možné vyba-
vit stylový SX4 S-CROSS stejně stylovými hliníkovými disky kol ve stříbrné ne-
bo černé barvě, anebo leštěnými disky kol v černé barvě. Ohromte svým vzh-
ledem, když vyrazíte do města. Kola, která Vás i Váš vůz předvedou vždy v tom 
nejlepším světle. Kéž by Vaše vozidlo mělo víc než čtyři kola…
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14 |  Hliníkový disk kola 
„Misti“ 6,5 J x 17" 
vhodný pro 205/50 R17, včetně  
krytu náboje kola s logem 
Suzuki, schválení ECE-R 124

 stříbrný 
 obj. čís. 990E0-61M75-000
 
 matný černý 
 obj. čís. 990E0-61M76-00
 
 leštěný černý 
 obj. čís. 990E0-61M78-000
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17 |  Zámky kol „Sicustar“ 
 šrouby 
obj čís. 990E0-59J46-000 
 matice 
obj čís. 990E0-59J47-000

16 |  Kryt šroubu kola  
 černý, 5dílná sada pro jedno 
kolo

 obj. čís. 990E0-61M70-COV

15 |  Sada TPMS (tire 
pressure monitoring system)2 
Systém sledování tlaku vzduchu 
v pneumatikách, včetně čidla 
a matice, sada pro jedno kolo 

 obj. čís. 990E0-61M00TPMS

18 |  Zámky kol „Sicurit“ 
  šrouby 
obj čís. 990E0-59J48-000

  matice 
obj čís. 990E0-59J49-000

2  Když používáte hliníkové disky kol z řady 
příslušenství, ujistěte se, že je instalován 
TPMS.
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Design vypracovaný do nejmenších detailů.

Interiér

Domov jste si vybavili podle svého vkusu a svých individuálních potřeb. Nyní je na 
řadě Vaše vozidlo. Kůží potažený volant, kůží potažená hlavice řadicí páky, hliníkové 
sportovní pedály nebo sluneční clony – naše exkluzivní příslušenství změní Vaše vozidlo 
na místo plné komfortu. Oáza na čtyřech kolech v asfaltové poušti. Řazení a přidávání 
plynu nebylo nikdy tak kultivované. 
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2 |  Hlavice řadicí páky 
se stříbrným prošíváním

  pro pětistupňovou převodovku 
obj. čís. 990E0-61M36-000 

  pro šestistupňovou převodovku 
obj. čís. 990E0-61M37-000

3 |  Sportovní pedály 
hliník, pouze pro levostranné 
řízení

  pro mechanickou převodovku  
(bez obrázku)  
obj. čís. 990E0-61M93-000 
 
 pro automatickou převodovku 
obj. čís. 990E0-61M93-001

1 |  Sportovní volant 
černý se stříbrným 
prošíváním

 obj. čís. 990E0-61M91-000
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4 |  Ozdobné obložení 
kartáčované provedení, vylepšuje  
již tak elegantní vzhled  
středové konzoly 

  pro jednotky 2 DIN 
obj. čís. 990E0-61M69-000 

  pro sériově dodávané rádio 
obj. čís. 990E0-61M68-000 

5 |  Ozdobná lišta reproduktorů  
stříbrné provedení, sada čtyř kusů

 obj. čís. 990E0-61M67-000

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

 obj. čís. 990E0-79J89-000 

7 |  Sada slunečních clon  
5dílná, pro zadní skla

 obj. čís. 990E0-61M20-000



4 |  Decor trim 
brushed optic, refines the  
already elegant look of your  
centre console 

  for 2-DIN head units 
Part No. 990E0-61M69-000 

  for serial radio 
Part No. 990E0-61M68-000 

5 |  Speaker decor set  
silver finish, four-piece set

 Part No. 990E0-61M67-000
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4 |  Ozdobné obložení 
kartáčované provedení, vylepšuje  
již tak elegantní vzhled  
středové konzoly 

  pro jednotky 2 DIN 
obj. čís. 990E0-61M69-000 

  pro sériově dodávané rádio 
obj. čís. 990E0-61M68-000 

5 |  Ozdobná lišta reproduktorů  
stříbrné provedení, sada čtyř kusů

 obj. čís. 990E0-61M67-000

8 |    Sada pro kuřáky 
obsahuje zapalovač cigaret 
a popelník

   obj. čís. 990E0-61M00-LIG 

9 |  Popelník 
černý 

  obj. čís. 89810-86G10-5PK 

10 |  Chladnička  
objem 15 l (na obrázku Jimny)

  obj. čís. 990E0-64J30-000 

11 |      Chladnička 
s upevněním ISOFIX, objem 21 l

   obj. čís. 990E0-64J23-000

Interiér
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Pořádek ve Vašem životě.

