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SKVĚLÝ JE  
TEĎ JEŠTĚ LEPŠÍ
U nového Swiftu a Swiftu Sport znali naši konstruktéři jen 
jediný směr: vpřed! Každá linie, každá hrana a každý detail 
říká, že vozy touží po silnici. Vaše oči okamžitě vidí, že 
je to výjimečné vozidlo. A Vaše srdce Vám říká, abyste si 
okamžitě vyrazili.



EXTERIÉROVÉ PAKETY STYLE

4  Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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EXTERIÉROVÉ PAKETY STYLE 1  |  PAKET STYLE 
   Paket obsahuje: 
§  Sadu stříbrných polepů  
§  Stříbrné polepy vnějších zrcátek 
§   Karbonový polep  

předního nárazníku
  §  Mřížka chladiče 
  §   Lišta mřížky chladiče v barvě  

Burning Red nebo Speedy Blue 

  PAKET STYLE I
   S lištou mřížky chladiče  

v barvě Burning Red

  Pro vozidla s radarovým senzorem.
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT01-ST1

  Pro vozidla bez radarového senzoru.
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT02-ST1

  PAKET STYLE II
   S lištou mřížky chladiče  

 v barvě Speedy Blue.

   Pro vozidla s radarovým senzorem.
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT01-ST2

  Pro vozidla bez radarového senzoru.
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT02-ST2

Poznámka: Na vozidle jsou zobrazena další 
příslušenství nad rámec exteriérových paketů Style.

1
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INTERIÉROVÉ PAKETY

 1– 4 | INTERIÉROVÉ PAKETY 
   Paket obsahuje: 
	 		§ Obložení přístrojové desky 
	 		§ Obložení středové konzoly 
	 		§ Obložení lemu předních dveří 

 1 | BURNING RED  
 	 	Obj.	č.	99PAK-SFT30-BRP

1
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2		|		PEARL WHITE  
  Obj.	č.	99PAK-SFT30-PWP

3		|		PIANO BLACK  
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT30-PBP

4  |  PREMIUM SILVER METALLIC  
	 	Obj.	č.	99PAK-SFT30-SLP

2 3 4
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EXTERIÉR

	 1+2		|		SADA	POLEPŮ	KAROSERIE	
   Paket obsahuje: 
	 		§ Polep na kapotu 
	 		§ Polep nárazníku  
     u mlhového světla 
	 		§ Polep C sloupku 
	 		§ Polep pátých dveří 

1

2

 1 | STŘÍBRNÁ
 	 	Obj.	č.	990E0-53R95-SLV

	 2	|	ČERNÁ
	 	 	Obj.	č.	990E0-53R95-BLA

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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	 3	–	6		|		SADA	POLEPŮ	KAROSERIE	„SPORT“ 

	 3		|	ŠEDÁ/MODRÁ
  	Obj.	č.	990E0-68R92-BLU

 4  |  ŠEDÁ/ŽLUTÁ
  	Obj.	č.	990E0-68R92-YEL

	 5		|		ŠEDÁ/ŠEDÁ
   Obj.	č.	990E0-68R92-GRE

	 6		|		ŠEDÁ/ČERVENÁ
	 	 	Obj.	č.	990E0-68R92-RED

6

3

4

5
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9

10

11

7+8

 7  | MŘÍŽKA	CHLADIČE 1 

      Mřížka s voštinovou strukturou  
a chromovým lemováním.

    Pro vozidla s radarovým senzorem.
		 		 Obj.	č.	990E0-53R11-000

    Pro vozidla bez radarového senzoru  
    (bez obrázku).
    Obj.	č.	990E0-53R11-001 

	8		|	LIŠTA	MŘÍŽKY	CHLADIČE2	

      Barevná ozdobná linie pro mřížku chladiče.
    Dostupné v následujících barvách:

    Chromovaná 
		 		 Obj.	č.	990E0-53R12-0PG

    Burning Red Pearl Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R12-ZWP

    Speedy Blue Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R12-ZWG

	9		|		STŘEŠNÍ	SPOILER	
    Dostupné v následujících barvách:

    Super Black Pearl Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZMV

    Cool White Pearl
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZVR

    Speedy Blue Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZWG

    Burning Red Pearl Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZWP

    Fervent Red
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZNB

    Premium Silver Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZNC

    Mineral Grey Metallic
		 		 Obj.	č.	990E0-53R19-ZMW

	10	|		POLEP	PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU	
   Jednodílný, karbonový vzhled.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R97-000

	11	|	POLEP	PŘEDNÍHO	NÁRAZNÍKU 
   Jednodílný, žlutý.
	 		 Obj.	č.	990E0-68R91-000

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport



	12	|	PŘEDNÍ	SPOILER	3,	4	

   Karbonový vzhled.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R44-000

13		|	BOČNÍ	SPOILER 3,	4,	5	

    Karbonový vzhled, pro levou a pravou stranu.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R26-000

