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ŽIVOT JE ÚŽASNÝ
Je takový, jaký si ho uděláte. Je výsledkem všech Vašich rozhodnutí. Proto je 
skvělé, že jste se rozhodli správně. Nová Suzuki Vitara dává Vašemu životu 
nový impuls a Vašemu ježdění novou dimenzi. Konec silnice už nebude  
koncem cesty,a normální cesta pro Vás přestane být tou jedinou možnou. 
Suzuki Vitara je stvořena pro individualisty, jako jste Vy. Stejně jako nová nabídka  
příslušenství. Pojďte si ji užít.
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PERSONALIZACE
URBAN DESIGN
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	 1	|	SADA	KRYTŮ	VNĚJŠÍCH	 
	 		 ZPĚTNÝCH	ZRCÁTEK	
  Bright Red, sada dvou kusů. 

Pro vozidla se směrovkami  
v zrcátkách

	 Obj.	č.	990E0-86R01-ZCF

 Pro vozidla bez směrovek  
 v zrcátkách 
	 Obj.	č.	990E0-86R10-ZCF

	 2	|	OZDOBNÁ	LIŠTA
 Bright Red, sada dvou kusů.
	 Obj.	č.	990E0-86R71-ZCF

	 3	|	HORNÍ	LIŠTA	MASKY	 
	 		 CHLADIČE	1 
   Bright red
   Obj.	č.	99114-86R00-ZCF

	 4	|	ŽEBRA	MASKY	CHLADIČE	1

   Matná černá, sada šesti kusů. 
	 		 Obj.	č.	99114-86R10-0CB

	 5	|	RÁMEČKY	SVĚTEL	DENNÍHO		 	
	 		 SVÍCENÍ	1

 Bright Red, sada dvou kusů. 
	 Obj.	č.	990E0-86R11-ZCF

	 6	|		OZDOBNÁ	LIŠTA	PŘEDNÍHO	
NÁRAZNÍKU

   Bright red
	 Obj.	č.	990E0-86R12-ZCF

	 7	|	OZDOBNÁ	LIŠTA	 
	 		 ZADNÍHO	NÁRAZNÍKU	
 Bright red 
	 Obj.	č.	990E0-86R15-ZCF

	 8	|	17"	HLINÍKOVÝ	DISK	 
	 		 KOLA	„MISTI“
  Černý leštěný. 

Včetně středové krytky.
	 Obj.	č.	990E0-61M78-002

	 9	|	KRYTY	STŘEDŮ	KOL
 Černá, sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-61M78-CAP

1

2

3+4

5

6

7

8+9

1 Platí pro verzi PREMIUM a ELEGANCE.
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	 1	|	HORNÍ	LIŠTA	MASKY	CHLADIČE	1 
 Matná černá
	 Obj.	č.	99114-86R00-0CB

	 2	|	ŽEBRA	MASKY	CHLADIČE	1

 Matná černá, sada šesti kusů. 
	 Obj.	č.	99114-86R10-0CB

	 3	|	SADA	OCHRANNÉHO	KRYTU	 
	 		 PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU	 
	 		 A	OCHRANNÉHO	KRYTU	 
	 		 ZADNÍHO	NÁRAZNÍKU
 Stříbrně lakované, sada dvou kusů.
	 Obj.	č.	990E0-86R44-FSP

	 4	|	OZDOBNÁ	LIŠTA 
	 		 PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU
 Matná černá
	 Obj.	č.	990E0-86R12-0CB

	 5	|		RÁMEČKY	SVĚTEL	DENNÍHO	
SVÍCENÍ	1

 Matná černá, sada dvou kusů.
	 Obj.	č.	990E0-86R11-0CB

	 6	|	OZDOBNÁ	LIŠTA	
 Matná černá, sada dvou kusů
	 Obj.	č.	990E0-86R71-0CB

	 7	|	BOČNÍ	OCHRANNÉ	LIŠTY	VELKÉ	
 Zrnitá černá, sada pro levou  
 a pravou stranu.
	 Obj.	č.	990E0-54P07-000

	 8	|	17"	KOLA	Z	LEHKÉ	SLITINY	 
   „MISTI“
   Matná černá. 
   Včetně středové krytky.
	 Obj.	č.	990E0-61M76-002

	 9	|	KRYTY	STŘEDŮ	KOL
   Matná černá, sada čtyř kusů.
	 		 Obj.	č.	990E0-68L85-MAT

	10	|	OCHRANNÝ	KRYT	ZADNÍHO	 
	 		 NÁRAZNÍKU
   Stříbrně lakovaný
	 Obj.	č.	990E0-86R47-000

1+2

3+4

5

7

6

8+9

10

1 Platí pro verzi PREMIUM a ELEGANCE.

6 7



PERSONALIZACE
OUTDOOR DESIGN
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PERSONALIZACE
	 1	|	ŽEBRA	MASKY	CHLADIČE1

 Matná černá, sada šesti kusů.
	 Obj.	č.	99114-86R10-0CB

	 2	|	HORNÍ	LIŠTA	MASKY	CHLADIČE1

 Dostupná v následujících barvách: 
 Bright red
	 Obj.	č.	99114-86R00-ZCF

 Superior white
	 Obj.	č.	99114-86R00-26U

 Matná černá 
	 Obj.	č.	99114-86R00-0CB	

	 3	|	OZDOBNÁ	LIŠTA	 
	 		 PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU
 Dostupná v následujících barvách: 
 Bright red 
	 Obj.	č.	990E0-86R12-ZCF

 Superior white 
	 Obj.	č.	990E0-86R12-26U

 Matná černá 
	 Obj.	č.	990E0-86R12-0CB

	 4	|	OZDOBNÁ	LIŠTA
  Sada dvou kusů.  

Dostupná v následujících barvách:
 Bright Red
	 Obj.	č.	990E0-86R71-ZCF

 Superior White
	 Obj.	č.	990E0-54P71-26U

 Cosmic Black Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P71-ZCE

 Matná černá
	 Obj.	č.	990E0-86R71-0CB

1

2
3

4

1 Platí pro verzi PREMIUM a ELEGANCE.
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	 5	|	RÁMEČKY	SVĚTEL	DENNÍHO	SVÍCENÍ1

 Sada dvou kusů. 
 Dostupná v následujících barvách:
 Bright Red
 Obj.	č.	990E0-86R11-ZCF
 Superior White
 Obj.	č.	990E0-86R11-26U
 Matná černá
 Obj.	č.	990E0-86R11-0CB

	 6	|	SADA	KRYTŮ	VNĚJŠÍCH	ZPĚTNÝCH	ZRCÁTEK
 Sada dvou kusů. 
 Pro vozidla se směrovkami v zrcátkách  
 dostupná v barvách:
 Bright Red
 Obj.	č.	990E0-86R01-ZCF

 Superior White
 Obj.	č.	990E0-86R01-26U

 Vzhled broušeného hliníku
 Obj.	č.	990E0-86R01-QAK

 Pro vozidla bez směrovek v zrcátkách  
 dostupná v barvách:
 Bright Red
 Obj.	č.	990E0-86R10-ZCF

 Superior White
 Obj.	č.	990E0-86R10-26U

	 7	|	OZDOBNÁ	LIŠTA	ZADNÍHO	 
	 		 NÁRAZNÍKU2

 Dostupná v následujících barvách:
 Bright Red
 Obj.	č.	990E0-86R15-ZCF

 Superior White
 Obj.	č.	990E0-86R15-26U

 Matná černá
 Obj.	č.	990E0-86R15-0CB	

5

7

6

2  Nelze v kombinaci s ochranným  
krytemzadního nárazníku,  
obj. č. 990E0-86R47-000.
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	10	|	SADA	OZDOBNÝCH	KROUŽKŮ	 
	 		 VÝDECHŮ	KLIMATIZACE	2 

 Sada šesti kusů.  
 Dostupná v následujících barvách:
 Piano Black
	 Obj.	č.	990E0-54P74-0CE

 Superior White 
	 Obj.	č.	990E0-54P74-26U

 Solar Yellow Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R74-ZZE

 Ice Grayish Blue Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R74-ZZD

 Bright Red   
	 Obj.	č.	990E0-54P74-ZCF

 Savannah Ivory Metallic  
	 Obj.	č.	990E0-54P74-ZQQ

 Horizon Orange Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P74-ZQP

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic  
	 Obj.	č.	990E0-54P74-ZQN

11		|	CENTRÁLNÍ	HODINY	 
	 		 S	KARBONOVÝMI	POZADÍM
  Bez ozdobného kroužku.
	 Obj.	č.	99000-99053-CL1

 S ozdobným kroužkem.
	 Obj.	č.	99000-99053RCL1

12		|	CENTRÁLNÍ	HODINY	KANJI
 Bez ozdobného kroužku.
	 Obj.	č.	99000-99053-CL2

 S ozdobným kroužkem.
	 Obj.	č.	99000-99053RCL2

	13	|	CENTRÁLNÍ	HODINY	TOUGH
 Bez ozdobného kroužku.
	 Obj.	č.	9921F-86R00-000

 S ozdobným kroužkem.
	 Obj.	č.	9921F-86R00R000

10

12

13

11

2  Sada obsahuje pět kroužků pro klimatizaci  
a jeden procentrální hodiny.
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EXTERIÉR
UKAŽTE PLNÝ POTENCIÁL
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	 1	|	STŘEŠNÍ	SPOJLER
 Dostupný v následujících barvách:
 Cosmic Black Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P05-ZCE

 Superior White
	 Obj.	č.	990E0-54P05-26U

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P05-ZQN

 Silky Silver Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P05-ZCC

 Galactic Grey Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P05-ZCD

 Cool White Pearl
	 Obj.	č.	990E0-54P05-ZNL

 Základní barva, lze nalakovat 
 v barvě karoserie.
	 Obj.	č.	990E0-54P05-000

	 2	|	SADA	OCHRANNÉHO	KRYTU	 
	 		 PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU	 
	 		 A	OCHRANNÉHO	KRYTU	ZADNÍHO 
		 		 NÁRAZNÍKU
 Stříbrně lakované, sada dvou kusů.
	 Obj.	č.	990E0-86R44-FSP

	 3	|	OCHRANNÝ	KRYT	ZADNÍHO	 
	 		 NÁRAZNÍKU1

 Stříbrně lakovaný
	 Obj.	č.	990E0-86R47-000

	 4	|	SADA	ROZŠÍŘENÍ	BLATNÍKŮ2

 Černá, kompletní sada pro jeden 
  vůz zahrnující přední a zadní náraníky.
	 Obj.	č.	990E0-54P09-000

2

3

1

4

1  Nelze v kombinaci s ozdobnou lištou zadního nárazníku 
Obj. č. 990E0-86R15-0CB, -26U a -ZCF.

2  Nelze v kombinaci s předními pevnými lapači nečistot 
obj. č. 72210-54P00-000 a zadními pevnými lapači nečistot 
obj. č. 72230-54P00-000 a s předními pryžovými lapači 
nečistot obj. č. 990E0-54P13-000 a zadními pryžovými lapači 
nečistot obj. č. 990E0-54P14-000.

12 13



	 5	|	DEKORATIVNÍ	SADA	„ŽIRAFA“
 Černý dekor na A sloupek, boční  
 okraj střechy a C sloupek.
	 Obj.	č.	990E0-54P95-000

	 6	|	ZADNÍ	OZDOBNÁ	LIŠTA
 Chromovaná
	 Obj.	č.	990E0-54P22-000

	 7	|	SADA	ŽÁROVEK	PRO	ČIRÁ 
		 		 SMĚROVÁ	SVĚTLA
 Sada 2 žárovek 12V21W (PY21W)  
 v „chromovaném“ provedení pro  
 čirá směrová světla.
	 Obj.	č.	990E0-61M01-000

	 8	|	LED	OSVĚTLENÍ
 Po otevření předních dveří se  
 oblast pod předními dveřmi 
 vozidla osvětlí a napomáhá 
 cestujícím nalézt cestu.
	 Obj.	č.	99000-990B4-132

5

6

7 8
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	 9	|	BOČNÍ	OCHRANNÉ	LIŠTY	–	VELKÉ
 Černá, sada pro levou a pravou 
 stranu.
	 Obj.	č.	990E0-54P07-000

	10	|	BOČNÍ	OCHRANNÉ	LIŠTY	–	MALÉ
 Chrom/zrnitá černá, sada pro levou  
 a pravou stranu.
	 Obj.	č.	990E0-54P08-CSM

	12	|	SADA	PEVNÝCH	LAPAČŮ	NEČISTOT3

 Lze nalakovat v barvě karoserie.
 Pro podběh předních kol.
	 Obj.	č.	72210-54P00-000

 Pro podběh zadních kol.
	 Obj.	č.	72230-54P00-000

	13	|	SADA	PRYŽOVÝCH	LAPAČŮ	NEČISTOT3

 Pryžové lapače nečistot se znakem S.
 Pro podběh předních kol.
	 Obj.	č.	990E0-54P13-000

 Pro podběh zadních kol.
	 Obj.	č.	990E0-54P14-000

9

10

11

11		|	KRYT	MADLA	DVEŘÍ
 Chromovaný, sada všech 
 čtyř madel. 
 Pro vozidla s bezklíčovým 
 odemykáním.
	 Obj.	č.	990E0-61M44-000

 Pro vozidla bez bez  
 klíčového odemykání.
	 Obj.	č.	990E0-61M45-000

12

13

3   Nelze v kombinaci s ochranným krytem zadního nárazníku,  
obj. č. 990E0-54P09-000.

14 15



16	|		HLINÍKOVÝ	DISK	„MOJAVE“

  6,5 J × 17" vhodný pro pneumatiky 215/55 
R17, včetně krytu centrálního náboje  
s logem Suzuki, homologace ECE-R 124.

 Černý leštěný
	 Obj.	č.	43210-54PU0-0SP

 Stříbrný
	 Obj.	č.	43210-54PS0-0KS

	15	|		HLINÍKOVÝ	DISK	„GOBI“
  6,5 J × 16" vhodný pro pneumatiky 215/60 R16,  

včetně krytu centrálního náboje s logem Suzuki,  
homologace ECE-R 124. 

 Černý leštěný
	 	Obj.	č.	43210-54PR0-0SP

  Stříbrný
	 Obj.	č.	43210-54PQ0-0KS

	14	|		HLINÍKOVÝ	DISK	„MISTI“ 
  6,5 J × 17" vhodný pro pneuma-

tiky 215/55 R17, včetně krytu 
centrálního náboje s logem 
Suzuki, homologace ECE-R 124.

 Stříbrný
	 Obj.	č.	990E0-61M75-002

 Matný černý
	 Obj.	č.	990E0-61M76-002

 Černý leštěný
	 Obj.	č.	990E0-61M78-002

14

15

16

16 17



	22	|		KRYTY	STŘEDŮ	KOL	 
SADA	ČTYŘI	KUSŮ.

 Stříbrná
	 Obj.	č.	990E0-61M75-CAP	

 Černá
	 Obj.	č.	990E0-61M78-CAP	

 Červená
	 Obj.	č.	990E0-86R00-ZCF	

 Bílá
	 Obj.	č.	990E0-68L85-26U	

 Matná černá
	 Obj.	č.	990E0-68L85-MAT

23	|	SADA	REZERVNÍHO	KOLA
 Včetně zvedáku (bez ilustrace).
	 Obj.	č.	990E0-STSXV-010

	17	|	16"	POKLICE	KOLA
 Stříbrné, sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-54P00-27N

	18	|	ZÁMKY	KOL	„SICUSTAR“
 S certifikací Thatcham,  
 sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-59J46-000

19		|	ZÁMKY	KOL	„SICURIT“
 Sada čtyř kusů (bez ilustrace).
	 Obj.	č.	990E0-59J48-000

	20	|	ČEPIČKY	VENTILKŮ	S	LOGEM	S.
 Sada čtyři kusů.
	 Obj.	č.	990E0-19069-SET

	21	|	KRYTY	ŠROUBŮ	KOL
 Sada pěti kusů na jedno kolo.
 Červená
	 Obj.	č.	990E0-61M70-ZCF	

 Bílá
	 Obj.	č.	990E0-61M70-26U

 Černá
	 Obj.	č.	990E0-61M70-COV

17

18

20

2221
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INTERIÉR
ŽIVOT JE PLNÝ BAREV

1
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	 1	|	OBLOŽENÍ	LEMU	DVEŘÍ1

  Sada čtyři kusů. Dostupné  
v následujících barvách:

 Piano Black
	 Obj.	č.	990E0-86R16-0CE

 Superior White  
	 Obj.	č.	990E0-86R16-26U

 Solar Yellow Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZZE

 Ice Grayish Blue Metallic 
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZZD

 Bright Red 
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZCF

 Savannah Ivory Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZQQ

  Horizon Orange Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZQP

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic 
	 Obj.	č.	990E0-86R16-ZQN

	 3	|	OSVĚTLENÍ	PROSTORU	 
	 		 PRO	NOHY2

 Osvětlení podlahy interiéru.
 Červené světlo
	 Obj.	č.	99000-99080-C16

 Modré světlo
	 Obj.	č.	99000-99080-C17

	 2	|	OBLOŽENÍ	STŘEDOVÉ	KONZOLE
 Pro vozidla s pohonem čtyř kol. 
 Dostupné v následujících barvách:
 Piano Black
	 Obj.	č.	990E0-54P78-0CE

 Superior White
	 Obj.	č.	990E0-54P78-26U

 Solar Yellow Pearl Metallic 
	 Obj.	č.	990E0-86R78-ZZE

 Ice Grayish Blue Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R78-ZZD

 Bright Red
	 Obj.	č.	990E0-54P78-ZCF

 Savannah Ivory Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P78-ZQQ

 Horizon Orange Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P78-ZQP

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P78-ZQN

Pro vozidla s pohonem dvou kol. 
Dostupné v následujících barvách:
Piano Black  
Obj.	č.	990E0-54P77-0CE

Superior White  
Obj.	č.	990E0-54P77-26U

Solar Yellow Pearl Metallic
Obj.	č.	990E0-86R77-ZZE

Ice Grayish Blue Metallic
Obj.	č.	990E0-86R77-ZZD

Bright Red  
Obj.	č.	990E0-54P77-ZCF

Savannah Ivory Metallic
Obj.	č.	990E0-54P77-ZQQ

Atlantis Turquoise Pearl Metallic
Obj.	č.	990E0-54P77-ZQN

Horizon Orange Metallic  
Obj.	č.	990E0-54P77-ZQP

2

3

1 Platí pro verzi PREMIUM a ELEGANCE.  
2 Pouze pro výbavu COMFORT
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	 4	|	VOLANT
  Sportovní černý kožený volant 

s   barevným prošíváním. 
Dostupný v následujících barvách:

 Modrá 
	 Obj.	č.	990E0-54P91-BLU

 Žlutá 
	 Obj.	č.	990E0-54P91-YEL

 Bílá 
	 Obj.	č.	990E0-54P91-WHT

 Červená 
	 Obj.	č.	990E0-54P91-RED

 Stříbrná 
	 Obj.	č.	990E0-61M91-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P91-TUR

 Oranžová 
	 Obj.	č.	990E0-54P91-ORA

	 5	|	DEKOR	VOLANTU
 Dostupný v následujících barvách:
 Ice Grayish Blue Metallic
	 Obj.	č.	990E0-86R75-ZZD

 Solar Yellow Pearl Metallic 
	 Obj.	č.	990E0-86R75-ZZE

 Superior White 
	 Obj.	č.	990E0-54P75-26U

 Piano Black  
	 Obj.	č.	990E0-54P75-0CE

 Bright Red  
	 Obj.	č.	990E0-54P75-ZCF

 Savannah Ivory Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P75-ZQQ

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P75-ZQN

 Horizon Orange Metallic
	 Obj.	č.	990E0-54P75-ZQP

4 5
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	 7	|	KOŽENÁ	MANŽETA
  Vhodná pro levostranné  

i pravostranné řízení,  
s barevným prošíváním.

 Pro manuální 5stupňovou 
 převodovku. 
 Dostupná v následujících 
 barvách:

 Modrá
	 Obj.	č.	990E0-54P38-BLU

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P38-YEL

 Červená
	 Obj.	č.	990E0-54P38-RED

 Stříbrná
	 Obj.	č.	990E0-54P38-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P38-TUR

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P38-ORA

 Pro manuální 6stupňovou 
 převodovku (bez ilustrací). 
 Dostupná v následujících barvách:

 Modrá
	 Obj.	č.	990E0-54P39-BLU

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P39-YEL

 Červená
	 Obj.	č.	990E0-54P39-RED

 Stříbrná
	 Obj.	č.	990E0-54P39-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P39-TUR

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P39-ORA

	 6	|	HLAVICE	ŘADICÍ	PÁKY
  Pro manuální převodovku, vhodná 

pro levostranné i pravostranné 
řízení, s barevným emblémem  
a barevným prošíváním.

 Pro manuální 5stupňovou  
 převodovku. 
 Dostupná v následujících barvách:

 Modrá   
	 Obj.	č.	990E0-54P36-BLU

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P36-YEL

 Červená  
	 Obj.	č.	990E0-54P36-RED

 Stříbrná 
	 Obj.	č.	990E0-54P36-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P36-TUR

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P36-ORA

 Pro manuální 6stupňovou  
 převodovku (bez ilustrací). 
 Dostupná v následujících barvách:

 Modrá
	 Obj.	č.	990E0-54P37-BLU

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P37-YEL

 Červená
	 Obj.	č.	990E0-54P37-RED

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P37-TUR

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P37-ORA

	 8	|	HLAVICE	ŘADICÍ	PÁKY
 Stříbrná, pro manuální převodovku, vhodná  
 pro levostranné i pravostranné řízení, se 
 stříbrným emblémem a stříbrným prošíváním.

 Pro manuální 5stupňovou převodovku.
	 Obj.	č.	990E0-61M36-000

 Pro manuální 6stupňovou převodovku  
 (bez ilustrace).
	 Obj.	č.	990E0-61M37-000

6+7

8
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	 9	|	SADA	PODLAHOVÝCH	ROHOŽÍ	„DLX“
 Antracitově černé velurové koberce s barevným 
 logem Vitara a prošíváním, sada čtyř kusů,  
 pro manuální i automatickou převodovku.
 Pro levostranné řízení. 
 Dostupné v následujících barvách:

 Stříbrná
	 Obj.	č.	75901-54P10-000

 Bílá
	 Obj.	č.	75901-54P10-WHT

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	75901-54P10-TUR

 Červená
	 Obj.	č.	75901-54P10-RED

 Oranžová
	 Obj.	č.	75901-54P10-ORA

 Žlutá
	 Obj.	č.	75901-54P10-YEL

 Modrá
	 Obj.	č.	75901-54P10-BLU

 Pro pravostranné řízení. 
 Dostupné v následujících barvách:

 Stříbrná
	 Obj.	č.	75901-54P00-000

 Bílá
	 Obj.	č.	75901-54P00-WHT

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	75901-54P00-TUR

 Červená
	 Obj.	č.	75901-54P00-RED

 Oranžová
	 Obj.	č.	75901-54P00-ORA

 Žlutá
	 Obj.	č.	75901-54P00-YEL

 Modrá
	 Obj.	č.	75901-54P00-BLU

10		|		SADA	PRYŽOVÝCH	PODLAHOVÝCH	ROHOŽÍ
    Zvýšený okraj napomáhá udržet prostor 

pro nohy v čistotě, sada čtyř kusů, s bílým 
logem Vitara, pro manuální i automatickou 
převodovku. 

   Pro levostranné řízení.
	 Obj.	č.	75901-54PB1-000

 Pro pravostranné řízení.
	 Obj.	č.	75901-54PA1-000

9
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	11	|		SADA	PODLAHOVÝCH	ROHOŽÍ	
„ECO“

  Antracitově černé koberce  
z vpichované plsti s barevným 
logem Vitara a prošíváním, sada čtyř 
kusů, pro manuální i automatickou 
přvodovku. 
Pouze pro levostranné řízení: 

 Stříbrná
	 Obj.	č.	75901-54P20-000

 Červená
	 Obj.	č.	75901-54P20-RED

 Oranžová
	 Obj.	č.	75901-54P20-ORA

 Bílá
	 Obj.	č.	75901-54P20-WHT

 Žlutá
	 Obj.	č.	75901-54P20-YEL

 Modrá
	 Obj.	č.	75901-54P20-BLU

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	75901-54P20-TUR

	12	|	SADA	PODLAHOVÝCH	ROHOŽÍ	„DELUXE“
  Tyto speciálně navržené podlahové rohože 

nabízejí čtyři barevné varianty loga Vitara, 
bočních pruhů a lemování. Sada čtyř kusů, 
vhodná pro manuální i automatickou  
převodovku. Loga Vitara jsou na straně řidiče  
i spolujezdce. Součástí rohoží jsou upevňovací 
úchyty a vyztužení pod patu na straně řidiče. 
Pouze pro levostranné řízení. 
Dostupné v následujících barvách:

 Šedá     
 Obj.	č.	75901-54P50-001

 Oranžová    
	 Obj.	č.	75901-54P50-002

 Tyrkysově modrá   
	 Obj.	č.	75901-54P50-003

 Červená    
	 Obj.	č.	75901-54P50-004

11
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14	|		STŘEDOVÁ	LOKETNÍ	OPĚRKA
  Pro větší pohodlí, s úložným 

prostorem.
	 Obj.	č.	990E0-54P35-000

15	|		SADA	PRO	KUŘÁKY
  Obsahuje zapalovač a popelník.
	 	Obj.	č.	990E0-61M00-LIG

	13	|	HLINÍKOVÉ	SPORTOVNÍ	PEDÁLY
 Pouze pro levostranné řízení,  
 včetně opěrky nohy.
 Pro manuální převodovku. 
 Dostupné v následujících barvách:

 Modrá
 Obj.	č.	990E0-54P93-BLU

 Žlutá
 Obj.	č.	990E0-54P93-YEL

 Stříbrná
 Obj.	č.	990E0-54P93-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P93-TUR

 Oranžová
 Obj.	č.	990E0-54P93-ORA

 Pro automatickou převodovku  
 (bez ilustrací). 
 Dostupné v následujících  
 barvách: 

 Modrá
 Obj.	č.	990E0-54P94-BLU

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P94-YEL

 Stříbrná
	 Obj.	č.	990E0-54P94-000

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P94-TUR

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P94-ORA

13
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16		|	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
 
17		|	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. Komfortní 
textilní čalounění lze za účelem praní sejmout. 
Sedačka může být ve vozidle umístěna i bez  
systému ISOFIX pomocí 3bodových  
bezpečnostních pásů vozidla.

	 Obj.	č.	990E0-59J56-000

18	|		DĚTSKÁ	SEDAČKA	„KIDFIX	XP“
  KIDFIX XP je nová dětská sedačka skupiny 2 a 3, 

která zbavuje rodiče starostí o bezpečnost  
a přináší komfort starším dětem s hmotností 
přibližně od 15 do 36 kg. Tato autosedačka  
s oporou zad s inovativním systémem XP-PAD 
zajišťuje unikátní ochranu proti čelnímu nárazu. 
Je testována a schválena podle aktuální normy 
bezpečnosti dětských sedaček ECE R 44/04.  
Díky instalaci do vozidla pomocí upevnění  
ISOFIX nabízí tato sedačka optimální ochranu 
proti bočnímu nárazu. Je vybavena systémem  
SecureGuard (patentováno) zajišťujícím  
optimální polohu bederní části bezpečnostního 
pásu. Její měkce polstrované bočnice nabízejí 
vyšší míru bezpečnosti pro hlavu a krk větších 
dětí ve věku od 4 do 12 let.

 Obj.	č.	990E0-59J25-002

19	|		DĚTSKÁ	SEDAČKA	„FAIR“7

  Tento zádržný systém je koncipován pro převoz dětí 
váhových kategorií od narození až po 18 kg, což  
odpovídá věku zhruba od 0 měsíců do 4 let. Sedačka  
je dostupná ve třech různých verzích obsahujících 
instrukce v různých jazycích. Je testována a schválena 
podle aktuální normy bezpečnosti dětských sedaček 
ECE R 44/04.

 Pro východní Evropu: 
 (PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
	 Obj.	č.	990E0-68L01-001

 Pro střední Evropu: 
 (F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)
	 Obj.	č.	990E0-68L01-002

 Pro severní Evropu: 
 (S, FIN, DK, EST, LV, LT)
	 Obj.	č.	990E0-68L01-003

20	|		PLATFORMA	ISOFIX	PRO	DĚTSKOU	SEDAČKU	„FAIR“
  Systém pro upevnění dětské sedačky FAIR do ukotvení 

ISOFIX ve vozidle. Systém je vhodný pro děti  
od narození do 4 let věku s maximální hmotností 18 kg. 
Platforma FAIR splňuje požadavky normy ECE R 44/04. 
Existují čtyři různé úchyty s odlišnými rozměry,  
pokrývající většinu automobilového trhu (A-B-C-D).

	 	Obj.	č.	990E0-68L01-000

16

17

18

19+20

3 Pouze v kombinaci s platformou „FAIR“, obj. č. 990E0-68L01-000.
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	21	|		KRYTY	PRAHŮ	SOLID
  Černý se strukturovaným povrchem, 

vzhled SOLID, sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-54P60-000

22	|		KRYTY	PRAHŮ	ELEGANT
  Černý se strukturovaným  

povrchem, vzhled ELEGANT,  
sada čtyř kusů.

	 	Obj.	č.	990E0-54P60-001

23	|		OCHRANNÁ	FÓLIE	PRAHU
 Černá fólie, sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-54P30-000

24	|		OCHRANNÁ	FÓLIE	PRAHU	
 Průhledná fólie, sada čtyř kusů.
	 Obj.	č.	990E0-54P30-001

25	|		OCHRANA	NAKLÁDACÍ	HRANY
  Černá, vyrobena z odolného 

termoplastu, chrání Váš zadní 
nárazník před poškrábáním při 
nakládání a vykládání.

	 	Obj.	č.	990E0-54P51-000

26	|		OCHRANA	NAKLÁDACÍ	HRANY
  Vzhled broušeného hliníku,  

vyrobena z odolného termoplastu, 
chrání Váš zadní nárazník před 
poškrábáním při nakládání  
a vykládání.

	 Obj.	č.	990E0-54P51-001

27	|		OCHRANNÁ	FÓLIE	NÁRAZNÍKU
  Černá fólie, chrání nárazník před 

poškrábáním.
	 	Obj.	č.	990E0-54P57-000
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28	|		ROHOŽ	DO	ZAVAZADLVÉHO	
PROSTORU	„ECO“

  Antracitově černý koberec  
z vpichované plsti  
s barevným logem Vitara  
a prošíváním. Dostupný  
v následujících barvách:

 Stříbrná
	 Obj.	č.	990E0-54P40-000

 Bílá
	 Obj.	č.	990E0-54P40-WHT

 Tyrkysová
	 Obj.	č.	990E0-54P40-TUR

 Červená
	 Obj.	č.	990E0-54P40-RED

 Oranžová
	 Obj.	č.	990E0-54P40-ORA

 Žlutá
	 Obj.	č.	990E0-54P40-YEL

 Modrá
	 Obj.	č.	990E0-54P40-BLU

28
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29	|		ORGANIZÉR	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU

  Mezidno, které dokonale zapadá pod 
kryt zavazadlového prostoru Vaší Vitary, 
včetně variabilních hliníkových přepážek.

	 	Obj.	č.	990E0-54P21-000

30	|		VANA	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU

  Tvarově přizpůsobená, vodotěsná, aby 
zavazadlový prostor zůstal čistý. K použití 
na krytu zavazadlového prostoru.

	 Obj.	č.	990E0-54P15-000

31	|		VANA	ZAVAZADLOVÉHO	 
PRO	STORU	SE	ZVÝŠENÝMI	 
OKRAJI

  Tvarově přizpůsobená, vodotěsná, aby 
zavazadlový prostor zůstal čistý, velká se 
zvýšenými okraji.

	 Obj.	č.	990E0-54P80-000

32	|		SÍŤ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU

  Pro bezpečné upevnění nákladu  
pod krytem zavazadlového prostoru  
Vaší Vitary.

	 Obj.	č.	990E0-65J39-000

  Sada sítě a kotevních ok  
Obj.	č.	990E0-59J00-002

33 |		VERTIKÁLNÍ	SÍŤ	DO	 
ZAVAZADLOVÉHO	PROSTORU

  Chrání předměty před vypadnutím ze 
zavazadlového prostoru při otevření víka 
zavazadlového prostoru.

	 Obj.	č.	990E0-54P34-001

  Sada vertikální sítě a 2 ks kotevních ok.  
Obj.	č.	990E0-59J00-003		

34	|		SADA	4	KS	KOTEVNÍCH	OK
  (bez vyobrazení)
	 Obj.	č.	990E0-59J00-001

29

30 31 32 33
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PŘEPRAVA NÁKLADU
SVOBODA POTŘEBUJE PROSTOR
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	 1	|		ODDĚLOVACÍ	MŘÍŽ	 
ZAVAZADLOVÉHO	PROSTORU

  Černá práškově lakovaná ocel, 
pro oddělení zadních sedadel  
od zavazadlového prostoru.

	 	Part	No.	990E0-54P48-000

	 2	|		DĚLICÍ	MŘÍŽ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU	(PODÉLNÁ)

  Pro rozdělení zavazadlového prostoru do dvou 
částí, ocel, pouze v kombinaci s oddělovací 
mříží zavazadlového prostoru.

	 	Obj.	č.	990E0-54P48-001

	 3	|		ADAPTÉR	PRO	DĚLICÍ	MŘÍŽ	DO	 
ZAVAZADLOVÉHO	PROSTORU	(PODÉLNOU)

  Pro upevnění dělicí mříže (podélné)  
v nejnižší poloze na dně zavazadlového 
prostoru.

	 	Obj.	č.	990E0-54P48-002

	 4	|		TAŽNÉ	ZAŘÍZENÍ,	ODNÍMATELNÉ	1

  Pro přívěsy a nosiče kol, elektrickou sadu  
je třeba objednat samostatně. Maximální  
svislé zatížení 75 kg.

	 	Obj.	č.	72901-86R00-000

	 5	|		ELEKTRICKÁ	SADA,	7PINOVÁ	
  Elektrická sada pro tažné zařízení, 7pinová 

s ovládáním směrových světel, pouze pro 
levostranné řízení.

	 Obj.	č.	990E0-86R64-000

	 6	|	ELEKTRICKÁ	SADA,	13PINOVÁ
  Elektrická sada pro tažné zařízení, 13pinová  

s ovládáním směrových světel.
 Pro levostranné řízení.
	 Obj.	č.	990E0-86R65-000

 Pro pravostranné řízení.
	 Obj.	č.	990E0-86R66-000

	 7	|		ADAPTÉR	7/13	
  Pro připojení 7pinové zástrčky  

do 13pinové zásuvky.
	 Obj.	č.	990E0-62J41-000

	 8	|		ADAPTÉR	13/7	
  Pro připojení 13pinové zástrčky  

do 7pinové zásuvky.
	 Obj.	č.	990E0-79J67-000

1

7 8

2

4	–	6

3

1  Dodržujte maximální svislé zatížení 75 kg a maximální hmotnost přívěsu. Další informace naleznete v návodu k obsluze.
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10	|	UNIVERZÁLNÍ	STŘEŠNÍ	NOSIČ4

    Hliníkové trubky se systémem upevnění pomocí 
T-drážek, uzamykatelný. 
Pro vozidla se střešními ližinami. 
Vlastní hmotnost:  4,4 kg

   Obj.	č.	78901-54P00-000

    Pro vozidla bez střešních ližin. 
Vlastní hmotnost:   4,6 kg

   Obj.	č.	78901-54P10-000

11	|	STŘEŠNÍ	BOX	„CERTO	460“	2,	3,	4

    Kovově stříbrný střešní box se systémem  
„MASTER-FIT“ pro rychlou a pohodlnou  
montáž na univerzální střešní nosič.  
  Lze otevřít z obou stran, uzamykatelný. 
Vlastní hmotnost:   17,5 kg 
Objem:   440 litrů 
Rozměry:   42 × 82 × 192 cm

   Obj.	č.	990E0-59J43-000

  	 Instalační	sada
   Pro upevnění do T-drážek,  
   pro střešní box (990E0-59J43-000).
   Obj.	č.	990E0-59J43-001

12	|	STŘEŠNÍ	KOŠ3,	4

   Ideální pro přepravu vybavení všech tvarů  
   a velikostí a má robustní, stylovou a lehkou  
   konstrukci z ocelových trubek. 
   Vlastní hmotnost:  13,2 kg 
   Rozměry:   127 × 104 × 15 cm
   Obj.	č.	990E0-62R42-000

13	|	SÍŤ	A	POPRUHY	PRO	STŘEŠNÍ	KOŠ
   Flexibilní pro přizpůsobení se nákladu.  
   Osm přemístitelných háků pro snadné  
   upevnění na střešní koš. 
   Rozměry:   80 × 80 cm
   Obj.	č.	990E0-62R42-001

	14	|	ÚLOŽNÁ	TAŠKA	PRO	STŘEŠNÍ	NOSIČ
   Černá s velkým logem Suzuki, pro střešní nosič.
   Obj.	č.	990E0-79J91-000

	 9	|		ZADNÍ	NOSIČ	JÍZDNÍCH	KOL	„STRADA“1

      Hliníkový nosič pro dvě jízdní kola určený 
k montáži na tažné zařízení. 
Vlastní hmotnost:      12,5 kg  
Max. hmotnost jednoho jízdního kola:  23,5 kg

	 			 Obj.	č.	990E0-59J22-000

9
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17	|	STŘEŠNÍ	NOSIČ	JÍZDNÍCH	KOL
   „GIRO	AF“3,	4

    Pro přepravu kompletních kol, jedna 
sada pro jedno kolo, uzamykatelný. Na 
univer zálním střešním nosiči lze použít až 
4 nosiče jízdních kol najednou. 
Vlastní hmotnost:    2,9 kg 
Max. hmotnost jízdního kola:  17 kg

	 		 Obj.	č.	990E0-59J20-000

18	|	STŘEŠNÍ	NOSIČ	JÍZDNÍCH	KOL 
   „GIRO	SPEED“3,	4

    Pro přepravu jízdních kol bez předního kola, 
jedna sada pro jedno kolo, uzamykatelný. 
Na univerzálním střešním nosiči lze použít 
až 4 nosiče jízdních kol najednou. 
Vlastní hmotnost:    2,9 kg 
Max. hmotnost jízdního kola:  17 kg

	 		 Obj.	č.	990E0-59J21-000

15 | STŘEŠNÍ	NOSIČ	LYŽÍ	„MCKINLEY“ 3,	4

   Pro 2 snowboardy nebo 4 páry 
   lyží, uzamykatelný. 
   Vlastní hmotnost:   2,0 kg
	 		 Obj.	č.	99000-990YT-106

16	|	STŘEŠNÍ	NOSIČ	LYŽÍ	„EVEREST“3,	4

   Pro 4 snowboardy nebo 6 párů  
   lyží, uzamykatelný. 
   Vlastní hmotnost:   3,0 kg
	 		 Obj.	č.	99000-990YT-107

15 16

17 18

1  Dodržujte maximální svislé zatížení 75 kg a maximální hmotnost přívěsu. Další informace naleznete v návodu k obsluze. 
2 V případě panoramatického střešního okna si objednejte doplňkovou instalační sadu, obj. č. 990E0-59J43-001.
3 Pouze v kombinaci s univerzálním střešním nosičem Vitara obj. č. 78901-54P00-000 nebo obj. č. 78901-54P10-000.
4  Dodržujte maximální zatížení střechy 50 kg u vozidel bez střešních ližin a 75 kg u vozidel se střešními ližinami, včetně vlastní hmotnosti univerzálního střešního nosiče a jiných modulů nosičů.
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	 1	|		PŘEDNÍ	PARKOVACÍ	SENZORY1 

    Sada čtyř parkovacích senzorů (lze  
nalakovat) a piezoelektrický bzučák.

	 		 OBJ.	Č.	990E0-54P56-010

	 2	|	ZADNÍ	PARKOVACÍ	SENZORY1

  Sada čtyř parkovacích senzorů  
(lze nalakovat) a piezoelektrický bzučák.

	 		 OBJ.	Č.	990E0-54P53-015

	 3	|	DEŠŤOVÝ	SENZOR
  Plně automaticky ovládá stěrače 

čelního okna, od nejvhodnějšího 
cyklování až po první stupeň 
nepřetržitého stírání.

	 Obj.	č.	990E0-65J81-035

PRAKTICKÉ DOPLŇKY
NĚKDY JSOU K NEZAPLACENÍ

1 2

3

1 Základní výbava ve verzi GLX.
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	 4	|				OCHRANNÝ	POTAH	ZADNÍHO	SEDADLA

 Ochrání čalounění zadních sedadel.
	 Obj.	č.	990E0-78R44-000

	 5	|		OCHRANNÝ	POTAH	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU

  Kryje dno zavazadlového prostoru, i když jsou 
zadní sedadla sklopená nebo je nainstalovaná 
oddělovací mříž, upevňuje se na opěrky hlavy 
nebo zadní sedadla.

	 Obj.	č.	990E0-61M48-003

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

 Bright Red
	 Obj.	č.	99000-10315-ZCF

 Atlantis Turquoise Pearl Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZQN

 Horizon Orange Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZQP

 Savannah Ivory Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZQQ

 Cool White Pearl
	 Obj.	č.	99000-10415-ZNL

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

 Galactic Grey Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZCD

 Cosmic Black Pearl Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZCE	

 Solar Yellow Pearl Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZZE

 Ice Grayish Blue Metallic
	 Obj.	č.	99000-10415-ZZD

	 7	|		LÉKÁRNIČKA
  Lékárnička vyhovuje normě DIN 13164, 

včetně výstražného trojúhelníku,  
prostředků první pomoci  
a bezpečnostní vesty.

	 Obj.	č.	990E0-61M79-000

	 8	|	NABÍJEČKA	AKUMULÁTORŮ
  Udržuje a testuje 12V akumulátory, 

optimalizuje výkon a životnost  
akumulátoru.

	 Obj.	č.	990E0-OPTIM-CAR

	 9	|	MODEL	VOZU	VITARA
  Kvalitní kovová miniatura vozu  

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

	 Obj.	č.	99000-79ND0-005

	10	|	NATAHOVACÍ	MODEL	VOZU	VITARA
 Hračka, miniatura vozu  
  v měřítku 1:43. 
 Dostupný ve dvou barvách.

 Solar Yellow Pearl Metallic
	 Obj.	č.	99000-79NP0-002

 Ice Grayish Blue Metallic
	 Obj.	č.	99000-79NP0-003
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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 fotografie 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 při používání příslušenství Suzuki ve Vaší zemi 
ověřili, 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 & NAVIGACE 
Audiosystémy a navigace Suzuki patří k nejsofistikovanějším přístrojům  
pro vozidla. 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 audiosystému 
prostřednictvím hlasových povelů do telefonu. Podrobné informace naleznete  
v našem samostatném katalogu Audio a navigace.