Hledáte osobitost? To není problém – s variabilním systémem zavazadel od 
Suzuki, obsahujícím tašku na kolečkách s rukojetí, termoizolační tašku a sklá-
dací tašku na zavazadla. Tašky mohou být používány každá zvlášť a zároveň 
jsou dokonale sladěny pro společné používání. Pro nezbytný pořádek ve Vašem 
vozidle a ve Vašem životě.

Interiér
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12 |  Skládací taška 
černá s logem Suzuki, se čtyřmi 
protiskluzovými výčnělky na dně 
tašky a individuálně nastavi-
telnými popruhy, které zajišťují 
snadnou a bezpečnou fixaci 
v zavazadlovém prostoru vozidla, 
skládací nadvakrát, rozměry: cca  
V 300 mm / Š 640 mm / H 360 
mm (když je zcela rozložená)

 obj. čís. 990F0-MLFB1-000

13 |  Izolační taška 
černá, s logem Suzuki, individuálně 
nastavitelné popruhy, které 
zajišťují snadnou a bezpečnou 
fixaci v zavazadlovém prostoru 
vozidla, hodí se do jedné ze dvou 
kapes skládací tašky, rozměry: cca  
V 380 mm / Š 320 mm / H 210 mm

 obj. čís. 990F0-MLTB1-000

14 |  Taška s kolečky 
černá s logem Suzuki, s lehce se 
otáčejícími kolečky, výsuvnou rukojetí, 
individuálně nastavitelnými popruhy, kte-
ré zajišťují snadnou a bezpečnou fixaci 
v zavazadlovém prostoru vozidla, hodí 
se nastojato do zavazadlového prostoru, 
rozšiřitelná o cca 20 cm, rozměry: cca  
V 420 mm / Š 340 mm / H 200 mm  
(při zvětšené výšce: 620 mm)

 obj. čís. 990F0-MLRB1-000

V = výška, Š = šířka, H = hloubka
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15 |  Dětská sedačka „Baby Safe Plus“ 
dětská sedačka skupiny 0+ pro děti 
do 13 kg hmotnosti nebo 12 až 15 
měsíců. Tato sedačka je testována 
a přezkoušena podle aktuálních 
bezpečnostních standardů dětských 
sedaček ECE R 44 / 04! 5bodová 
instalace pomocí bezpečnostních 
pásů vozidla, výškově nastavitelná 
opěrka hlavy a pásy, hluboké měkce 
čalouněné bočnice poskytují opti-
mální ochranu při bočním nárazu, 
kompatibilní s Baby SAFE ISOFIX 
Base a Baby Safe Belted Base a pro 
cestování kompatibilní s kočárky 
BRITAX, 3polohová rukojeť pro 
přenášení s nastavením, které lze 
provést jednou rukou, snadno sní-
matelný potah pro praní, čalounění 
v oblasti hrudníku pro pohodlí dítěte. 
Dětská sedačka nesmí být použita 
na předním sedadle spolujezdce, 
pokud je sedadlo vybaveno předním 
airbagem, nebo je nutné přední air-
bag spolujezdce vypnout podle 
návodu k obsluze vozidla.

 obj. čís. 990E0-59J37-000

Interiér
Chytré a bezpečné sezení.

Dbáme i na ty nejmenší detaily – včetně těch nejmenších batolat. Chceme, aby ti 
nejmenší vždy cestovali bezpečně a komfortně. Proto zahrnuje náš sortiment dětské 
sedačky, které kombinují bezpečnost a pohodlí. A navíc vypadají dobře. Navrženy tak, 
aby ti malí neposedové pěkně seděli.
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16 |  Dětská sedačka ISOFIX „Kidfix“ 
skupina 2a3, pro děti od 15 - 36 kg. 
Spojuje v sobě v součastnosti 
vyžadovaný pezpečnostní standart 
ECE R44/24 s optimálním posezem 
a stabilitou. Bezpečnostje zajištěna 
3 bodovými bezpečnostními pásy 
a ukotvením pomocí úchytů iSOFIX. 
Výška ochrany hlavyje stavitelná do 
11 pozic a opěradlo je nastavitelné do 
úhlu sedadla vozu.

