Katalog
Akcesoriów
1

Zaskakująco pojemny. Oferujący masę miejsca w obszernej kabinie i dużym bagażniku.
Celerio, nowa gwiazda Suzuki, sprawi wielką niespodziankę osobom, które mają rozsądne
i praktyczne podejście do rzeczywistości. Przeznaczony dla tych, którzy mają dzieci,
przyjaciół, psa – albo po prostu – wiele zakupów do zrobienia. Dla tych, którzy wymagają
od samochodu wszystkiego. Bezpieczeństwa, niezawodności, atrakcyjności stylistycznej,
a przede wszystkim – niewielkiego zużycia paliwa. Witajcie w świecie Celerio.

A big
Wielka
surprise!
niespodzianka!
www.suzuki.pl
Niektóre ilustracje w niniejszej broszurze mogą przedstawiać wyposażenie specjalne lub dodatkowe. W celu zapoznania
się z aktualną listą wyposażenia oraz cennikiem, prosimy zwrócić się do autoryzowanego dealera Suzuki.

2

3

Pakiety

Pakiet Style
2 | Pakiet Style
Czy lubisz być szykowny? Jeśli pragniesz,
aby Twój Celerio miał bardziej elegancki
i sportowy wygląd – ten pakiet jest właśnie
dla Ciebie! Może być łączony z pakietem
Aero lub Cross.
Pakiet zawiera:
T ylny spoiler dachowy
Nr ewid. 990E0-84M05-000
T arcze koła ze stopu lekkiego „Mars”
Nr ewid. 43210-84MD0-0SP (4x)
N
 akrętki koła
Nr ewid. 09159-12L02-000 (16x)

Wartość dodana – w środku i od zewnątrz.
Bogate pakiety dla Twojego cudownego autka.

Oto imponujące pakiety dla Celerio. Stylowe, sportowe i praktyczne detale zaprojektowane
po to, aby jak najbardziej uszlachetnić sylwetkę Twojego samochodu.

Pakiet Cross

Nr ewid. 990E0-84MST-YLE

2

Pakiet Aero
3 | Pakiet Aero
Potrzebujesz auta o jeszcze bardziej
sportowym wyglądzie? Ten pakiet nada
wyczynowy rys Twojemu nowemu Celerio.
Pakiet zawiera:
P
 rzedni spoiler Aero
Nr ewid. 990N0-84M01-000
T ylny spoiler Aero
Nr ewid. 990N0-84M03-000
S
 poilery progowe Aero
Nr ewid. 990N0-84M02-000

1
1 | Pakiet Cross
Pakiet nadający Twojemu nowemu Celerio
styl turystyczny. Wygląda solidnie, a przy tym
pełni funkcję ochronną.
Pakiet zawiera:
P
 oszerzenia błotników
wraz ze spoilerami progowymi
Nr ewid. 990E0-84M10-000
L istwy boczne z czarnym
emblematem stylizacyjnym
Nr ewid. 990E0-84M08-BCR
K
 omplet dywaników „ECO”
Nr ewid. 75901-84M00-000 (LHD) /
Nr ewid. 75901-84M10-000 (RHD)

Nr ewid. 990E0-84M00-SPO

3

do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr ewid. 990E0-84CRO-LHD
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr ewid. 990E0-84CRO-RHD

4

5

Pakiety

Pakiet dla palących

Pakiet Basic

6 | Pakiet dla palących
Dbaj o świeżość we wnętrzu Twojego
auta i zaczerpnij trochę czystego powietrza!
To są odpowiednie akcesoria dla Ciebie.

4 | Pakiet Basic
Pożyteczny i niezbędny!
Prosty sposób na ułatwienie
sobie codziennego użytkowania
nowego Celerio.

Pakiet zawiera:
O
 wiewki przednie
Nr ewid. 990E0-84M24-000
O
 wiewki tylne
Nr ewid. 990E0-84M25-000
P
 opielniczkę
Nr ewid. 89810-86G10-5PK
Z apalniczkę
Nr ewid. 39400-59J00-000
F iltr kabinowy dezodoryzujący
Nr ewid. 99000-990M0-AF2
Nr ewid. 99KIT-84M00-SMO

Pakiet zawiera:
K
 omplet dywaników „ECO”
Nr ewid. 75901-84M00-000 (LHD) /
Nr ewid. 75901-84M10-000 (RHD)
O
 słony przeciwbłotne sztywne
Nr ewid. 72201-84M00-BLK
O
 wiewki przednie
Nr ewid. 990E0-84M24-000
O
 wiewki tylne
Nr ewid. 990E0-84M25-000
do wersji z kierownicą
po lewej stronie
Nr ewid. 99KIT-84M0L-BAS
do wersji z kierownicą
po prawej stronie
Nr ewid. 99KIT-84M0R-BAS
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Pakiet ochronny

Pakiet Active
5 | Pakiet Active1
Wszystkie akcesoria, potrzebne
do uprawiania aktywnego
wypoczynku, w jednym!

7 | Pakiet ochronny
Przydatny nie tylko w centrum miasta.
Te małe, praktyczne akcesoria
stanowią skuteczną ochronę
Twojego nowego Celerio.

Pakiet zawiera:
P
 oprzeczki bagażnika dachowego
Nr ewid. 78901-84M00-000
T orba na poprzeczki
bagażnika dachowego
Nr ewid. 990E0-79J91-000
G
 łęboka wykładzina bagażnika
Nr ewid. 990E0-84M15-000

Pakiet zawiera:
O
 słony naroży zderzaka
Nr ewid. 990E0-84M06-000
L istwy boczne z czarnym
emblematem Celerio
Nr ewid. 990E0-84M08-BCR
N
 aklejka ochronna zderzaka
tylnego, czarna
Nr ewid. 990E0-84M57-000

Nr ewid. 99KIT-84M00-ACT
5

6

7

1

Maksymalne obciążenie dachu: 35 kg.

Nr ewid. 99KIT-84M00-PRO

7

Nadwozie

To, co już jest wyjątkowe, uczynić czymś wyjątkowo osobistym.

Zwrotne, kompaktowe a zarazem pojemne miejskie auto krąży w ruchu ulicznym, pędzi po drogach
i autostradach. I jakkolwiek samo w sobie prezentuje się okazale, to dopiero drobne akcesoria – stylowe
detale – mogą je przeobrazić w Twój niepowtarzalny samochód.

4 |	Poszerzenia błotników
wraz ze spoilerami progowymi 2,3
czarne, zestaw na całe auto
Nr ewid. 990E0-84M10-000

1
4

1 | Poszerzenia błotników 2,3
czarne, zestaw na całe auto.
Nr ewid. 990E0-84M09-000

2 | Reflektory przeciwmgielne
w komplecie reflektory
oraz zestaw instalacyjny
z wiązkami i przełącznikiem

3 |	Żarówki 21W
do kierunkowskazów
z bezbarwnym kloszem
zestaw 2 żarówek
chromowanych 12V21W
(PY21W) do kierunkowskazów
z bezbarwnym kloszem
Nr ewid. 990E0-61M01-000

Nr ewid. 990E0-84M51-000
2

3

5
5 |	Listwa ozdobna drzwi bagażnika
chromowana
Nr ewid. 990E0-84M22-000

2

3

8

 ykluczony montaż z osłonami przeciwbłotnymi sztywnymi (Nr ewid. 72201-84M00-BLK) i z osłonami przeciwbłotnymi przednimi
W
elastycznymi (Nr ewid. 990E0-84M13-000) oraz z osłonami przeciwbłotnymi tylnymi elastycznymi (Nr ewid. 990E0-84M14-000).
Wykluczony montaż z przednim spoilerem (Nr ewid. 990N0-84M01-000), z tylnym spoilerem (Nr ewid. 990N0-84M03-000)
oraz spoilerami progowymi (Nr ewid. 990N0-84M02-000).

9

Nadwozie
Dobra prezencja na drodze.

10
10 |	Tarcza koła ze stopu
lekkiego „Mars” 9
czarna polerowana,
rozmiar 5J x 14",
do opon 165 / 65 R14,
do stosowania wyłącznie
z fabrycznymi nakrętkami
(Nr ewid. 09159-12L02-000
lub Nr ewid. 09159-12024-000)
Nr ewid. 43210-84MD0-0SP

6

7

6 | Przedni spoiler 4
powierzchnia zagruntowana,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia

7 | Tylny spoiler 4,5,7,8
powierzchnia zagruntowana,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990N0-84M01-000

Nr ewid. 990N0-84M03-000

13 |	Koło zapasowe
kompletne koło jako zamiennik
oryginalnego zestawu
naprawczego opony (brak ilustr.)

8

Nr ewid. 990E0-84M80-000
14 |	Nakrętki antykradzieżowe
„Sicustar”
4 sztuki, z atestem Thatcham

8 | Spoilery progowe 4,5,6
powierzchnia zagruntowana,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia, komplet
na lewą i prawą stronę

11

12

11 |	Tarcza koła ze stopu lekkiego
„Pluto” 9
srebrna, rozmiar 5J x 14", do
opon 165 / 65 R14, do stosowania
wyłącznie z fabrycznymi nakrętkami
( Nr ewid. 09159-12L02-000
lub Nr ewid. 09159-12024-000)

12 |	Tarcza koła ze stopu lekkiego
„Jupiter” 9
rozmiar 5J x 14", do opon 165 / 65
R14, do stosowania wyłącznie
z fabrycznymi nakrętkami
(Nr ewid. 09159-12L02-000
lub Nr ewid. 09159-12024-000)

Nr ewid. 43210-84MC0-0KS

Nr ewid. 990E0-51K58-001

Nr ewid. 990E0-59J47-000
15 |	Śruby antykradzieżowe
„Sicurit”
4 sztuki (brak ilustr.)

Nr ewid. 990N0-84M02-000

16 |	Komplet nakrętek na wentyle
z logo „S”
w komplecie 2 szt.

14 16

9 | Tylny spoiler dachowy
powierzchnia zagruntowana,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia

srebrne
Nr ewid. 43250-84M00-SET

Nr ewid. 990D0-19069-000

Nr ewid. 990E0-59J49-000
9

17 |	Kołpaki ozdobne
do felg stalowych 14”, komplet 4 szt.

17

Nr ewid. 990E0-84M05-000

Wykluczony
Wykluczony
6
Wykluczony
7
Wykluczony
8
Wykluczony
4
5

10

montaż
montaż
montaż
montaż
montaż

z
z
z
z
z

poszerzeniami błotników (Nr ewid. 990E0-84M09-000 / 990E0-84M10-000).
osłonami przeciwbłotnymi sztywnymi (Nr ewid. 72201-84M00-BLK).
osłonami przeciwbłotnymi przednimi elastycznymi (Nr ewid. 990E0-84M13-000).
osłonami przeciwbłotnymi tylnymi elastycznymi (Nr ewid. 990E0-84M14-000).
hakiem holowniczym (Nr ewid. 72901-84M00-000).

9

W razie konieczności należy zamówić oddzielnie po 4 nakrętki na 1 koło (Nr ewid. 09159-12L02-000 lub nr ewid. 09159-12024-000).
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Wnętrze
Walory wnętrza

Wnętrze Celerio również stanowi niespodziankę, odznaczając się ergonomią, przestronnością oraz
doskonałą jakością wykończenia. Dla tych, którzy mieliby chęć uczynić je nieco bardziej ekskluzywnym,
a przede wszystkim praktycznym, mamy szereg cennych i pożytecznych drobiazgów.

1
1 | Sportowe pedały
aluminiowe, wyłącznie do
wersji z manualną skrzynią
biegów i kierownicą po
lewej stronie
Nr ewid. 990E0-84M93-000

2 | Wieszak na ubrania
mocowany do zagłówka
przedniego fotela,
jedna sztuka
Nr ewid. 990E0-79J89-010
2

3+4
3 | Gałka dźwigni zmiany biegów
ze srebrnym szwem
Nr ewid. 990E0-61M36-000
4 | Skórzana osłona dźwigni zmiany biegów
ze srebrnym szwem
Nr ewid. 990E0-84M36-001

12

13

Wnętrze
5 –7
5 | Popielniczka
Nr ewid. 89810-86G10-5PK

6 | Zapalniczka
Nr ewid. 39400-59J00-000
7 | Zestaw dla palących
zawiera zapalniczkę i popielniczkę
Nr ewid. 990E0-84M00-LIG

10

11

10 |	Komplet dywaników „ECO”
z wykładziny tekstylnej,
antracytowe, z logo Celerio,
do wersji z manualną lub
automatyczną skrzynią biegów,
4 sztuki
do wersji z kierownicą
po lewej stronie
Nr ewid. 75901-84M00-000

12

11 | Komplet dywaników „DLX”
welurowe, antracytowe, z logo
Celerio, do wersji z manualną
lub automatyczną skrzynią
biegów, 4 sztuki
do wersji z kierownicą
po lewej stronie
Nr ewid. 75901-84M20-000

do wersji z kierownicą
po prawej stronie
(na ilustr. do wersji
z kierownicą po lewej stronie)
Nr ewid. 75901-84M10-000

8

Nr ewid. 990E0-64J23-000

do wersji z kierownicą
po lewej stronie
Nr ewid. 75901-84MB0-000
do wersji z kierownicą
po prawej stronie
Nr ewid. 75901-84MA0-000

9
8 | Chłodziarka
pojemność 21 l,
możliwość podłączenia
do gniazda 12V, mocowanie
w zaczepach ISOFIX

12 | Komplet dywaników gumowych
z logo Celerio, z podwyższoną
krawędzią, ułatwiającą utrzymanie
czystości wykładziny podłogowej,
do wersji z manualną
lub automatyczną skrzynią
biegów, 4 sztuki

13+14

13 | Nakładki osłonowe na progi
srebrne, z logo Celerio, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M30-000
13 | Naklejki ochronne na progi
z przezroczystej folii, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M30-001

9 | Chłodziarka
pojemność 15 l, możliwość
podłączenia do gniazda 12V
Nr ewid. 990E0-64J30-000

14

15

Wnętrze
Różnorodność rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
Celerio jest niczym źrenica Twego oka – choć niewielka z zewnątrz, ujawnia całe bogactwo Twojego
wnętrza. Gama akcesoriów służących bezpieczeństwu jazdy, zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb
najmłodszych pasażerów, obejmuje cztery rodzaje fotelików, przeznaczonych dla dzieci z różnych
grup wiekowych. Praktyczne mocowanie w zaczepach ISOFIX zapewnia szybki i prosty montaż
w samochodzie.

16

17

16 | Fotelik dziecięcy „Kidfix”
Przeznaczony do bezpiecznego
przewożenia dzieci w grupie wiekowej
2 i 3, o masie ciała od ok. 15 do 36 kg.
Spełnia wymogi aktualnej normy ECE
R44/04, zapewniając optymalną ochronę
przed uderzeniami bocznymi. Doskonałe
mocowanie pasem trzypunktowym oraz
dodatkowo w gniazdach typu ISOFIX
zapewnia maksymalną stabilność
i bezpieczeństwo. Wysokość zagłówka jest
regulowana w zakresie 11 pozycji, a oparcie
ma możliwość ustawienia odpowiednio do
kąta pochylenia oparcia fotela samochodu.
Regulacja oparcia odbywa się za pomocą
dźwigni dostępnej przez otwór w pokryciu
siedziska. Pokrycie jest zdejmowane
i nadaje się do prania.
Nr ewid. 990E0-59J25-001

15 | Fotelik dziecięcy „Baby Safe Plus”
Fotelik dla dzieci w grupie 0+, niemowląt
o masie ciała do 13 kg i wieku 12-15
miesięcy. Atestowany i zgodny z wymogami
normy ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń
zabezpieczających dla dzieci w samochodzie.
Wyposażony jest w pięciopunktowe pasy
bezpieczeństwa z regulowaną wysokością
mocowania oraz zagłówek z regulacją
wysokości; głębokie, miękko wyściełane
boczne ścianki zapewniają optymalną
ochronę przed skutkami uderzeń bocznych.
Fotelik jest kompatybilny z podstawą Baby
SAFE ISOFIX Base i Baby Safe Belted Base,
a także z wózkami spacerowymi BRITAX;
kabłąk może być ustawiany w 3 położeniach
jedną ręką, pokrowiec można szybko
zdejmować – nadaje się do prania;
dodatkowy komfort zapewniają nakładki
w części piersiowej. Fotelika nie wolno
montować na przednim fotelu auta
wyposażonego w czołowe poduszki
powietrzne lub poduszka czołowa pasażera
musi zostać wyłączona w sposób zgodny
z instrukcją obsługi pojazdu.
Nr ewid. 990E0-59J37-001

15

18–21

17 | Fotelik dziecięcy „Duo Plus”
Fotelik dla dzieci w grupie 1, o masie ciała
od 9 do 18 kg lub w wieku od około 8 miesięcy
do 4 lat. Atestowany i zgodny z wymogami normy
ECE R 44/04, dotyczącej urządzeń zabezpieczających
dla dzieci w samochodzie. Mocowany
do zaczepów ISOFIX, zapewnia optymalną
ochronę przed skutkami zderzenia bocznego.
Unikalny mechanizm regulacji pochylenia oparcia
pozwala jednym ruchem zmieniać jego położenie
z pozycji pionowej, poprzez odchyloną,
po ustawienie do spania. Pięciopunktowe
pasy bezpieczeństwa z jednościągową regulacją,
miękkie wyprofilowania na wysokości barków
zmniejszają obciążenie szyi i głowy. Komfortowe
pokrycie tkaninowe można zdejmować w celu
wyprania. Fotelik ten może być także mocowany
w samochodzie niewyposażonym w zaczepy ISOFIX,
za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa.
Nr ewid. 990E0-59J56-000

Fotelik dziecięcy FAIR
Zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przewożenia dzieci
o masie ciała do 18 kg i odpowiednio w wieku od 0 do 4 lat. Spełnia
wymogi normy ECE R44/04. W połączeniu z platformą FAIR fotelik
można montować na tylnych siedzeniach w różnych modelach aut.
Platformę FAIR należy zamawiać oddzielnie.
18 | Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy północnej10
dla krajów: S, FIN, DK, EST, LV, LT
Nr ewid. 990E0-68L01-003
19 | Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy wschodniej10
dla krajów: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY
Nr ewid. 990E0-68L01-001
20 | Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy środkowej10
dla krajów: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY
Nr ewid. 990E0-68L01-002
21 | Platforma FAIR
Umożliwia montaż fotelika FAIR w gniazdach systemu ISOFIX.
System wykorzystujący paltformę FAIR nadaje się do przewożenia
dzieci w wieku do 4 lat i o masie ciała nie większej niż 18 kg.
Platforma FAIR jest zgodna z normą ECE R44/04. Dostępne są
4 warianty mocowania, różniące się wymiarami, zapewniające
możliwość montażu fotelika w większości samochodów
występujących na rynku (A-B-C-D).
Nr ewid. 990E0-84M01-000

16

10

Tylko w połączeniu z platformą FAIR (Nr ewid. 990E0-84M01-000)
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Wnętrze
22

22 | Siatka boczna bagażnika
Nr ewid. 990E0-84M34-000

23

24
23 | Dywanik do bagażnika „ECO”
z wykładziny tekstylnej,
antracytowy, z logo Celerio
Nr ewid. 990E0-84M40-000

18

24 | Głęboka wykładzina bagażnika
w formie kuwety, wodoszczelna, pomaga
utrzymać bagażnik w czystości
Nr ewid. 990E0-84M15-000

19

Wnętrze

25

Jeszcze jedna oznaka luksusu – przestronny i pojemny bagażnik!

25 | Składana torba bagażowa
czarna, z logo Suzuki, dno z czterema stopkami
przeciwpoślizgowymi, regulowane paski zapewniają
łatwe i bezpieczne umocowanie w bagażniku.
Podwójnie składana, przybliżone wymiary
(po całkowitym rozłożeniu): wys. 300 mm /
szer. 640 mm / głęb. 360 mm /poj. 25-50 litrów
Nr ewid. 990F0-MLFB1-000

26

26 | Torba na kółkach
czarna, z logo Suzuki, wyposażona w cichobieżne kółka,
wysuwaną rączkę, regulowane paski zapewniające łatwe
i bezpieczne umocowanie w bagażniku. Mieści się
w bagażniku w pozycji pionowej, możliwość wydłużenia
o ok. 20 cm, przybliżone wymiary: wys. 420 mm /
szer. 340 mm / głęb. 200 mm / poj. 21-36 litrów
(wysokość po wydłużeniu: 620 mm)
Nr ewid. 990F0-MLRB1-000

27

27 | Torba termoizolacyjna
czarna, z logo Suzuki, regulowane paski zapewniają
łatwe i bezpieczne umocowanie w bagażniku, mieści się
w jednej z dwóch kieszeni składanej torby bagażowej,
przybliżone wymiary: wys. 380 mm / szer. 320 mm /
głęb. 210 mm / poj. 21 litrów
Nr ewid. 990F0-MLTB1-000

20

21

Ochrona
Akcesoria pomagające utrzymać wartość auta.

Celerio zapewnia swoim pasażerom poczucie bezpieczeństwa. Dzięki wszechstronnemu pakietowi
rozwiązań, takich jak ABS czy układ poduszek powietrznych, stanowi Twoją ochronę na drodze.
Ale kto ochroni Celerio? Zafunduj swojemu autu kilka specjalnych dodatków, aby jazda była jeszcze
bezpieczniejsza i bardziej atrakcyjna. Celerio z pewnością odwdzięczy Ci się długotrwałą przyjaźnią.

2
1 | Listwy boczne
komplet na lewą i prawą stronę,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia
ze srebrnym emblematem
z logo Celerio
Nr ewid. 990E0-84M08-SCR

2 | Owiewki
na szyby przednie, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M24-000
Owiewki
na szyby tylne, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M25-000

z czarnym emblematem
z logo Celerio
Nr ewid. 990E0-84M08-BCR

3 | Osłony naroży zderzaka11
na przedni i tylny zderzak,
4 sztuki, możliwość
polakierowania
w kolorze nadwozia
Nr ewid. 990E0-84M06-000

1

3

11
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Wykluczony montaż z tylnymi czujnikami parkowania
(Nr ewid. 990E0-68L53-020).
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Ochrona

4 | Osłony przeciwbłotne sztywne12
czarne, powierzchnia ziarnista,
możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia, 4 sztuki
Nr ewid. 72201-84M00-BLK
4

6
6 | Pokrowiec ochronny na tylne siedzenie
chroni tapicerkę tylnej kanapy
Nr ewid. 990E0-79J44-000

5
5 | Osłony przeciwbłotne przednie, elastyczne12
ze znakiem S, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M13-000
Osłony przeciwbłotne tylne, elastyczne12
ze znakiem S, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-84M14-000

7
7 | Naklejka ochronna zderzaka tylnego
chroni przed zarysowaniem powierzchnię
lakierowaną zderzaka

Wykluczony montaż z poszerzeniami błotników
(Nr ewid. 990E0-84M09-000 / 990E0-84M10-000),
z przednim spoilerem (Nr ewid. 990N0-84M01-000),
z tylnym spoilerem (Nr ewid. 990N0-84M03-000)
oraz spoilerami progowymi (Nr ewid. 990N0-84M02-000).

12
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czarna
Nr ewid. 990E0-84M57-000
przezroczysta (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-84M58-000
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Ochrona
Inteligentna ochrona.

