Katalog
příslušenství
1

EXTERIÉROVÝ PAKET

1

1 |	PAKET STYLE
		Paket obsahuje:
§ Sadu stříbrných polepů
§ Stříbrné polepy vnějších zrcátek
§ Karbonový polep předního nárazníku
§ Mřížka chladiče
		
§  Lišta mřížky chladiče
		PAKET STYLE I
S červenou lištou mřížky chladiče.
Pro vozidla s RBS.
Obj. č. 99PAK-SFT01-ST1
Pro vozidla bez RBS.
Obj. č. 99PAK-SFT02-ST1
		PAKET STYLE II
S modrou lištou mřížky chladiče.
Pro vozidla s RBS.
Obj. č. 99PAK-SFT01-ST2
Pro vozidla bez RBS.
Obj. č. 99PAK-SFT02-ST2

2

Poznámka: Vyobrazení na straně 2 zobrazuje i další
příslušenství.

3

INTERIÉROVÝ PAKET
1

2 | Pure white pearl
		
Obj. č. 99PAK-SFT30-PWP
2

3 | Piano black
Obj. č. 99PAK-SFT30-PBP
3

4 |	Premium silver metallic
Obj. č. 99PAK-SFT30-SLP
4

1– 4 | INTERIÉROVÝ PAKET
			Paket obsahuje:
§ Obložení přístrojové desky
§ Obložení středové konzole
§ Obložení lemu předních dveří
1 | Burning red pearl metallic
			Obj. č. 99PAK-SFT30-BRP

4

5

Exteriér
5 | KRYT pod madlo dveří
Sada 2 ks, karbonový design.
Obj. č. 990E0-53R04-000

3+4 | POLEP ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Sada 2 ks.

1

3 | Stříbrná
Obj. č. 990E0-53R96-SLV

6 | POLEP SPOILERU PŘEDNÍHO
NÁRAZNÍKU
1 ks, karbonový design.
Obj. č. 990E0-53R97-000

4 | černá
Obj. č. 990E0-53R96-BLA

1+2 | SADA POLEPŮ KAROSÉRIE
			Paket obsahuje:
§ Polep na kapotu
§ Polep předního nárazníku
§ Polep C sloupku
§ Polep pátých dveří

2

6

3

5

4

6

1 | Stříbrná
Obj. č. 990E0-53R95-SLV
2 | černá
Obj. č. 990E0-53R95-BLA

7

7+8

7 | MŘÍŽKA CHLADIČE
Pouze v kombinaci s lištou mřížky
chladiče.
Pro vozidla bez RBS.
Obj. č. 990E0-53R11-001
		
Pro vozidla s RBS.
Obj. č. 990E0-53R11-000
11 |	Kryt vnějšího zrcátka
Sada 2 ks, pro vozidla se zrcátky
se směrovými světly.
Dostupná v následujících barvách:

8 | LIŠTA MŘÍŽKY CHLADIČE
Pouze v kombinaci s mřížkou chladiče.
Dostupná v následujících barvách:
Chromovaná
Obj. č. 990E0-53R12-0PG
		
Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R12-ZWP

9+10

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

Chromovaná
Obj. č. 990E0-53R08-0PG

			 Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R07-ZWP

Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R08-ZWP

Speedy blue metallic
Obj. č. 990E0-53R07-ZWG

Speedy blue metallic
Obj. č. 990E0-53R08-ZWG

			 Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R07-ZNC

Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R08-ZNC

		
Speedy blue metallic
Obj. č. 990E0-53R12-ZWG

9|R
 ÁMEČEK PŘEDNÍHO MLHOVÉHO SVĚTLA
Sada 2 ks, pouze pro modely PREMIUM A ELEGANCE
(sada mlhových světel není součástí).
Obj. č. 990E0-53R28-000
10 | Sada předních mlhových světel
Pouze pro model COMFORT.
Obj. č. 990E0-53R51-000

8

12 | Kryt vnějšího zrcátka
 Sada 2 ks, pro vozidla bez směrových
světel v zrcátkách (bez obrázků).
Dostupná v následujících barvách:

13

14

11

13+14 | Ochranná fólie nakládací hrany nárazníku
 Sada 3 ks, fólie, která chrání nárazník před poškrábáním.
13 | Černá / průhledná
Obj. č. 990E0-53R57-000
		

