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Gotów do codziennych wypraw w miejski gąszcz?
Bez względu na to, czy stawiasz czoło miejskiej 
przygodzie wraz z rodziną, czy samotnie, oferta 
akcesoriów pozwoli uczynić Suzuki Splash ideal-
nym kompanem i zainspiruje Cię do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań, jakie może przynieść Twój
styl życia. Zewnętrzne elementy dekoracyjne, 
funkcjonalne dodatki oraz wewnętrzne detale 
umożliwiają nadanie Suzuki Splash indywidualnego 
charakteru, czyniąc go miejskim, przyjaznym dla 
rodziny i przynoszącym radość dokładnie w takim 
stopniu, w jakim tego oczekujesz – i oczywiście 
ze wszystkimi zaletami, jakie niesie najwyższa 
jakość Suzuki. Dlatego jeżeli doceniasz idealne 
dopasowanie i niebanalne wzornictwo, najwyższy 
czas na podbój ulic miasta skrojonym na miarę 
Suzuki Splash!

Inspirujący

www.suzuki.pl
Niektóre ilustracje w niniejszej broszurze mogą przedstawiać wyposażenie specjalne i/lub dodatkowe. W celu 
zapoznania się z aktualną listą wyposażenia oraz cennikiem prosimy zwrócić się do autoryzowanego dealera Suzuki.
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Nadwozie

Spoiler tylny
przygotowany do lakierowania;

 zalecane polakierowanie w kolorze nadwozia,
 wyklucza zamontowanie osłon przeciwbłotnych

Nr ewid. 990E0-51K04-000

Spoiler dachowy
przygotowany do lakierowania;

 zalecane polakierowanie w kolorze nadwozia
Nr ewid. 990E0-51K05-000

Końcówka tłumika
tylko do wersji z silnikiem

 benzynowym 1.2 lub 1.3 Diesel (brak ilustr.),
wyklucza zamontowanie tylnego spoilera

Nr ewid. 00800-60912-K00

Spoiler boczny
przygotowany do lakierowania, 2 sztuki,

 zalecane polakierowanie w kolorze nadwozia,
 wyklucza zamontowanie osłon przeciwbłotnych

 Nr ewid. 990E0-51K03-000

Chromowane listwy drzwiowe
zestaw 12 sztuk

 Nr ewid. 990E0-51K37-000

Zadaj nieco miejskiego szyku.

Naklejka foliowa 
na drzwi bagażnika
czarna
Nr ewid. 990E0-51K39-000
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Spoiler przedni
przygotowany do lakierowania;

 zalecane polakierowanie
 w kolorze nadwozia

 Nr ewid. 990E0-51K02-000

Naklejka foliowa
 na przedni zderzak

czarna
Nr ewid. 990E0-51K38-000

Każde miasto jest niczym nieskrępowaną areną dla mody, w którą Splash 
ze swą miłą powierzchownością oraz gamą stylowych akcesoriów 
zewnętrznych doskonale się wpisuje. Od sportowych przednich, tylnych 
oraz bocznych spoilerów, po osłonę wlotu chłodnicy i naklejki ozdobne 
z motywem kropli: dodatki te pozwolą uwidocznić dynamiczną stronę 
samochodu oraz zadać świeżego szyku podczas eskapad wśród 
miejskich ostępów. Zatem, na co czekać? Przyodziej swojego Splasha, 
by wywrzeć wrażenie!

Sportowa osłona wlotu chłodnicy
górna część, wzór siatkowy, 
nieprzygotowana do lakierowania, 
czarna, możliwe polakierowanie 

Nr ewid. 990E0-51K00-000

Sportowa osłona wlotu chłodnicy
dolna część (z wlotami powietrza w zderzaku), 
wzór siatkowy, nieprzygotowana do lakierowania, 
czarna, możliwe polakierowanie
Nr ewid. 990E0-51K01-000
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Nadwozie
Zamiłowanie do detali.
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Naklejka foliowa na słupek drzwiowy
4 sztuki, turkusowe z motywem kropli
Nr ewid. 990E0-51K40-000