 obj. čís. 990E0-59J25-001

17 |  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 sedaček 
ECE R44/04. Instalace je ve vozidle prove-
dena 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, zádové obložení snižující zátěž 
v oblasti krku a hlavy. Komfortní obložení je 
demontovatelné za účelem čištění. Sedačka 
může být ve vozidle umístěna i bez systému 
ISOFIX pomocí 3bodových bezpečnostních 
pásů vozidla.

 obj. čís. 990E0-59J56-000

  Dětská autosedačka „Fair“3 

tento zádržný systém je koncipován pro převoz dětí váhových kategorií od narození až po 18 kg, 
korespondující s přibližným věkem okolo 4 let. Autosedačky Fair splňují požadavky normy ECE R 44/04. 
V kombinaci s platformou Fair může být sedačka upevněna na jakékoli zadní sedadlo. Prosím 
objednávejte Fair platformu separátně.

18 |  Dětská autosedačka „Fair“ Severní Evropa3 
pro země: S, FIN, DK, EST, LV, LT.

 obj. čís. 990E0-68L01-003 

19 |  Dětská autosedačka „Fair“ Východní Evropa3 
pro země: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY.

 obj. čís. 990E0-68L01-001

20 |  Dětská autosedačka „Fair“ Střední Evropa3 

pro země: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY.

 obj. čís. 990E0-68L01-002

21 |  Platforma „Fair“ 
jsou zde 4 různá nastavení, s různými rozměry umožňujícími pokrytí většiny automobilového trhu 
(segmenty A-B-C-D).

 obj. čís. 990E0-68L01-000 

3Pouze v kombinaci s platformou FAIR (obj. čís. 990E0-68L01-001)
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22 |  Ochranná fólie na prahy dveří 
chrání vaše auto před 
poškrábáním, 4dílná

 černé 
 obj. čís. 990E0-61M30-001 
 
 průhledné (bez vyobrazení) 
 obj. čís. 990E0-61M30-002

23 |  Ochrana prahů dveří 
v kombinaci černé a stříbrné  
s logem SX4 S-CROSS, 4dílná 
sada

 obj. čís. 990E0-61M30-010
 
24 |  Ochrana prahů dveří 

hliník, se značkou S,  
4dílná sada

 obj. čís. 990E0-61M60-000
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25 |  Sada podlahových rohoží „Eco“ 
plstěná, antracitová, 4dílná

 obj. čís. 990E0-61M38-010
 
26 |  Sada podlahových rohoží „DLX“ 

velurová, antracitová, 4dílná 

  obj. čís. 990E0-61M39-010
 
27 |  Sada pryžových podlahových 

rohoží 
4dílná, se zvýšeným okrajem

 obj. čís. 990E0-61M29-010

Skvělý design pro vysoké nároky.

Interiér
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28 |   Vana zavazadlového pro-
storu  
tvarově přizpůsobená, 
vodotěsná,  
aby zavazadlový prostor 
zůstal čistý

 obj. čís. 990E0-61M15-000
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29 |  Rohož zavazadlového 
prostoru „ECO“ 
  antracitový plstěný kobereček 
s logem SX4 S-CROSS

  obj. čís. 990E0-61M40-010

30 |    Organizér do zavazadlového 
prostoru 
mezidno, které dokonale 
zapadá pod nebo na kryt 
zavazadlového prostoru 
Vašeho SX4 S-CROSS, včetně 
variabilních hliníkových 
přepážek

 obj. čís. 990E0-61M21-000

31 |  Síť do zavazadlového 
prostoru  
pro bezpečné upevnění 
menších předmětů 

 obj. čís. 990E0-65J39-000

32 |  Vertikální síť do 
zavazadlového prostoru 
chrání předměty před 
vypadnutím ze zavazadlového 
prostoru při otevření víka 
zavazadlového prostoru

 obj. čís. 990E0-61M34-001

Máte uklizeno.

Interiér
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33 |  Odkládací síťka u spolujezdce 

  obj. čís. 990E0-61M34-002

Interiér

36 |  Ochrana nakládací hrany 
chrání nárazník před škrábanci 
při nakládání a vykládání, hliní-
ková, s logem Suzuki 

 obj. čís. 990E0-61M61-000

35 |  Ochrana nakládací hrany 
chrání nárazník před škrábanci 
při nakládání a vykládání, černá, 
s logem Suzuki, vyrobená z   odol-
ného termoplastu

 obj. čís. 990E0-61M62-000

34 |  Ochranná fólie nárazníku 
chrání nárazník před škrábanci

  černá 
obj. čís. 990E0-61M57-000 
 
průhledná (bez obr.) 
obj. čís. 990E0-61M58-000
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The bodyguards for your SX4 S-CROSS.

3 |  Bumper corner protection 
black, for front and rear bumper,  
four-piece set, can be painted  
in body colour

  Part No. 990E0-61M06-000

2

3
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Bodyguardi pro Váš SX4 S-CROSS.

Chránit atraktivní vzhled Vašeho vozu stojí za to. Proti větru, dešti a proti škrábancům a nárazům. 
Nejlepší volbou jsou ochranné prvky, které samy o sobě vypadají atraktivně. Například boční ochranné 
lišty – nejelegantnější bodyguardi pro Váš SX4 S-CROSS.

1 |  Boční ochranné lišty 
černé s logem SX4 S-CROSS, sada 
pro levou a pravou stranu, možné 
lakovat v barvě karosérie

  stříbrný znak 
obj. čís. 990E0-61M07-SCR

  černý znak 
obj. čís. 990E0-61M07-BCR

  bílý znak 
obj. čís. 990E0-61M07-WCR

3 |  Ochrana rohů nárazníku 
černá, pro přední a zadní nárazník,  
4dílná sada, možné lakovat  
v barvě karosérie

  obj. čís. 990E0-61M06-000

Ochrana



The bodyguards for your SX4 S-CROSS.

3 |  Bumper corner protection 
black, for front and rear bumper,  
four-piece set, can be painted  
in body colour

  Part No. 990E0-61M06-000
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2 |  Sada deflektorů 
pro přední okna, 2dílná sada

  obj. čís. 990E0-61M24-000

  Sada deflektorů 
pro zadní okna, 2dílná sada 

  obj. čís. 990E0-61M25-000

3 |  Ochrana rohů nárazníku 
černá, pro přední a zadní nárazník,  
4dílná sada, možné lakovat  
v barvě karosérie

  obj. čís. 990E0-61M06-000
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6 |  Ochranná deka  
pro zadní sedadla, 
vodotěsný materiál

 obj. čís. 990E0-79J44-000

4 |  Sada předních lapačů 
nečistot 
plastové, možné lakovat 
v  barvě karosérie

  obj. čís. 990E0-61M11-000 

  Sada zadních lapačů 
nečistot 
plastové, možné lakovat 
v  barvě karosérie

  obj. čís. 990E0-61M12-000

5 |  Sada předních lapačů 
nečistot 
pryžové, se značkou S 

  obj. čís. 990E0-61M13-000

  Sada zadních lapačů nečistot 
pryžové, se značkou S 

  obj. čís. 990E0-61M14-000
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7 |  G3 – ochrana laku (sada)4  
ideální ochrana laku od střechy 
po kola. Kontaktujte svého 
dealera o podrobnostech ... 

 obj. čís. 990E0-GLASC-OAT

Ochrana

4Nesmí se aplikovat na kožené čalounění.
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Ochrana
Bezpečnostní specialisté na palubě.

11 |  Parkovací asistent pro 
zadní nárazník5 
4čidla s možností lakování, 
s piezoelektrickým bzučákem

 obj. čís. 990E0-61M53-000

10 |  Parkovací asistent pro 
přední nárazník5 
sada čtyř čidel s možností 
lakování  
a piezoelektrický bzučák

 obj. čís. 990E0-61M56-000

8 |  Alarm 
pro vozidla s bezklíčovým 
odemknutím  
a bezklíčovým zamknutím,  
pouze pro levostranné řízení

 obj. čís. 990E0-61M46-000 

9 |  Dešťový snímač5 
ovládá plně automaticky 
stěrače čelního skla, od 
nejvhodnějšího cyklování 
až po první stupeň 
nepřetržitého stírání

 obj. čís. 990E0-65J81-000

5Pro všechny verze s výjimkou GLX
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12 |  Sada lakovacích tužek

 crystal lime metallic 
 obj. čís. 99000-10415-ZUS 
 
 amethyst grey pearl metallic 
 obj. čís. 99000-10415-ZUR
 
 superior white 
 obj. čís. 99000-10315-26U
 
 cool white pearl metallic 
 obj. čís. 99000-10415-ZNL
 
 cosmic black pearl metallic 
 obj. čís. 99000-10415-ZCE
 
 bright red 5 
 obj. čís. 99000-10315-ZCF

 silky silver metallic
 obj. čís. 99000-10415-Z2S 

 galactic grey metallic
 obj. čís. 99000-10415-ZCD

 boost blue pearl metallic
 obj. čís. 99000-10415-ZUM

 bison brown pearl metallic
 obj. čís. 99000-10415-ZUC

14 |  Lékárnička 
splňuje DIN 13164, včetně 
lékárničky, reflexní vesty 
a výstražného trojúhelníku

 obj. čís. 990E0-65J79-000

13 |  Nabíječka akumulátoru 
údržba a testování pro 12V  
akumulátory, optimalizuje výkon 
a životnost akumulátoru

 obj. čís. 990E0-OPTIM-CAR
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Transport
1 |  Oddělovací mříž zavazadlového 

prostoru 
pro oddělení kabiny vozidla od 
zavazadlového prostoru, ocel, 
snadná demontáž

 obj. čís. 990E0-61M48-000

Vytvořte si prostor s SX4 S-CROSS.

Hobby vyžaduje prostor. Odpovědí jsou naše dělicí mříže umožňující rozdělit a využívat dostupný 
prostor podle Vašich potřeb. Pokud pro své outdoorové aktivity potřebujete ještě více prostoru, 
můžete své sportovní vybavení převážet na střeše. K tomu jsou určeny naše střešní nosiče. 

2 |  Dělicí mříž do zavazadlového 
prostoru (podélná) 
pro rozdělení zavazadlového 
prostoru do dvou částí, ocel, snadná 
demontáž, pouze v kombinaci 
s oddělovací mříží zavazadlového 
prostoru 
(obj. čís. 990E0-61M48-000)

 obj. čís. 990E0-61M48-001
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3 |  Multifunkční střešní nosič  
oválné hliníkové trubky  
s T-drážkou, zamykatelný 

  pro vozidla se střešními ližinami 6 
obj. čís. 990E0-61M18-000 

 pro vozidla bez střešních ližin 7 
 obj. čís. 990E0-61M33-000

4 |  Střešní box CERTO 460 8, 10 
s univerzálním rychloupínacím 
systémem, dodatečná fixace 
do T-drážky není povinná. 
Oboustranně otevíratelný, 
objem 440l, 192 x 82 x 42 cm

 obj. čís. 990E0-59J43-000

5 |  Úložná taška pro střešní nosič 
černá s velkým logem Suzuki,  
pro střešní nosič

 obj. čís. 990E0-79J91-000

6 Maximální zatížení střechy: 75 kg 
7 Maximální zatížení střechy: 50 kg 
8 V případě panoramatického střešního okna si prosím obj.ednejte doplňkovou instalační sadu (obj. čís. 
990E0-59J43-001)
9 Nelze v kombinaci s panoramatickým střešním oknem
10  Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem. Dodržujte prosím maximální zatížení střechy. 

Pro vozidla se střešními ližinami je maximální zatížení střechy: 75 kg; pro vozidla bez střešních ližin je 
maximální zatížení střechy: 50 kg

6 |  Střešní nosič lyží „McKinley“ 9, 10  
pro 4 páry lyží nebo 
2 snowboardy, uzamykatelný

 obj. čís. 99000-990YT-106

7 |  Střešní nosič lyží „Everest“ 9, 10 
pro 6 párů lyží nebo 
4 snowboardy, uzamykatelný

 obj. čís. 99000-990YT-107
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9 |  Střešní nosič jízdních kol „GIRO SPEED“10 
pro transport jízdního kola 
s demontovaným předním kolem. 

 obj. čís. 990E0-59J21-000

8 |  Střešní nosič jízdních kol „GIRO AF“10 
pro transport

10  Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem. Dodržujte prosím maximální zatížení střechy.   
Pro vozidla se střešními ližinami je maximální zatížení střechy: 75 kg; pro vozidla bez střešních ližin 
je maximální zatížení střechy: 50 kg 



35

10+12+13
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13 |  Elektrická sada 
pro tažné zařízení, 13-pólová

  obj. čís. 990E0-61M65-000 

  Elektrická sada 
pro tažné zařízení, 13-pólová

  obj. čís. 990E0-61M66-000

12 |  Elektrická sada  
pro tažné zařízení, 7-pólová

 obj. čís. 990E0-61M64-000

Transport

10 |  Tažné zařízení, odnímatelné 11 
pouze pro přívěsy, maximální svislé 
zatížení: 75 kg. Elektrickou sadu 
objednejte prosím samostatně.

 obj. čís. 990E0-61M43-000

11 |  Tažné zařízení, odnímatelné 11 
pro přívěsy a nosiče kol, ve vývoji 
(bez obrázku)

 obj. čís. 990E0-61M42-000

 
11Dodržujte maximální hmotnost přívěsu uvedenou v návodu k obsluze vozidla.
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a navigace
Audio

Dovolte nám, abychom Vám ukázali cestu.

Naše navigační, zábavní a komunikační systémy Vás budou doprovázet. Je zaručeno klidné cestování, protože 
si vždy najdou správnou cestu například do Vašich uší a Vašeho srdce. Pokroková technologie, která vypadá tak 
dobře, jak zní. Kamkoli Vás naše navigační technologie zavede, tam se dostanete ve velkém stylu.
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1 |  Pioneer AVIC-F50BT  
Mistr zábavy a navigace.

  Tento systém AVIC spojuje komponenty audiosystému 
s profesionálním zvukem a 7" dotykový displej WVGA multi-
touch. To je zárukou úžasu cestujících. Bude bavit cestující na 
předních i zadních sedadlech, připojí se téměř k čemukoli 
a naviguje Vás k cíli.

 Klíčové funkce zahrnují:

 Navigace
 n  Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,7 milionu kilometrů 

silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace 
nejvýznamnějších orientačních bodů.

 n  9,2 milionu předinstalovaných POI.

 n  Text-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší 
dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC) 
v 18 jazycích.

 n  Hlasové ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely sloužící 
k ovládání velkého počtu funkcí navigace, Bluetooth®15 
a audiosystému.

Multimédia
n  AM/FM rádio

n  Přehrává AHA Radio z iPhonu®14 nebo telefonu se systémem 
Android (nezbytný je doplňkový kabel pro iPhone®14 5 nebo 
Android)

n  Přehrávání SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

n  přehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, MP3, WMA, AAC

n   přímé ovládání zvuku a videa iPhone®14/iPod®14/iPod Touch®14 
(iPhone®14 4/4S/5 přes doplňkový kabel)

n  Chytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI 
(nezbytný je doplňkový kabel )

n  Další AV zařízení prostřednictvím 2 zadních AUX vstupů 

Telefony
n  Přenos telefonního seznamu 

n  Uloží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000 
kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu 
Bluetooth®15.

n  Včetně externího mikrofonu.

obj. čís. 990E0-59J40-F50

Základní montážní sada 
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.

obj. čís. 990E0-59J18-KT8

Objednejte si prosím také následující náhradní díly:

Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:

Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1x)

Šrouby: 
obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)

Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:

Držáky:  
obj. čís. 39321-61M10-000 (1x) a 39322-61M10-000 (1x)

14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky 
společnosti Apple Inc.
15Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
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14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky 
společnosti Apple Inc.
15Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
16Anténa DAB+ musí být navíc obj.ednána samostatně.

2 |  Pioneer AVIC-F950DAB16  
Plnohodnotný navigační, zábavní a komunikační  
systém s 6,1" (15,5cm) dotykovým displejem WVGA multi-
touch. Užívejte si nerušený příjem rádia díky vestavěnému 
DAB/DAB+.

 Klíčové funkce zahrnují:

 Navigace 
 n  Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,4 milionu kilometrů 

silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace 
nejvýznamnějších orientačních bodů.

 n  9,2 milionu předinstalovaných POI.

 n  Text-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší 
dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC) 
v 18 jazycích.

 n  Hlasové ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely 
sloužící k ovládání velkého počtu funkcí navigace, Blue-
tooth®15 a audiosystému.

 

Multimédia 
n  Přehrává rádio DAB+, tuner RDS AM/FM s 24 předvolbami

n  AHA radio z iPhonu®14 nebo telefonu se systémem Android

n  Přehrávání Micro SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264

n  přehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, Xvid, MP3, 
WMA, AAC

n  přímé ovládání zvuku a videa iPhone®14/iPod®14/iPod Touch®14

n  Chytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI 
(nezbytný je doplňkový kabel )

n  Další AV zařízení prostřednictvím 2 zadních AUX vstupů

Telefony 
n  Přenos telefonního seznamu 

n  Uloží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000 
kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu 
Bluetooth®15.

n  Včetně externího mikrofonu.

obj. čís. 990E0-59J40-DAB

Základní montážní sada 
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.

obj. čís. 990E0-59J18-KT8

Objednejte si prosím také následující náhradní díly:

Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:

Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1x)

Šrouby: 
obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)

Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:

Držáky:  
obj. čís. 39321-61M10-000 (1x) a 39322-61M10-000 (1x)

Anténa DAB+

obj. čís. 990E0-59J54-DAB

Nezapomeňte prosím: pravidelně provádějte aktualizaci navigace 
a rádia.  
Výrobky se mohou lišit od informací o výrobku v tomto prospektu.
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3 |  Pioneer AVIC- F950BT
  6,1" (15,5cm) dotykový displej WVGA multi-touch je možno 

přizpůsobit Vašim osobním požadavkům a Advanced App 
Mode Vám umožňuje přístup k neustále se rozšiřujícím apli-
kacím kompatibilním s iPod touch®14/iPhone®14 4/4S/5 přímo 
z palubní desky Vašeho vozidla.

 Klíčové funkce zahrnují:

 Navigace
 n  Aktuální mapy 45 evropských zemí a 10,4 milionu kilometrů 

silnic, včetně podrobných map měst a 3D vizualizace 
nejvýznamnějších orientačních bodů.

 n  9,2 milionu předinstalovaných POI.
 n  Text-to-Speech (TTS) poskytuje hlasové pokyny a přináší 

dopravní informace z Traffic Message Channel (TMC) 
v 18 jazycích.

 n  Hlasové ovládání Vám dává k dispozici hlasové povely 
sloužící k ovládání velkého počtu funkcí navigace, 
Bluetooth®15 a audiosystému.

 

Multimédia
n  Přehrává tuner RDS AM/FM s 24 předvolbami 
n  AHA radio z iPhonu nebo telefonu se systémem Android
n  Přehrávání Micro SD/USB: WMA, MP3, AAC, WAV, MPEG4, H.264
n  přehrávání CD-R-RW a DVD-R-RW: video DVD, DivX, Xvid, MP3, 

WMA, AAC
n  přímé ovládání zvuku a videa iPhone®14/iPod®14/iPod Touch®14

n  Chytré telefony se systémem Android prostřednictvím HDMI / 
komponentního videa

Telefony
n  Přenos telefonního seznamu 
n  Uloží informace maximálně z pěti různých telefonů a až 1000 

kontaktů pro každý telefon. Zkontrolujte si kompatibilitu 
Bluetooth®15.

n  Včetně externího mikrofonu.

 obj. čís. 990E0-59J40-950

Základní montážní sada 
nutná pro vozidla s a bez sériově dodávaného rádia.
obj. čís. 990E0-59J18-KT8

Objednejte si prosím také následující náhradní díly:

Pro vozidla se sériově dodávaným rádiem:

Výbava OE:
obj. čís. 73821-61M00-5PK (1x)

Šrouby: 
obj. čís. 03541-0516A-000 (4x)

Pro vozidla bez sériově dodávaného rádia:

Držáky:  
obj. čís. 39321-61M10-000 (1x) and 39322-61M10-000 (1x)
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4 |  Pioneer CD tuner DEH-150MP 
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3, 
WMA a WAV. Další audiozařízení lze připojit přes vstup Aux-In na čelním 
panelu. Výstupní výkon 4 x 50 W, výstup RCA, Radio Data System (RDS) 
a odnímatelný čelní panel.

 obj. čís. 990E0-59J54-150

5 |  Pioneer CD tuner DEH-1500UB 
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3, 
WMA a WAV, ale také z přenosných zařízení jako například USB flash disk. 
Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux-In, výstup 
RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný čelní panel.

 obj. čís. 990E0-59J54-245

6 |  Pioneer CD tuner DEH-X3500UI 
Přehrává hudbu z tradičních CD nebo CD-R / RW, včetně souborů MP3, 
WMA a WAV, ale také z přenosných zařízení jako například 
iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony se systémem Android nebo USB flash 
disk. Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, přední vstup Aux-In, výstup 
RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný čelní panel. Vícebarevný 
displej RGB může být přizpůsoben osvětlení ve vozidle nebo může 
používat efekty pomocí funkce MIXTRAX EZ. MIXTRAX EZ vytváří z Vaší 
hudby nepřetržité mixy v klubovém stylu a osvětluje palubní desku barev-
nými efekty vycházejícími z rytmu a nálady každé skladby.

 obj. čís. 990E0-59J54-350

7 |  Pioneer CD tuner DEH-X6500DAB16 
Vestavěný tuner DAB+ s funkcí časového posuvu Vám zpřístupní tisíce 
rádiových stanic. Přehrává samozřejmě hudbu z tradičních CD nebo 
CD-R / RW, včetně souborů MP3, WMA a WAV, ale také z přenosných 
zařízení jako například iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony se systémem 
Android nebo USB flash disk. Má vestavěný zesilovač MOSFET 4 x 50 W, 
přední vstup Aux-In, výstup RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelný 
čelní panel. Vícebarevný displej RGB může být přizpůsoben osvětlení ve 
vozidle nebo může používat efekty pomocí funkce MIXTRAX EZ. MIXTRAX 
EZ vytváří z Vaší hudby nepřetržité mixy v klubovém stylu a osvětluje 
palubní desku barevnými efekty vycházejícími z rytmu a nálady každé 
skladby.

 obj. čís. 990E0-59J54-650

9 |  Pioneer tuner MVH-150UI 
Tento tuner Vám přináší velký akustický výkon a vysokou kvalitu zvuku 
s minimálním zkreslením. Je určen výhradně k přehrávání hudby 
z přenosných zařízení jako iPod®14/ iPhone®14, chytré telefony se 
systémem Android nebo USB flash disk, včetně souborů MP3, WMA, WAV, 
je vybaven vestavěným zesilovačem MOSFET 4 x 50 W, předním vstupem 
Aux-In, výstupem RCA, Radio Data System (RDS) a odnímatelným čelním 
panelem.

 obj. čís. 990E0-59J54-450

8 |  Anténa DAB+ 
pro Pioneer tuner DEH-X6500DAB

 obj. čís. 990E0-59J54-DAB



10

41

7804_Acc_SX4-S-CROSS_2013_RZ.indd   41 20.08.13   17:16

a navigace
Audio

10 |  Zadní kamera 
umožňuje jasný výhled za vozidlo při couvání. 
Pouze v kombinaci s navigačním systémem 
Pioneer AVIC

 obj. čís. 39970-61M00-000

11 |  Kabelový adaptér 
pro zadní kameru, kompatibilní se všemi 
navigačními systémy AVIC (bez obrázku)

 obj. čís. 990E0-61M02-000

12 |  Kabelový adaptér iPhone®14 
pro iPhone 5®14 je kompatibilní s navigačními 
systémy AVIC F50, F950, F950DAB a F550

 obj. čís. 990E0-59J40-202

13 |  Kabelový adaptér Android 
pro chytré telefony se systémem Android, je 
kompatibilní s navigačními systémy AVIC F50, 
F950, F950DAB a F550

 obj. čís. 990E0-59J40-200
14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky 
společnosti Apple Inc.
15Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.
16Anténa DAB+ musí být navíc obj.ednána samostatně.
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14iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® jsou registrované ochranné známky 
společnosti Apple Inc.
15Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

14 |  Bluetooth®15 systém 
Parrot MKi9200  
hands free systém Bluetooth®15 
v2.0+ ERD s plnobarevným TFT 
LCD displayem a s konektory iPod 
(od 5. generace), USB a AUX 
vstupy. Přehrávání hudby ze 
zařízení podporující A2DP profil. 
Výstup přes repro automobilu. Se 
slotem na SD a SD-HC kartu. 
objednávejte s kabelovou 
přípojkou MKi.

  obj. čís. 990E0-59J33-KIT

15 |  Bluetooth®15 systém 
Parrot MKi9100 
hands free systém Bluetooth®15 
v2.0+ ERD (iPod®14, USB and Line 
in). Přehrávání hudby ze zařízení 
podporující A2DP. Výstup přes 
repro automobilu. OLED-Display 
(82 x 32 x 14 mm). Včetně 
kabelové sady. objednávejte 
s kabelovou přípojkou MKi.

  obj. čís. 990E0-59J35-KIT

16 |  Bluetooth®15 system  
Parrot MKi9000 
hands free systém Bluetooth®15 
v2.0+ ERD. Bez displaye, bezdrá-
tové ovládání možno umístit na 
volant. Přehrávání hudby ze 
zařízení podporující A2DP. Výstup 
přes repro automobilu. Včetně 
kabelové sady. objednávejte 
s kabelovou přípojkou MKi.

  Part No. 990E0-59J34-KIT

a navigace
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17 |  Hi-Fi reproduktory 
pro přední a zadní část vozidla, 
dvou-pásmové,, 65 W, frekvenční 
rozsah 80-17 500 Hz, plug-and-
play, sada dvou kusů

  obj. čís. 990E0-62J32-000



Suzuki is more than 
 automobile.

Automobile, motorbike and marine – 
100 years of innovation. Visit our 
homepage via QR-code and learn more 
about Suzuki – way of life.

44

7804_Acc_SX4-S-CROSS_2013_RZ.indd   44 20.08.13   17:17

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 OBJ číS. KATALOGU: 99999-61M00-013

Váš partner Suzuki

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 pou-
ze k  informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem 
vyhrazeny. 

Stav: září 2013


