Katalog
příslušenství

1

Osvěžující odlišnost.
Nový Suzuki Ignis se nevejde do žádné samostatné kategorie, ale dozajista zapadne do vašeho života. Jde napůl
o SUV a napůl o kompaktní automobil, v podstatě se jedná o jedinečný vůz. Je nabroušený – a velmi svérázný. A se
správným příslušenstvím jej lze přizpůsobit vašim vlastním představám. Proměňte Ignis na SVŮJ Ignis: Malý zázrak
překypující charismatem!
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Paket ADVENTURE

PAKET EXPLORATION
1 |	PAKET ADVENTURE
Obj. č. 99KIT-62ADV-001

2 |	PAKET EXPLORATION
Obj. č. 99KIT-62EPL-001

	Paket obsahuje:
		
§ Ochranný kryt předního nárazníku
		
§ Boční ochranné lišty - velké
		
§ Ochranný kryt zadního nárazníku

Paket obsahuje:
		
§ Boční polep „MOUNTAIN„
		
§	Sadu koberečků DLX
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DOPLŇKY exteriéru
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Design? Jdeme na to!
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1 | SADA EXTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Červená
		 Pro vnější zrcátko se směrovkou.
Obj. č. 99KIT-62EXT-001

2 | SADA EXTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
		 Oranžová
		 Pro vnější zrcátko se směrovkou.
Obj. č. 99KIT-62EXT-002

3 | SADA EXTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Modrá
		 Pro vnější zrcátko se směrovkou.
Obj. č. 99KIT-62EXT-003

4 | SADA EXTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
		 Bílá
		 Pro vnější zrcátko se směrovkou.
Obj. č. 99KIT-62EXT-004

		 Pro vnější zrcátko bez směrovky.
Obj. č. 99KIT-62EXT-005

		 Pro vnější zrcátko bez směrovky.
Obj. č. 99KIT-62EXT-006

		 Pro vnější zrcátko bez směrovky.
Obj. č. 99KIT-62EXT-007

		 Pro vnější zrcátko bez směrovky.
Obj. č. 99KIT-62EXT-008

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobnou lištu masky
		 § Fazeta předního mlhového světla
		 § Boční polep
		 § Kryt vnějších zrcátek

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobnou lištu masky
		 § Fazeta předního mlhového světla
		 § Boční polep
		 § Kryt vnějších zrcátek

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobnou lištu masky
		 § Fazeta předního mlhového světla
		 § Boční polep
		 § Kryt vnějších zrcátek

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobnou lištu masky
		 § Fazeta předního mlhového světla
		 § Boční polep
		 § Kryt vnějších zrcátek
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DOPLŇKY
interiéru

1 | SADA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Červená
Obj. č. 99KIT-62INT-001

2 | SADA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Modrá
Obj. č. 99KIT-62INT-002

		Paket obsahuje:
§ Ozdobné prvky výdechů klimatizace
		 § Středová konzole
		 § Madlo předních dveří

		Paket obsahuje:

1

8

		 § Ozdobné prvky výdechů klimatizace
		 § Středová konzole
		 § Madlo předních dveří

2

3 | SADA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Oranžová
Obj. č. 99KIT-62INT-003

4 | SADA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
Titanová
Obj. č. 99KIT-62INT-004

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobné prvky výdechů klimatizace
		 § Středová konzole
		 § Madlo předních dveří

		Paket obsahuje:
		 § Ozdobné prvky výdechů klimatizace
		 § Středová konzole
		 § Madlo předních dveří
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Exteriér

1

2

3

Exteriér
Chce to jiskru? Určitě!

1 | Rámeček přední masky1
Dostupná v následujících barvách:
Červená
Obj. č. 990E0-99076-G1A

		 Červená
Obj. č. 990E0-99076-G1L

		 Oranžová
Obj. č. 990E0-99076-G1C

		 Oranžová
Obj. č. 990E0-99076-G1M

		 Modrá
Obj. č. 990E0-99076-G1E

Modrá
Obj. č. 990E0-99076-G1N

		 Bílá
Obj. č. 990E0-99076-G1G

		 Bílá
Obj. č. 990E0-99076-G1P

1
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2 |	Lišta mřížky chladiče1
Dostupná v následujících barvách:

3 | RÁMEČEK předního mlhového světla
Dvoudílná sada
Dostupná v následujících barvách:
		 Červená
Obj. č. 990E0-99060-R02
		 Oranžová
Obj. č. 990E0-99060-R03
		 Modrá
Obj. č. 990E0-99060-R04
		 Bílá
Obj. č. 990E0-99060-R05

Pro instalaci objednejte ještě 2 šrouby (obj. č. 35181-71L00-000).
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4 |	Kryt vnějšího zrcátka
Sada pro vozidla se směrovkami v zrcátkách.
Dostupná v následujících barvách:
Fervent Red (ZNB)		
Obj. č. 990E0-62R10-ZNB

4

5 | KRYT VNĚJŠÍHO ZRCÁTKA
Sada pro vozidla bez směrovek
v zrcátkách (bez obrázku). Dostupná
v následujících barvách:
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		 Fervent Red (ZNB)		
Obj. č. 990E0-62R20-ZNB

		 Flame Orange Pearl (ZWD)
		 Obj. č. 990E0-62R10-ZWD

		 Flame Orange Pearl (ZWD)
Obj. č. 990E0-62R20-ZWD

		 Summer Blue (ZUW)		
Obj. č. 990E0-62R10-ZUW

		 Summer Blue (ZUW)
Obj. č. 990E0-62R20-ZUW

		 Superior White (26U)		
Obj. č. 990E0-62R10-26U

		 Superior White (26U)
Obj. č. 990E0-62R20-26U

8| O
 CHRANNÝ KRYT PŘEDNÍHO
NÁRAZNÍKU2, 4
Stříbrný/černý lak.
Obj. č. 990E0-62R46-000
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6 | střešní spoiler
Jednobarevný - černá perleť
Obj. č. 990E0-62R00-ZMV

9 |	BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY - VELKÉ
Černé/stříbrné, sada pro levou a pravou
stranu.
Obj. č. 990E0-62R07-000

7 | STŘEŠNÍ SPOILER
Dvoubarevné verze
(černá + níže uvedená barevná varianta).
		 Fervent Red (ZNB)
Obj. č. 990E0-62R00-ZNB
		 Boost Blue Pearl (ZRZ)
6
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		 Neon Blue (ZWC)
Obj. č. 990E0-62R00-ZWC
		 Flame Orange Pearl (ZWD)
Obj. č. 990E0-62R00-ZWD

		 Pure White pearl (ZVR)
Obj. č. 990E0-62R00-ZVR
Premium Silver (ZNC)
Obj. č. 990E0-62R00-ZNC
		 Mineral Grey (ZMW)
Obj. č. 990E0-62R00-ZMW
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10 | O
 chrana rohu nárazníku
Přední, černá, sada pro levou a pravou
stranu.
Obj. č. 990E0-62R06-000
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11 | O
 CHRANNÝ KRYT ZADNÍHO
NÁRAZNÍKU3
Stříbrný/černý lak.
990E0-62R47-000

Obj. č. 990E0-62R00-ZRZ

Helios Gold pearl (ZWE)
Obj. č. 990E0-62R00-ZWE
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12 |	BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY - MALÉ
Černé, sada pro levou a pravou stranu.
Obj. č. 990E0-62R08-000
10

13 |	ZADNÍ OZDOBNÁ LIŠTA
Chromovaná.
Obj. č. 990E0-62R22-000
2

  Nelze v kombinaci s předními parkovacími senzory,
obj. č. 990E0-62R56-000
3
 Nelze v kombinaci s pevnými zadními zástěrkami,
obj. č. 990E0-62R00-5PK, nebo pryžovými zadními
zástěrkami, obj. č. 990E0-62R14-000.
4
Vhodné pro verzi GL a GLX.
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14 |	BOČNÍ POLEP
Dostupný v následujících barvách:
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		 Červená
Obj. č. 990E0-62R91-RED
			Oranžová
Obj. č. 990E0-62R91-ORA

17 | H
 LINÍKOVÝ DISK „JUNO“
Stříbrné lakované, rozměr 5Jx16“, vhodné
pro pneumatiky 175/60R16 včetně
středové krytky s logem Suzuki.
Ve vývoji

			Modrá
Obj. č. 990E0-62R91-BLU
		 Bílá
Obj. č. 990E0-62R91-WHT
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18 | P
 OLEP pro kolo 16“
S logem IGNIS, sada 4 ks.
Dostupná v následujících barvách:

15 |	BOČNÍ POLEP „MOUNTAIN“
Obj. č. 990E0-62R90-000
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16 | H
 LINÍKOVÝ DISK „JUNO“
Černé leštěné, rozměr 5Jx16“, vhodné pro
pneumatiky 175/60R16 včetně středové
krytky s logem Suzuki.
Ve vývoji

		 	Červená
Obj. č. 990E0-990EJ-WA1
17

			 Oranžová
Obj. č. 990E0-990EJ-WA2
		 Modrá
Obj. č. 990E0-990EJ-WA3
			Bílá
Obj. č. 990E0-990EJ-WA4
19 | S
 TŘEDOVÁ KRYTKA
S logem SUZUKI, sada 4 ks.
Dostupná v následujících barvách:
		 	Stříbrná
Obj. č. 990E0-61M78-CAP

19

			 Černá
Obj. č. 990E0-61M75-CAP
		 Červená
Obj. č. 99236-62R00-ZNB

14

			Bílá
Obj. č. 99236-62R00-26U

15

20 | P
 OKLICE KOLA 15"
Stříbrná, 1 ks.
Obj. č. 43250-62R00-ZGJ
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21 |	Zámky kol „SICUSTAR“
S certifikaci Thatcham, sada 4 ks.
Obj. č. 990E0-59J47-000
22 |	Zámky kol „SICURIT“
Sada 4 ks (bez obrázku).
Obj. č. 990E0-59J49-000
23 |	Sada čepiček na ventilky s logem S
Sada 4 ks.
Obj. č. 990E0-19069-SET
24 |	Kryt šroubu kola
Černý, sada 4 ks pro jedno kolo.
Obj. č. 990E0-62R70-COV
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25 |	Sada REZERVNÍHO KOLA
pro vozy s pohonem 2 kol
Sada obsahuje náhradní pneumatiku,
soupravu pro uchycení a zvedák
(bez obrázku).
Obj. č. 990E0-STIG2-000

23

 ro vozy s pohonem 4 kol
p
Sada obsahuje náhradní pneumatiku,
soupravu pro uchycení a zvedák
(bez obrázku).
Obj. č. 990E0-STIG4-000
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Interiér

1 |	OZDOBNÉ PRVKY VÝDECHŮ
KLIMATIzaCE
Sada 4 ks, dostupná v následujících
barvách:

2

3

Červená
Obj. č. 990E0-99079-T04

Interiér? Dejte mu říz!

		 Oranžová
		 Obj. č. 990E0-99079-T02
		 Modrá
Obj. č. 990E0-99079-T05

1

		 Titanová
Obj. č. 990E0-99079-T03
2 |	Středová konzole
Dostupná v následujících barvách:
Světle červená
Obj. č. 990E0-62R30-ZNB
		 Oranžová
Obj. č. 990E0-62R30-QCW
Světle modrá metalíza
Obj. č. 990E0-62R30-ZUW
Titanová
Obj. č. 990E0-62R30-QDN
3 | Madlo dveří, přední
Sada 2 ks, dostupná
v následujících barvách:
Světle červená
Obj. č. 990E0-62R40-ZNB
		 Oranžová
Obj. č. 990E0-62R40-CHA
Světle modrá metalíza
Obj. č. 990E0-62R40-ZUW
		 Titanová
Obj. č. 990E0-62R40-CTK

18

19

4 |	Sada slunečních clon

8 | Sada pro kuřáky
Obsahuje zapalovač a popelník.
Obj. č. 990E0-68P00-LIG

			Pro zadní boční okna.
Obj. č. 990E0-62R20-000
		 Pro okno pátých dveří.
Obj. č. 990E0-62R20-001
5 |	Sportovní RUKOJEŤ řadicí
páky
Pro 5MT, vhodné pro levostranné
i pravostranné řízení, se stříbrným
prošitím.
Obj. č. 28113-61M40-000

4
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9 | KRYTY PRAHŮ
Nerezová ocel s logem IGNIS,
sada 4 ks.
Obj. č. 990E0-62R20-003
10 | Nabíjecí zásuvka USB2
			Pro zadní sedadla.
Obj. č. 990E0-62R00-USB
12

13 |	Sada pryžových rohoží
Zvýšený okraj pro zachování čistoty v prostoru
pro nohy, sada 4 ks.
Obj. č. 75901-62RG0-000

15

14 | Rohož zav. prostoru „ECO“
			Antracitová vpichovaná plsť se stříbrným
vyšívaným logem a černým lemem.
			Vhodná pro vozidla s pohonem 4 kol s posuvným
zadním sedadlem.

7 | Středová opěrka1
Pro větší pohodlí, s úložným
prostorem, nastavitelná, černá.
Obj. č. 990E0-62R35-000

7
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12 |	Sada rohoží „DLX“
Antracitové velurové koberečky se stříbrným
vyšívaným logem a lemem z nubukové kůže, sada
4 ks.
Obj. č. 75901-62RB0-000

6 | Kožená manžeta
Pro 5 MT, vhodná pro levostranné
i pravostranné řízení,
se stříbrným prošitím.
Obj. č. 990E0-62R38-000

5+6

11 |	Sada rohoží „ECO“
Antracitové koberečky z vpichované plsti se
stříbrným vyšívaným logem a černým lemem,
sada 4 ks.
Obj. č. 75901-62RA0-000

Obj. č. 990E0-62R40-000
			Vhodná pro vozidla s pohonem 2 kol s posuvným
zadním sedadlem.
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Obj. č. 990E0-62R40-001
8

9

10
13

			Vhodná pro vozidla s pohonem 4 kol s pevným
zadním sedadlem.
Obj. č. 990E0-62R40-002
			Vhodná pro vozidla s pohonem 2 kol s pevným
zadním sedadlem.
Obj. č. 990E0-62R40-003
15 |	ROHOŽ ZAV. PROSTORU - PĚNOVÁ GUMA
			Vhodná pro vozidla s pohonem 4 kol s posuvným zadním
sedadlem.
Obj. č. 990E0-62R15-000
			Vhodná pro vozidla s pohonem 2 i 4 kol s pevným
zadním sedadlem.
Obj. č. 990E0-62R15-001
			Vhodná pro vozidla s pohonem 2 kol s posuvným zadním
sedadlem.
Obj. č. 990E0-62R15-002

16 | O
 rganizér zav. prostoru
Včetně posuvných hliníkových přepážek a krytu.
			 Vhodné pro pohon 4 kol.
Obj. č. 990E0-62R21-000
			 Vhodné pro pohon 2 kol.
Obj. č. 990E0-62R21-001

1

 Nelze v kombinaci se zadní zásuvkou USB, obj. č. 990E0-62R00-USB.
Nelze v kombinaci se středovou opěrkou, obj. č. 990E0-62R35-000.
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19 |	Taška na zadní sedadlo
Rychlé a snadné uchycení
pomocí bezpečnostního pásu.
Jeden velký oddíl, dva držáky
nápojů v horní části a přídavný
malý oddíl na zip pro drobné
předměty. Šedá barva, sportovní
červené prošití, s logem Suzuki.
Materiál: Polyester.
Objem: cca 25 l.
Obj. č. 990F0-MLSB2-000

17 |	Chladicí box, malý
Objem 15 l, přípojka do 12V
zásuvky.
Obj. č. 990E0-64J30-000
18 | C
 hladicí box, velký
Objem 21 l, přípojka do 12V
zásuvky. S úchytem ISOFIX®.
Obj. č. 990E0-64J23-000

20

21

22

20 |	SKLÁDACÍ TAŠKA
Se dvěma oddíly,
čtyři boční popruhy s vycpávkou
a protiskluzové polštářky.
Rozměry: V 250 mm /
Š 300 mm / H 550 mm
Objem: max 40 l.
Obj. čís. 990F0-MLFB2-000
21 |	taška do zav. prostoru
Doplňková přední kapsa (na zip)
pro rychlý přístup k menším
předmětům, protiskluzové
polštářky a popruhy
s vycpávkami pro větší pohodlí.
Šedá barva, sportovní červené
prošití, vyšívané a tkané logo
Suzuki.
Obj. č. 990F0-MLLS2-000
22 |	hák na nákupy
Promění opěrku hlavy ve vozidle
na pohodlný odkládací prostor,
kam můžete pověsit nákup nebo
zavazadla. Zabrání rozkutálení
nákupních tašek po podlaze
a rozlití obsahu. Každý paket
obsahuje 2 háky.
Obj. č. 990E0-62R29-000

22

25

23 |	Dětská sedačka „BABY SAFE PLUS“
Dětská sedačka pro malé děti (0+) do 13 kg ve věku 12–15 měsíců. Je
testována a schválena podle aktuální normy dětských sedaček ECE R 44/04.
5bodová instalace pomocí bezpečnostních pásů vozidla, výškově
nastavitelná opěrka hlavy a pásy, hluboké měkce čalouněné bočnice
poskytují optimální 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 snímatelný 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 airbag spolujezdce vypnout podle návodu
k obsluze vozidla.
Obj. č. 990E0-59J37-001
24 |	Dětská sedačka „DUO PLUS“
Dětská sedačka ve skupině 1 pro hmotnost od 9 do 18 kg nebo ve
věku od cca 9 měsíců do 4 let. Je testována a schválena podle aktuální
normy 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 pásů s nastavením jedním
tahem, výplň v oblasti ramen snižující zátěž v oblasti krku a hlavy.
Komfortní tkaninové 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
25 |	Dětská sedačka „KIDFIX XP“
KIDFIX XP je nová dětská sedačka ve skupinách 2 a 3, jež nabízí jistotu
bezpečnosti pro rodiče a pohodlí pro starší děti o hmotnosti zhruba
15 až 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 dětských sedaček ECE R 44/04.
Díky instalaci do vozidla pomocí upevnění ISOFIX nabízí tato sedačka
optimální ochranu proti bočnímu nárazu. Sedačka je vybavena 4.
kotevním bodem SecureGuard (patentováno) zajišťujícím optimální
polohu 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

23

Ochrana

Bezpečnější jízda? Žádný problém.

1 |	Sada deflektorů
Sada 4 ks, pro přední a zadní okna.
Obj. č. 990E0-62R10-000
2 | SADA LAPAČŮ NEČISTOT, pevné1, 3
Sada 4 ks, pro přední a zadní kola, černé.
		 Obj. č. 990E0-62R00-5PK
3 | SADA LAPAČŮ NEČISTOT, pryžové2, 3
		 Sada 2 ks, přední.
Obj. č. 990E0-62R13-000
		 Sada 2 ks, zadní.
Obj. č. 990E0-62R14-000

1

2

3

1
2
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3

Nelze v kombinaci s rozšířením blatníků.
Pouze v kombinaci s rozšířením blatníků.
Nelze v kombinaci se ochranným krytem nárazníku, obj. č. 990E0-62R47-000.

25

8

4 |	Ochrana nakládací hrany
Vzhled kartáčovaného hliníku, z odolného termoplastu,
chrání zadní nárazník před poškrábáním při nakládání
a vykládání.
Obj. č. 990E0-62R52-000

4

5 |	PARKOVACÍ SENZORY5
Sada 4 senzorů a piezzobzučák.

9

		přední
Obj. č. 990E0-62R56-000

8 | OCHRANNÝ

POTAH ZADNÍHO
SEDADLA*
Obj. č. 990E0-79J44-000
9 | Povlak proti slunci / ledu na 

přední sklo
			Udrží přední sklo čisté a bez ledu
v průběhu celé zimy. Vyrobeno
z pevného, voděodolného nylonu.
Po stáhnutí povlaku je přední sklo bez
námrazy.
Obj. č. 990E0-99034-FML
10 | Povlak na celý vůz
Nový ochranný povlak, navržený
speciálně podle rozměrů vozidla,
ochrání váš nový IGNIS. Díky přesným
rozměrům dosáhnete optimální
ochrany, ať už fouká vítr, prší nebo se
práší.
Obj. č. 990E0-990J5-403

		 Zadní
Obj. č. 990E0-68P53-010
6 | Dešťový senzor
Automaticky řídí stěrače od ideálního intervalu až
do trvalého stírání první rychlostí.
Obj. č. 990E0-65J81-025

5

10

6

5
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Nelze v kombinaci s OCHRANNÝM KRYTEM NÁRAZNÍKU, obj. č. 990E0-62R46-000

11

7 |	Lakovací tužky
		Flame Orange pearl (ZWD)
		Neon Blue (ZWC)
		Helios Gold (ZWE)
		Pure White Pearl (ZVR)
		Premium Silver (ZNC)
		Super Black pearl (ZMV)
		Boost blue (ZRZ)
		Mineral Gray (ZMW)
		Fervent Red (ZNB)

7
Obj. č. 99000-10415-ZWD
Obj. č. 99000-10415-ZWC
Obj. č. 99000-10415-ZWE
Obj. č. 99000-10415-ZVR
Obj. č. 99000-10415-ZNC
Obj. č. 99000-10415-ZMV
Obj. č. 99000-10415-ZRZ
Obj. č. 99000-10415-ZMW
Obj. č. 99000-10315-ZNB

12

11 |	Lékárnička
Lékárnička vyhovuje normě DIN 13164,
včetně výstražného trojúhelníku,
lékárny a bezpečnostní vesty.
Obj. č. 990E0-61M79-000
12 |	Nabíječka akumulátorů		
Nabíjí a testuje 12V akumulátory,
optimalizuje výkon a životnost
akumulátoru.
Obj. č. 990E0-OPTIM-CAR

*

 Zvířata a předměty je třeba při přepravě na zadních sedadlech
řádně zajistit.
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Příliš malý? Naše úložné doplňky vše vyřeší.

1 |	Multifunkční střešní nosič
		
Pro vozidla bez střešních lyžin. Hliníkové trubky se
systémem upevnění pomocí
T-drážek, uzamykatelný
Max. nosnost střechy: 30 kg.
Obj. č. 78901-62R20-000
		Pro vozidla se střešními lyžinami. Hliníkové trubky se
systémem upevnění pomocí
T-drážek, uzamykatelný
Max. nosnost střechy: 50 kg.
Obj. č. 78901-62R30-000
2 |	Střešní box „Certo 410“1
Stříbřitě kovový střešní box se systémem „Master fit“ pro
rychlou a pohodlnou instalaci na multifunkční střešní
nosič. Dynamické otevírání z obou stran, uzamykatelný.
Objem: 400 l
Rozměry: V 420 x Š 980 x D 1490 mm.
Vlastní hmotnost: 14,5 kg.
Obj. č. 990E0-62R43-000
3 |	Střešní koš „Canyon 859“1
Tento střešní koš je ideální pro přepravu vybavení
všech tvarů a velikostí a má robustní, stylovou
a lehkou konstrukci z ocelových trubek.
Rozměry: V 150 x Š 1040 x D 1270 mm.
Vlastní hmotnost: 13,2 kg.
Obj. č. 990E0-62R42-000
4 |	Taška na střešní nosič
Černá, s velkým logem Suzuki, pro střešní nosič.
Obj. č. 990E0-79J91-000

1

1
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2

3

4

Dodržujte maximální zatížení 30 kg pro automobily bez střešních lyžin a 50 kg pro vozidla se střešními lyžinami..
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5 |	Nosič jízdních kol „Giro AF“2

5

14

Pro přepravu kompletních kol,
jedna sada pro jedno kolo,
uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,9 kg.
Obj. č. 990E0-59J20-000
6 |	Nosič jízdních kol „Giro 
Speed“2
Pro kola bez předního kola,
jedna sada pro jedno kolo,
uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,5 kg.
Obj. č. 990E0-59J21-000

			 Modrá
Obj. č. 99000-79N12-IG3
6

15 |	KOVOVÝ MODEL VOZU IGNIS
Vysoce kvalitní miniaturní kovové
autíčko 1:43 pro sběratele
- nejde o hračku!

9 |	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (2WD)
- ve vývoji

7 |	Nosič lyží „McKinley“
Pro 2 snowboardy či 4 páry lyží,
uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,0 kg.
Obj. č. 99000-990YT-106

			 Perleťově bílé
Obj. č. 99000-79N12-GNL

10 |	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (4WD)
- ve vývoji

7

11 |	ELEKTRICKÁ SADA
			7pinová s ovládáním.
Obj. č. 990E0-62R64-000
			13pinová s ovládáním. 		
Obj. č. 990E0-62R65-000
12 |	Adaptér
13pinová zásuvka na 7pinovou
zásuvku.
Obj. č. 990E0-79J67-000

8

Nelze použít se zadním nosičem
jízdních kol

12

13 |	Adaptér
7pinová zásuvka na 13pinovou
zásuvku.
Obj. č. 990E0-62J41-000
13

2
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14 |	MODEL VOZU IGNIS
Miniaturní autíčko 1:43, dostupné
ve 3 různých barvách.
			 Bílá
Obj. č. 99000-79N12-IG1
			 Oranžová
Obj. č. 99000-79N12-IG2

2

8 |	Nosič lyží „Everest“2
Pro 4 snowboardy či 6 párů lyží,
uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 3,0 kg.
Obj. č. 99000-990YT-107

15

    Dodržujte maximální zatížení 30 kg pro automobily bez střešních lyžin a 50 kg pro vozidla se střešními lyžinami. Pouze ve spojení s multifunkčním střešním nosičem
(obj. č. 78901-62R20-000) nebo multifunkčním střešním nosičem (obj. č. 78901-62R30-000).

Audio
a navigace
Systémy ve vozech Suzuki jsou jedny z nejpromyšlenějších,
jaké se na silnicích pohybují. Vestavěná 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 stereosystému
prostřednictvím hlasových povelů v telefonu. Více informací
najdete v naší brožuře Audio a Navigace.
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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.
Potřebné pokyny k montáži lze najít v příslušných
návodech. Za určitých okolností je možné, že
montáž nebo používání příslušenství může mít
negativní vliv na vlastnosti Vašeho vozidla dané
jeho konstrukcí
a tak nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Suzuki
neodpovídá za poškození vzniklé použitím jiného
než originálního příslušenství Suzuki.

Suzuki
„Way of Life!„ je motem naší značky - každé vozidlo, motocykl a lodní motor Suzuki jsou vyrobeny tak,
aby u zákazníků vyvolávaly nadšení a zákazníci si mohli užívat života.

Zveřejněním této publikace pozbývají platnosti
všechny dřívější informace. Některé obrázky této
brožury znázorňují speciální výbavu.
Údaje obsažené v této brožuře jsou nezávazné
a slouží pouze k informování o aktuálním stavu.
Informace nemusí být přesné.

Váš partner Suzuki

Při používání příslušenství Suzuki ve Vaší zemi je
potřeba ověřit, že jsou splněny zákonné požadavky
dané země.
Poslední aktualizace: Prosinec 2016

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 si 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 realizovány s příslušným svolením. Obrázky vozidel bez registračních značek na veřejných komunikacích jsou koláže.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD. BRANCH
OFFICE CZECH REPUBLIC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA,
U průhonu 40, 170 00 Praha 7,
www.suzuki.cz