Naklejka foliowa na słupek drzwiowy
4 sztuki, czarne z motywem kropli (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K41-000

Naklejka foliowa na słupek drzwiowy
4 sztuki, srebrne z motywem kropli (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K42-000 

Listwa na drzwi bagażnika
turkusowa z motywem kropli
Nr ewid. 990E0-51K30-000

Listwa na drzwi bagażnika
chromowana
Nr ewid. 990E0-51K33-000

Nakładki na lusterka
srebrne z motywem kropli, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K35-000 

Nakładki na lusterka
turkusowe z motywem kropli, 
2 sztuki (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K34-000

Nakładki na lusterka
czarne z motywem kropli, 
2 sztuki (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K36-000

Ramka tylnej lampy
nieprzygotowana do lakierowania, 
zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990E0-51K29-000

Listwa na drzwi bagażnika
czarna z motywem kropli 
(brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K31-000

Listwa na drzwi bagażnika
srebrna z motywem kropli 
(brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K32-000
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Nadwozie
Więcej blasku.

Felga aluminiowa „Jupiter” 5 J x 14”
odpowiednia do opon radialnych 
165/70 R14 81T, mocowana 
fabrycznymi nakrętkami do kół

Nr ewid. 990E0-51K58-000 

Felga aluminiowa „Omega” 5,5 J x 15”
odpowiednia do opon radialnych 
185/60 R15 84H, mocowana 
fabrycznymi nakrętkami do kół

Nr ewid. 990E0-51K59-000

Przednie światła przeciwmgielne
Nr ewid. 990E0-51K62-000
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Nakrętki antykradzieżowe „SIMBOLZ”
z homologacją Thatcham

Nr ewid. 990E0-62J20-000

Chromowane osłony
do nakrętek „SIMBOLZ”

Nr ewid. 990E0-62J21-000

Nakrętki antykradzieżowe „BLOCKY”
nie są przeznaczone do wersji z silnikiem Diesla

Nr ewid. 990E0-62J19-000

Pragnąc ożywić swoje ulice większym blaskiem, zapewne miejska 
dżungla zażyczyłaby sobie wyposażenie Suzuki Splash w te 
fascynujące akcesoria. Niewątpliwie wybór spośród błyszczących 
felg ze stopu aluminium, nakrętek antykradzieżowych oraz 
chromowanych osłon nakrętek nie będzie łatwy. Ale jedno jest 
pewne – cokolwiek wybierzesz, Splash opromieni każde z tych 
akcesoriów niezbędną dozą stylowego blasku.
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Dostosowane do intensywnego stylu życia, jaki prowadzisz, akcesoria do 
wyposażenia wnętrza Suzuki Splash dodają niezbędnej swobody podróżom 
– szczególnie, gdy nie jedziesz sam. Praktyczny fotelik dla niemowląt, osłony 
przeciwsłoneczne czy opcjonalna chłodziarka zagwarantują, że podróż będzie 
bezpieczna, wygodna oraz przyjemna. A może chciałbyś podkreślić walory 
wnętrza Suzuki Splash? Wtedy sięgając po stylowe elementy ozdobne 
z motywem kropli bądź w tonacji połyskliwej czerni nadasz kabinie 
samochodu indywidualny wyraz.

Wnętrze
W otoczeniu prawdziwego piękna.
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Środkowy podłokietnik
z pojemnikiem na płyty CD w 
schowku (na ilustr. w modelu Swift)
Nr ewid. 990E0-51K27-000

Środkowy podłokietnik
ze schowkiem (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K28-000

Osłony przeciwsłoneczne na szyby
czarne, 3 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K10-000

Wykończenie deski rozdzielczej
turkusowe z motywem kropli
na środkową konsolę
Nr ewid. 990E0-51K48-000

Wykończenie deski rozdzielczej
niebieskie z motywem kropli 
(brak ilustr.)
na środkową konsolę
Nr ewid. 990E0-51K49-000