14  | ZADNÍ	SPOILER 3,	4,	6,	7	

    Ve stylu difuzéru, karbonový vzhled.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R47-000

	15		|		CHROMOVANÝ	RÁMEČEK	PŘEDNÍHO	 
MLHOVÉHO	SVĚTLA	

   Dvoudílná sada, sada mlhových světel  
   není součástí.
   Pro modely se světly denního  
   svícení ve světlometech.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R28-000
   Pro modely se samostatnými světly  
   denního svícení.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R23-000

16		|	SADA	PŘEDNÍCH	MLHOVÝCH	SVĚTEL	
    Pouze pro modely Comfort (chromovaný  

rámeček není součástí).
 Verze s levostranným řízením
 Obj.	č.	990E0-53R51-000
 Verze s pravostranným řízením
 Obj.	č.	990E0-53R51-010

17  | SVĚTELNÉ	LOGO	SWIFT	SPORT	  
    Logo Swift Sport promítané na zem  

při otevření předních dveří. Sada 2 ks.
 Obj.	č.	990E0-53R27-000

1  Pouze v kombinaci s lištou mřížky chladiče, obj. č. 990E0-53R12 
-0PG/-ZWG/-ZWP, kterou je nutno objednat samostatně.

2  Lišta mřížky chladiče není součástí mřížky chladiče a je nutno ji objednat 
samostatně. Lze ji instalovat pouze v kombinaci s mřížkou chladiče,  
obj. č. 990E0-53R11-001 (bez radarového senzoru)  
nebo obj. č. 990E0-53R11-000 (s radarovým senzorem).

3  Nelze v kombinaci s rozšířením blatníku,  
včetně bočních lišt, obj. č. 990E0-53R10-000.

4  Platí pouze pro vozidla s číslem VIN od ...200.001.
5  Nelze v kombinaci se sadou pevných lapačů nečistot,  

obj. č. 72201-53R00-000 nebo předními pryžovými lapači nečistot,  
obj. č. 990E0-53R13-000.

6  Nelze v kombinaci se sadou pevných lapačů nečistot,  
obj. č. 72201-53R00-000 nebo zadními pryžovými lapači nečistot,  
obj. č. 990E0-53R14-000.

7  Nelze v kombinaci s odnímatelným tažným zařízením,  
obj. č. 72901-53R00-000.

15+16

17

12

13

14
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	 18	|	 KRYT	POD	MADLO	DVEŘÍ	  
   Sada 2 ks, karbonový vzhled.
   Obj.	č.	990E0-53R04-000

	 19		|	KRYT	MADLA	DVEŘÍ	8 
    Stříbrně lakovaný, sada pro madla 

předních dveří pro levostranné  
a pravostranné řízení.

   Pro vozidla s bezklíčovým  
   odemykáním.
   Obj.	č.	990E0-53R45-000

   Pro vozidla bez bezklíčového  
   odemykání (bez obrázku).
   Obj.	č.	990E0-53R46-000

	 20		|		KRYT	MADLA	DVEŘÍ	
   Černě lakovaný, sada 2 ks  
   pro madla předních dveří pro  
   levostranné a pravostranné řízení.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R48-000
 
	 21	|	 KRYT	VÍČKA	PALIVOVÉ	NÁDRŽE	  
    Hliník s karbonovými prvky  

z materiálu evotec a logem Swift.
   Obj.	č.	990E0-53R09-000

	 22	|	 ZADNÍ	OZDOBNÁ	LIŠTA	9	  
   Chromovaná
	 		 Obj.	č.	990E0-53R22-000

	 23		|		OCHRANNÁ	FÓLIE	NAKLÁDACÍ
	 		 HRANY	NÁRAZNÍKU	  
     Sada 3 ks, fólie chránící nárazník 

před poškrábáním.
   Dostupné v následujících barvách:

   Černá/průhledná
   Obj.	č.	990E0-53R57-000
   Průhledná
   Obj.	č.	990E0-53R57-001

8 Platí pouze pro vozidla s číslem VIN od ...200.001. 
9  Nelze v kombinaci se sadou stříbrných polepů karoserie, 
obj. č. 990E0-53R95-SLV nebo sadou černých polepů 
 karoserie, obj. č. 990E0-53R95-BLA

22

18

19

20

21
23

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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24		|		KRYT	VNĚJŠÍHO	ZRCÁTKA	  
    Sada 2 ks, pro vozidla se zrcátky 

se směrovými světly 
Dostupné v následujícíc barvách:

   Chromovaná
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-0PG

   Burning Red Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-ZWP

   Speedy Blue Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-ZWG

   Premium Silver Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-ZNC

   Super Black Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-ZMV

25		|		KRYT	VNĚJŠÍHO	ZRCÁTKA	
    Sada 2 ks, pro vozidla se zrcátky  

se směrovými světly.
   Dostupné v následujících barvách:

   Chromovaná
	 		 Obj.	č.	990E0-53R08-0PG

   Burning Red Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R08-ZWP

   Speedy Blue Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R08-ZWG

   Premium Silver Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-53R08-ZNC

24 24

24

26		|	POLEPY	VNĚJŠÍCH	ZRCÁTEK	
    Sada 2 ks, pro vozidla  

se zrcátky se směrovými  
světly i bez směrových světel. 
Dostupné v následujících  
barvách:

 Stříbrná
 Obj.	č.	990E0-53R96-SLV

 Černá
 Obj.	č.	990E0-53R96-BLA

26
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27

23

27		|	SADA	DEFLEKTORŮ	PROTI	 
	 		 DEŠTI	A	VĚTRU	  
   Sada 4 ks, kouřově šedá, pro přední  
   a zadní okna, s logem Swift.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R05-000

28		|	OCHRANA	ROHŮ	NÁRAZNÍKU 10 
   Černá, pro přední a zadní nárazník,
   sada 4 kusů.
  	 Obj.	č.	990E0-53R06-000

29		|	ROZŠÍŘENÍ	BLATNÍKU	10,	11,	12,	13,	14,	15	

    Rozšíření blatníku, včetně spodních 
bočních lišt. Kompletní sada pro jeden 
vůz zahrnující přední a zadní blatníky 
včetně bočních lišt.

	 		 Obj.	č.	990E0-53R10-000

30		|	BOČNÍ	OCHRANNÉ	LIŠTY	  
 Černé, pro levou a pravou stranu,  
 sada 4 ks.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R07-000

28

29 30
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31		|	SADA	PRYŽOVÝCH	LAPAČŮ	NEČISTOT	
    Sada 2 ks, vpředu. 13, 16

  	 Obj.	č.	990E0-53R13-000

   Sada 2 ks, vzadu. 15, 16
   Obj.	č.	990E0-53R14-000

32		|		SADA	PEVNÝCH	LAPAČŮ	NEČISTOT13,	15,	16	

   Černá, sada pro přední a zadní kola,  
   sada 4 ks.
	 		 Obj.	č.	72201-53R00-000

31 32

 10 Platí pouze pro vozidla s číslem VIN od ...200.001.
11  Nelze v kombinaci se sadou pevných lapačů nečistot,  

obj. č. 72201-53R00-000 nebo předními pryžovými lapači nečistot,  
obj. č. 990E0-53R13-000.

12  Nelze v kombinaci se sadou pevných lapačů nečistot,  
obj. č. 72201-53R00-000 nebo zadními pryžovými lapači nečistot,  
obj. č. 990E0-53R14-000.

13 Nelze v kombinaci s bočními spoilery,  
  obj. č. 990E0-53R26-000.
14 Nelze v kombinaci s předním spoilerem,  
  obj. č. 990E0-53R44-000. 
15 Nelze v kombinaci se zadním spoilerem,  
  obj. č. 990E0-53R47-000.
 16   Nelze v kombinaci s rozšířením blatníku, včetně spodních bočních lišt,
  obj. č. 990E0-53R10-000.
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33

36+37

34 35

38 39

33		|	HLINÍKOVÝ	DISK	„SAMBA“ 
    Stříbrný, rozměr 5J×15“, vhodný  

pro pneumatiky 175/65R15,  
středový kryt s logem Suzuki. 
Homologace WVTA.

   Obj.	č.	43210-60PU0-0KS

34		|	HLINÍKOVÝ	DISK	„SAMBA“ 
    Černý leštěný, rozměr 5J×15", 

vhodný pro pneumatiky 175/65R15, 
středový kryt s logem Suzuki.  
Homologace WVTA

	 		 Obj.	č.	43210-60PS0-0SP

35		|	POKLICE KOLA 
   Pro ocelové kolo 15", 1 ks.
	 		 Obj.	č.	43250-52R00-ZH1

36	|		KRYTY	ŠROUBŮ	KOL	
  V barvě Champion Yellow (ZFT), 

sada 5 ks pro jedno kolo.
   Obj.	č.	990E0-61M70-ZFT

37	|	ŽLUTÝ	KRYT	STŘEDU	KOLA	
  V barvě Champion Yellow (ZFT), 

sada 4 ks pro jedno vozidlo.
   Obj.	č.	990E0-53R00-ZFT

38	|	HLINÍKOVÝ	DISK	„COSMIC“ 
  V barvě Metal Grey, matně leštěný, 

rozměr 5J×15", vhodný pro pneu-
matiky 175/65R15, středový kryt  
s logem Suzuki.

 Homologace ECE
	 		 Obj.	č.	43210-52RS0-000

39	|	HLINÍKOVÝ	DISK	„COSMIC“ 
  V barvě Mistral Anthracite, matně 

lakovaný, rozměr 5J×15", vhodný 
pro pneumatiky 175/65R15,  
středový kryt s logem Suzuki.

 Homologace ECE.
   Obj.	č.	43210-52RU0-000  Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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42

44

40		|	POLEP	KOLA	
    Pro tovární 17" hliníková kola  

s logem Swift Sport, sada 4 ks  
pro jedno vozidlo.

   Burning Red Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-68R10-001

   Speedy Blue Metallic
	 		 Obj.	č.	990E0-68R10-002

   Champion Yellow
	 		 Obj.	č.	990E0-68R10-003
 
41  | POLEP KOLA 
    Pouze pro tovární 16" hliníková kola,  

sada 20 polepů pro jedno vozidlo.

   Speedy Blue
	 		 Obj.	č.	990E0-53R13-ZWG

   Burning Red
	 		 Obj.	č.	990E0-53R13-ZWP

42		|	ZÁMKY	KOL	„SICUSTAR“  
    Four-piece set, with Thatcham approval.
	 		 Obj.	č.	990E0-59J47-000

43		|	ZÁMKY	KOL	„SICURIT“	  
   Sada 4 ks, s certifikací Thatcham.
   Obj.	č.	990E0-59J47-000

44  | SADA	ČEPIČEK	VENTILKŮ	 
   S LOGEM S  
   Sada 4 ks.
   Obj.	č.	990E0-19069-SET

45	|	SADA	REZERVNÍHO	KOLA17

    Včetně zvedáku (bez obrázku).

   Pro Swift s pohonem 2 kol.
	 		 Obj.	č.	990E0-STSW2-001

   Pro Swift s pohonem 4 kol.
	 		 Obj.	č.	990E0-STSW4-001

   Pro Swift Sport.
	 		 Obj.	č.	990E0-STSWS-000

40

40 41

17 Nelze v kombinaci s vanou zavazadlového prostoru obj. č. 990E0-53R15-000 a organizérem do zavazadlového prostoru obj. č. 990E0-53R21-000.
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INTERIÉR
1		|	OBLOŽENÍ	PŘÍSTROJOVÉ	DESKY  
  Dostupné v následujících barvách:

  Cool White Pearl
  Levostranné řízení
  Obj.	č.	990E0-53R02-QHL
  Pravostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R01-QHL

  Piano Black
  Levostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R02-0CE
  Pravostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R01-0CE

  Burning Red Pearl Metallic
  Levostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R02-ZWP
  Pravostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R01-ZWP

  Premium Silver Metallic
  Levostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R02-PSG
  Pravostranné řízení
	 	Obj.	č.	990E0-53R01-PSG

2		|		OBLOŽENÍ	STŘEDOVÉ	 
KONZOLY	  

  Dostupné v následujících 
  barvách:

   Cool White Pearl
	 	Obj.	č.	990E0-53R03-QHL

  Piano Black
  Obj.	č.	990E0-53R03-0CE

  Burning Red Pearl Metallic
  Obj.	č.	990E0-53R03-ZWP

  Premium Silver Metallic
  Obj.	č.	990E0-53R03-PSG

1 2

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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3		|		OBLOŽENÍ	LEMU	PŘEDNÍCH	DVEŘÍ	  
  Sada 2 ks.
  Dostupné v následujících; 
  barvách:

  Cool White Pearl
  Obj.	č.	990E0-53R04-QHL

  Piano Black
  Obj.	č.	990E0-53R04-0CE

  Burning Red Pearl Metallic
  Obj.	č.	990E0-53R04-ZWP

  Premium Silver Metallic
  Obj.	č.	990E0-53R04-PSG

3
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4  | KRYT	MADLA	PARKOVACÍ	BRZDY	  
  Kožený, s červeným prošíváním.
  Obj.	č.	990E0-53R17-000

5		|		PROTISKLUZOVÁ	VLOŽKA	  
   Do středové konzoly proti drnčení  

nebo pohybování obsahu.
  Obj.	č.	990E0-53R20-000

6		|		SADA	PRO	KUŘÁKY	  
  Obsahuje zapalovač 
  a popelník (bez obrázku).
  Obj.	č.	990E0-68P00-SMK

7		|		STŘEDOVÁ	LOKETNÍ	OPĚRKA	  
   Pro větší pohodlí, s úložným  

prostorem, výškově i podélně  
nastavitelná, černá.

	 	Obj.	č.	990E0-53R35-000
 

8		|	STŘEDOVÁ	LOKETNÍ	OPĚRKA	  
    S velkým úložným prostorem.
  Obj.	č.	990E0-53R36-000

4 5

7 8

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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	 9	 |	 SADA	KOBEREČKŮ	„DLX“ 
    Antracitové velurové koberečky se stříbrným 

vyšitým logem a lemováním z nubuku, čtyřdílná 
sada, pro manuální i automatickou převodovku.

   Levostranné řízení Obj.	č.	75901-52RG0-000
   Pravostranné řízení Obj.	č.	75901-52RF0-000

	 10	 |	 SADA	KOBEREČKŮ	„ECO“ 
    Antracitové filcové koberečky se stříbrným 

vyšitým logem a černým lemováním, čtyřdílná 
sada, pro manuální i automatickou převodovku.

   Levostranné řízení Obj.	č.	75901-52RE0-000
   Pravostranné řízení Obj.	č.	75901-52RD0-000

 11 | SADA	PRYŽOVÝCH	KOBEREČKŮ	
    S vyšším okrajem pro udržení podlahy v čistotě, 

čtyřdílná sada, pro manuální  
i automatickou převodovku.

    Levostranné řízení Obj.	č.	75901-52R10-000
    Pravostranné řízení Obj.	č.	75901-52R00-000

 12	 |	 SADA	KOBEREČKŮ	„SPORT“	
    Antracitové velurové koberečky s červeným 

vyšitým logem a lemováním z nubuku, čtyřdílná 
sada, pro manuální i automatickou převodovku.

   Levostranné řízení Obj.	č.	75901-68RB0-000
   Pravostranné řízení Obj.	č.	75901-68RA0-000

	 13	 |	 SADA	BAREVNÝCH	KOBEREČKŮ	
    Antracitové velurové koberečky se stříbrným 

vyšitým logem a černým lemováním, čtyřdílná 
sada, pro manuální i automatickou převodovku.

   Dostupné v následujících barvách:

     Červená barva pro levostranné řízení
   Obj.	č.	990E0-53R16-WF9

    Červená barva pro pravostranné řízení
	 	 	 Obj.	č.	990E0-53R15-WF9

    Stříbrná barva pro levostranné řízení
	 	 	 Obj.	č.	990E0-53R16-WGM

    Stříbrná barva pro pravostranné řízení
	 	 	 Obj.	č.	990E0-53R15-WGM

9
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14		|	KRYTY	PRAHŮ 
     Eloxovaný hliník se saténovým  

povrchem, sada 4 ks, s leštěným 
logem Swift Sport.

   Obj.	č.	990E0-68R60-000

15		|	KRYTY	PRAHŮ 
     Eloxovaný hliník se saténovým  

povrchem, sada 4 ks, s leštěným 
logem Swift.

	 		 Obj.	č.	990E0-53R60-000

	16	|	 OSVĚTLENÍ	PODLAHY  
    Bílé osvětlení LED, sada pro  

přední a zadní prostor pro nohy,  
levá a pravá strana.

	 		 Obj.	č.	990E0-53R75-000

17		|	KRYTY	PRAHŮ	DVEŘÍ 
    Černé s tištěným logem Swift Sport, 

sada 4 ks.
	 		 Obj.	č.	990E0-68R60-001

18		|	KRYTY	PRAHŮ	DVEŘÍ 
     Černé s tištěným logem Swift,  

sada 4 ks.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R60-001

16

17
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19		|		VANA	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU118  

    Voděodolná se zvýšenými okraji.
   Obj.	č.	990E0-53R15-000

	20		|		ROHOŽ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU „ECO“ 

    Antracitový filcový kobereček se 
stříbrným vyšitým logem a černým 
lemováním.

 	 	 Obj.	č.	990E0-53R40-000

21	|		ROHOŽ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU „SPORT“ 

  Antracitový filcový kobereček  
s červeným vyšitým logem  
a červeným lemováním.

 Obj.	č.	990E0-68R40-000

22		|		ORGANIZÉR	DO	ZAVAZADLOVÉHO	 
PROSTORU	18	  

   Vložka obsahující variabilní  
   hliníkové přepážky a kryt.
   Obj.	č.	990E0-53R21-000

23		|		OCHRANA	VNITŘNÍ	NAKLÁDACÍ	 
HRANY  

    Vzhled broušeného hliníku, vyrobena  
z odolného termoplastu, chrání vnitřní 
nakládací hranu před poškrábáním  
při nakládání a vykládání.

   Obj.	č.	990E0-53R52-000

19 20 21

22 23

18  Nelze v kombinaci se sadou rezervního kola pro Swift s pohonem dvou kol, obj. č. 990E0-STSW2-001,  
pro Swift s pohonem čtyř kol, obj. č. 990E0-STSW4-001, a pro Swift Sport, obj. č. 990E0-STSWS-000.  Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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24	|	ODKLÁDACÍ	KOŠÍK	  
    Do prostoru pro spolujezdce,  

voděodolný, snadno demontovatelný.
   Obj.	č.	990F0-MLTR2-000	

25	|	PRAKTICKÝ	HÁČEK	NA	NÁKUPY	  
    Promění opěrku hlavy na praktický 

úložný prostor pro zavěšení nákupů 
nebo kabelek. Zabraňuje pohybu  
nákupních tašek po podlaze  
a vysypání jejich obsahu. Každá  
sada obsahuje 2 černé háčky.  
Dodržujte maximální zatížení 7,5 kg.

	 		 Obj.	č.	990E0-62R29-000

26	|		BOČNÍ	SÍŤ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	
PROSTORU 19	  

	 		 Obj.	č.	990E0-53R34-000

27	|		SKLÁDACÍ	TAŠKA  
   Se dvěma oddíly. 
   Rozměry: 25 × 30 × 55 cm 
   Objem: max. 40 litrů
	 		 Obj.	č.	990F0-MLFB2-000

28	| TAŠKA	NA	ZADNÍ	SEDADLO  
    Jeden velký oddíl, dva držáky na nápoje, 

jeden malý přední zapínací oddíl. 
Objem: cca 25 litrů

	 		 Obj.	č.	990F0-MLSB2-000

29	|		CHLADICÍ BOX   
    Připojení do 12V zásuvky. 

Objem: 15 litrů
	 		 Obj.	č.	990E0-64J30-000

24

25

26

27

28

29

19  Nelze v kombinaci s organizérem  
do zavazadlového prostoru,  
obj. č. 990E0-53R21-000.

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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30	|			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

31	|			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

30 31
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PŘEPRAVA NÁKLADU

1 | STŘEŠNÍ	BOX	„CERTO	410“ 20	  
   Stříbrný se systémem „Master-fit“ 

pro rychlou a pohodlnou instalaci, 
lze otevřít z obou stran, zamykatelný. 
Vlastní hmotnost: 14,5 kg 
Objem: 400 litrů 
Rozměry:  42 × 98 × 149 cm

  Obj.	č.	990E0-62R43-000

2	|	STŘEŠNÍ	BOX	„CERTO	460“ 20	  
   Stříbrný se systémem „Master-fit“  

pro rychlou a pohodlnou instalaci,  
lze otevřít z obou stran,  
zamykatelný (bez obrázku). 
  Vlastní hmotnost: 17,5 kg 
Objem: 440 litrů  
Rozměry: 42 × 82 × 192 cm

  Obj.	č.	990E0-59J43-000

3		|		MULTIFUNKČNÍ	STŘEŠNÍ	NOSIČ	  
  Hliníkové trubky se systémem upevnění 
  pomocí T-drážek, uzamykatelný. 
  Vlastní hmotnost: 4,6 kg 
  Max. zatížení střechy vozidla: 30 kg
	 	Obj.	č.	78901-53R00-000

4 | ÚLOŽNÝ	VAK	PRO	STŘEŠNÍ	NOSIČ	  
  Černý s velkým logem Suzuki,  
  pro multifunkční střešní nosič.
	 	Obj.	č.	990E0-79J91-000

1

3

4

 Dostupné pro Swift  Dostupné pro Swift Sport
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5		|		NOSIČ	KOL	„GIRO SPEED“20	  
   Pro přepravu jízdních kol bez  

předního kola, jedna sada pro  
jedno kolo, uzamykatelný. 
Vlastní hmotnost: 2,5 kg

  Obj.	č.	990E0-59J21-000

6	|	NOSIČ	KOL	„GIRO	AF“20	  
   Pro přepravu kompletních kol, jedna 

sada pro jedno kolo, uzamykatelný. 
Vlastní hmotnost: 2,9 kg

  Obj.	č.	990E0-59J20-000

7 | NOSIČ	LYŽÍ	„MCKINLEY“20	  
   Pro jeden až dva snowboardy  

nebo 4 páry lyží, uzamykatelný. 
Vlastní hmotnost: 2,0 kg

  Obj.	č.	99000-990YT-106

8	|	NOSIČ	LYŽÍ	„EVEREST“20	  
   Pro jeden až čtyři snowboardy  

nebo šest párů lyží, uzamykatelný. 
Vlastní hmotnost: 3,0 kg

  Obj.	č.	99000-990YT-107

	 9		|		TAŽNÉ	ZAŘÍZENÍ	21	

   Odnímatelné, pouze pro přívěsy.
   Obj.	č.	72901-53R00-000

10	|	E-KIT	
   7pinová s ovládáním,  
   levostranné řízení.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R64-000

   13pinová s ovládáním,  
   levostranné řízení.
   Obj.	č.	990E0-53R65-000

   13pinová s ovládáním,  
   pravostranné řízení.
	 		 Obj.	č.	990E0-53R66-000

 11 | ADAPTÉR 
   Pro připojení 7pinové zástrčky  
   do 13pinové zásuvky.
	 		 Obj.	č.	990E0-62J41-000

	12	|	ADAPTÉR 
    Pro připojení 13pinové zástrčky  

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

13	|		OCHRANNÝ POTAH PRO
	 		 ZADNÍ	SEDADLO22  
	 		 Obj.	č.	990E0-79J44-000

Nepoužívejte pro nosič 
jízdního kola 

20 Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem, obj. č. 78901-53R00-000. Dodržujte maximální zatížení střechy vozidla: 30 kg.
21 Dodržujte maximální svislé zatížení 60 kg a maximální hmotnost přívěsu. Další informace naleznete v návodu k obsluze.
22 Nezapomeňte zvířata a předměty za jízdy dobře zajistit.

5
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PRAKTICKÉ DOPLŇKY
1 | ZADNÍ	PARKOVACÍ	SENZORY	  
   Sada 4 ks, lze lakovat  

do barvy karoserie.
  Obj.	č.	990E0-68P53-020

2	|	  DEŠŤOVÝ	SENZOR  
   Automaticky řídí stěrače čelního skla.
  Obj.	č.	990E0-65J81-030

3		|		ZADNÍ	KAMERA	23	

    Pouze v kombinaci s navigačním  
systémem Pioneer AVIC, vyžaduje  
kabel s adaptérem.

  Pro Swift
	 	Obj.	č.	39970-53R00-000

  Pro Swift Sport.
	 	Obj.	č.	39970-68R00-000

4  |  KABEL S ADAPTÉREM PRO
	 	ZADNÍ	KAMERU	  
   Vyhovuje všem navigačním systémům 

Pioneer AVIC (bez obrázku).
	 	Obj.	č.	990E0-53R02-000

2

3

1
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	 8	|	LÉKÁRNIČKA	
    Včetně výstražného trojúhelníku 

a bezpečnostní vesty, vyhovuje 
normě DIN 13164.

   Obj.	č.	990E0-61M79-000

	 9	|	NABÍJEČKA	AKUMULÁTORU
    Pro nabíjení a testování 12V  

akumulátorů, optimalizuje  
jejich výkon a životnost.

   Obj.	č.	990E0-OPTIM-CAR

10	|	LAKOVACÍ	TUŽKY
   Dostupné v následujících 
   barvách:

 Burning Red Pearl Metallic 
	 		 Obj.	č.	99000-10415-ZWP

 Speedy Blue Metallic 
	 		 Obj.	č.	99000-10415-ZWG

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

 Super Black Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	99000-10415-ZMV

 Premium Silver Metallic
	 		 Obj.	č.	99000-10415-ZNC

 Mineral Grey Metallic 
	 		 Obj.	č.	99000-10415-ZMW

 Fervent Red   
	 		 Obj.	č.	99000-10315-ZNB

 Champion Yellow 
	 		 Obj.	č.	99000-10315-ZFT

5		|		ZÁSUVKA	USB	24	  
   Instalovaná v zadní části  

středové konzoly.
  Obj.	č.	990E0-53R00-USB

6		|		SADA	VÝŠKOVÝCH	 
REPRODUKTORŮ	  

   Sada výškových reproduktorů pro  
levou a pravou stranu obsahuje:

		§  Výškový reproduktor
  §  Kryty výškových reproduktorů
  §   Sadu kabeláže pro připojení  

výškových reproduktorů
	 	Obj.	č.	990E0-53R18-000

 7 | PROTIPACHOVÝ	FILTR	  
    Filtruje prach, pyl, písek, roztoče  

a také nepříjemné pachy  
z venkovního vzduchu i vnitřku  
vozidla a další nečistoty včetně 
polétavého prachu o velikosti  
2,5 μm, proto je vzduch v interiéru 
čistší než u standardního filtru  
klimatizace.

   Obj.	č.	990E0-53R24-000

23 Kabel s adaptérem (obj. č. 990E0-53R02-000) a maticemi (2x obj. č. 09159-06076-000) objednávejte samostatně.
24 Nelze pro vozidla s bezklíčovým odemykáním.
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1		|		PÁNSKÉ	TRIČKO	SWIFT
   Červené s dvojitou vrstvou na  

límečku a švu, s náprsní kapsou. 
Materiál: 100 % jednovrstvá  
pletená bavlna 
S/M/L/XL/XXL/3XL

	 	Obj.	č.	990F0-SWTM1-velikost

2	|	|	DÁMSKÉ	TRIČKO	SWIFT
   Červené s dvojitou vrstvou  

na límečku a švu, dámský střih,  
s náprsní kapsou. 
Materiál: 100 % jednovrstvá  
pletená bavlna 
XS/S/M/L/XL

  Obj.	č.	990F0-SWTL1-velikost

3	|	PÁNSKÁ	POLOKOŠILE	SWIFT
   Červená s modrou kontrastní  

barvou, s náprsní kapsou. 
Materiál: 100 % piké bavlna 
S/M/L/XL/XXL/3XL

	 	Obj.	č.	990F0-SWPM1-velikost

4	|	DÁMSKÁ	POLOKOŠILE	SWIFT
   Červená s modrou kontrastní  

barvou, s náprsní kapsou. 
Materiál: 100 % piké bavlna 
S/M/L/XL/XXL/3XL

	 	Obj.	č.	990F0-SWPM1-velikost

5	|	MIKINA	SWIFT
   Modrá s kapucí a zipem v červené 

kontrastní barvě, pánská i dámská, 
postranní kapsy. 
  Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester 
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL

  Obj.	č.	990F0-SWSJ1-velikost

OBLEČENÍ A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

	 6	|	PLÁŽOVÁ	OSUŠKA	SWIFT
    Materiál: 100 % bavlna 

 Rozměry: 140 × 70 cm
   Obj.	č.	990F0-SWTWL-000

	 7		|		ŠŇŮRKA	NA	KRK	SWIFT
   Červený a modrý neoprén.
	 		 Obj.	č.	990F0-SWLAN-000

1

2

5
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		8	|	HODINKY	SWIFT
    Černý nerezový kryt, červený  

kaučukový pásek, vodotěsné  
do 3 atmosfér, minerální sklo. 
Průměr: 44 mm

   Obj.	č.	990F0-SWWA1-000

3 8
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OBLEČENÍ A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
	 9	|	LEHKÁ	BUNDA	SWIFT	SPORT
  Tmavě šedá lehká bunda s podšívkou 

ze žluté síťoviny a tištěnými detaily  
a logy, vnější materiál 96 % polyester, 
4 % elastan, podšívka 100 % polyester. 
S/M/L/XL/XXL/3XL

	 Obj.	č.	990F0-SPLJ1-velikost

10		|	PÁNSKÁ	POLOKOŠILE	SWIFT	SPORT
  Žlutošedá polokošile se zipem  

a tištěnými detaily, 100 % polyester. 
S/M/L/XL/XXL/3XL

	 Obj.	č.	990F0-SPPM1-velikost

11		|	DÁMSKÁ	POLOKOŠILE	SWIFT	SPORT
  Žlutošedá polokošile se zipem  

a tištěnými detaily a logy, dámský 
střih, 100 % polyester. 
XS/S/M/L/XL

	 Obj.	č.	990F0-SPPL1-velikost

12		|	NÁRAMKOVÉ	HODINKY	SWIFT	SPORT
  Kryt z černého broušeného hliníku, 

černý kožený pásek s karbonovou 
strukturou, žlutý ciferník, vodotěsné 
do 3 atmosfér, minerální sklo, průměr: 
45 mm.

	 Obj.	č.	990F0-SPWA1-000

13	|	ČEPICE	SWIFT	SPORT
  Žlutošedá čepice s vyšívanými  

a tištěnými detaily a logy, 100 % 
polyester. 
Univerzální velikost.

	 Obj.	č.	990F0-SPCAP-000

14		|	PERO	SWIFT	SPORT
  Kuličkové pero z pravého karbonu  

s víčkem a laserem vypáleným  
logem Swift Sport.

	 Obj.	č.	990F0-SPPEN-000

15		|	PŘÍVĚSEK	NA	KLÍČE	SWIFT	SPORT
  Žlutošedý přívěsek na klíče s pryžovou 

smyčkou a logem Swift Sport.
	 Obj.	č.	990F0-SPKEY-000

9
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16	|	KOVOVÝ	MODEL	VOZU	SWIFT	25

    Kvalitní kovová miniatura vozu  
v měřítku 1:43, pro sběratele  
– nejde o hračku!

   Burning Red Pearl Metallic
    Levostranné řízení Obj.	č.	99000-79N12-SWL
    Pravostranné řízení Obj.	č.	99000-79N12-SWR

17  |  NATAHOVACÍ	MODEL	VOZU	SWIFT
    Hračka, miniatura vozu v měřítku 1:43. 

Dostupné v následujících barvách:

   Burning Red Pearl Metallic
	 		 Obj.	č.	99000-79N12-SW1

   Speedy Blue Metallic
	 		 Obj.	č.	99000-79N12-SW2

18	|		KOVOVÝ	MODEL	VOZU	SWIFT	SPORT	25

    Kvalitní kovová miniatura vozu  
v měřítku 1:43, pro sběratele  
– nejde o hračku!

   Champion Yellow
   Levostranné řízení Obj.	č.	99000-79N12-SSL

19	|		NATAHOVACÍ	MODEL	VOZU	SWIFT	SPORT
    Hračka, miniatura vozu v měřítku 1:43. 

Dostupné v následujících barvách:

   Champion Yellow
   Obj.	č.	99000-79N12-SS1

   Cool White Pearl
   Obj.	č.	99000-79N12-SS2

25 Kovové modely vozů nejsou hračka a lze je propagovat pouze jako sběratelské předměty.

16 18

17 19
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AUDIO A 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.

AUDIO & 
NAVIGATION

1



Standardní a příplatkové výbavy se mohou lišit v závislosti na daném trhu.  
Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce, protože technické 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: srpen 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.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.
BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC,

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA, 
U PRŮHONU 40, 170 00 PRAHA 7 

WWW.SUZUKI.CZ