8 | System alarmowy
do pojazdów z systemem
elektronicznego kluczyka,
tylko do wersji z kierownicą
po lewej stronie

8

9

13

13 | Ładowarka do akumulatora 12V
z funkcją testera, pozwala
w maksymalnym stopniu zachować
moc akumulatora i wydłużyć jego
żywotność
Nr ewid. 990E0-OPTIM-CAR

Nr ewid. 37194-84M00-000
9 | Czujnik deszczu
automatycznie kontrolujący
pracę wycieraczek przedniej
szyby – od idealnie dobranej
pracy przerywanej, po
pierwszy zakres pracy ciągłej
Nr ewid. 990E0-65J81-015
11
10 | Tylne czujniki parkowania13
z brzęczykiem piezoelektrycznym, możliwe polakierowanie,
układ 4-sensorowy

10

Nr ewid. 990E0-68L53-020

11 | Lakier zaprawkowy
niebieski perlisto-metaliczny
(Cerulean blue pearl metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZQE
żółty perlisto-metaliczny
(Sunshine yellow pearl metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZQF
różowy perlisto-metaliczny
(Raspberry pink pearl metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZQG
biały
(Snow white)
Nr ewid. 99000-10415-ZTR
biały (Superior white)
Nr ewid. 99000-10315-ZQH
srebrny metaliczny
(Star silver metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZTS
szary metaliczny
(Mineral grey metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZTU
czarny metaliczny
(Super black metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZTT

12

14
12 | Filtr kabinowy dezodoryzujący
zatrzymuje kurz, pyłki, piasek i drobiny
zanieczyszczeń, usuwa nieprzyjemne
zapachy z wnętrza i z zewnątrz auta
oraz inne zanieczyszczenia powietrza
Nr ewid. 99000-990M0-AF2

12 | Zestaw ratunkowy
zgodny z normą DIN 13164,
zawiera apteczkę pierwszej
pomocy, kamizelkę odblaskową
oraz trójkąt ostrzegawczy
990E0-61M79-000

czerwony perlisty
(Ablaze red pearl)
Nr ewid. 99000-10415-ZTW
Wykluczony montaż z osłonami naroży zderzaka
(Nr ewid. 990E0-84M06-000).

13 
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Transport

1 | Poprzeczki bagażnika dachowego1
rurowe profile aluminiowe
z rowkami typu T
Nr ewid. 78901-84M00-000
2 | Pojemnik dachowy „CERTO 460”1,14
srebrny metaliczny, z systemem
„MASTER-FIT” umożliwiającym szybkie
i wygodne mocowanie do poprzeczek
bagażnika dachowego, otwierany
obustronnie, zamykany, pojemność
440 l, wymiary 192 x 82 x 42 cm;
konieczność demontażu anteny

Dość miejsca, abyś żył pełnią życia.

Nr ewid. 990E0-59J43-000

Celerio zapewnia tak dużą przestrzeń bagażową, że możesz zapakować cały swój dobytek. Rowery,
narty, deski snowboardowe, czy cokolwiek innego, co potrzebujesz zabrać – Celerio poradzi sobie
z tym perfekcyjnie.

3 | Zestaw instalacyjny
do mocowania pojemnika dachowego
(Nr ewid. 990E0-59J43-000)
w rowkach typu T

1

Nr ewid. 990E0-59J43-001

2+3

4 |	Torba na poprzeczki
bagażnika dachowego
czarna, z dużym logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-79J91-000

4

5

6
5 | Uchwyt do nart „McKINLEY”14
na 4 pary nart lub 2 deski
snowboardowe, zamykany
Nr ewid. 99000-990YT-106

1
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6 | Uchwyt do nart „EVEREST”14
na 6 par nart lub 4 deski
snowboardowe, zamykany
Nr ewid. 99000-990YT-107

Maksymalne obciążenie dachu: 35 kg.
Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego (Nr ewid. 78901-84M00-000).

14
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7 | Uchwyt na rower „GIRO AF”1,14
do przewożenia kompletnego
roweru, zamykany

Transport

7

Nr ewid. 990E0-59J20-000

9–12
8 | Uchwyt na rower „GIRO SPEED”1,14
do przewożenia rowerów
ze zdemontowanym przednim
kołem, zamykany

8

Nr ewid. 990E0-59J21-000

9 | Hak holowniczy demontowalny15,16
wyłącznie do holowania przyczep,
niekompatybilny z platformami
nośnymi. Maksymalne obciążenie
pionowe: 40 kg. Instalację elektryczną
należy zamawiać oddzielnie
Nr ewid. 72901-84M00-000

13
10 | Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 7-stykowa,
z kierunkowskazami, wyłącznie
do wersji z kierownicą
po lewej stronie
Nr ewid. 990E0-84M64-000
11 | Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 13-stykowa,
z kierunkowskazami, wyłącznie
do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr ewid. 990E0-84M65-000
12 | Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 13-stykowa,
z kierunkowskazami, wyłącznie do
wersji z kierownicą po prawej stronie

14
13 | Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki
7-stykowej z gniazdem
13-stykowym
Nr ewid. 990E0-62J41-000

Nr ewid. 990E0-84M66-000
13 | Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki
13-stykowej z gniazdem
7-stykowym
Nr ewid. 990E0-79J67-000

1
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Maksymalne obciążenie dachu: 35 kg.
Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego (Nr ewid. 78901-84M00-000).

14

15
16

Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu maksymalną dopuszczalną masę holowanej przyczepy.
Wykluczony montaż z tylnym spoilerem (Nr ewid. 990N0-84M02-000).
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Audio i

nawigacja
Prowadzi Cię do celu.
I dobrze brzmi.
Celerio może szczycić się sukcesem również jeśli chodzi o wyposażenie w audio i nawigację.
Prezentowane rozwiązania w zakresie nawigacji, rozrywki i komunikacji wyróżniają się estetyką,
bogactwem brzmienia i niezawodnością w prowadzeniu do celu podróży.

1 |	Kenwood DNX4250BT
		 Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji
Garmin z mapą całej Europy, zestawem głośnomówiącym
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC.
Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą
ekranu dotykowego. Nieruchomy ekranem 6,1” VGA TFT.
Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.
Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Preinstalowana szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin City
Navigator NT 2014. Polski lektor. Funkcja przełączania ekranów –
pierwszoplanowy/drugoplanowy. Funkcja PIP obraz w obrazie.
Asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny
i automatyczny). EcoRoute. Zgodność z systemem EGNOS.
Komputer podróży. Garmin Smartphone link. Slot kart SD
dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/Nawigacja/USB/iPod/App.
• Sterowanie ekran dotykowym lub klawiszami
i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW,
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2
Video, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC,
WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
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• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla
KCA-iP202 dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki,
wideo i okładek płyt.
Funkcje audio/wideo
		Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 3 pasmowy
Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne źródło
z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 2V
wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 wyjście RCA AV, 1 wejście
RCA AV, 1 wejście Video do kamery cofania, 1 złącze USB.
Funkcje Bluetooth*
		Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak: automatyczne
odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy
wychodzące i przychodzące.
Profil A2DP, Obsługa głosowa. Ponadto zapewnia wyświetlanie:
statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii.
*w zależności od modelu telefonu
SMP-PD-KDNX4250BT
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Akcesoria Kenwood
1 |	Kenwood adaptery do iPod*, iPhone*
Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie
iPod*, iPhone* serii 3 i 4 (audio, video).
Part No. SMP-PD-KIP202
Adapter umożliwiający bezpośrednie
sterowanie iPod*, iPhone* serii 3 i 4 (audio).
Part No. SMP-PD-KIP102

1

2

Adapter umożliwiający bezpośrednie
sterowanie iPod* audio złącze Lightning
do iPhone* 5 i 5S.
Part No. SMP-PD-KIP103
2 |	Kamery cofania
Kamera cofania z IR SRC01
(umożliwia uzyskanie obrazu
z tyłu pojazdu również w nocy).
Part No. SMP-PD-RVC1

2 |	Kenwood DNX5250BT
		 Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji
Garmin z mapą całej Europy, zestawem głośnomówiącym
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC.
Menu w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu
dotykowego. Zdejmowany panel z nieruchomym ekranem
6,1” WVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych map.
Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu.
Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Preinstalowana szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin
City Navigator NT 2014. Polski lektor. Funkcja przełączania
ekranów – pierwszoplanowy/drugoplanowy. Funkcja PIP obraz
w obrazie. Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja
Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). EcoRoute.
Zgodność z systemem EGNOS. Komputer podróży. Garmin
Smartphone link.
• Zdejmowany nieruchomy panel z ekranem.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App.
• Sterowanie ekran dotykowym lub z panela z klawiszami
i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW,
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2
Video, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA,
AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.

Kolorowa kamera cofania z RVC1.
Part No. SMP-PD-KIP102

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla
KCA-iP202 dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki,
wideo i okładek płyt. Wejście Aux/AV na panelu czołowym.
Funkcje audio/wideo

3

4

Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. 3 pasmowy
Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne źródło
z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 2V
wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 wyjście RCA AV, 1 wejścia
RCA AV na panelu czołowym, 1 wejście RCA Video do kamery
cofania, 1 złącze USB.

Kamera cofania Kenwood CMOS220.
Part No. SMP-PD-KCMOS220
3 |	Antena samochodowa
Antena samochodowa wewnętrzna DAB
do Stacji Multimedialnych i odbiorników 		
radiowych z tunerem DAB.
Part No. SMP-PD-DABANTENA

Funkcje Bluetooth*

4 |	Kabele HDMI i MHL

Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak:
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna,
rozmowy wychodzące i przychodzące. Ponadto zapewnia
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii.
ozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie
A2DP w głośnikach samochodu. Aha radio link dla telefonów
z systemem Android.

5

Kabel HDMI umożliwiający wyświetlanie ekranu
telefonu z systemem iOS na ekranach stacji
DNX4250/5250/7250DAB.
Part No. SMP-PD-HD100
Kabel MHL umożliwiający wyświetlanie ekranu
telefonu z systemem Android na ekranach stacji
DNX4250/5250/7250DAB oraz uruchomienie
aplikacji w technologii MHL (dla kompatybilnych
telefonów).
Part No. SMP-PD-MH100

*w zależności od modelu telefonu
SMP-PD-KDNX5250BT

5 |	Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Part No. SMP-PD-KDVBT2
6 | System parkowania tył z kamerą cofania
6

Part No. SMP-PD-KPTSV

* tabela kompatybilności
http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/index.php?lang=english
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Nawigacja Garmin
1

4 |	Nuvi 2589 LM, Nuvi 2689 LM
Nawigacje Serii Advanced 2014 posiadają nowe szklane multidotykowe wyświetlacze w dwu rozmiarach 5" i 6".
Nowością jest również nowa aplikacja FOURSQUARE pozwalająca na znajdowanie nowych restauracji, sklepów etc.
Wybrane funkcje:
Szczegółowe mapy 45 krajów Europy z bezpłatną, bezterminową¹ subskrypcją aktualizacji,
Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice,
D
 armowa bezterminowa² subskrypcja alertów
o utrudnieniach drogowych,
B
 luetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność
z aplikacją Smartphone Link,
Aktywny asystent pasa ruchu.

1 |	NUVI 3490LMT
Nawigacja przenośna z panoramicznym wielodotykowym ekranem 4.3” wykonanym ze
szkła. Ma tylko 8,95 mm grubości. Waży 113,4 grama. Fabrycznie zainstalowane mapy 45
krajów Europy z bezterminową aktualizacją. Komputer pokładowy. Menu i komunikaty
głosowe w języku polskim. Bezprzewodowa technologia Bluetooth® - umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS bez użycia
rąk lub podpięcie modułu ecoRoute HD. RDS/TMC – Odbiornik komunikatów drogowych
z dożywotnią subskrypcją informacji o utrudnieniach drogowych (działa w Europie
i Polsce). Funkcja Gdzie jestem?, nawigacja do zdjęć, ecoRoute™ - obliczanie trasy
najefektywniejszej pod względem zużycia paliwa. Zaawansowane planowanie trasy przez
wiele punktów. Opcja nawigacji pieszej, Dodatkowe funkcje: przelicznik jednostek miar
i walut, kalkulator, budzik, funkcja czas na świecie, przewodnik językowy, odtwarzacz
książek audio. Etui skórzane w komplecie.

4

Nuvi 2589 LM wyswietlacz 5"
Part No. SMP-PD-GAR2589
Nuvi 2689 LM wyswietlacz 6"
Part No. SMP-PD-GAR2689

Part No. SMP-PD-010-00009-02
Nuvi 3597LMT, Nuvi 2497LM, Nuvi 2589LM, Nuvi 2689LM
Wyraźny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
Urządzenie nüvi 3597LMT, nuvi 2589LM ma 5-calowy (2689LM 6“) „szklany” wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
i wytrzymałości z funkcją zoomu przez rozciąganie, dzięki czemu można dokładnie przyjrzeć się wszelkim informacjom wyświetlanym
na ekranie. Ekran działa w dwóch położeniach, zatem można ustawić go poziomo lub pionowo, a obraz automatycznie dostosuje
się do wybranego położenia. Urządzenie serii Advanced 2497LM posiada jasny ekran TFT działające w dwóch położeniach.
Szczegółowe mapy z bezpłatnymi aktualizacjami
Urządzenia mają fabrycznie załadowane szczegółowe mapy 45 krajów Europy. Dzięki bezpłatnym i bezterminowym¹ aktualizacjom
map twoje trasy na pewno będą uwzględniały najbardziej aktualne mapy, punkty szczególne oraz dane nawigacyjne. Nowe mapy
są dostępne do pobrania bez żadnych opłat do 4 razy w roku przez cały okres użytkowania urządzenia.
Technologia Garmin Real Directions™ z funkcją Garmin Real Voice™
Urządzenia zapewniają nowy wymiar „szczegółowych, wymawianych wskazówek” dzięki funkcji Garmin Real Directions,
czyli łatwym w zrozumieniu wskazówkom dojazdu, które prowadzą niczym przyjaciel, wykorzystując rozpoznawalne punkty
orientacyjne, budynki i sygnalizację świetlną. Koniec ze stresem podczas prób odczytania nazw ulic. Garmin Real Voice jest
zaawansowaną technologią generowania mowy, która brzmi bardziej naturalnie i przyjemnie. Garmin Real Directions
i Garmin Real Voice są funkcjami, które są dostępne wyłącznie w naszych urządzeniach nawigacyjnych GPS.

2
2 |	Nuvi 3597LMT
Seria Prestige - najlepsza nawigacja Garmin
Działający w dwóch położeniach, 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z funkcją zoomu przez rozciąganie
Szczegółowe mapy 45 krajów Europy z bezpłatną, bezterminową¹ subskrypcją aktualizacji
Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice
Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów o utrudnieniach drogowych
Bluetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link

5

5 |	Dash Cam 20
Rejestrator jazdy HD z GPS, czujnikiem przeciążeń i bazą
fotoradarów. Korzystając z aplikacji na komputer PC do obsługi
rejestratora można ogladając film i widzieć zmianę pozycji na
mapie. Ponadto w razie kolizji otrzymać wykres przeciażeń,
dokładny czas i miejsce zdarzenia.
(karta microSD 4GB w komplecie)

Part No. SMP-PD-GAR3597

Part No. SMP-PD-GARREJEST
3 |	Nuvi 2497LM
Seria Advanced to kompletne rozwiązanie oferujące zaawansowane funkcje
nawigacji oraz cenne narzędzia umożliwiające bezpieczniejsze, szybsze
i bezstresowe podróżowanie. Wyświetlacz o przekątnej 4,3” .

Akcesoria Garmin
1 |	Uchwyt do nawigacji przenośnych

Wybrane funkcje:
Szczegółowe mapy Europy 45 krajów z bezpłatną, bezterminową¹
subskrypcją aktualizacji,
Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice,
Bluetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link.

Zestaw montażowy zastępujący
przyssawkę do szyby i przewód zasilania
z gniazda akcesoryjnego. Kompatybilny
z wszystkimi nawigacjami przenośnymi
Garmin z oferty SMP.

Part No. SMP-PD-GAR2497

Umieszczenie na lewym słupku pojazdu
zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
użytkowania nawigacji.

3
1
*1 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*2 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer
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Part No. SMP-PD-010-11271-03

*1 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*2 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer
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OCHRONA antykradzieżowa

Czujniki parkowania

Firma Semeco od 15 lat zajmuje się profesjonalnymi systemami do zabezpieczeń
samochodów. Jako wyłączny dystrybutor marek Cobra, MetaSystem oraz Steelmate
świadczymy pełna obsługę serwisową zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
Nasi dostawcy to czołowi światowi producenci urządzeń służących Państwa bezpieczeństwu
i wygodzie. Rozwiązania zaproponowane przez nas pozwalają zyskać dodatkowe funkcje
z zachowaniem estetyki nadwozia i wnętrza kabiny.

Zabezpieczenia antykradzieżowe
1|E
 ASYCAN ANALOG
Autoalarm analogowy MetaSystem sterowany pilotem fabrycznym Suzuki, wyposażony
w syrenę cyfrową z własnym zasilaniem oraz wbudowane czujniki ultradźwiękowe (ruchu).

1

Part No. SMP-PD-SEM04
2|E
 ASYCAN DIGITAL
Autoalarm cyfrowy MetaSystem sterowany pilotem fabrycznym Suzuki, wyposażony w syrenę
cyfrową z własnym zasilaniem oraz wbudowane czujniki ultradźwiękowe (ruchu).
Dedykowany dla samochodów posiadających szynę CanBus.

1

1 |	Active Park
MetaSystem przygotowała szeroką
ofertę czujników parkowania z buzerem
zarówno wierconych 4-ro głowicowych
o wysokiej czułości Part No. SMPPD-SEM09, jak i 2-głowicowych
wbudowanych w tablice rejestracyjną.

Part No. SMP-PD-SEM03

Part No. SMP-PD-SEM07

3|A
 K4626
Autoalarm Cobra sterowany pilotem fabrycznym Suzuki, wyposażony w syrenę cyfrową
z własnym zasilaniem oraz czujniki ultradźwiękowe (ruchu).

3

Systemy telematyczne
Terminal telematyczny T.30 Meta Trak to produkt renomowanej firmy Meta System daje możliwość sprawdzania w każdej chwili
położenia oraz stanu pojazdu, wykorzystując dane (GPRS) przesyłane z satelity oraz dane z naziemnej telefonii komórkowej. Wszystko
dostępne przy pomocy mobilnej aplikacji (Android, iOS, Windows) lub poprzez platformę internetową. System oferuje możliwość
automatycznych powiadomień SVR, które w razie konieczności zaalarmują właściciela o ewentualnym zagrożeniu.

Monitoring Online w całej Europie przy pomocy bezpłatnej aplikacji mobilnej
w języku polskim (bez opłat roamingowych).
Rejestracja wypadku z protokołem zdarzeń dostępnym na życzenie.
Funkcja ochrony pojazdów SVR (Service Vehicle Recovery).
Rozbudowane funkcje raportów (dostępne w 17 językach)
i powiadomień użytkownika poprzez: SMS, e-mail lub Push Notification.
Bezprzewodowa komunikacja z akcesoryjnymi modułami pozwalaja na rozbudowę systemu
i dopasowanie całości do indywidualnych wymagań klienta, Wi-Meta.
Dostępne różne wersje abonamentów dotyczące zarówno czasu użytkowania jak i funkcjonalności.
Part No. SMP-PD-SEMT30B1
Part No. SMP-PD-SEMT30B3
Part No. SMP-PD-SEMT30M1
Part No. SMP-PD-SEMT30M3
Part No. SMP-PD-SEMT30T1
Part No. SMP-PD-SEMT30T3
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Part No. SMP-PD-SEC04 (przód)
Part No. SMP-PD-SEC05 (tył)

3 |	Czujniki parkowania serii 290
Uniwersalne, 4-ro głowicowe czujniki
parkowania z sygnalizacją dźwiękową
montowane w zderzaku. Możliwość
lakierowania w kolorze nadwozia.
Dostępne wersje na przód i tył
samochodu.
Part No. SMP-PD-SEC06 (przód)
Part No. SMP-PD-SEC07 (tył)

Czujniki parkowania STEELMATE to 4-ro głowicowe urządzenie wspomagające parkowanie tyłem lub - kompleksowo wspierające
parkowanie samochodu - 8-głowicowe (tył i przód pojazdu). Głowice można lakierować w kolorze nadwozia. Sygnalizacja dźwiękowa
(z regulacją głośności) lub głosowa o przeszkodzie z funkcją wyciszania radia podczas parkowania. Zakres pracy głowic od 1m
do 30 cm ÷10 cm zależności od modelu. System w pełni przystosowany do polskich warunków klimatycznych (-40°C, +80°C).
Do wyboru opcje z buzerem lub wyświetlaczem.

4|A
 K 4627
Autoalarm Cobra CAN/PLIP sterowany pilotami Suzuki, wodoszczelna syrena cyfrowa AS5362
z własnym zasilaniem, czujnik ultradźwiękowy, 1 karta kierowcy PROXY do autoryzacji
rozbrojenia, możliwość zaprogramowania pilota dodatkowego 8772.

Korzyści z zastosowania systemu Meta Trak:

2 |	Czujniki parkowania serii 390
Uniwersalne 4-ro głowicowe czujniki
parkowania z sygnalizacją dźwiękową
montowane w zderzaku z możliwością
lakierowania w kolorze nadwozia.
Sensory montowane wewnętrznie
o średnicy 17 mm. Dostępne wersje na
przód i tył samochodu.

Czujniki Steelmate to wysokiej klasy urządzenia dzięki zastosowaniu innowacyjnych
technologicznie rozwiązań oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych
(gładki plastik, aluminium) wychodzą naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom klienta.

Part No. SMP-PD-SEC01

Part No. SMP-PD-SEC03

3

2

4 |	Zestaw 4-ro głowicowych czujników parkowania na tył z buzerem.
Part No. SMP-PD-PTS400
5 |	Zestaw 4-ro głowicowych czujników parkowania na tył z wyświetlaczem LED
w aluminiowym wykończeniu. Part No. SMP-PD-PTS410M18
6 |	Zestaw 4-ro głowicowych czujników parkowania na tył z wyświetlaczem LED z cyfrową
prezentacją odległości i wymienną obudową zewnętrzną. Part No. SMP-PD-PTS400M8
7 |	Zestaw 8-głowicowych czujników parkowania na tył i przód z wyświetlaczami LED
z cyfrową prezentacją odległości i wymienną obudową zewnętrzna.
Part No. SMP-PD-PTS800M8-8
8 |	Zestaw 4-ro głowicowych czujników parkowania na tył z wyświetlaczem LCD
z cyfrową prezentacją odległości, w aluminiowej obudowie. Part No. SMP-PD-PTS400V4

4

9 |	Zestaw 4-ro głowicowych czujników parkowania na tył wraz z kamerą podwieszaną
lub wierconą oraz monitorem w aluminiowej obudowie. Part No. SMP-PD-PTSV404
10 |	Zestaw 8-głowicowych czujników parkowania na tył i przód, z wyświetlaczami LCD
z cyfrową prezentacją odległości, w aluminiowej obudowie. Part No. SMP-PD-PTS800V2
5

8

10

6
7

9
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie
do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają takim
samym wymaganiom 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 okolicznościach negatywny wpływ
na parametry pojazdu i w efekcie spowodować obniżenie
bezpieczeństwa 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.

Suzuki to więcej
niż samochód.

Samochody, motocykle i sprzęt
motorowodny – 100 lat innowacji.
Odwiedź naszą stronę przy pomocy kodu QR
i dowiedz się więcej o Suzuki – stylu życia.

Prosimy o upewnienie się, czy użytkowanie wybranych
akcesoriów Suzuki jest w pełni zgodne z obowiązującymi
w danym kraju przepisami prawa.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015 r.

Autoryzowany dealer Suzuki

SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z. O.O., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl
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