Wykończenie deski rozdzielczej
czarne z motywem kropli (brak ilustr.)
na środkową konsolę
Nr ewid. 990E0-51K50-000

Wykończenie deski rozdzielczej
połyskliwa czerń,
na środkową konsolę (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K51-000

Wieszak na ubrania
mocowany do zagłówka przedniego 
fotela, 1 sztuka (na ilustr. w modelu SX4)
Nr ewid. 990E0-79J89-000

Popielniczka
czarna (brak ilustr.)
Nr ewid. 89810-86G10-5PK

Pierścienie dekoracyjne na głośniki
zestaw 4 sztuk (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K56-000

Zapalniczka
Nr ewid. 99KIT-51K00-LIT
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Osłona dźwigni skrzyni biegów
skórzana, czarna, do wersji 
z mechaniczną skrzynią biegów, 
tylko w połączeniu z jedną 
z oferowanych gałek dźwigni 
skrzyni biegów

Nr ewid. 990E0-51K47-000

Gałka dźwigni skrzyni biegów 1

połączenie aluminium i skóry, 
wykończenie turkusowe 
z motywem kropli, do wersji 
z mechaniczną skrzynią biegów

Nr ewid. 990E0-51K43-000

Fotelik dziecięcy ISOFIX DuoPlus
Grupa G1, dla dzieci w wieku od 
8 miesięcy do 4 lat lub o masie 
ciała od 9 do 18 kg.
Fotelik wyposażony jest w pięcio-
punktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulowaną wysokością moco-
wania, zapewniające dziecku 
najlepszą ochronę. Mocowanie 
fotelika w gniazdach typu ISOFIX.
Fotelik spełnia wymogi 
normy ECE R44/04.
Nr ewid. 99000-990YA-020 

połączenie aluminium i skóry, 
wykończenie niebieskie 
z motywem kropli, do wersji 
z mechaniczną skrzynią biegów

Nr ewid. 990E0-51K45-000

połączenie aluminium i skóry, 
wykończenie czarne 
z motywem kropli, do wersji 
z mechaniczną skrzynią biegów

Nr ewid. 990E0-51K44-000

połączenie aluminium i skóry, 
wykończenie w połyskliwej czerni 
z motywem kropli, do wersji 
z mechaniczną skrzynią biegów

Nr ewid. 990E0-51K46-000

Fotelik dziecięcy „BABY SAFE”
Grupa wielkościowa 0+, dla dzieci 
o masie ciała poniżej około 13 kg 
i w wieku do 18 miesięcy (brak ilustr.).
Fotelik mocowany jest w pozycji tyłem do 
kierunku jazdy na miejscu obok kierowcy bądź 
na tylnym siedzeniu samochodu, wyposażony 
jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
zapewniając doskonałą ochronę także od 
strony boków. W zestawie dodatkowa podparcie 
dla dzieci w wieku poniżej 4 miesięcy. Dzięki 
specjalnej rączce fotelik może być także 
wykorzystywany poza samochodem.
Fotelik spełnia wymogi normy ECE R44/04.
Nr ewid. 990E0-59J14-000 

1 Tylko w połączeniu z osłoną dźwigni zmiany biegów 990E0-51K47-000.
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Wnętrze
Spraw sobie coś specjalnego.

Chłodziarka
pojemność 15 l (na ilustr. w modelu Jimny)
Nr ewid. 990E0-64J30-000

Chłodziarka
z mocowaniem ISOFIX, pojemność 21 l 
(na ilustr. w modelu SX4)
Nr ewid. 990E0-64J23-000

Osłony progów
srebrne z motywem kropli, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K57-000 

Osłony progów
turkusowe z motywem kropli, 
4 sztuki (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K52-000

Osłony progów
niebieskie z motywem kropli, 
4 sztuki (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K53-000

Osłony progów
połyskliwa czerń, 4 sztuki (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K54-000
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Wykładzina gumowa bagażnika
wodoszczelna (na ilustr. w modelu Swift)

Nr ewid. 990E0-51K23-000

Ochrona
Wykładzina tekstylna bagażnika

z logo, do wersji z fabrycznie
 zamontowanym pojemnikiem

pod podłogą
Nr ewid. 990E0-51K24-000

Wykładzina tekstylna bagażnika
z logo, do wersji bez fabrycznie

 zamontowanego pojemnika
 pod podłogą (brak ilustr.)

Nr ewid. 990E0-51K21-000

Dla Ciebie i dla rodziny.

Bezpieczeństwo i ochrona są zawsze najważniejsze – szczególnie w miejskiej 
dżungli. Dlatego warto wyposażyć Suzuki Splash w kilka akcesoriów, które 
zwiększą Twoje szanse w codziennych zmaganiach. Bez względu na to, czy 
szukasz ochrony przed stłuczkami – w postaci nakładek na zderzaki, listew 
bocznych lub czujników parkowania, czy po prostu potrzebujesz gumowych 
dywaników i czujnika deszczu jako sprzymierzeńców przy złej pogodzie: w 
naszej ofercie z pewnością znajdziesz idealne wyposażenie na każdy rodzaj 
wyzwania, z jakim planujesz się zmierzyć.
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Pokrowiec ochronny
do przewożenia psa na tylnym

 siedzeniu (na ilustr. w modelu SX4)

Nr ewid. 990E0-79J44-000

Ultradźwiękowe czujniki parkowania
SR2 RtG – 2 sensorowy czujnik parkowania 
na tył z ramką pod tablicę rejestracyjną, 
nie wymaga lakierowania, łatwy i szybki 
montaż. Produkt „Meta System”, 
zalecany przez Suzuki.

Avtive Park 4 - 4 sensorowy czujnik 
parkowania na tył, montaż czujek 
poprzez wiercenie w zderzaku, 
zalecane lakierowanie w kolorze 
nadwozia. Produkt „Meta System”, 
zalecany przez Suzuki.

4 sensorowy czujnik parkowania na tył, 
montaż czujek poprzez wiercenie 
w zderzaku, zalecane lakierowanie 
w kolorze nadwozia. Produkt „Cobra”, 
zalecany przez Suzuki.
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Nr ewid. SMP-PD-M10
Nr ewid. SMP-PD-M12

Nr ewid. SMP-PD-C13



Ochrona

Listwy boczne
z nakładką końcową z logo Splash, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K09-000 
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Osłony przeciwbłotne 1

sztywne, przednie, możliwe polakiero-
wanie w kolorze nadwozia (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K07-000 

Osłony przeciwbłotne 1

sztywne, tylne, możliwe polakierowanie w 
kolorze nadwozia (na ilustr. w modelu Swift)
Nr ewid. 990E0-51K08-000 

Osłony przeciwbłotne 1

elastyczne, przednie (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K25-000 

Osłony przeciwbłotne 1

elastyczne, tylne (na ilustr. w modelu Swift)
Nr ewid. 990E0-51K26-000

Nakładki ochronne na naroża zderzaków
komplet na przedni i tylny zderzak, 
3 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K06-000 

Nakładka ochronna na zderzak
czarna (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K17-000

Nakładka ochronna na zderzak
przezroczysta
Nr ewid. 990E0-51K16-001 

1 Wyklucza zamontowanie spojlera bocznego i tylnego.
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Owiewki
na szyby przednie, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K12-000 

Czujnik deszczu
w pełni automatycznie

 kontrolujący pracę wycieraczek
 przedniej szyby – od idealnie

 dobranej pracy przerywanej, po
 pierwszy zakres pracy ciągłej

 (na ilustr. w modelu Jimny)
W przygotowaniu.

Bliższych informacji udzieli
 autoryzowana stacja dealerska.

Owiewki
na szyby tylne, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K13-000

Dywaniki gumowe 
z wysokimi obrzeżami
2 sztuki, przednie
Nr ewid. 990E0-51K14-000

Dywaniki gumowe 
z wysokimi obrzeżami
2 sztuki, tylne (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-51K15-000

Dywaniki gumowe
ze specjalnym wzorem Suzuki 
na powierzchni, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K22-000

Komplet dywaników „Eco”
z wykładziny tekstylnej, z logo 
„Splash”, antracytowe, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-51K19-000

Komplet dywaników „DLX”
welurowe z logo „Splash”,
antracytowe, 4 sztuki, 
tylko do wersji z kierownicą 
po lewej stronie

Nr ewid. 990E0-51K20-000
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System alarmowy
do samochodów z fabrycznie 
zainstalowanym zdalnym 
sterowaniem centralnego zamka

System alarmowy 
Meta System HPB2
wykorzystujący fabryczny pilot, 
z czujnikami ultradźwiękowymi. 
Zalecany przez Suzuki.

System alarmowy 
Meta System HPA4
nie wykorzystuje pilota fabrycznego 
– sterowanie pilotami Meta System. 
Zalecany przez Suzuki.

W przygotowaniu. 
Bliższych informacji udzieli 
autoryzowana stacja dealerska.

Oleje silnikowe Shell  :1

Shell Helix ULTRA AX 5W-30
Nr ewid. 990E0-05WAX-001

Shell Helix PLUS 5W-40
Nr ewid. 990E0-05W40-001

Shell Helix SUPER 10W-40
Nr ewid. 990E0-10W40-001

1 W doborze właściwego oleju do silnika w Twoim samochodzie pomoże autoryzowana stacja obsługi Suzuki.

Suzuki zaleca oleje Shell

Zestaw ratunkowy
zgodny z normą DIN 13164, 
zawiera apteczkę pierwszej pomocy, 
kamizelkę odblaskową oraz trójkąt ostrzegawczy
Nr ewid. 990E0-65J79-000

Ponieważ wokół jest dżungla.

Turkusowy (Lagoon Turqouise)
Nr ewid. 99000-10415-ZKC 
Zielony (Splash Green)
Nr ewid. 99000-10415-ZJD 

Lakier zaprawkowy

Biały (Superior White)
Nr ewid. 99000-10315-26U
Jasnoczerwony (Bright Red)
Nr ewid. 99000-10315-ZCF

Lakier zaprawkowy

Srebrny metaliczny 
(Silky Silver Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCC 
Szary metaliczny 
(Galactic Gray Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCD
Czarny perlisto-metaliczny 
(Universe Black Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCE
Niebieski perlisto-metaliczny 
(Kashmir Blue Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCG 
Miedziany perlisto-metaliczny 
(Sunlight Copper Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZFS
Niebieski metaliczny
(Cat‘s Eye Blue Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCH 

Ochrona
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Nr ewid. SMP-PD-M03

Nr ewid. SMP-PD-M02



Poprzeczki bagażnika dachowego 1

owalne profile aluminiowe, ze szczeliną
Nr ewid. 990E0-51K18-000  

Uchwyt do nart „McKinley” 1, 2

na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe
Nr ewid. 99000-990YT-106 

Uchwyt do nart „Everest” 1, 2

na 6 par nart lub 4 deski snowboardowe 
(brak ilustr.)
Nr ewid. 99000-990YT-107 

Transport

Bagażnik dachowy „Excursion” 1, 2

do przewożenia bagażu na dachu, 
114 x 96 x 11 cm
Nr ewid. 99000-990YT-406 
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Uchwyt na rower „Baracuda” 1, 2

mocowanie uchwytu z prawej 
lub z lewej strony
(na ilustr. 2 zestawy)
Nr ewid. 99000-990YT-206 

Stelaż do transportu rowerów „Racer” 1, 2

do przewożenia rowerów 
ze zdjętym przednim kołem
Nr ewid. 99000-990YT-205

Stelaż do przewożenia przednich kół rowerowych 1

do zamocowania razem 
z 99000-990YT-205 (brak ilustr.)

Nr ewid. 990E0-62J69-000 

Poznaj najwyższej klasy pomocników.

Czy będzie to rodzinna flota rowerów, deska snowboardowa, czy cotygodniowe zakupy – Suzuki Splash 
jest idealnym partnerem również w kwestiach transportowych. Szeroka oferta bagażników dachowych 
oraz uchwytów i pojemników transportowych w połączeniu z niewiarygodną objętością 1050 litrów 
niczym nie zakłóconej przestrzeni bagażowej zapewnia pełnię możliwości, jakich potrzebujesz, by do 
maksimum realizować aktywny styl życia. A także może zainspirować do całkowitego zatracenia się 
w zakupowych szaleństwach.

Worek na poprzeczki 
bagażnika dachowego
czarny, z nadrukowanym 
dużym logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-79J91-000

Pojemnik dachowy „Camper” 1, 2

Pojemność 380 l,
150 x 90 x 35 cm
Nr ewid. 99000-990YT-507 

Pojemnik dachowy „Aspen” 1, 2

Pojemność 370 l,
223 x 56 x 35 cm (brak ilustr.)
Nr ewid. 99000-990YT-502 

1 Maks. obciążenie dachu: 35 kg
2 Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego 990E0-51K18-000.
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Hak holowniczy
stały, do wersji z silnikiem 1.2 l, 
instalacja elektryczna wymaga osobnego 
zamówienia (na ilustr. artykuł podobny)
Nr ewid. 990E0-51K61-000

Transport

Łącze przejściowe
do połączenia 
wtyczki 13-stykowej 
z gniazdem 7-stykowym
Nr ewid. 990E0-79J67-000

Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki 
7-stykowej z gniazdem 
13-stykowym (brak ilustr.)

Nr ewid. 990E0-62J41-000

Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy wynosi 200 kg. 
Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi samochodu.
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Uzupełnienie przestrzeni bagażowej.
Uzupełnienie gamy wygodnych akcesoriów do transportu na dachu 
samochodu oraz potężnej przestrzeni bagażowej. Stelaż do przewożenia 
sprzętu sportowego – takiego jak rowery i deski – z tyłu samochodu, czy 
też hak holowniczy rozszerzają możliwości transportowe. Splash oferuje 
szeroki wybór nieskomplikowanych sposobów zabrania ze sobą wszystkiego, 
co potrzebne, bez uszczerbku dla komfortu podróżnych. I bez kompromisów.

Stelaż do transportu rowerów „Vario”
na dwa rowery, konstrukcja aluminiowa, 
mocowanie wyłącznie na haku holowniczym
Nr ewid. 990E0-62J67-000

Dodatkowy uchwyt
na trzeci rower, konstrukcja aluminiowa, 
do zastosowania wyłącznie 
ze stelażem „Vario” (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-62J68-000 

Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 
13-stykowa z kierunkowskazami
Nr ewid. 990E0-51K65-000

Stelaż do transportu rowerów „Carac”
na dwa rowery, konstrukcja stalowa,

 mocowanie wyłącznie na haku holowniczym
Nr ewid. 990E0-62J66-000

Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 
7-stykowa z kierunkowskazami
Nr ewid. 990E0-51K64-000

Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 
7-stykowa bez kierunkowskazów
Nr ewid. 990E0-51K63-000
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Autoryzowany dealer Suzuki

Suzuki zaleca produkty

Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjal-
nie do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają takim 
samym wymogom kontroli jakości, jak samochody tej marki. 
Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria Suzuki 
poddane zostały testom dopuszczającym do stosowania 
w samochodach tej marki. Dołączono do nich stosowne 
instrukcje. Zainstalowanie akcesoriów innych producentów 
może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na para-
metry pojazdu i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeń-
stwa jazdy. Suzuki nie ponosi odpowiedzialności za straty 
spowodowane korzystaniem z akcesoriów nieoryginalnych.

Z chwilą publikacji niniejszej broszury wcześniejsze informacje 
stają się nieaktualne. Niektóre ilustracje zamieszczone w tej 
publikacji przedstawiają wyposażenie specjalne.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące i służą 
jedynie celom orientacyjnym. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2008 r.
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Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl




