KATALOG
AKCESORIÓW
1

Uczyń ją
niepowtarzalną
2

Obejrzałeś ją, wybrałeś kolor, ale na tym nie koniec. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów
wnętrza i nadwozia, Vitara może odzwierciedlać Twoją osobowość. Z pewnością pokochasz
układ ALLGRIP 4WD a także układ reagowania przedkolizyjnego. Jednak zawsze można zrobić
więcej, aby stworzyć samochód wyjątkowy - Twoją osobistą Vitarę.

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.
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Personalizacja
Wzornictwo Dynamic w miejskim stylu
Pojazdy z napędem na cztery koła nie zamieszkują już wyłącznie terenów pustynnych
i górskich. Rozwiązania techniczne wykorzystywane do poprawy przyczepności
i poruszania się w trudnym terenie czynią z Vitary idealny samochód miejski. W związku
z tym przygotowaliśmy szereg akcesoriów i opcji nadających jej osobisty charakter,
dzięki czemu Vitara będzie naprawdę wyróżniała się w mieście.
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1 |	Wąskie obramowanie świateł do
jazdy dziennej
chromowane, 2 sztuki

2 |	Listwy boczne, wąskie
chromowane/czarne o ziarnistej fakturze,
komplet na lewą i prawą stronę

Nr kat. 990E0-54P10-CFB

1

Nr kat. 990E0-54P08-CSM

2

3
3 |	Tylny spoiler dachowy					
w kolorze czarnym, perlisto-metalicznym
(Cosmic Black Pearl Metallic) (ZCE)
	Nr kat. 990E0-54P05-ZCE
Brak ilustracji
	Tylny spoiler dachowy
w kolorze białym (Superior White) (26U)
Nr kat. 990E0-54P05-26U
	
w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic - ZQN)

w
 kolorze srebrnym, metalicznym (Silky
Silver Metallic 2) (ZCC)
Nr kat. 990E0-54P05-ZCC
 kolorze szarym, metalicznym (Galactic
w
Grey Metallic) (ZCD)
Nr kat. 990E0-54P05-ZCD
 kolorze białym, perłowym (Cool White
w
Pearl) (ZNL)
Nr kat. 990E0-54P05-ZNL

Nr kat. 990E0-54P05-ZQN
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1

1 |Duża przednia płyta ochronna
lakierowana w kolorze srebrnym i
czarnym, zastępuje element montowany
fabrycznie
Nr kat. 990E0-54P44-000

2| L
 istwy boczne, szerokie
czarne z ziarnistą fakturą, komplet na lewą
i prawą stronę, możliwość polakierowania
w kolorze nadwozia

3 |	Tylna płyta ochronna
lakierowana w kolorze srebrnym
i czarnym
Nr kat. 990E0-54P47-000

Nr kat. 990E0-54P07-000

3

2

5

4
4 |	Listwa ochronna krawędzi załadunkowej
czarna
wykonana z trwałego tworzywa
Nr kat. 990E0-54P51-000
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5 |	Szerokie obramowanie świateł do
jazdy dziennej
czarne z ziarnistą fakturą, 2 sztuki
Nr kat. 990E0-54P10-000

Personalizacja
Wzornictwo Outdoor w surowym stylu
Vitara narodziła się w głuszy. Tam nauczyła się trzymać drogi i radzić sobie ze wszystkim,
co przynosi natura. Nie zapomniała skąd pochodzi. Opcjonalne elementy surowego wzornictwa podkreślają jej terenowy rodowód, przyciągając jednocześnie wzrok ludzi w mieście.
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Personalizacja
Nie chodzi tylko o wyróżnianie się w tłumie, ale również o to, aby dopasować ją do
własnych upodobań. Szeroka gama akcesoriów przeznaczonych zarówno do stylizacji
wnętrza jak i nadwozia sprawi, że nie będzie dwóch takich samych Suzuki Vitara.

Nadwozie

1

2

Wersja w tonacji bieli1
1 |	Przednia krata wlotu powietrza
w kolorze białym
(Superior White) (26U)
Nr kat. 990E0-54P70-26U


2 	Element ozdobny błotnika
w kolorze białym
(Superior White) (26U)
	Nr kat. 990E0-54P71-26U

3

4

Wersja w kolorze czarnym1
3 |	Element ozdobny błotnika
w kolorze czarnym, perlisto-metalicznym (Cosmic Black
Pearl Metallic) (ZCE)
Nr kat. 990E0-54P71-ZCE
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4 |	Przednia krata wlotu powietrza
w kolorze czarnym, perlisto-metalicznym (Cosmic Black Pearl
Metallic) (ZCE)
Nr kat. 990E0-54P70-ZCE


1

Dotyczy wyłącznie wersji GL+ i GLX

Wnętrze

5 |	Wersja w kolorze czarnym

5

	Deska Rozdzielcza
2 elementy, w kolorze czarnym (Piano Black) (0CE)
	do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-0CE
	do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-0CE
	
Zestaw ramek wylotów powietrza układu
nawiewu2
6 elementów, w kolorze czarnym (Piano Black)
(0CE)
Nr kat. 990E0-54P74-0CE

6

6 |	Wersja w kolorze pomarańczowym
	Deska Rozdzielcza
2 elementy, w kolorze pomarańczowym, metalicznym (Horizon Orange Metallic) (ZQP)
	do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-ZQP
	do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-ZQP

7 |	Emblemat ALLGRIP dla wersji z napędem 4WD mocowany do deski rozdzielczej w przypadku montażu
kolorowych elementów wykończenia

 estaw ramek wylotów powietrza układu
Z
nawiewu2
6 elementów, w kolorze pomarańczowym, metalicznym (Horizon Orange Metallic) (ZQP)
Nr kat. 990E0-54P74-ZQP

7
8

Nr kat. 990E0-54P79-GRP

8 |	Wersja w kolorze turkusowym
	Deska Rozdzielcza
2 elementy, w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic - ZQN)
	do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-ZQN
	do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-ZQN
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Zestaw ramek wylotów powietrza układu
nawiewu2
6 elementów, w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic - ZQN)
Nr kat. 990E0-54P74-ZQN
9 |	Wersja w kolorze białym
	Deska Rozdzielcza
2 elementy, w kolorze białym (Superior White)
(26U)
	do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-26U
	do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-26U

Zegar wewnętrzny
9

9 |	Zegar ze wzorem włókien
węglowych
bez ramki ozdobnej kratki nawiewu powietrza
	Nr kat. 99000-99053-CL1

Zestaw ramek wylotów powietrza układu nawiewu2
	
6 elementów, w kolorze białym (Superior White) (26U)
Nr kat. 990E0-54P74-26U
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10 | Z
 egar Kanji
bez ramki ozdobnej kratki nawiewu powietrza
Nr kat. 99000-99053-CL2
z ramką ozdobną kratki nawiewu powietrza
Nr kat. 99000-99053RCL2

	
z ramką ozdobną kratki nawiewu powietrza
	Nr kat. 99000-99053RCL1
2

W zestawie znajduje się pięć ramek wylotów powietrza i jedna ramka zegara
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Nadwozie
Vitara wspaniale wygląda i ma wyraźne linie nadwozia. Można jednak dodatkowo
podkreślić jej wygląd za pomocą stylowych przednich i tylnych płyt ochronnych oraz
spoilera dachowego.

1 |	Tylna płyta ochronna
lakierowana w kolorze srebrnym
i czarnym, zastępuje element
montowany fabrycznie
Nr kat. 990E0-54P47-000
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1

2

3

2 |	Tylny spoiler dachowy
w kolorze czarnym, perlisto-metalicznym (Cosmic
Black Pearl Metallic) (ZCE)
	
Nr kat. 990E0-54P05-ZCE
3 |	Tylny spoiler dachowy
w kolorze białym (Superior White) (26U)
	
Nr kat. 990E0-54P05-26U

 kolorze srebrnym, metalicznym (Silky Silver Metallic 2)
w
(ZCC)
Nr kat. 990E0-54P05-ZCC
w kolorze szarym, metalicznym (Galactic Grey Metallic)
(ZCD)
Nr kat. 990E0-54P05-ZCD
w kolorze białym, perłowym (Cool White Pearl) (ZNL)

Brak ilustracji

Nr kat. 990E0-54P05-ZNL

	
w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic) (ZQN)
Nr kat. 990E0-54P05-ZQN

 owierzchnia zagruntowana, możliwość polakierowania
p
w kolorze nadwozia
Nr kat. 990E0-54P05-000

4 |	Duża przednia płyta ochronna
lakierowana w kolorze srebrnym i czarnym, zastępuje
element montowany fabrycznie

5 |	Mała przednia płyta ochronna
lakierowana w kolorze srebrnym

Nr kat. 990E0-54P44-000

Nr kat. 990E0-54P45-000

4

5

6 |	Poszerzenia błotników
czarne z ziarnistą fakturą,
zestaw na całe auto
Nr kat. 990E0-54P09-000

6
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7 |	Obramowanie lampy tylnej
chromowane, 4 sztuki

7

Nr kat. 990E0-54P28-CTB

8 |	Listwa ozdobna drzwi bagażnika
chromowana
Nr kat. 990E0-54P22-000

8

9
9 |	Nakładki klamek drzwi
chromowane, komplet na klamki czterech
drzwi, tylko do wersji z systemem
elektronicznego kluczyka
Nr kat. 990E0-61M44-000
	Nakładka klamki drzwi
chromowane, komplet na klamki czterech
drzwi, do wersji bez systemu elektronicznego
kluczyka
Nr kat. 990E0-61M45-000
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Nadwozie
11 |	Wąskie obramowanie świateł do jazdy dziennej
chromowane, 2 sztuki

10 |	Szerokie obramowanie świateł do jazdy dziennej
czarne z ziarnistą fakturą, 2 sztuki

Nr kat. 990E0-54P10-CFB

	Nr kat. 990E0-54P10-000

10

11

12

12 |	Zestaw dekoracyjny “Giraffe”
czarne zdobienie słupka przedniego,
tylnego i bocznej krawędzi dachu
Nr kat. 990E0-54P95-000

14 |	Diodowe oświetlenie asekuracyjne
po otworzeniu przednich drzwi obszar
wokół nich zostaje oświetlony
Nr kat. 99000-990B4-132

13

14

13 |	Żarówki do kierunkowskazów
z bezbarwnym kloszem
zestaw 2 żarówek chromowanych
12V21W (PY21W) do kierunkowskazów
z bezbarwnym kloszem
Nr kat. 990E0-61M01-000
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Nadwozie
Nic tak nie wpływa na wygląd Vitary jak koła. Część użytkowników wybiera tarcze
ze stopu aluminium, niektórzy czarne, inni polerowane a jeszcze inni matowe.
Bez względu na wybór, mamy koła dla każdego użytkownika - i fantastyczny
samochód, który będzie na nich jeździł.
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15 | Felga ze stopu lekkiego 		
„Mojave”
	
6,5 J x 17” do opon 215/55 R17,
w komplecie osłona piasty
z logo Suzuki,
homologacja ECE-R 124
czarna polerowana
Nr kat. 43210-54PU0-0SP
	srebrna
Nr kat. 43210-54PS0-0KS

16 |	Felga ze stopu lekkiego
„Gobi”
6,5 J x 16” do opon 215/60
R16, w komplecie osłona
piasty z logo Suzuki,
homologacja ECE-R 124

16

czarna polerowana
	Nr kat.43210-54PR0-0SP
	
srebrna
Nr kat. 43210-54PQ0-0KS

17

17 |	Felga ze stopu lekkiego „Misti”
6,5 J x 17” do opon 215/55 R17,
w komplecie osłona piasty z logo
Suzuki,
homologacja ECE-R 124
	srebrna
Nr kat. 990E0-61M75-002
	
czarna matowa
Nr kat. 990E0-61M76-002
czarna polerowana
Nr kat. 990E0-61M78-002
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19 |	Nakrętki antykradzieżowe „Sicustar”
4 sztuki z atestem Thatcham
Nr kat. 990E0-59J46-000
	
Śruby antykradzieżowe „Sicurit”
4 sztuki (brak illustr.)
Nr kat. 990E0-59J48-000

18
18 |	Kołpaki ozdobne 16“
srebrne, 4 sztuki

20

20 |	Komplet nakrętek na wentyle z logo „S”
4 sztuki
Nr kat. 990E0-19069-SET

Nr kat. 990E0-54P00-27N

21 | Osłony nakrętek mocujących 			
obręcz koła
czarne, 5 sztuk - komplet na jedno 		
koło
Nr kat. 990E0-61M70-COV

21
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Wnętrze
Spędzisz dużo czasu prowadząc swoją Vitarę, więc wygląd jej wnętrza odgrywa ogromną rolę.
Kierownica, dźwignia zmiany biegów, pedały, deska rozdzielcza - wybór jest ogromny.

1 |	Oświetlenie wnętrza3
Oświetlenie podłogi
światło czerwone
	Nr kat. 99000-99080-C16
światło niebieskie
Nr kat. 99000-99080-C17

16

1

2

3

2 |	Deska Rozdzielcza
	
2 elementy, kolor czerwony (Bright Red
5) (ZCF)
do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-ZCF
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-ZCF
3 |	Zestaw ramek wylotów powietrza
układu nawiewu2
	
6 elementów, kolor czerwony (Bright
Red 5) (ZCF)
Nr kat. 990E0-54P74-ZCF

4 |	Deska Rozdzielcza
	
2 elementy, kolor beżowy metaliczny
(Savannah Ivory Metallic) (ZQQ)

4

5

do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P72-ZQQ
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P73-ZQQ
5 |	Zestaw ramek wylotów powietrza
układu nawiewu2
	
6 elementów, kolor beżowy metaliczny (Savannah Ivory Metallic) (ZQQ)
Nr kat. 990E0-54P74-ZQQ
6 |	Emblemat ALLGRIP dla wersji z napędem 4WD mocowany
do deski rozdzielczej w przypadku montażu kolorowych
elementów wykończenia

6
7

7 |	Wykończenie konsoli centralnej
w kolorze czerwonym (Bright Red 5)
(ZCF)

Nr kat. 990E0-54P79-GRP

10

	do wersji 4WD

do wersji 4WD

Nr kat. 990E0-54P78-ZCF

	Nr kat. 990E0-54P78-ZQQ

	
do wersji 2 WD

	
do wersji 2 WD

Nr kat. 990E0-54P77-ZCF

8

8|	Wykończenie konsoli centralnej
	w kolorze białym (Superior White)
(26U)

	Nr kat. 990E0-54P77-ZQQ

11

	do wersji 4WD
Nr kat. 990E0-54P78-26U

	Nr kat. 990E0-54P78-ZQP
	
do wersji 2 WD

Nr kat. 990E0-54P77-26U

9 |	Wykończenie konsoli centralnej
	w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic)
(ZQN)
do wersji 4WD
	Nr kat. 990E0-54P78-ZQN
	
do wersji 2 WD
	Nr kat. 990E0-54P77-ZQN

2
3

W zestawie znajduje się pięć ramek wylotów powietrza i jedna ramka zegara
Wyposażenie standardowe w wersji GL+ (bursztynowy) i GLX (biały)

11 |	Wykończenie konsoli centralnej
	w kolorze pomarańczowym metalicznym (Horizon Orange Metallic) (ZQP)
do wersji 4WD

do wersji 2WD

9

10 |	Wykończenie konsoli centralnej
w kolorze beżowym (Savannah Ivory Metallic)
(ZQQ)

	Nr kat. 990E0-54P77-ZQP

12

12 |	Wykończenie konsoli centralnej
	w kolorze czarnym (Piano Black)
(0CE)
do wersji 4WD
	Nr kat. 990E0-54P78-0CE
	
do wersji 2 WD
					
Nr kat. 990E0-54P77-0CE
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Wnętrze
13+14

13 |	Kierownica
sportowa kierownica wykończona skórą
w tonacji czerni z turkusowymi szwami
Nr kat. 990E0-54P91-TUR
14 |	Elementy ozdobne kierownicy
w kolorze turkusowym, metalicznym
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic) (ZQN)
Nr kat. 990E0-54P75-ZQN

15

16

15 |	Kierownica
sportowa kierownica
wykończona skórą w tonacji czerni ze szwami
w kolorze czerwonym

18 |	Kierownica
16 |	Kierownica
17 |	Kierownica
sportowa kierownica wysportowa kierownica wysportowa kierownica wykończona skórą w tonacji
kończona skórą w tonacji
kończona skórą w tonacji
czerni ze szwami w koloczerni ze szwami w koloczerni ze szwami w kolorze srebrnym
rze białym
rze pomarańczowym

	Nr kat.
990E0-54P91-RED

	Nr kat.
990E0-54P91-ORA

	Nr kat.
990E0-61M91-000

	Nr kat.
990E0-54P91-WHT

19 |	Elementy ozdobne kierownicy4
w kolorze czerwonym
(Bright Red 5) (ZCF)

20 |	Elementy ozdobne kierownicy4
w kolorze pomarańczowym, metalicznym (Horizon Orange Metallic) (ZQP)

21 |	Elementy ozdobne kierownicy4
w kolorze beżowym,
metalicznym (Savannah
Ivory Metallic) (ZQQ)

22 |	Elementy ozdobne kierownicy4
w kolorze białym
(Superior White) (26U)

23 |	Elementy ozdobne
kierownicy5
w kolorze czarnym
(Piano Black) (0CE)

	Nr kat.
990E0-54P75-ZQP

	Nr kat.
990E0-54P75-ZQQ

	Nr kat.
990E0-54P75-26U

	Nr kat.
990E0-54P75-0CE

20

21

22

23

	Nr kat.
990E0-54P75-ZCF

19

17

18

4

18

5

Na ilustracjach widoczne są elementy ozdobne kierownicy i kierownica dostępna opcjonalnie
Na ilustracjach widoczne są elementy ozdobne kierownicy i kierownica standardowa
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25 | Gałka dźwigni zmiany biegów
	
Czerwona, do wersji ze skrzynią
manualną i kierownicą po prawej
lub lewej stronie, z kolorowymi
szwami i wykończeniami
do wersji z 5-biegową manualną
skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-54P36-RED
do wersji z 6-biegową manualną
skrzynią biegów (brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-54P37-RED
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26 | Gałka dźwigni zmiany biegów
	
Pomarańczowa, do wersji ze skrzynią
manualną i kierownicą po prawej
lub lewej stronie, z kolorowymi
szwami i wykończeniami
do wersji z 5-biegową manualną
skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-54P36-ORA
do wersji z 6-biegową manualną
skrzynią biegów (brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-54P37-ORA

27

27 | Gałka dźwigni zmiany biegów
	
Srebrna, do wersji ze skrzynią
manualną i kierownicą po prawej
lub lewej stronie, z kolorowymi
szwami i wykończeniami
do wersji z 5-biegową manualną
skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-54P36-000
do wersji z 6-biegową manualną
skrzynią biegów (brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-54P37-000
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28 | Gałka dźwigni zmiany biegów
	
Srebrna, do wersji ze skrzynią
manualną i kierownicą po prawej
lub lewej stronie, z kolorowymi
szwami i wykończeniami
do wersji z 5-biegową manualną
skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-61M36-000
do wersji z 6-biegową manualną
skrzynią biegów (brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-61M37-000

24
24 | Gałka dźwigni zmiany biegów
	
Turkusowa, do wersji ze skrzynią manualną i kierownicą po
prawej lub lewej stronie, z kolorowymi szwami i wykończeniami
do wersji z 5-biegową manualną skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-54P36-TUR
do wersji z 6-biegową manualną skrzynią biegów (brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-54P37-TUR

29

30

31

32

29 |	Skórzana osłona dźwigni 30 |	Skórzana osłona dźwigni 31 |	Skórzana osłona dźwigni 32 |	Skórzana osłona dźwigni
zmiany biegów
zmiany biegów
zmiany biegów
zmiany biegów
do wersji z kierownicą po
do wersji z kierownicą po
do wersji z kierownicą po
do wersji z kierownicą po prawej
prawej lub lewej stronie, ze
prawej lub lewej stronie, ze
prawej lub lewej stronie, ze
lub lewej stronie, ze szwami
szwami w kolorze srebrnym
szwami w kolorze turkusowym
szwami w kolorze czerwonym
w kolorze pomarańczowym
do wersji z 5-biegową mado wersji z 5-biegową manudo wersji z 5-biegową manudo wersji z 5-biegową manualną
nualną skrzynią biegów
alną skrzynią biegów
alną skrzynią biegów
skrzynią biegów
Nr kat. 990E0-54P38-000
Nr kat. 990E0-54P38-TUR
Nr kat. 990E0-54P38-RED
Nr kat. 990E0-54P38-ORA
do wersji z 6-biegową mado wersji z 6-biegową mado wersji z 6-biegową manudo wersji z 6-biegową manualną
nualną skrzynią biegów
nualną skrzynią biegów (brak
alną skrzynią biegów
skrzynią biegów
(brak ilustr.)
ilustr.)
(brak ilustr.)
(brak ilustr.)
Nr kat. 990E0-54P39-000
Nr kat. 990E0-54P39-TUR
Nr kat. 990E0-54P39-RED
Nr kat. 990E0-54P39-ORA
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Wnętrze
33 |	Sportowe
	
z				
estaw zawiera oparcie dla stopy,
33 | pedały ze stopu
aluminium
dla
z kierownicą po
				
ewid. 990E0-54P93-000
Nr pojazdów
zestaw
zawiera oparcie dla stopy
lewej stronie i automatyczną
				
w wersji
z kierownicą
pozelewej
Sportowe
pedały
stopu alu- skrzynią biegów (brak ilustracji)
				
stronie
i manualną skrzynią
minium
	
srebrne
biegów
zestaw zawiera oparcie dla stopy 				
	Nr
kat. 990E0-54P94-000
turkusowe
w wersji z kierownicą po lewej
	
srebrne
stronie i mechaniczną skrzynią
turkusowe
Nr kat.
990E0-54P93-000
biegów
				
	Nr kat. 990E0-54P94-TUR
turkusowe
				
pomarańczowe
Nr ewid. 990E0-54P93-TUR
				
Nr kat. 990E0-54P93-TUR
				
	Nr kat. 990E0-54P94-ORA
pomarańczowe
srebrne
czerwone
				
Nr kat. 990E0-54P93-ORA
				
Nr
kat. 990E0-54P94-RED
				pomarańczowe
czerwone

33

Nr kat. 990E0-54P93-RED

34 |	Komplet dywaników „ECO”
z wykładziny tekstylnej,
antracytowe, z kolorowym logo
Vitara i szwami, do wersji z
manualną lub automatyczną
skrzynią biegów,

tylko do wersji z kierownicą po lewej
stronie
srebrne
Nr kat. 75901-54P20-000
białe
Nr kat. 75901-54P20-WHT

34

20

czerwone

turkusowe

Nr kat. 75901-54P20-RED

Nr kat. 75901-54P20-TUR

pomarańczowe
Nr kat. 75901-54P20-ORA

35

35 |	Komplet dywaników „DLX”
welurowe, antracytowe, z kolorowym logo
Vitara i szwami, do wersji z manualną lub
automatyczną skrzynią biegów
srebrne
do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 75901-54P10-000

	
pomarańczowe
	
do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 75901-54P10-ORA
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 75901-54P00-ORA

 o wersji z kierownicą po lewej stronie
d
Nr kat. 75901-54P10-WHT
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 75901-54P00-WHT
	
turkusowe

do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 75901-54P00-000

36 |	Komplet dywaników gumowych
z podwyższoną krawędzią,
ułatwiającą utrzymanie czystości
wykładziny podłogowej, do wersji
z manualną lub automatyczną
skrzynią biegów, 4szt.;

	
białe

czerwone

do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 75901-54P10-TUR
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 75901-54P00-TUR

	do wersji z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 75901-54P10-RED
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 75901-54P00-RED

36

37

38

39

do wersji z kierownicą po lewej
stronie
Nr kat. 75901-54PB0-000
do wersji z kierownicą po prawej
stronie
Nr kat. 75901-54PA0-000
37 |	Środkowy podłokietnik
zapewnia większy komfort, wyposażony w schowek
	Nr kat. 990E0-54P35-000

38 |	Zestaw dla palących
zawiera zapalniczkę i popielniczkę
	Nr kat. 990E0-61M00-LIG

39 |	Siatka po stronie pasażera
	Nr kat. 990E0-54P34-002
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40 |	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.

40

	
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 kat. 990E0-59J37-001

41

41 |	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 nie wyposażonym w zaczepy ISOFIX, za pomocą
3-punktowych pasów bezpieczeństwa.
N
 r kat. 990E0-59J56-000
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42

42 |	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 kat. 990E0-59J25-001

43+44

43 |	Fotelik dziecięcy FAIR6
Zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przewożenia dzieci o masie
ciała do 18 kg i odpowiednio w wieku od 0 do 4 lat. Ten fotelik jest
dostępny w trzech różnych wersjach, które mają instrukcje obsługi w
róznych językach.
	
Atestowany i zgodny z wymogami normy ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń
zabezpieczających dla dzieci w samochodzie.
	
dla krajów Europy Wschodniej (PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
	
Nr kat. 990E0-68L01-001
	
dla krajów Europy Środkowej
(F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)
	
Nr kat. 990E0-68L01-002
	
dla krajów Europy Północnej
(S, FIN, DK, EST, LV, LT)
	
Nr kat. 990E0-68L01-003
44 |	Platforma “FAIR” z mocowaniem Isofix
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 kat. 990E0-68L01-000

6

Tylko w połączeniu z platformą FAIR (Nr kat. 990E0-68L01-000)
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45
45 |	Organizer przestrzeni bagażowej
kuweta z przesuwnymi
aluminiowymi przegrodami, może
być umieszczona pod podłogą
przestrzeni bagażowej Vitary

46

47

48

49

	Nr kat. 990E0-54P21-000
46 |	Głęboka wykładzina bagażnika
w formie kuwety, wodoszczelna pomaga utrzymać bagażnik
w czystości, układana na podłodze
przestrzeni bagażowej
	Nr kat. 990E0-54P15-000
47 |	Wykładzina bagażnika
z wysokimi krawędziami
w formie kuwety, wodoszczelna pomaga utrzymać bagażnik
w czystości, wysokie krawędzie
	Nr kat. 990E0-54P80-000
48 |	Siatka zabezpieczająca ładunek
zabezpiecza przed przesuwaniem
przedmioty przewożone pod
podłogą przestrzeni bagażowej
Vitary
	Nr kat. 990E0-65J39-000
49 |	Pionowa siatka przestrzeni
bagażowej
zapobiega wypadaniu
przewożonych przedmiotów
podczas otwierania drzwi
bagażnika
	Nr kat. 990E0-54P34-001
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50

50 |	Dywanik bagażnika “ECO”
z wykładziny tekstylnej, antracytowy, z kolorowymi szwami i
logo Vitara
srebrny
	Nr kat. 990E0-54P40-000
	
biały

	
turkusowy
	Nr kat. 990E0-54P40-TUR
	
pomarańczowy
Nr kat. 990E0-54P40-ORA
	
czerwony
	Nr kat. 990E0-54P40-RED

Nr kat.990E0-54P40-WHT

51 |	Chłodziarka
pojemność 15 l, możliwość
podłączenia do gniazda 12V

52 |	Chłodziarka
pojemność 21 l, możliwość podłączenia do gniazda
12V. Mocowanie ISOFIX®

	Nr kat. 990E0-64J30-000

	Nr kat. 990E0-64J23-000

51

52
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53 |	Składana torba bagażowa
czarna, z logo Suzuki, dno z czterema stopkami
przeciwpoślizgowymi, regulowane paski
zapewniają łatwe i bezpieczne umocowanie w
bagażniku, podwójnie składana

53

	
Przybliżone wymiary (po całkowitym
rozłożeniu): W 300 mm / S 640 mm / G 360 mm,
pojemność: 25 - 50 litrów
	Nr kat. 990F0-MLFB1-000

54 |	Torba na kółkach
czarna, z logo Suzuki, wyposażona w
cichobieżne kółka, wysuwaną rączkę,
regulowane paski zapewniają łatwe i
bezpieczne umocowanie w bagażniku, mieści
się w bagażniku w pozycji pionowej, możliwość
wydłużenia o ok. 20 cm

54

	
Przybliżone wymiary: W 420 mm / S 340 mm /
G 200 mm (wysokość po wydłużeniu: 620 mm),
pojemność: 21 - 36 litrów
	Nr kat. 990F0-MLRB1-000

55 |	Torba termoizolacyjna
czarna, z logo Suzuki, regulowane paski
zapewniają łatwe i bezpieczne umocowanie
w bagażniku, mieści się dokładnie w jednej
z dwóch kieszeni składanej torby bagażowej

55

	
Przybliżone wymiary: W 380 mm / S 320 mm / G
210 mm, pojemność: 21 litrów
	Nr kat. 990F0-MLTB1-000

W = wysokość; S = szerokość; G = głębokość
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27

Ochrona
Przednie i tylne czujniki ułatwiające parkowanie, owiewki czy boczne listwy ochronne - ochrona
Vitary to coś więcej niż poduszki powietrzne i system alarmowy.

28

1 |	Listwy boczne, szerokie
czarne z ziarnistą fakturą, komplet
na lewą i prawą stronę, możliwość
polakierowania w kolorze nadwozia

2 |	Listwy boczne, wąskie
chromowane/czarne o ziarnistej
fakturze, komplet na lewą i prawą
stronę

	Nr kat. 990E0-54P07-000

	Nr kat. 990E0-54P08-CSM

1

2

3 |	Owiewki
na szyby przednie, 2 sztuki
	Nr kat. 990E0-54P24-000
	
na szyby tylne, 2 sztuki

3

	Nr kat. 990E0-54P25-000

4 |	Osłony przeciwbłotne sztywne7
mogą być polakierowane w kolorze
nadwozia

4

Przód
	Nr kat. 72210-54P00-000
	
Tył
	Nr kat. 72230-54P00-000

5 |	Osłony przeciwbłotne
elastyczne7
elastyczne osłony
przeciwbłotne ze znakiem "S"
mocowane

5

Przód
	Nr kat. 990E0-54P13-000
Tył
	Nr kat. 990E0-54P14-000

Wykluczony montaż z listwami ochronnymi błotników, Nr kat. 990E0-54P09-0000

7
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6

7

8

9

6 |	Nakładki ochronne progów
SOLID
kolor czarny, powierzchnia
strukturalna, wzór SOLID, 4 sztuki

7 |	Nakładki ochronne progów
ELEGANT
czarny, powierzchnia
strukturalna, wzór ELEGANT, 4 sztuki

	Nr kat.990E0-54P60-000

	Nr kat. 990E0-54P60-001

10
10 |	Listwa ochronna krawędzi
bagażnika
zabezpiecza tylny zderzak przed
porysowaniem podczas załadunku
i rozładunku bagażnika, czarna,
wykonana z trwałego tworzywa
	Nr kat.990E0-54P51-000

8 |	Folia ochronna progów
czarna, 4 sztuki

9 |	Folia ochronna progów
przezroczysta, 4 sztuki

	Nr kat. 990E0-54P30-000

	Nr kat. 990E0-54P30-001

11
11 |	Listwa ochronna krawędzi
bagażnika
zabezpiecza tylny zderzak
przed porysowaniem podczas
załadunku i rozładunku
bagażnika, wykończona
wzorem szczotkowanego
aluminium, wykonana
z trwałego tworzywa
	Nr kat. 990E0-54P51-001
12 |	Naklejka ochronna zderzaka
tylnego
folia w kolorze czarnym,
zabezpiecza przed zarysowaniem
powierzchnię lakierowaną
zderzaka

30

	Nr kat. 990E0-54P57-000

12

Ochrona

13

13 | Przednie czujniki
parkowania8
z brzęczykiem
piezoelektrycznym,
możliwe polakierowanie,
układ 4-sensorowy

14

Nr kat. 990E0-54P56-000
14 | Tylne czujniki parkowania8
z brzęczykiem
piezoelektrycznym,
możliwe polakierowanie,
układ 4-sensorowy
Nr kat. 990E0-54P53-000

15 | Czujnik deszczu
automatycznie kontroluje pracę
wycieraczek przedniej szyby
– od idealnie dobranej pracy
przerywanej, po pierwszy zakres
pracy ciągłej
8

Stanowi wyposażenie fabryczne wersji GLX

Nr kat. 990E0-65J81-015

15
31

Ochrona

16 |	Powłoka ochronna warstwy lakierowej G3
doskonała ochrona pojazdu, od dachu
po koła. W sprawie dostępności usługi
prosimy o kontakt z dealerem Suzuki.
Nr kat. 990E0-GLASC-OAT

32

18

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

17
19

17 | Lakier zaprawkowy
Biały (Superior White) (26U)
Nr kat. 99000-10315-26U
Czerwony (Bright Red 5) (ZCF)

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

Nr kat. 99000-10315-ZCF
Turkusowy, metaliczny (Atlantis
Turquoise Pearl Metallic) (ZQN)
Nr kat. 99000-10415-ZQN
Pomarańczowy, metaliczny (Horizon
Orange Metallic) (ZQP)
Nr kat. 99000-10415-ZQP
Beżowy (Savannah Ivory Metallic)
(ZQQ)

20

Nr kat. 99000-10415-ZQQ
Biały, perłowy (Cool White Pearl)
(ZNL)
Nr kat. 99000-10415-ZNL

20 | Filtr kabinowy dezodoryzujący
zatrzymuje kurz, pyłki, piasek
i drobiny zanieczyszczeń, usuwa
nieprzyjemne zapachy z wnętrza
i z zewnątrz auta oraz inne
zanieczyszczenia powietrza
Nr kat. 99000-990B7-P25

Srebrny, metaliczny (Silky Silver
Metallic 2) (ZCC)
Nr kat. 99000-10415-ZCC
Szary, metaliczny (Galactic Grey
Metallic) (ZCD)
Nr kat. 99000-10415-ZCD
Czarny perlisto-metaliczny (Cosmic
Black Pearl Metallic) (ZCE)
Nr kat. 99000-10415-ZCE

21 | Pokrowiec ochronny na
tylne siedzenia
chroni przed zabrudzeniem
tapicerkę tylnych siedzeń

21

22

Nr kat. 990E0-79J44-000
22 | Wykładzina bagażnika
zabezpiecza podłogę
przestrzeni bagażowej nawet
po złożeniu tylnych siedzeń
lub po zamontowaniu kraty
oddzielającej, mocowana do
zagłówków tylnych siedzeń
Nr kat. 990E0-61M48-003

33

Transport
Poprzeczki bagażnika dachowego, stelaż do transportu rowerów i przegrody przestrzeni
bagażowej umożliwiają przewożenie Vitarą rowerów lub innego ładunku. Bez względu na to,
czy to podróż w góry czy w tropiki, Vitara zawiezie swoich pasażerów a także ich sprzęt
bezpiecznie i z klasą.

34

1

1|

2

Krata oddzielająca przestrzeń
bagażową
oddziela tylne siedzenia od
bagażnika, stalowa

2|

Nr kat. 990E0-54P48-000

Krata dzieląca przestrzeń
ładunkową (wzdłużna)
dzieli bagażnik na dwie części,
stalowa, dostępna wyłącznie z kratą
oddzielającą przestrzeń bagażową
(Nr kat. 990E0-54P48-000)

3

Nr kat. 990E0-54P48-001

3|

Mocowanie kraty dzielącej
przestrzeń ładunkową
(wzdłużnej)
służy do mocowania
przegrody wzdłużnej
do podłogi przestrzeni
bagażowej
Nr kat. 990E0-54P48-002

4-6
4|

Hak holowniczy, demontowalny
do holowania przyczep
i montażu bagażników, instalację
elektryczną należy zamawiać oddzielnie.
Maksymalne obciążenie pionowe - 75 kg
9

Nr kat. 72901-54P00-000
5|

Instalacja elektryczna - 7-stykowa
instalacja elektryczna do haka
holowniczego, 7-stykowa,
z kierunkowskazami, wyłącznie do wersji
z kierownicą po lewej stronie
Nr kat. 990E0-54P64-000

6|

Instalacja elektryczna - 13-stykowa
instalacja elektryczna do haka
holowniczego, 13-stykowa,
z kierunkowskazami, wyłącznie do wersji
z kierownicą po lewej stronie

7

8

7|

Złącze przejściowe 7/13
8|
do połączenia wtyczki 7-stykowej
z gniazdem 13-stykowym

Złącze przejściowe 13/7
do połączenia wtyczki 13-stykowej
z gniazdem 7-stykowym

Nr kat. 990E0-62J41-000

Nr kat. 990E0-79J67-000

Nr kat. 990E0-54P65-000
do wersji z kierownicą po prawej stronie
Nr kat. 990E0-54P66-000

9

Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu maksymalną dopuszczalną masę holowanej przyczepy i dodatkowe informacje.
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Transport
9

10

9|

Stelaż do transportu
rowerów „STRADA”
wykonany ze stopu
aluminium służy do
przewożenia dwóch
rowerów, montowany na
haku holowniczym

10 | Dodatkowa belka tylnego
stelaża do transportu
rowerów
przeznaczona do bagażnika
"STRADA", umożliwia
przewożenie trzech rowerów
Nr kat. 990E0-59J22-001

Nr kat.
990E0-59J22-000

11

12

12 | Bagażnik dachowy "CERTO
460"10,11,12
srebrny metaliczny, z systemem
“Master-fit” umożliwiającym
szybkie i wygodne mocowanie
do poprzeczek bagażnika
dachowego, otwierany
obustronnie, zamykany.
Pojemność: 440 litrów;
Wymiary: 192 x 82 x 42 cm
Nr kat. 990E0-59J43-000

11 | Poprzeczki bagażnika dachowego
owalne profile aluminiowe ze szczeliną
typu T, z zamkiem
do aut z relingami dachowymi, maks.
obciążenie dachu 75 kg
Nr kat. 78901-54P00-000
do aut bez relingów dachowych, maks.
obciążenie dachu 50 kg

13

Zestaw montażowy
do mocowania pojemnika
dachowego (Nr kat. 990E059J43-000) w rowkach typu T
Nr kat. 990E0-59J43-001
13 | Torba na poprzeczki bagażnika
dachowego
czarna, z dużym logo "Suzuki"
Nr kat. 990E0-79J91-000

Nr kat. 78901-54P10-000

10
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W samochodach z panoramicznym oknem dachowym należy dodatkowo zamówić zestaw montażowy (Nr kat. 990E0-59J43-001)

14

15

14 |	Uchwyt do nart „McKINLEY”11,12
pozwala przewieźć do 2 desek
snowboardowych lub 4 par nart,
z zamkiem
	Nr kat. 99000-990YT-106
15 |	Uchwyt do nart „EVEREST”11,12
pozwala przewieźć do 4 desek
snowboardowych lub 6 par nart,
z zamkiem
	Nr kat. 99000-990YT-107

16 |	Uchwyt na rower “Giro AF”11,12
do przewożenia kompletnych
rowerów, zamykany

16

17

	Nr kat. 990E0-59J20-000
17 |	Uchwyt na rower “Giro
Speed”11,12
do przewożenia rowerów ze
zdemontowanym przednim
kołem, zamykany
	Nr kat. 990E0-59J21-000

11
12

Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego 78901-54P00-000 lub 78901-54P10-000
Maks. obciążenie dachu dla aut z relingami dachowymi: 75 kg, maks. obciążenie dachu dla aut bez relingów dachowych: 50 kg
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Audio & Nawigacja
Poczuj wolność!
Vitara wyposażona jest w jedne z bardziej zaawansowanych systemów jakie
można spotkać na drodze. Dzięki wbudowanej nawigacji satelitarnej zawsze
dotrzesz do celu. System audio z komunikacją bezprzewodoweą Bluetooth®
zapewnia rozrywkę oraz komunikację podczas podróży a odtwarzacz DVD
umożliwi odglądanie filmów podczas odpoczynku na postoju.
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Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

1
1 |	Kenwood DNX5170BTS
Stacja multimedialna DVD, USB, SD, HDMI z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth
obsługującym jednocześnie dwa aparaty oraz modułem TMC. Menu obsługi w 21 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą
ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy ekranem 6,2” VGA TFT. Procesor
dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.
Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy
z Polską Garmin City Navigator NT z 3 letnią aktualizacją
wcenie urządzenia. System informacji o korkach INRIX (przez
aplikację w smartfonie) z 2 letnią subskrypcją. Polski lektor
iinterfejs użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie.
Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom.
Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route.
Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/
drugoplanowy. Komputer podróży.
• Slot kart micro SD dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB(SD)/iPod/App/Bluetooth.
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami
i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text.
Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW, MP3, WMA,
AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4/H.264, DivX
zcertyfikatem. Konwerter D/A 24/32 bit. Konwerter D/A 24/32 bit.
• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC,
WAV, FLAC, JPG, PNG, BMP, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, mkv,
WMV. Szybkie ładowanie telefonu max 1,5A (Max prąd
ładowania zależy od telefonu).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla KCAiP103 dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania
za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.
• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.

Funkcje Bluetooth**
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może
jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe:
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna,
rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie
numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie:
statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również
na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP
wgłośnikach samochodu.
** w zależności od modelu telefonu

Funkcje audio/wideo
• Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 13
pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne
źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył.
Trzy 4V wyjścia RCA (przód, tył, subwoofer),
• AV-in (mini-jack) • HDMI/MHL-input.
• AV-out (Video: RCA / Audio: mini-jack). Źródo AV-in/USB/DVD/SD.
• 1 wejście Video dla kamery cofania.
• Odtwarzanie nagranych filmów z kamery DashCam.
• 2 złącza USB 2.0.
• Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem
jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno) lub możliwośc
podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.
SMP-PD-KDNX51VP

* Zależnie od modelu telefonu
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2 |	Kenwood DNX317BTS
Stacja multimedialna DVD, USB z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin, zestawem głośnomówiącym obsługującym jednocześnie
dwa aparaty oraz modułem TMC. Menu obsługi w 21 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
iprogramowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy ekran 6,2” VGA TFT. Procesor dźwięku DSP z 13
pasmowym equalizerem graficznym.
2

Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Zainstalowana
fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin City Navigator
NT z 3 letnią aktualizacją w cenie urządzenia. System informacji
o korkach INRIX (przez aplikację w smartfonie) z 2 letnią subskrypcją.
Polski lektor i interfejs użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie.
Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc
(ręczny i automatyczny). Eco Route. Funkcja przełączania ekranów –
pierwszoplanowy/drugoplanowy. Komputer podróży.
• Slot kart micro SD dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/iPod/App/Bluetooth.
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami
i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. Programowanie 20 stacji
(15FM/5AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC,
WAV, FLAC, JPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4/H.264, DivX z certyfikatem.
Konwerter D/A 24/32 bit. Konwerter D/A 24/32 bit.
• port USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC,
JPG, PNG, BMP, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, mkv, WMV. Szybkie
ładowanie telefonu max 1,5A (Max prąd ładowania
zależy od telefonu).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla KCA-iP103
dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania za pomocą
aplikacji Apple CarPlay*.
• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.
* Zależnie od modelu telefonu

Funkcje Bluetooth*
		
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje bezobsługowego
zestawu telefonicznego. Moduł może jednocześnie obsługiwać 2
aparaty. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów,
książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe
wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie:
statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na
słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP wgłośnikach
samochodu.
*w zależności od modelu telefonu

Funkcje audio/wideo
• Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 13 pasmowy
Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją
głośności i przełączaniem przód/tył.
• AV-in (mini-jack).
• HDMI/MHL-input.
• AV-out (Video: RCA / Audio: mini-jack). Źródło AV-in/USB/DVD.
• 1 wejście Video dla kamery cofania.
• 1 złącze USB 2.0.
SMP-PD-DNX317VIT
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3
3 |	Kenwood DNX8170DABS
Stacja multimedialna DVD, SD, USB, HDMI z wbudowanymi: nawigacją Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth obsługującym
jednocześnie 2 aparaty, modułem TMC, cyfrowym tunerem radiowym DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalne
zkierownicy fabrycznej samochodu. Menu obsługi do wyboru w 21 językach w tym polskim. Zdejmowany, ruchomy panel z ekranem
pojemnościowym 7” Wide VGA. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.
Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.
Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską
Garmin City Navigator NT z 3 letnią aktualizacją w cenie
urządzenia. System informacji o korkach INRIX (przez aplikację
wsmartfonie) z 2 letnią subskrypcją. Polski lektor i interfejs
użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie. Widok rozjazdów
iasystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny
iautomatyczny). Eco Route.
• Zdejmowany panel z ekranem pojemnościowym
typu Glare 7'' Wide VGA.
• Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu w 6 położeniach.
• Obsługa źródeł: App/DAB/Tuner/Bluetooth/DVD/USB(SD)/iPod/HDMI/
MHL/VIDEO.
• Tuner radiowy FM/AM z RDS z Radio text Plus.
Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
• Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 15 stacji.
Auto przełączanie DAB/FM.
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW - MP3, WMA,
AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4/H.264, DivX
zcertyfikatem. Konwerter D/A 24/32 bit.
• 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV,
FLAC, JPG, PNG, BMP, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, mkv, WMV.
Szybkie ładowanie telefonu max 1,5A
(Max prąd ładowania zależy od telefonu).
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla
KCA-iP103 dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania
za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.
• Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.

Funkcje Bluetooth***
Wbudowany moduł Bluetooth HFP1.6 zapewnia funkcje
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może
jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe:
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy
wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa
wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły
sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki
ztelefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.
*** w zależności od modelu telefonu

Funkcje audio/wideo
• Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość
przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności
iprzełączaniem przód/tył.
• Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor graficzny, rozmiar
głośników, scena. Trzy 5V wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 RCA
AV Output, 1 RCA AV Input, 1 RCA Video.
• 1 wejście kamery cofania.
• 1 wejście kamery przedniej.
• 2 złącza USB 2.0.
• Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem jazdy
DRV-N520 (do zakupu osobno).
• AV-in (mini-jack) • HDMI/MHL-input.
• AV-out (Video: RCA / Audio: mini-jack). Źródło AV-in/USB/DVD/SD.
• Odtwarzanie nagranych filmów z kamery DashCam.
• Możliwośc podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.
SMP-PD-KDNX81VP

* Zależnie od modelu telefonu

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie SM
w technologii HDMI – dla kompatybilnych telefonów
z systemem Android**.
• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi aplikacji
z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST i Android Auto
– dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.
** Konieczne zainstalowania odpowiedniej aplikacji
Kenwood Smartphone Control, Android Auto i kabla lub modułu KCA-WL100
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Akcesoria Kenwood
1 |	Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji
cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowo port
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć
i filmów np. z pendrive'a. Możliwe jest również
nagrywanie ulubionych programów na nośnik USB.
Tuner posiada 3 wyjścia video przeznaczone do
podłączenia monitora przedniego oraz dodatkowo
dwóch monitorów zagłówkowych. Sterowanie
odbywa się zdalnie za pomocą dołączonego pilota.
W zestawie znajdują się dwie anteny aktywne
(ze wzmacniaczem) zapewniające możliwość
oglądania kilkudziesięciu darmowych programów
telewizyjnych w cyfrowej jakości.
• Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
• Pamięć ponad 500 kanałów
• Nagrywanie programów telewizyjnych
na USB (PVR)
• Odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć z przenośnych
pamięci i dysków USB
• System wideo PAL/NTSC/SECAM;
proporcje obrazu 16:9/4:3
• Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR

1

Part No. SMP-PD-KDVBT2

2 | Kamery cofania Kenwood CMOS
Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
Part No. SMP-PD-KCMOS130

2

Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
Part No. SMP-PD-KCMOS230
3 | Antena do odbiorników z tunerem DAB
	Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji
Multimedialnych i odbiorników radiowych
z tunerem DAB+.
Part No. SMP-PD-DABANTENA

4 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania.
Obraz wyświetlany jest na ekranie SM wraz
zwyświetlaniem odległości w metrach lub
ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.
Part No. SMP-PD-KPTSV
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4

3

Nawigacje przenośne

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy się płynny i spokojny przejazd.
Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość sytuacji na drodze i dbają o bezpieczeństwo jazdy.

Nowa seria rządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™
1 |	Garmin Drive
Urządzenia Garmin Drive zostały wyposażone w pełen zestaw alertów ostrzegających
kierowcę, np. o zbliżaniu się do ostrych zakrętów, przejazdów kolejowych, o zmęczeniu,
zmianie ograniczenia prędkości i innych. Są one łatwe w obsłudze i pomagają kierowcy
bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu. Urządzenia oferują również fabrycznie załadowane
dane o milionach nowych i popularnych miejsc z serwisu Foursquare. Funkcja Up Ahead
informuje o ważnych punktach na trasie. Bezterminowa aktualizacja map1.
Part No.
SMP-PD-GARD40EE – Mapa Europy Wschodniej 22 kraje, ekran 4,3”.
SMP-PD-GARD50CE – Mapa Europy Centralnej 22 kraje, ekran 5”.
SMP-PD-GARD51EU – Mapa całej Europy 45 krajów, ekran 5”, Smartphone Link.

1

2
2 |	Garmin DriveSmart 51/61 LMT-S
Teraz możesz bardziej skupić się na prowadzeniu samochodu, dzięki funkcji
inteligentnych powiadomień, które pojawią się na wyświetlaczu nawigacji. Funkcja
rozmów przez zestaw głośnomówiący przy użyciu Bluetooth umożliwiająca
prowadzenie rozmowy bez zdejmowania rąk z kierownicy. Nawigacje są wyposażone
w pełen pakiet alertów dla kierowcy Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają nawigację przez
skomplikowane skrzyżowania. Mapa całej Europy 45 krajów, szklany multidotykowy ekran
5”, Bluetooth, Smartphone Link, bezterminowa aktualizacja map1 informacja o korkach2.
Part No.
SMP-PD-GARDS51 - Ekran 5”, mapa całej Europy 45 krajów.
SMP-PD-GARDS61 - Ekran 6”, mapa całej Europy 45 krajów.

3 |	Garmin DriveAssist 51 LMT-S
Nawigacja DriveAssist 51 LMT-S: Prowadzi. Ostrzega. Pomaga.
Mapa Europa 45 krajów z bezterminowa aktualizacja map1 i informacji
okorkach2. Wysokiej klasy, wielofunkcyjne urządzenie nawigacyjne z 5-calowym
ekranem, Bluetooth, z wbudowanym rejestratorem jazdy i funkcjami ostrzeżeń.
Wbudowana kamera nieprzerwanie rejestruje przebieg jazdy
i automatycznie zapisuje pliki w momencie kolizji. Funkcja ostrzegania przed
kolizją informuje kierowcę o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu.
Funkcja ostrzegania oopuszczeniu pasa informuje o zjechaniu z drogi lub na
przeciwległy pas. Funkcja wysyłania wiadomości tekstowej do okreslonej
osoby w przypadku kolizji. Udostępnianie swojej lokalizacji znajomym.
Part No. SMP-PD-GARDA51

3

4

4 |	Garmin DriveLuxe 51
LMT-S
Dzięki eleganckiej, lśniącej metalowej obudowie nawigacja DriveLuxe ma
wyrafinowany wygląd, który komponuje się z wnętrzem każdego pojazdu. Uchwyt
magnetyczny stabilnie trzyma i ładuje urządzenie podczas jazdy. Z nawigacji można
korzystać w dwóch położeniach: w poziomie i w pionie. Zachowaj koncentrację na
drodze i odbieraj powiadomienia z telefonu, które pojawiają się na wyświetlaczu
urządzenia. Szklany multidotykowy ekran 5”. Bluetooth. Smartphone Link. Mapa
Europa 45 krajów z bezterminową aktualizacją map1 i informacji o korkach2.
Funkcja wysyłania wiadomości tekstowej do okreslonej osoby w przypadku kolizji.
Udostępnianie swojej lokalizacji znajomym.
Part No. SMP-PD-GARDLUX51
*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
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
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Rejestratory jazdy
1 |	Kenwood DRV-410
Profesjonalny rejestrator jazdy Suprer HD z GPS i programem do analizy otoczenia, nagrywa
w rozdzielczości 3M (2304x1296) FHD 1920x1080 i 1280x720. Dzięki wbudowanemu czujnikowi
GPS automatycznie zapisuje z obrazem trasy dane: prędkość,wysokość n.p.m., długość i szerokość
geograficzną oraz kierunek jazdy. Aplikacja „Kenwood Drive Reviewer” umożliwia oglądanie
zarejestrowanej trasy na komputerze.
W razie wypadku DRV-410 automatycznie zapisze nagranie do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem.
Zintegrowany 3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które odpowiadają kierunkowi
i mocy zderzenia. W trybie parkingowym dzięki najnowszej technologii wykrywania ruchu
i wewnętrznemu akumulatorowi może automatycznie włączać się inagrywać film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części
samochodu przez czujnik G. Dzięki technologii HDR może zawsze rejestrować obraz wideo z optymalną jakością bez niedoświetleń (lub
prześwietleń) nawet przy ciemnej (lub jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu (H 146°/ V83°) o wysokiej jasności
f/2.0 umożliwia nagrywanie filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych warunkach oświetleniowych oraz z bardzo dużym
zakresem kąta widzenia. Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie ozbliżaniu się do przeszkody z przodu, ostrzeganie gdy pojazd opuszcza nagle
zajmowany pas ruchu i informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu. W zestawie karta microSD™ o pojemnności 16 GB. Rejestrator
zasilany jest prądem o napięciu 12V z kabla do ukrytego montażu (w zestawie).
Part No. SMP-PD-KDRV410
2 |	Gamin Dash Cam 45 i 55
Profesjonalne rejestratory jazdy HD z GPS firmy Garmin są wyposażone w obiektywy szerokokątne,
które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę. Nagrania można realizować w max. rozdzielczości
FullHD 1920x1080 (DC 45) lub Super HD 2560x1440 (DC 55). Zintegrowany mikrofon umożliwia
rejestrowanie dźwięku wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest w 2” wyświetlacz
LCD. Wszystkie nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu
można dokładnie określić miejsca kolejnych zdarzeń. Mały i dyskretny Dash Cam robi więcej, niż
tylko rejestracja jazdy. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie i zapisuje je w razie zdarzenia. Niczym
naoczny świadek rejestruje nagrania wwysokiej jakości oraz zapewnia zaawansowane alerty dla
kierowcy – ostrzega przed najechaniem na pojazd zprzodu, o zjechaniu z pasa ruchu1, a także
kamerach rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i fotoradarach2. Funkcja Travelapse™ to
prosty sposób, by dzielić się nagraniami i kondensować godziny jazdy do postaci kilkuminutowych
skrótów. Aplikacja VIRB® Mobile na twoim smartfonie pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo
synchronizować nagrania z Dash Cam i udostępniać je znajomym. W komplecie dedykowany kabel
do ukrytego montażu.
W zestawie karta microSD™ o pojemności 4 GB (DC 45) i 8 GB (DC 55).
Part No. SMP-PD-DASH45
Part No. SMP-PD-DASH55
*1 UWAGA: Przepisy niektórych krajów ograniczają lub zakazują użycia Garmin Dash Cam. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność
za znajomość i przestrzeganie przepisów i prawa do prywatności w miejscach, w których używasz Garmin Dash Cam.
*2 Określone warunki mogą powodować nieprawidłowe działanie funkcji. Odwiedź stronę Garmin.com/warnings, aby uzyskać
więcej informacji.

Akcesoria Garmin

1 |	Uchwyt do nawigacji przenośnych z ekranem max. 5"
Zestaw montażowy (z ukrytymi kablami) zastępujący przyssawkę do szyby
i przewód zasilania z gniazda akcesoryjnego. Kompatybilny z wszystkimi
nawigacjami przenośnymi Garmin z oferty SMP. Umieszczenie na lewym
słupku pojazdu zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania nawigacji.
Part No. SMP-PD-010-11271-03

1

2

2 |	Kabel zasilający
Kabel zasilający z przetwornikiem z 12V na 5 V do "ukrytego" montażu.
Przeznaczenie do nawigacji Garmin.
Part No. SMP-PD-010-11232-10

3 |	Kamera cofania Garmin BC30
Garmin BC30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się z nawigacją i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim
pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu. W połączeniu ze
zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin nuvi bezprzewodowa kamera cofania BC 30
pomaga zauważyć pojazdy, pieszych, zwierzęta i inne trudne do zauważenia przeszkody
znajdujące się za pojazdem. Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, urządzenie
nawigacyjne może automatycznie wyświetlać obraz z kamery za każdym razem, gdy
zostanie wrzucony bieg wsteczny — po zmianie biegu na inny następuje automatyczne
przełączenie w tryb nawigacji.
Part No. SMP-PD-KAMBC30

44

3

45

Odzież i dodatki
Podróżowanie w odpowiednim stylu

Suzuki produkuje nie tylko samochody wyróżniające się w tłumie, ale również oferuje
stylową odzież. Do wyboru są bluzy, kurtki, koszulki polo, koszulki i różne akcesoria wszystko zaprojektowane z takim samym stylem i pasją jakie towarzyszą tworzeniu
naszych samochodów.

1 |	Kurtka filcowa Vitara z kapturem
Ciepła i lekka zapinana na zamek
błyskawiczny kurtka filcowa, nadruki
z logo Vitara i Suzuki, dopasowany
kaptur, końcówki rękawów z
otworami na kciuki, 3 zewnętrzne
kieszenie (na zamek błyskawiczny),
100% poliester

2 |	Koszulka Vitara
Brązowa koszulka Vitara w surowym
stylu, nadrukowane logo Suzuki i
Vitara, wyszywane elementy ozdobne,
100% bawełna
	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTTS1-rozmiar

	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFJ1-rozmiar

3 |	Bezrękawnik Vitara
Modny bezrękawnik w stylu Urban,
nadrukowane logo Suzuki i Vitara, bardzo
lekka i ciepła, niewielkie rozmiary po
złożeniu, materiał zewnętrzny 100% poliamid,
podszewka 100% poliamid, wypełnienie 100%
poliester.
	XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTBW1-rozmiar
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4 |	Zegarek Vitara Kanji
Wytrzymały, wykonany ze stali
nierdzewnej, czarny, wysokiej jakości
zegarek, średnica 47 mm, wodoszczelny
(5 ATM), metalowy pasek, doskonale
pasuje do zegara Vitara Kanji we wnętrzu
Vitary, w zestawie czarne pudełko na
prezent
990F0-VTWA1-000

5|

Stylowa kurtka Vitara
Czarna stylowa kurtka z oddychającą
podszewką, metalowe naszywki z
logo Vitara i Suzuki, 100 poliester
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTXJ1-rozmiar

6|

Zawieszka na klucze
Czarno-biała, PVC
990F0-MKEY1-000

9|

Tekstylny pasek Vitara
Pasek Vitara, polerowana metalowa
klamra z logo Suzuki, nadruk z logo
Vitara, ciemnoszary, pasek 100%
poliester, długość 130 cm, może
zostać skrócony.
990F0-VTTB1-000

7|

Kurtka puchowa Vitara
Brązowa kurtka puchowa z kapturem
w surowym stylu, nadrukowane
logo Suzuki i Vitara, bardzo lekka
i ciepła, niewielkie rozmiary po
złożeniu, materiał zewnętrzny 100%
poliamid, podszewka 100% poliamid,
wypełnienie 100% poliester.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTQJ1-rozmiar
10 | Narzędzie wielofunkcyjne Vitara
Narzędzie wielofunkcyjne Vitara,
9 funkcji, ergonomiczne, pokrowiec
zawieszany na pasku
990F0-VTMT1-000

8|

Stylowe polo Vitara
Stylowa koszulka polo w stylu Urban
z logo Suzuki i Vitara, wyszywane
elementy ozdobne, prążkowany
kołnierzyk i rękawy, pikowana, 95%
bawełna, 5% elastan
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFP1-rozmiar

11 | Smycz Vitara
Ciemnoszara smycz Vitara z
wytłaczanymi logo Vitara, metalowy
karabińczyk, 100% poliester
990F0-VTLY1-000
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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.

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.

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.
Prosimy o upewnienie się, czy użytkowanie wybranych
akcesoriów Suzuki jest w pełni zgodne z obowiązującymi
w danym kraju przepisami prawa.
Ostatnia aktualizacja: październik 2017 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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