14 | Průhledná
Obj. č. 990E0-53R57-001

9

15

16

15 | S
 třešní spoiler
Dostupný v následujících barvách:

17

Super black pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R19-ZMV
			 Pure white pearl
Obj. č. 990E0-53R19-ZVR

22 | ZÁMKY KOL „Sicurit“
Sada 4 ks (bez obrázku).
Obj. č. 990E0-59J49-000

18 | HLINÍKOVÝ DISK „Samba“
Černý, rozměr 5Jx15“, vhodné pro
pneumatiky 175/65R15, středový
kryt s logem Suzuki.
Obj. č. 43210-60PS0-0SP

			 Speedy blue metallic
Obj. č. 990E0-53R19-ZWG
			 Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R19-ZWP

23 | ČEPIČEK NA VENTILKY s logem S
Sada 4 ks.
Obj. č. 990E0-19069-SADA

19 | POKLICE KOLA 15“
Stříbrná, 1 ks.
Obj. č. 43250-52R00-ZH1

			 Fervent red
Obj. č. 990E0-53R19-ZNB
			 Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R19-ZNC

21 | Z
 ÁMKY KOL „Sicustar“
Sada 4 ks.
Obj. č. 990E0-59J47-000

17 | HLINÍKOVÝ DISK „Samba“
Stříbrný, rozměr 5Jx15“, vhodné pro
pneumatiky 175/65R15, středový
kryt s logem Suzuki.
Obj. č. 43210-60PU0-0KS

18

			 Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R19-ZMW

24 | SADA REZERVNÍHO KOLA
 ro vozy s pohonem 2 kol
P
Obsahuje náhradní pneumatiku, soupravu
pro uchycení a zvedák (bez obrázku).
Obj. č. 990E0-STSW2-001

20 | POLEP na kolo
Pouze pro 16" hliníkový disk,
20 kusů v sadě pro jedno vozidlo.

			Pro vozy s pohonem 4 kol
Obsahuje náhradní pneumatiku, soupravu
pro uchycení, podložku a zvedák (bez
obrázku).
Obj. č. 990E0-STSW4-001

Modrá
Obj. č. 990E0-53R13-ZWG

16 | SADA DEFLEKTORŮ
Sada 4 ks, pro přední a zadní okna,
s logem Swift.
Obj. č. 990E0-53R05-000

Světle červená
Obj. č. 990E0-53R13-ZWP
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20

21

23

10

11

interiér
1

1 |	OBLOŽENÍ přístrojové desky
Dostupné v následujících barvách:

4

2

2 | OBLOŽENÍ středové konzole
Dostupná v následujících barvách:

Pure white pearl
Obj. č. 990E0-53R02-QHL

Pure white pearl
Obj. č. 990E0-53R03-QHL

		
Piano black
Obj. č. 990E0-53R02-0CE

Piano black
Obj. č. 990E0-53R03-0CE

		
Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R02-ZWP

		
Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R03-ZWP

		
Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R02-PSG

		
Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R03-PSG

3

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

3 | OBLOŽENÍ LEMU PŘEDNÍCH DVEŘÍ 
Dvoudílná sada.
Dostupná v následujících barvách:
		
Pure white pearl
Obj. č. 990E0-53R04-QHL
		
Piano black
Obj. č. 990E0-53R04-0CE

5

		
Burning red pearl metallic
Obj. č. 990E0-53R04-ZWP

5 | KRYT MADLA PARKOVACÍ BRZDY
Kožený, s červeným proševem.
Obj. č. 990E0-53R17-000
6 | Protiskluzová vložka
Do středové konzole.
Obj. č. 990E0-53R20-000

		
Premium silver metallic
Obj. č. 990E0-53R04-PSG

7 | Sada pro kuřáky
Obsahuje zapalovač a popelník
(bez obrázku).
Obj. č. 990E0-68P00-SMK

6

12

13

8

8 | Sada koberečků „DLX“
Antracitové velurové koberečky se
stříbrným vyšitým logem, čtyřdílná
sada.
Obj. č. 75901-52RG0-000

13 | R
 OHOŽ ZAV. PROSTORU
Voděodolná se zvýšenými okraji.
Obj. č. 990E0-53R15-000

11

9 | Sada koberečků „ECO“
Antracitové filcové koberečky se
stříbrným vyšitým logem a černým
lemováním, čtyřdílná sada.
Obj. č. 75901-52RE0-000

9

10 | Sada pryžových koberečků
S vyšším okrajem pro udržení podlahy
v čistotě, čtyřdílná sada.
Obj. č. 75901-52R10-000

13

14 |	Rohož „ECO“ do zavazadlového 
prostoru
Antracitový filcový kobereček se
stříbrným vyšitým logem a černým
lemováním.
Obj. č. 990E0-53R40-000
14

15 | O
 rganizér nákladu 3
Podložka obsahující variabilní hliníkové
přepážky a kryt.
Obj. č. 990E0-53R21-000

15

12

11+12 | SADA BAREVNÝCH KOBEREČKŮ
Antracitové velurové koberečky se
stříbrným vyšitým logem a černým
lemováním, čtyřdílná sada.
11 | ČERVENÁ
Obj. č. 990E0-53R16-WF9
12 | STŘÍBRNÁ
Obj. č. 990E0-53R16-WGM

16
16 | Osvětlení podlahy
Bílé osvětlení LED, sada pro
přední a zadní prostor na nohy,
levá a pravá strana.
Obj. č. 990E0-53R75-000

10

14

3

Nelze v kombinaci se sadou rezervního kola a pohonem všech kol.

15

21 | Dětská sedačka „BABY SAFE PLUS“
			
Dětská sedačka ve skupině 0+ pro děti do hmotnosti 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

17

17 | ODKLÁDACÍ košík
Do prostoru pro cestující, voděodolný,
snadno demontovatelný.
Obj. č. 990F0-MLTR2-000
18 | S
 kládací taška
Se dvěma oddíly.
Rozměry: 25 x 30 x 55 cm
Objem: max. 40 litrů
Obj. čís. 990F0-MLFB2-000

18

16

19 | Taška pro zadní sedadlo
Jeden velký oddíl, dva držáky na nápoje,
jeden malý přední zapínací oddíl.
Objem: cca 25 litrů
			 Obj. č. 990F0-MLSB2-000

22 | Dětská sedačka „DUO PLUS“

20 | C
 hladicí box
Připojení do 12V zásuvky.
Objem: 15 litrů
Obj. č. 990E0-64J30-000

19

21

 ětská sedačka ve skupině 1 pro děti s hmotností 9 až 18 kg, ve věku cca
D
9 měsíců až 4 roky. 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

20

22

23 | Dětská sedačka „KIDFIX XP“
 IDFIX XP je nová dětská sedačka skupiny 2 a 3 pro vyšší bezpečnost
K
a komfort větších dětí s hmotností 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 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
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PŘEPRAVA NÁKLADU

5

1

3

6

7
2 | Střešní box „CERTO 460“ 4
		Stříbřitě kovový 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 x 82 x 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

8 | Nosič lyží „Everest“ 4
		Pro jeden až čtyři snowboardy
nebo šest párů lyží, uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 3,0 kg
Obj. č. 99000-990YT-107

9|T
 ažné zařízení 5
Odnímatelné, pouze pro přívěsy.
Obj. č. 72901-53R00-000

9+10

10 | Elektrická sada
7pinová s ovládáním, levostranné
řízení.
Obj. č. 990E0-53R64-000
			13pinová s ovládáním, levostranné
řízení.
Obj. č. 990E0-53R65-000
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

Nelze použít se zadním
nosičem jízdních kol

11

12

13 | Ochranný potah pro zadní
sedadlo 6
Obj. č. 990E0-79J44-000
13

8

4

18

6 | Nosič kol „Giro AF“ 4
		Pro přepravu kompletních jízdních
kol, jedna sada na jedno kolo,
uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,9 kg
Obj. č. 990E0-59J20-000
7 | Nosič lyží „McKinley“ 4
		Pro jeden až dva snowboardy
nebo čtyři páry lyží, uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,0 kg
Obj. č. 99000-990YT-106

4

1 | Střešní box „CERTO 410“ 4
Stříbřitě kovový 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 x 98 x 149 cm
Obj. č. 990E0-62R43-000

5 | Nosič kol „Giro Speed“ 4
Pro přepravu jízdních kol bez
předního kola, jedna sada na
jedno kolo, uzamykatelný.
Vlastní hmotnost: 2,5 kg
Obj. č. 990E0-59J21-000

5
6

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

8 | Lékárnička
			Včetně výstražného trojúhelníka
a bezpečnostní vesty, vyhovuje  
normě DIN 13164.
Obj. č. 990E0-61M79-000

4

8

9 | Nabíječka akumulátoru
Pro nabíjení a testování
12V akumulátorů, optimalizuje
jejich výkon a životnost
Obj. č. 990E0-OPTIM-CAR
1 |	Kryt klíče dálkového ovládání
		Pouze pro modely ELEGANCE s SHVS.
Dostupná v následujících barvách:

1

Tmavě černá
Obj. č. 990F0-SWKFC-001

10 | LAKOVACÍ TUŽKY
		Dostupná v následujících barvách:
6

		
Bílá
Obj. č. 990F0-SWKFC-002
		
Stříbrná
Obj. č. 990F0-SWKFC-004

5 | Kabel s adaptérem pro zadní
kameru
Vyhovuje všem navigačním systémům Pioneer AVIC (bez obrázku).
Obj. č. 990E0-53R02-000

		
Světle modrá
Obj. č. 990F0-SWKFC-005

2

3

Tmavě modrá
Obj. č. 990F0-SWKFC-006
2 | Zadní parkovací SENZORY
		Sada 4 ks, lze lakovat do barvy
karoserie.
Obj. č. 990E0-68P53-015
3 | Dešťový senzor
Automaticky řídí stěrače předního skla.
		
Obj. č. 990E0-65J81-030

4 |	Zadní kamera 7
Pouze v kombinaci s navigačním systémem Pioneer AVIC, vyžaduje kabel
s adaptérem.
Obj. č. 39970-53R00-000

7

6 | NABÍJECÍ ZÁSUVKA USB 8
Pro zadní sedadla.
Obj. č. 990E0-53R00-USB
7 | 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
8

20

9

Burning red pearl metallic
Obj. č. 99000-10415-ZWP
Speedy blue metallic
Obj. č. 99000-10415-ZWG
			 Pure 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

10

Fervent red
Obj. č. 99000-10315-ZNB

Kabel s adaptérem (obj. č. 990E0-53R02-000) a šrouby (2x / obj. č. 09159-06076-000) objednávejte samostatně.
Pouze pro výbavu Comfort a Premium.
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SUZUKI KOLEKCE
1 |	Pánské tričko
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

1

2
3

2 | Dámské tričko
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

10 | KOVOVÝ MODEL VOZU SWIFT 9
			 Kvalitní miniaturní kovové autíčko v měřítku
1:43, pro sběratele – nejde o hračku!
			 Jasně červená perleťově kovová
Levostranné řízení,
obj. č. 99000-79N12-SWL
6

7

4
5

5 | Mikina
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

22

11

11 |	MODEL VOZU SWIFT
Miniaturní autíčko v měřítku 1:43.
Dostupný v následujících barvách:
Burning red pearl metallic
Obj. č. 99000-79N12-SW1
			 Speedy blue metallic
Obj. č. 99000-79N12-SW2

9

8

9

3 | Polokošile pánská
Červená s modrou kontrastní barvou,
s náprsní kapsou.
Materiál: 100 % piké bavlna
S/M/L/XL/XXL/3XL
Obj. č. 990F0-SWPM1-velikost
4 | Polokošile dámská
Červená s modrou kontrastní barvou,
dámský střih, s náprsní kapsou.
Materiál: 100 % piké bavlna
XS/S/M/L/XL
Obj. č. 990F0-SWPL1-velikost

10

6 | PLÁŽOVÁ OSUŠKA
Materiál: 100 % bavlna
Rozměry: 140 x 70 cm
Obj. č. 990F0-SWTWL-000

8 | Hrnek
Červeno-modrý, keramický, vhodný
do mikrovlnné trouby a myčky.
Obj. č. 990F0-SWMUG-000

7 | Šnůrka na krk

Červený a modrý neoprén.
Obj. č. 990F0-SWLAN-000

9 | Hodinky
Černý nerezový kryt, červený kaučukový
pásek, vodotěsné do 3 atmosfér,
minerální sklo.
Průměr: 44 mm
Obj. č. 990F0-SWWA1-000

Model automobilu není hračka a lze jej propagovat pouze jako sběratelský předmět.

Audio &
navigace
Audiosystémy a navigace Suzuki patří k nejsofistikovanějším přístrojům pro vozidla. 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. Podrobné informace naleznete v naší samostatné
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: březen 2017

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 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

