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Prawdziwie sportowy styl w zasięgu ręki! 
Oryginalne akcesoria Suzuki przemienią 
oblicze Twojego Swifta, jeszcze dobitniej 
podkreślając jego sportowego ducha. A 
możliwości indywidualizacji Swifta są równie 
nieograniczone, jak przyjemność jego 
prowadzenia. Zarówno w zakresie wyposażenia 
kabiny czy zewnętrznej stylizacji nadwozia, 
jak i funkcjonalnych dodatków, zawsze 
znajdzie się właściwy produkt, odpowiadający 
indywidualnym gustom oraz potrzebom. I 
oczywiście wszystko najwyższej jakości, 
gwarantowanej przez markę Suzuki, co 
oznacza perfekcyjne dopasowanie, atrakcyjne 
wzornictwo oraz więcej niż konkurencyjne 
ceny. Brzmi zachęcająco? Wygląda jeszcze 
lepiej! Przekonaj się osobiście...

Oryginalne 
akcesoria

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



Nadwozie

Przedni spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, przygotowany 
do lakierowania. Zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 990E0-63J23-000 

Chromowana osłona
 wlotu chłodnicy

 Nr ewid. 990E0-63J27-000 

Pokaż swoje sportowe oblicze.
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Tylny spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, przygotowany do 
lakierowania. Zalecane polakierowanie w kolorze 
nadwozia. Wyklucza zamontowanie osłon 
przeciwbłotnych, haka holowniczego i ozdobnej 
końcówki układu wydechowego.

 Nr ewid. 990E0-63J24-000 

Płat drzwi bagażnika
przygotowany do lakierowania. Zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia. Wyklucza 
zamontowanie spoilera na drzwi bagażnika.

 Nr ewid. 990E0-63J13-000

Płat drzwi bagażnika (brak ilustr.)
przygotowany do lakierowania. Zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia. Wyklucza 
zamontowanie spoilera na drzwi bagażnika.

  Nr ewid. 990E0-63J02-000

Spoilery progowe
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, przygotowane 
do lakierowania. Zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia. Wykluczają 
zamontowanie osłon przeciwbłotnych.

 Nr ewid. 990E0-63J25-000 

Spoiler na drzwi bagażnika
przygotowany do lakierowania.

 Zalecane polakierowanie w kolorze nadwozia.
 Wyklucza zamontowanie płata drzwi bagażnika.

   Nr ewid. 990E0-63J26-000

Przynależność do sportowej rodziny warto dyskretnie zaakcentować. Suzuki 
Swift dziedziczy przecież rozwiązania techniczne i bogate doświadczenia wersji 
rajdowej tego modelu, która na zakurzonych szutrach czuje się jak w domu i 
odnosi sukcesy wszędzie tam, gdzie się pojawi. Dlaczego więc nie przenieść 
tych doznań oraz mocnych wrażeń wzrokowych również na zwykłe drogi? Jest to 
całkowicie możliwe dzięki oryginalnym akcesoriom, takim jak przednie, boczne i 
tylne spoilery, spoiler dachowy, czy też sportowe elementy stylizacyjne  nadwozia, 
które dodatkowo sprawią, że z wytęsknieniem będziesz wyczekiwał następnego 
dnia, by ponownie wsiąść do swojego absolutnie niepowtarzalnego Swifta.



Spoilery progowe „Crossover”
antracytowe, dla wersji 3- i 5-drzwiowej.

 Nr ewid. 990E0-63J18-000 

Spoilery progowe „Crossover”
srebrne, dla wersji 3- i 5-drzwiowej.

(brak ilustr.)
 Nr ewid. 990E0-63J19-000

Przednia płyta ślizgowa „Crossover”
antracytowa

 Nr ewid. 990E0-63J14-000 

Przednia płyta ślizgowa „Crossover”
srebrna (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J15-000

Tylna płyta ślizgowa „Crossover”
antracytowa

 Nr ewid. 990E0-63J16-000

Tylna płyta ślizgowa „Crossover”
srebrna (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J17-000 

Przednie światła przeciwmgielne
 Nr ewid. 990E0-63J41-000
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Nadwozie
Wyposażony by zwyciężać.



Nadwozie
Niech wszyscy widzą.

Spoiler dachowy
dla wersji 3- i 5-drzwiowej,

 przygotowany do lakierowania.
 Zalecane polakierowanie

 w kolorze nadwozia.
  Nr ewid. 990E0-62J85-000 

Tylny spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej,

 przygotowany do lakierowania.
 Zalecane polakierowanie w 

kolorze nadwozia (na ilustracjach
 wykończenie lakierem dwutonowym).

Tylko w połączeniu z elementem o 
numerze ewid. 990E0-62J18-000

 lub 990E0-65J32-000;
 wyklucza połączenie z elementem
 o numerze ewid. 990E0-62J36-000

 Nr ewid. 990E0-62J10-000
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Spoilery progowe
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 
przygotowane do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia 
(na ilustracjach wykończenie 
lakierem dwutonowym).

   Nr ewid. 990E0-62J09-000

Sportowa osłona wlotu chłodnicy
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 

przygotowana do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie

 w kolorze nadwozia.
 Nr ewid. 990E0-62J08-000

Przedni spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 

przygotowany do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie

 w kolorze nadwozia
 (na ilustracjach wykończenie

 lakierem dwutonowym).
 Nr ewid. 990E0-62J07-000



Tylny spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 

nieprzygotowany do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie

 w kolorze nadwozia.
Tylko w połączeniu z elementem

 o numerze ewid. 990E0-62J18-000;
wyklucza połączenie z elementem 
o numerze ewid. 990E0-62J36-000

 Nr ewid. 990E0-62J02-000

Spoilery progowe
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 

nieprzygotowane do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie 

w kolorze nadwozia.
   Nr ewid. 990E0-62J01-000

Przedni spoiler
dla wersji 3- i 5-drzwiowej, 
nieprzygotowany do lakierowania. 
Zalecane polakierowanie
w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 990E0-62J00-000
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Nakładki na lusterka
2 sztuki, czarne matowe, 
faktura włókna węglowego

   Nr ewid. 990E0-63J03-000

Przednie światła przeciwmgielne
 Nr ewid. 990E0-63J10-000

Nakładki na lusterka
2 sztuki, czerwone, faktura tkaniny, 
dopasowane do tapicerki drzwi

   Nr ewid. 990E0-63J03-001

Nadwozie
Pokaż dynamikę.



Przedni spoiler
przygotowany do lakierowania. Zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 99000-99036-S42 

Tylny spoiler
przygotowany do lakierowania,
dla wersji 3- i 5-drzwiowej. Zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 99000-99036-S43 

Nakładka ozdobna na przód „Sport”
czarna matowa

 Nr ewid. 990E0-63J06-000 

Nakładka ozdobna na przód „Sport”
czarno-srebrna, faktura włókna 
węglowego (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J06-001
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Dekoracja pokrywy komory silnikowej
6 elementów, kolor czarny matowy

 Nr ewid. 990E0-63J07-000

Dekoracja pokrywy komory silnikowej
kolor czarno-srebrny, 
faktura włókna węglowego (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J07-001

Dekoracja „Checkered fl ag1 I”
na powierzchnie boczne; 
kolor srebrny metaliczny

   Nr ewid. 990E0-62J96-001

Dekoracja „Checkered fl ag1 II”
na powierzchnie boczne; 
kolor antracytowy metaliczny (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J97-001

Dekoracja „Checkered fl ag1 I”2

na pokrywę komory silnikowej, dach, 
drzwi bagażnika i zewnętrzne lusterka wsteczne; 
kolor srebrny metaliczny

   Nr ewid. 990E0-62J96-000

Dekoracja „Checkered fl ag1 II”2

na pokrywę komory silnikowej, dach, 
drzwi bagażnika i zewnętrzne lusterka wsteczne; 
kolor antracytowy metaliczny (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J97-000

Nadwozie
Droga jest Twoja.

1 fl aga z szachownicą
2 Nie nadaje się do samochodów o numerze VIN rozpoczynającym się od „J…”.

Niezależnie od tego, jak szybkim jest się na starcie, na koniec liczy się jedynie 
zwycięstwo w wyścigu – i oczywiście jak najlepsza prezencja na obrazie z 
fotokomórki. A nie ma lepszego sposobu na pokazanie swojego sportowego 
oblicza niż w Suzuki Swift Sport. Ozdobiony wizerunkami fl agi z szachownicą i 
dynamicznymi spoilerami wyścigowy Swift sprawia, że jego kierowca czuje się jak 
prawdziwy mistrz. Na każdej drodze, na każdym zakręcie, a także w głębi serca.



Nadwozie
Ekstra styl w chromie i aluminium.

Felga z lekkiego stopu „Sun”1

wzór 12-ramienny, 7 x 17, 
do opon 205/40 R17 84V, 
z nakrętkami mocującymi i osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-63J34-000

Felga z lekkiego stopu „Sun”1

z oponą Pirelli P7000
205/40 R17 84V i zaworem

  Nr ewid. 990E0-63J34-KPL 

Felga z lekkiego stopu „Star”1

wzór 5-ramienny, 7 x 17, 
do opon 205/40 R17 84V, 
z osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-63J35-000

Felga z lekkiego stopu „Star”1

z oponą Pirelli P7000
205/40 R17 84V i zaworem

  Nr ewid. 990E0-63J35-KPL

Felga z lekkiego stopu „Crystal Silver”1

wzór 5-ramienny, 6.5 x 16, 
do opon 195/45 R16 84V, 
z nakrętkami mocującymi i osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-63J33-000

Felga z lekkiego stopu „Crystal Silver”1 
z oponą Pirelli P ZERO NERO
195/45 R16 84V i zaworem

  Nr ewid. 990E0-63J33-KPL
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 Nakrętki antykradzieżowe „SYMBOLZ”
z homologacją Thatcham

   Nr ewid. 990E0-62J20-000

 Nakrętki antykradzieżowe „SYMBOLZ”
do samochodów o numerze VIN rozpoczynającym się od „J…” 

(brak ilustr.) 
 Nr ewid. 990E0-65J14-000

Chromowane osłony
do nakrętek „SYMBOLZ”

   Nr ewid. 990E0-62J21-000

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

   Nr ewid. 990E0-62J19-000

Nakrętki antykradzieżowe „BLOCKY”
do samochodów o numerze VIN rozpoczynającym się od „J…” 

(brak ilustr.) 
  Nr ewid. 990E0-65J15-000

Gdy uznasz, że Suzuki Swift ze swym stonowanym urokiem nie 
dość wystarczająco błyszczy na drodze, możesz dorzucić mu 
trochę chromu i aluminium – na przykład na koła. Nic prostszego 
przy tak oszałamiającym wyborze: od felg ze stopu aluminium po 
chromowane listwy na drzwi bagażnika – od tego blasku można 
dostać zawrotu głowy. Zresztą zobacz sam!

Felga z lekkiego stopu „Anthra”1

wzór 7-ramienny, 6.5 x 16, 
do opon 195/45 R16 84V, 
z nakrętkami mocującymi i osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-63J32-000

Felga z lekkiego stopu „Anthra”1 
z oponą Pirelli P ZERO NERO
195/45 R16 84V i zaworem

  Nr ewid. 990E0-63J32-KPL

Felga z lekkiego stopu „Concept”1

5.5 J x 15, kolor antracytowy metaliczny, 
do opon 185/60 R15, z osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-62J17-000

Felga z lekkiego stopu „Concept”1

5.5 J x 15, srebrna, 
do opon 185/60 R15, z osłoną piasty

  Nr ewid. 990E0-63J20-000

Listwa na drzwi bagażnika
chromowana

   Nr ewid. 990E0-63J04-000

Listwa na drzwi bagażnika
czarna (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-63J04-001

1 W przypadku samochodów o numerze VIN rozpoczynającym się od „J…” nakrętki
 wymagają osobnego zamówienia, 4 w zestawie. Nr ewid. 990E-63J34-NUT.



Pod względem dobrego samopoczucia i komfortu, wnętrzu Suzuki Swift niczego 
nie brakuje. Jednak specjalne dodatki pozwolą nadać mu indywidualny charakter, 
dokładnie według własnych wyobrażeń. A ponieważ oczekiwania użytkowników są 
równie odmienne, jak ludzkie charaktery, dlatego przygotowaliśmy bogatą ofertę 
akcesoriów – od podłokietników po osłony przeciwsłoneczne, a także wieszaki na 
ubrania, schowki na płyty i wiele innych. W Suzuki Swift marzenia się spełniają. 

Wnętrze
Piękne otoczenie w drodze do pięknych miejsc.

Kierownica wykończona skórą
czarna, z przyciskami sterującymi 
funkcjami radioodwarzacza

  Nr ewid. 990E0-63J31-000

Kierownica wykończona skórą
czarno-czerwona, z przyciskami 
sterującymi funkcjami radioodwarzacza

  Nr ewid. 990E0-62J92-000

Kierownice wykończone skórą dostępne są jedynie do samochodów wyposażonych w poduszki 
powietrzne. Montaż powinien być wykonany przez autoryzowanego dealera Suzuki.



Środkowy podłokietnik
z pojemnikiem na płyty CD w schowku

   Nr ewid. 990E0-62J94-000

Środkowy podłokietnik
ze schowkiem (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J06-000

Wieszak na ubrania 
mocowany do zagłówka przedniego fotela, 
1 sztuka (na ilustr. w modelu SX4)

  Nr ewid. 990E0-79J89-000

Zasłony szyb
2 sztuki, na tylne boczne szyby, 
do wersji 3-drzwiowej

   Nr ewid. 990E0-62J72-000

Zasłony szyb
do wersji 5-drzwiowej (brak ilustr.)

  Nr ewid. 990E0-62J73-000 

Konsola na telefon komórkowy 
(bez zestawu głośnomówiącego)

   Nr ewid. 990E0-62J56-000 

Schowek na płyty CD
do wygodnego przechowywania 
czterech płyt CD, nie jest przeznaczony 
do wersji z silnikiem Diesla

   Nr ewid. 990E0-62J60-000 
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Sportowa dźwignia zmiany biegów
połączenie aluminium i skóry, 
do wersji z mechaniczną skrzynią biegów; 
nie jest przeznaczona do wersji z silnikiem Diesla

   Nr ewid. 990E0-79J65-000

Osłona dźwigni zmiany biegów
skórzana, czarna, do wersji z silnikami benzynowymi 
(tylko w połączeniu ze sportową dźwignią 990E0-79J65-000)

   Nr ewid. 990E0-62J50-000 

Osłona dźwigni zmiany biegów
czarno-czerwona (brak ilustr.), (tylko w połączeniu 
ze sportową dźwignią 990E0-79J65-000)

   Nr ewid. 990E0-62J51-000

Zapalniczka
   Nr ewid. 99KIT-62J00-LIT 

Popielniczka
   Nr ewid. 89810-86G10-5PK

Fotelik dziecięcy ISOFIX DuoPlus
Grupa G1, dla dzieci w wieku 
od 8 miesięcy do 4 lat lub 
o masie ciała od 9 do 18 kg.
Fotelik wyposażony jest w 
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulowaną wysokością mocowania, 
zapewniające dziecku najlepszą 
ochronę. Fotelik montuje się w 
gniazdach typu ISOFIX w samochodzie.

   Nr ewid. 99000-990YA-020 

Klimatyzacja
do wersji z silnikami benzynowymi

  Nr ewid. 95000-62J10-000



Ramki ozdobne
srebrne, do wylotów wentylacyjnych 
i panelu sterowania układu wentylacji

  Nr ewid. 990E0-62J52-000

Wnętrze
Szybka droga do komfortu.

Chłodziarka 
pojemność 15 l 
(na ilustr. w modelu Jimny)

   Nr ewid. 990E0-64J30-000

Chłodziarka z mocowaniem ISOFIX
pojemność 21 l 
(na ilustr. w modelu SX4)

   Nr ewid. 990E0-64J23-000
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Zestaw dekoracyjny
3 elementy, na głośniki

 i dźwignię zmiany biegów,
 czerwone

   Nr ewid. 990E0-63J09-000

Zestaw dekoracyjny
3 elementy, na głośniki 

i dźwignię zmiany biegów,
 chromowane

   Nr ewid. 990E0-63J08-000 

Wnętrze
Gustowne detale.

Zestaw dekoracyjny
na panel sterowania klimatyzacji, 
czerwone

 Nr ewid. 990E0-63J05-001 

Zestaw dekoracyjny
na panel sterowania klimatyzacji, 
chromowane

 Nr ewid. 990E0-63J05-000 



Ramka ozdobna do wylotów 
wentylacyjnych
czarno-srebrna, faktura włókna węglowego

   Nr ewid. 990E0-62J52-001 

Ramka ozdobna do wylotów 
wentylacyjnych
czerwona, faktura tkaniny, 
dopasowana do tapicerki drzwi (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J52-002 
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Ochrona

Dostępne dla:  Swift rok modelowy 05-06  Swift rok modelowy 07-08  Swift Sport



Komplet dywaników „Eco”
z wykładziny tekstylnej, z logo „Swift”,

 antracytowe, 4 sztuki
  Nr ewid. 990E0-62J82-000

Komplet dywaników „Eco”
z wykładziny tekstylnej, antracytowe, 

4 sztuki (brak ilustr.)
  Nr ewid. 990E0-62J15-000 

Dywaniki gumowe
4 sztuki

   Nr ewid. 990E0-62J57-000

Komplet dywaników „DLX”
welurowe, 
z czerwonym obszyciem i logo 
„Sport” na dywaniku kierowcy, 
4 sztuki

 Nr ewid. 990E0-62J83-001

Komplet dywaników „Eco”
z wykładziny tekstylnej, 
z czerwonym obszyciem i logo 
„Sport” na dywaniku kierowcy, 
antracytowe, 4 sztuki

 Nr ewid. 990E0-62J82-001

Komplet dywaników „DLX”
welurowe, z logo „Swift”,

 antracytowe, 4 sztuki
  Nr ewid. 990E0-62J83-000

Komplet dywaników „DLX”
welurowe, antracytowe,

 4 sztuki (brak ilustr.)
  Nr ewid. 990E0-62J14-000

Dywaniki gumowe z wysokimi obrzeżami
z logo „Suzuki”, 2 sztuki, na przód
   Nr ewid. 990E0-62J74-000

Suzuki Swift z wielką powagą traktuje problem ochrony 
podróżnych, co znajduje swój wyraz w obszernej liście 
standardowego wyposażenia służącego bezpieczeństwu 
jazdy. Jednak w celu dodatkowego zabezpieczenia przed 
drobnymi zagrożeniami, jakie niesie np. zatłoczony 
parking, czy nieostrożne otwarcie drzwi, przygotowaliśmy 
bogatą ofertę pożytecznych akcesoriów, takich jak osłony 
zderzaków, boczne listwy ochronne, czy układ wspomagający 
manewrowanie na biegu wstecznym z ultradźwiękowymi 
czujnikami zbliżeniowymi, ułatwiający zaparkowanie w 
najciaśniejszych miejscach.



Pojemnik bagażowy Cargo Box
idealnie dopasowany do kształtu bagażnika, 

niweluje różnicę wysokości między progiem a 
podłogą, tworząc płaską powierzchnię po złożeniu 

oparć tylnych siedzeń. Pokrywa wykończona 
wykładziną dywanową, zaś pojemnik wykonany 

jest z mocnego tworzywa, odpornego na 
uderzenia i działanie kwasów.

  Nr ewid. 990E0-62J70-000 

Ochrona
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Wykładzina gumowa bagażnika
wodoszczelna

 Nr ewid. 990E0-62J53-000 

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

   Nr ewid. SMP-PD-M10

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

   Nr ewid. SMP-PD-M12

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

   Nr ewid. SMP-PD-C13



Komplet listew osłonowych
 na naroża zderzaków

na przedni i tylny zderzak, 4 sztuki
   Nr ewid. 990E0-62J78-000 

Ozdobna końcówka
 rury wydechowej

ze stali nierdzewnej,
 nie jest przeznaczona

 do wersji z silnikiem Diesla
  Nr ewid. 990E0-65J32-000 

Należyta troska!

Ozdobna końcówka
 rury wydechowej

chromowana,
 z laserowym grawerunkiem,

 nie jest przeznaczona
 do wersji z silnikiem Diesla

  Nr ewid. 990E0-62J18-000 

Komplet listew osłonowych
 na naroża zderzaków

na przedni i tylny zderzak, 4 sztuki 
  Nr ewid. 990E0-62J26-000 

Ochrona



Ozdobne listwy boczne
z logo „Swift”, 4 sztuki, 
do wersji 5-drzwiowej

  Nr ewid. 990E0-62J27-000

Ozdobne listwy boczne
z logo „Swift”, 4 sztuki, 
do wersji 3-drzwiowej (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J28-000

Ozdobne listwy boczne
ze srebrnym paskiem, 4 sztuki, 
do wersji 3-drzwiowej

   Nr ewid. 990E0-62J84-000

Ozdobne listwy boczne
ze srebrnym paskiem, 4 sztuki, 
do wersji 5-drzwiowej (brak ilustr.)

  Nr ewid. 990E0-62J79-000

Ozdobne listwy boczne
z logo „Swift”, 4 sztuki, 
do wersji 5-drzwiowej

 Nr ewid. 990E0-63J39-000

Ozdobne listwy boczne
z logo „Swift”, 4 sztuki, 
do wersji 3-drzwiowej (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-63J38-000

Ozdobne listwy boczne
komplet 4 sztuk, z czerwonym paskiem

   Nr ewid. 990E0-62J84-001
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Ochrona



Osłony przeciwbłotne
sztywne, przednie (brak ilustr.)

  Nr ewid. 990E0-62J04-000 

Osłony przeciwbłotne
sztywne, tylne

 Nr ewid. 990E0-62J05-000

Osłony przeciwbłotne
sztywne, tylne

 Nr ewid. 990E0-63J30-000 

Osłony przeciwbłotne
elastyczne, przednie (brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J61-000 

Osłony przeciwbłotne
elastyczne, tylne

 Nr ewid. 990E0-62J62-000

Osłony przeciwbłotne
elastyczne, tylne

 Nr ewid. 990E0-63J40-000 

Osłony przeciwbłotne
elastyczne, tylne

 Nr ewid. 990E0-63J11-000

Nakładka ochronna na zderzak
przezroczysta (brak ilustr.)

  Nr ewid. 990E0-62J43-000

Nakładka ochronna na zderzak
czarna

  Nr ewid. 990E0-62J42-000 

Nakładka ochronna na zderzak
czarna, z logo „Sport”

 Nr ewid. 990E0-62J42-001

Nakładka ochronna na zderzak
przezroczysta, 
z logo „Sport” (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-62J43-001 
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Osłony progów
srebrno-antracytowe,

 2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej
  Nr ewid. 990E0-63J01-000

Osłony progów
2 sztuki, z logo „Sport”

 Nr ewid. 990E0-62J54-001 

Owiewki na szyby boczne
2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej

   Nr ewid. 990E0-62J33-000 

Owiewki boczne na szyby przednie
2 sztuki, do wersji 5-drzwiowej

  Nr ewid. 990E0-62J34-000 

Owiewki boczne na szyby tylne
2 sztuki, do wersji 5-drzwiowej

  Nr ewid. 990E0-62J35-000

Osłony progów
srebrno-antracytowe,

 4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej
  Nr ewid. 990E0-62J54-000 

Czujnik deszczu
w pełni automatycznie kontrolujący 
pracę wycieraczek przedniej szyby – od 
idealnie dobranej pracy przerywanej, 
po pierwszy zakres pracy ciągłej 
(na ilustr. w modelu Jimny)

   Nr ewid. 990E0-65J81-000 



Lakier zaprawkowy

Srebrny metaliczny (Silky Silver Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCC
Szary metaliczny (Galactic Gray Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCD
Czarny metaliczny (Cosmic Black Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCE
Niebieski perlisto-metaliczny 
(Kashmir Blue Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCG
Jasnoniebieski metaliczny 
(Ocean Light Blue Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZEE
Czerwony metaliczny 
(Sunlight Copper Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZFS

Lakier zaprawkowy

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

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

System alarmowy Meta System HPB2
wykorzystujący fabryczny pilot, 
z czujnikami ultradźwiękowymi. 
Zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M03

System alarmowy Meta System HPA4
nie wykorzystuje pilota fabrycznego – 
sterowanie pilotami Meta System. 
Zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M02

W doborze właściwego oleju do silnika 
w Twoim samochodzie pomoże 
Autoryzowana Stacja Obsługi Suzuki.

Suzuki zaleca oleje Shell.

Bezpieczeństwo
i ochronaNa każde warunki.

Ochrona



Hak holowniczy
zdejmowany, do wersji 2WD, 
instalacja elektryczna wymaga 
osobnego zamówienia

 Nr ewid. 990E0-62J36-000 

Hak holowniczy
zdejmowany, do wersji 4WD, 
instalacja elektryczna wymaga 
osobnego zamówienia

 Nr ewid. 990E0-62J81-000 

Transport

Hak holowniczy
zdejmowany, do wersji 2WD, 
instalacja elektryczna wymaga 
osobnego zamówienia (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J42-000

Hak holowniczy
zdejmowany, do wersji 4WD, 
instalacja elektryczna wymaga 
osobnego zamówienia (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-63J43-000

 Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki 13-stykowej 

z gniazdem 7-stykowym
  Nr ewid. 990E0-79J67-000

Łącze przejściowe 
do połączenia wtyczki 7-stykowej 

z gniazdem 13-stykowym (brak ilustr.)
  Nr ewid. 990E0-62J41-000

Prosimy przestrzegać ograniczeń dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, jaką 
może holować samochód. Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi samochodu.
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Godne polecenia.
Obszerne wnętrze Swifta oferuje użytkownikowi dużo przestrzeni niezbędnej 
do wygodnego przewozu pasażerów i bagażu. Zapewne jednak nie zechcesz 
zrezygnować z dodatkowych możliwości zabrania rowerów i innego sprzętu. 
Spodziewając się tego, opracowaliśmy cały szereg akcesoriów ułatwiających 
transport różnego rodzaju bagaży. Pozwalają one zabrać wszystko, czego 
potrzebujesz, bez ograniczania komfortu podróżowania. W Suzuki Swift nie ma 
miejsca jedynie na kompromisy!

Stelaż do transportu rowerów „Vario”
na dwa rowery, konstrukcja aluminiowa, 
mocowanie wyłącznie na haku holowniczym

  Nr ewid. 990E0-62J67-000

Dodatkowy uchwyt
na trzeci rower, konstrukcja aluminiowa, do 
zastosowania wyłącznie ze stelażem „Vario” 
(brak ilustr.)

  Nr ewid. 990E0-62J68-000 

Instalacja elektryczna 
do haka holowniczego, 
13-stykowa, z kierunkowskazami

  Nr ewid. 990E0-62J38-000

Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 
13-stykowa, bez kierunkowskazów

  Nr ewid. 990E0-62J40-000

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

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

Instalacja elektryczna 
do haka holowniczego, 
7-stykowa, z kierunkowskazami 

  Nr ewid. 990E0-62J37-000

Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 
7-stykowa, bez kierunkowskazów 

  Nr ewid. 990E0-62J39-000



Poprzeczki bagażnika dachowego 1
owalny profi l, aluminiowe, z nakrętką 
mocującą, do wersji 3-drzwiowej 

   Nr ewid. 990E0-62J90-000 

Poprzeczki bagażnika dachowego 1
owalny profi l, aluminiowe, z nakrętką 
mocującą, do wersji 5-drzwiowej 
(brak ilustr.)

   Nr ewid. 990E0-62J91-000 

Uchwyt do nart1,2

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

Uchwyt do nart1,2

na 6 par nart lub 4 deski snowboardowe 
(brak ilustr.)

   Nr ewid. 99000-990YT-107 

Transport

Bagażnik dachowy „Excursion” 1,2

do przewożenia bagażu na dachu, 
114 x 96 x 11 cm

   Nr ewid. 99000-990YT-406 



Uchwyt na rower „Baracuda”1,2

mocowanie uchwytu 
z prawej lub z lewej strony

   Nr ewid. 99000-990YT-206 

Stelaż do transportu rowerów „Racer”1,2

do przewożenia rowerów 
ze zdjętym przednim kołem 

   Nr ewid. 99000-990YT-205

Stelaż do przewożenia 
przednich kół rowerowych1

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

   Nr ewid. 990E0-62J69-000 

Zręczny sposób, aby wszystko zabrać.
Narty i rowery to jeszcze nie wszystko – gama bagażników dachowych do Swifta pozwala w bezpieczny i 
wygodny sposób przewozić dowolne bagaże: oprócz podstawowego stelaża nośnego oraz uchwytów do 
transportu nart i rowerów, dostępne są dwa aerodynamiczne pojemniki dachowe o pojemnościach 370 
i 380 litrów, oferujące dodatkową przestrzeń do wykorzystania oraz niezbędną funkcjonalność. Brzmi jak 
bajeczna podróż? Zestaw akcesoriów transportowych do Suzuki Swift zagwarantuje, że będziesz gotowy 
do wyjazdu w dowolnym momencie – i oczywiście szczęśliwy, że ich użyjesz.

Worek na poprzeczki 
bagażnika dachowego
czarny, z dużym logo Suzuki

   Nr ewid. 990E0-79J91-000

Pojemnik dachowy1,2

Pojemność 380 l, ładowność 35 kg, 
150 x 90 x 35 cm

   Nr ewid. 99000-990YT-507 

Pojemnik dachowy1,2

Pojemność 370 l, ładowność 38 kg, 
223 x 56 x 35 cm (brak ilustr.)

   Nr ewid. 99000-990YT-502 

1 Maksymalne obciążenie dachu: 75 kg
2 Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika 
dachowego (990E0-62J90-000 or 990E0-62J91-000).Dostępne dla:  Swift rok modelowy 05-06  Swift rok modelowy 07-08  Swift Sport







Nawigacja
Multimedia i

Przyłącze Panasonic iPod®1 
do radioodtwarzacza Panasonic monto-
wa nego jako wyposażenie standardowe. 
(na ilustracji w modelu Grand Vitara)

   Nr ewid. 990E0-64J25-000 

Zestaw do bezprzewodowej komunikacji 
 z telefonem Bluetooth. Parrot CK3100
Na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu 
ukazują  się wszystkie istotne informacje 
(np. numer  telefonu dla połączenia 
przychodzącego,  numer ostatnio wybierany, 
czy lista adresowa).  Wyświetlacz może 
zostać umieszczony w  dowolnym miejscu 
na desce rozdzielczej,  by zapewnić 
optymalną czytelność i dostęp.  Doskonałe 
parametry akustyczne dzięki  pełnej 
integracji systemu głośnomówiącego 
 z instalacją samochodową, w zestawie 
 przewód podłączeniowy do standardowo 
 montowanego radioodtwarzacza (Panasonic).
W skład standardowego zestawu wchodzą: 
 1 x Bluebox (urządzenie elektroniczne), 
1 x wyświetlacz, 1 x mikrofon, 1 x przewód 
 zasilający, 1 x zestaw przewodów do 
 połączenia z głośnikami, układ automa-
 tycznego wyciszania radia, złącza ISO, 
 elementy montażowe, instrukcja obsługi.

   Nr ewid. SMP-PD-PARCK3100 

Zestaw głośników
do zamontowania w przednich  lub 
tylnych drzwiach, dwustożkowe,  65 W, 
pasmo przenoszenia  80-17500 Hz, 
w komplecie  z ekranem akustycznym

   Nr ewid. 990E0-79J38-000 

1iPod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apple Inc. 



Zmieniarka CD marki Panasonic
Sześciopłytowa zmieniarka CD, współpracuje ze standar-
dowo montowanym oryginalnym radioodtwarzaczem

   Nr ewid. 990E0-62J77-000 

Zestaw montażowy
do zmieniarki CD marki Panasonic (brak ilustracji)

   Nr ewid. 990E0-65J69-000 

Zmieniarka CD marki VDO model CHM-604 MP3
Sześciopłytowa zmieniarka CD z mechanizmem anty-
wstrząsowym. Odtwarza formaty MP3 i WMA oraz przełą-
cza pomiędzy wyjściem cyfrowym i analogowym. Współpra-
cuje z fabrycznie montowanym radioodtwarzaczem VDO 
z system nawigacji, radioodtwarzaczem VDO z system 
nawigacji MS4510 oraz radioodtwarzaczem VDO CD4526.

  Nr ewid. 990E0-59J04-000 

Zestaw montażowy
do zmieniarki CD marki VDO (brak ilustracji) 

  Nr ewid. 990E0-65J70-000 
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Model samochodu Swift 3-drzwiowy
czerwony, skala 1:43

Nr ewid. 990E0-62J71-000

Model samochodu Swift 3-drzwiowy
czerwony, skala 1:87

 (H0) (brak ilustr.)
 Nr ewid. 990E0-62J59-000

Model samochodu rajdowego 
Swift JWRC

seria Rallye-JWRC,
 czerwony, skala 1:43

Nr ewid. 99000-79N12-MNC

Breloczek do kluczy Swift
 Nr ewid. 990G0-SWIFT-KEY

Breloczek do kluczy Swift Rallye
 Nr ewid. 990G0-RALLY-KEY



Kolekcja
Szczegóły są bardzo ważne.

Podaruj małemu lub dużemu fanowi Swifta – lub sobie samemu – coś z 
kolekcji Suzuki: zabawne breloczki do kluczy lub precyzyjnie wykonane 
modele samochodów. To atrakcyjna forma upominku, a równocześnie 
przeniesienie fascynacji motoryzacyjnych pomiędzy klucze od domu  lub 
na eksponowane miejsce w gablocie.

Więcej ekscytujących produktów znaleźć można w naszej najnowszej 
broszurze „Moda i nie tylko …”, dostępnej u autoryzowanych 
dealerów Suzuki.



Autoryzowany dealer Suzuki

Suzuki zaleca produkty

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 warunkach 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.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2008 r.

Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl




