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Wyraź swoją
indywidualność
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Twój Swift otrzymał osobisty rys już w fabryce, 
jednak nie powstrzymuje to pragnienia, aby jeszcze 
bardziej zindywidualizować swoje auto i zbliżyć je 
do wymarzonego ideału – zarówno pod względem 
wyglądu, jak i funkcjonalności. Tu właśnie z pomocą 
przychodzą oryginalne akcesoria Suzuki, pozwalające 
nadać Twemu autu ten jedyny, niepowtarzalny styl. 
Szeroki wybór wyposażenia i dodatków, począwszy od 
elementów dekoracyjnych po akcesoria zapewniające 
bezpieczeństwo czy też urządzenia audio i nawigacji, 
umożliwi Ci nadanie nadwoziu i wnętrzu auta 
własnych akcentów. To wszystko dla Swifta, który jest  
w 100% Twój.

Uwaga: Niniejszy katalog ma zastosowanie do pojazdów Suzuki Swift począwszy od numeru VIN TSMNZ######400001. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać u autoryzowanego dealera Suzuki.

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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Nadwozie
Pokaż swój indywidualny styl

Jak sprawić, aby obserwator z zewnątrz był przekonany, że kierowca w środku 
jest ekspertem w stylowym wyposażeniu auta? Za pomocą akcesoriów 
nadwoziowych, które natychmiast przyciągają wzrok swoim wyglądem. 
Przedni spoiler, sportowe osłony progów, tylny spoiler, spoiler dachowy oraz 
szereg dodatków zewnętrznych – wszystko to zaprojektowano, aby wzbudzić 
emocje kierowcy oraz jego „widowni”.

1 Do aut Suzuki Swift od numeru nadwozia TSMNZ######400001.
2 Wykluczony montaż z przednimi osłonami przeciwbłotnymi sztywnymi (nr kat. 990E0-68L11-000) i elastycznymi (nr kat. 990E0-68L13-000).
3 Wykluczony montaż z tylnymi osłonami przeciwbłotnymi sztywnymi (nr kat. 990E0-68L12-000) i elastycznymi (nr kat. 990E0-68L14-000).
4 Wykluczony montaż z poszerzeniami błotników (nr kat. 990E0-68L09-000 i 990E0-68L10-000).
5 Wykluczony montaż z hakiem holowniczym (nr kat. 990E0-68L42-000 i 990E0-68L43-000).
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1 |  Ramki ozdobne reflektorów
 dodają blasku reflektorom  

w Twoim aucie, powierzchnia 
niezagruntowana, możliwość 
polakierowania w kolorze  
nadwozia, 2 sztuki

 Nr kat. 99000-99013-A3L

4 |  Przedni spoiler1,4

 nadaje bardziej dynamiczny 
i sportowy wygląd, 
powierzchnia zagruntowana, 
możliwość polakierowania 
w kolorze nadwozia, zestaw 
dwuczęściowy

 Nr kat. 990E0-60P02-000

5 |  Spoilery progowe2,4

 uzupełniają dynamiczny  
i sportowy wygląd,  
powierzchnia zagruntowana, 
możliwość polakierowania  
w kolorze nadwozia, 2 sztuki

 Nr kat. 990E0-68L03-000

2 |  Lampy przeciwmgielne1

 w komplecie reflektory, obramowania  
i wiązki instalacyjne

 Nr kat. 990E0-60P51-000

3 |  Chromowana krata wlotu powietrza1

 Nr kat. 99000-99064-E1A

6 |  Tylny spoiler3,4,5

 nadaje bardziej dynamiczny  
i sportowy wygląd, powierzchnia 
zagruntowana, możliwość 
polakierowania w kolorze nadwozia

 Nr kat. 990E0-68L04-000
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Nadwozie

7 | Tylny spoiler dachowy
 podkreśla sportowy wygląd tyłu 

Twojego Swifta, powierzchnia 
zagruntowana, możliwość 
polakierowania w kolorze 
nadwozia

 Nr kat. 990E0-68L05-000

  6 Wykluczony montaż ze spoilerami progowymi (nr kat. 990E0-68L03-000).
  7 Wykluczony montaż ze sztywnymi osłonami przeciwbłotnymi – przednimi i tylnymi (nr kat. 990E0-68L11-000 i 990E0-68L12-000).
  8 Wykluczony montaż z elastycznymi osłonami przeciwbłotnymi – przednimi i tylnymi (nr kat. 990E0-68L13-000 i 990E0-68L14-000).
  9 Wykluczony montaż z przednim spoilerem (nr kat. 990E0-60P02-000).
10 Wykluczony montaż z tylnym spoilerem (nr kat. 990E0-68L04-000).6
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10 |  Poszerzenia błotników7,8,9,10

 w komplecie spoilery progowe, 
czarne, zestaw na całe auto

 Nr kat. 990E0-68L10-000 

 Listwa drzwi bagażnika
 pełni funkcję ozdobną

 chromowana
 Nr kat. 990E0-68L22-000

 antracytowa
 Nr kat. 990E0-68L22-001

8 |  Poszerzenia błotników6,7,8,9,10

 czarne, zestaw na całe auto

 Nr kat. 990E0-68L09-000

9 |  Poszerzenia błotników7,8,9,10  
w komplecie spoilery progowe, 
czarne, zestaw na całe auto

 Nr kat. 990E0-68L10-000
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Nadwozie
Z felgami ze stopu lekkiego Twoja chęć zaprezentowania swojej osobowości 
jest na dobrej drodze do realizacji. Zróżnicowane wzory – od sportowego, 
poprzez klasyczny, do ekskluzywnego – zadowolą każdy gust. Wszystkie 
cechują się wyjątkową jakością, potwierdzoną wszechstronnymi testami.

11 | Felga ze stopu lekkiego „Beat” 
5J x 15”

 wzór 8-ramienny, do opon 
175/65 R15, w komplecie osłona 
piasty z logo „Suzuki”,  
homologacja ECE-R 124

 srebrna
 Nr kat. 990E0-68L72-001

 czarna polerowana
 Nr kat. 990E0-68L74-001

 w kolorze tytanowym
 Nr kat. 990E0-68L78-001

 w kolorze tytanowym,  
polerowana

 Nr kat. 990E0-68L79-001
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12 |  Felga ze stopu lekkiego „Samba” 5J x 15”11
 wzór 8-ramienny, do opon 175/65 R15,  

w komplecie osłona piasty z logo „Suzuki”, 
homologacja ECE-R 124

 srebrna
 Nr kat. 990E0-68L82-000

 czarna matowa polerowana
 Nr kat. 990E0-68L83-000

11 Dostępna od października 2013.

13 |  Felga ze stopu lekkiego 
„2Beat” 5J x 15”11

 wzór 8-ramienny, do opon 
175/65 R15, w komplecie osłona 
piasty z logo „Suzuki”,  
homologacja ECE-R 124

 czarna polerowana
 Nr kat. 990E0-68L84-000
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14 |  Felga ze stopu lekkiego 
„Anthra” 6,5J x 16”

 wzór 7-ramienny, do opon 
185/55 R16, w komplecie śruby 
mocujące oraz osłona piasty 
z logo „Suzuki”, wyłącznie do 
wersji 2WD

 szara polerowana
 Nr kat. 990E0-68L77-000

 czarna polerowana
 Nr kat. 990E0-68L73-000

10
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Nadwozie

15 |  Felga ze stopu lekkiego „Star” 7J x 17”
 wzór 5-ramienny (ramiona podwójne), 

do opon 205/40 R17, w komplecie śruby 
mocujące oraz osłona piasty z logo 
„Suzuki”, wyłącznie do wersji 2WD

 srebrna
 Nr kat. 990E0-68L76-000

16 |  Felga ze stopu lekkiego „Chrono” 7J x 17”12

 wzór 12-ramienny, do opon 205/40 R17,  
w komplecie śruby mocujące oraz osłona  
piasty z logo „Suzuki”, wyłącznie do wersji 2WD

 czarna polerowana
 Nr kat. 990E0-68L71-000

12 Wykluczony montaż ze śrubami antykradzieżowymi Sicustar (Nr kat. 990E0-59J46-000).
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17 |  Felga ze stopu lekkiego „Sun” 7J x 17”
 wzór 12-ramienny, do opon 205/40 

R17, w komplecie śruby mocujące oraz 
osłona piasty z logo „Suzuki”, wyłącznie 
do wersji 2WD

 czarna matowa
 Nr kat. 990E0-68L70-000

 biała
 Nr kat. 990E0-68L80-000

 srebrna
 Nr kat. 990E0-68L75-000

 szara metaliczna
 Nr kat. 990E0-68L81-000

13 Wykluczony montaż z obręczami kół “Chrono” (Nr kat. 990E0-68L71-000).



  

 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  

 

  
 

 

  
 

 

18 19

20

21

22

23

7659_Acc_Swift_RZ.indd   13 31.07.13   11:15

Nadwozie

18 |  Kołpak ozdobny „Aruba”
 do felg stalowych 15”, 

komplet 4 szt.

 srebrny
 Nr kat. 990E0-86G30-000

19 |  Kołpak ozdobny „Wind”
 do felg stalowych 15”, 

komplet 4 szt.

 srebrny
 Nr kat. 990E0-86G37-000

22 |  Osłony śrub mocujących koło
 czarne, 4 sztuki – komplet na 

jedno koło

 Nr kat. 990E0-68L70-COV

23 |  Śruby antykradzieżowe 
„Sicustar”13

 4 sztuki, z atestem Thatcham

 Nr kat. 990E0-59J46-000

20 |  Kołpak ozdobny „Wind”
 do felg stalowych 15”, 

komplet 4 szt.

 antracytowy
 Nr kat. 990E0-86G38-000

21 |  Osłona piasty koła „Red”
 z logo „S”  

na polerowanym tle, tylko 
do felg ze stopu lekkiego 
„Chrono”

 Nr kat. 990E0-68L71-CAP

 Zapraszamy do odwiedzenia autoryzowanego dealera Suzuki w celu 
zapoznania się z sezonową ofertą opon zimowych. 13
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Wnętrze

1 |  Sportowe pedały
 aluminiowe, do wersji z mechaniczną skrzynią 

biegów

 do wersji 2WD z kierownicą po lewej stronie
 Nr kat. 990E0-68L93-000

 do wersji 4WD z kierownicą po lewej stronie
 (na ilustr. do wersji 2WD z kierownicą po lewej 

stronie)
 Nr kat. 990E0-68L93-001

 do wersji 2WD z kierownicą po prawej 
stronie

 (na ilustr. do wersji 2WD z kierownicą po lewej 
stronie)

 Nr kat. 990E0-68L94-000

2 |  Ramka ozdobna konsoli środkowej
 srebrna, nadaje jeszcze bardziej elegancki 

wygląd środkowej konsoli Twego auta

 do wersji z kierownicą po lewej stronie
 Nr kat. 990E0-68L30-000

 do wersji z kierownicą po prawej stronie
 (na ilustr. do wersji z kierownicą po lewej 

stronie)
 Nr kat. 990E0-68L31-000

Praktyczne, a zarazem sportowe

Oryginalność i praktyczność powinny iść ze sobą w parze. Wnętrze Swifta 
oferuje szerokie możliwości łączenia ze sobą tych dwóch cech - począwszy 
od ramki ozdobnej konsoli środkowej, poprzez gałki dźwigni zmiany biegów 
o różnych wzorach, a skończywszy na akcesoriach, które zwiększają 
funkcjonalność auta oraz nadają mu bardziej sportowy wygląd. Wielka dbałość 
o praktyczne detale jest jednocześnie wyrazem indywidualnego stylu.

3 |  Sportowe koło kierownicy
 wykończone czarną skórą ze szwem 

w kolorze srebrnym

 Nr kat. 990E0-61M91-000
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4 |  Gałka dźwigni zmiany biegów
 w komplecie osłona dźwigni 

wykonana z czarnej skóry ze 
szwem w kolorze srebrnym, 
wyłącznie do wersji  
z mechaniczną skrzynią biegów

 2WD
 Nr kat. 990E0-68L36-000

 4WD
 (na ilustr. do wersji 2WD)
 Nr kat. 990E0-68L36-001

5 |  Aluminiowa gałka dźwigni zmiany 
biegów

 w komplecie osłona dźwigni 
wykonana z czarnej skóry  
z kolorowym szwem, wyłącznie 
do wersji z mechaniczną skrzynią 
biegów

 ze szwem w kolorze srebrnym
 Nr kat. 990E0-68L37-000

 ze szwem w kolorze czerwonym
 Nr kat. 990E0-68L37-RED

6 |  Gałka dźwigni zmiany biegów 
„Square”

 w komplecie osłona dźwigni 
wykonana z czarnej skóry ze 
szwem w kolorze srebrnym, 
wyłącznie do wersji  
z mechaniczną skrzynią biegów

 niebieska
 Nr kat. 990E0-68L36-BLU

 szara (brak ilustr.)
 Nr kat. 990E0-68L36-GRY
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16

9 |  Osłony przeciwsłoneczne
 czarne, na tylne boczne okna i szybę drzwi 

bagażnika, 3 sztuki

 do wersji 3-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 5-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L19-000

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L20-000

10 |  Wieszak na ubrania
 mocowany do zagłówka przedniego fotela, 

jedna sztuka

 Nr kat. 990E0-79J89-000

7 |  Podłokietnik
 zapewniający większy komfort, ze schowkiem 

i pojemnikiem na płyty CD, czarny, z aplikacją 
w kolorze srebrnym

 Nr kat. 990E0-68L35-001

8 |  Podłokietnik
 zapewniajacy większy komfort,  

ze schowkiem, czarny

 Nr kat. 990E0-68L15-001
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11 |  Zapalniczka

 2WD
 Nr kat. 99KIT-68L00-LIG

 4WD
 Nr kat. 39400-59J00-000

12 |  Popielniczka

 czarna
 Nr kat. 89810-86G10-5PK

Wnętrze
Wyjątkowe w najdrobniejszych szczegółach

13 |  Chłodziarka
 pojemność 21 l, możliwość 

podłączenia do gniazda 12V, 
mocowanie w zaczepach 
ISOFIX

 Nr kat. 990E0-64J23-000

14 |  Chłodziarka
 pojemność 15 l, możliwość 

podłączenia do gniazda 12V

 Nr kat. 990E0-64J30-000
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Wnętrze
Przyjazne również dla najmłodszych

15 | Fotelik dziecięcy „Baby Safe Plus”
 Fotelik dla dzieci w grupie 0+  

o masie ciała do 13 kg i w 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 ustawienia; 
głębokie, miękko wyściełane boczne 
ścianki zapewniają optymalną ochronę 
przed skutkami zderzenia bocznego. 
Fotelik jest kompatybilny z podstawą 
Baby SAFE ISOFIX Base i Baby Safe 
Belted Base, a także z wózkami 
spacerowymi BRITAX; kabłąk może być 
ustawiany jedną ręką w 3 położeniach, 
pokrowiec można szybko zdejmować 
– nadaje się do prania; dodatkowy 
komfort zapewniają nakładki  
w części piersiowej. Fotelika nie 
należy mocować na przednim fotelu 
samochodu chronionym przez czołową 
poduszkę powietrzną, która nie została 
wyłączona w sposób zgodny  
z instrukcją obsługi pojazdu.

 Nr kat. 990E0-59J37-000

Swift troszczy się także o bezpieczeństwo Twoich najmłodszych 
towarzyszy podróży. Wybór kilku rodzajów fotelików dziecięcych, 
przeznaczonych dla rożnych grup wiekowych, zapewnia takie same 
poczucie komfortu Tobie i Twoim pociechom. Praktyczne uchwyty 
ISOFIX umożliwiają szybkie i łatwe zamocowanie. 
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 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 północnej14

 dla krajów: S, FIN, DK, EST, LV, LT

 Nr kat. 990E0-68L01-003

19 |  Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy wschodniej14

 dla krajów: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY

 Nr kat. 990E0-68L01-001

20 |  Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy środkowej14

 dla krajów: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY

 Nr kat. 990E0-68L01-002

21 |  Platforma FAIR
 Umożliwia montaż fotelika FAIR w gniazdach systemu ISOFIX. System wykorzystujący 

platformę 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

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 skutkami zderzenia 
bocznego. 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

17 |  Fotelik dziecięcy „Duo Plus”
 Grupa 1, dla dzieci 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 
zmniejszające 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.

 Nr kat. 990E0-59J56-000

14 Tylko w połączeniu z platformą FAIR (Nr kat. 990E0-68L01-000)
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Wnętrze
Podaruj sobie coś szczególnego!

22 |  Podświetlenie klamek wewnętrznych drzwi 
 białe lampki diodowe poprawiające 

widoczność klamek w drzwiach Twojego auta, 
komplet do lewych i prawych drzwi przednich

 Nr kat. 99000-990B4-080

23 |  Oświetlenie podłogi
 przyjemne i efektywne oświetlenie okolicy 

nóg kierowcy i przedniego pasażera, białe 
lampki diodowe, komplet na lewą i prawą 
stronę

 Nr kat. 99000-990B4-079
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24 |  Nakładki ochronne progów
 ze stali nierdzewnej, z logo Swift

 2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 5-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L59-000

 4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L60-000

26 |  Nakładki ochronne progów „Square”
 wzór w formie pasków z logo Swift, wykonane 

z trwałego tworzywa termoplastycznego

 niebieskie, 2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L26-BLU

 niebieskie, 4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 3-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L27-BLU

 szare, 2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L26-GRY

 szare, 4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 3-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L27-GRY

25 |  Nakładki ochronne progów
 srebrne, z logo Swift, 

wykonane z trwałego tworzywa 
termoplastycznego

 2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 5-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L26-000

 4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L27-000
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27 |  Komplet dywaników „ECO”
 tekstylne, antracytowe, z logo 

Swift, 4 sztuki, do wersji  
z kierownicą po lewej stronie,  
z mechaniczną lub automatyczną 
skrzynią biegów

 Nr kat. 990E0-68L38-001

28 |  Komplet dywaników „DLX”
 welurowe, antracytowe, z logo 

Swift, 4 sztuki, z mechaniczną lub 
automatyczną skrzynią biegów 

 do wersji z kierownicą po lewej 
stronie

 Nr kat. 990E0-68L39-000

 do wersji z kierownicą po 
prawej stronie

 (na ilustr. do wersji z kierownicą 
po lewej stronie)

 Nr kat. 990E0-68L41-000

29 |  Dywaniki gumowe
 z podwyższoną krawędzią, 

ułatwiającą utrzymanie czystości 
wykładziny podłogowej, 4 sztuki, 
z mechaniczną lub automatyczną 
skrzynią biegów

 do wersji z kierownicą po lewej 
stronie

 Nr kat. 75901-71LB0-000

 do wersji z kierownicą po 
prawej stronie

 (na ilustr. do wersji z kierownicą 
po lewej stronie)

 Nr kat. 75901-71LA0-000

30 |  Komplet dywaników „Square”
 welurowe, antracytowe, z nubukową 

lamówką oraz niebieskim i szarym 
szwem, bez logo Swift, 4 sztuki, do 
wersji z kierownicą po lewej stronie, 
z mechaniczną lub automatyczną 
skrzynią biegów

 z niebieskim i szarym szwem
 Nr kat. 990E0-68L39-BLU

 z szarym szwem (brak ilustr.)
 Nr kat. 990E0-68L39-SIL

31 |  Komplet dywaników „DLX Red”
 welurowe, antracytowe, z nubukową 

lamówką oraz szwem w kolorze 
czerwonym, bez logo Swift, 4 sztuki, do 
wersji z kierownicą po lewej stronie,  
z mechaniczną lub automatyczną 
skrzynią biegów

 Nr kat. 990E0-68L39-RED
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Wnętrze

35 |  Nakładka ochronna krawędzi 
bagażnika

 zabezpiecza auto przed zarysowaniem 
podczas załadunku i rozładunku, 
wykonana ze stali nierdzewnej

 Nr kat. 990E0-68L62-000

36 |  Siatka boczna bagażnika
 do przechowywania drobnych 

przedmiotów, np. instrukcji obsługi lub 
zestawu ratunkowego

 Nr kat. 990E0-68L34-000

32 |  Dywanik do bagażnika „ECO”
 antracytowy, tekstylny,  

z logo Swift; chroni wykładzinę 
bagażnika Twojego auta oraz 
jest doskonałym uzupełnieniem 
akcesoryjnych dywaników 
podłogowych

 Nr kat. 990E0-68L40-000

33 |  Głęboka wykładzina bagażnika
 z logo „Suzuki”, w formie kuwety, 

wodoszczelna, z krawędzią 
wysokości 5 cm; pomaga 
utrzymać bagażnik w czystości

 Nr kat. 990E0-68L16-000

34 |  Organizer przestrzeni bagażowej
 idealnie dopasowany do kształtu 

bagażnika, tworzy płaską 
powierzchnię po złożeniu 
oparć tylnych siedzeń. Pokrywa 
wykończona wykładziną 
dywanową, zaś pojemnik 
wykonany jest z wytrzymałego 
tworzywa. Wyposażony  
w regulowane przegrody.

 Nr kat. 990E0-68L21-000
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 Zestaw głośników
 Pasuje na przód i tył, dwudrożny 

stożek, 65 watt, zakres częstotliwości 
80-17.500Hz, zestaw dwuelementowy

 Nr kat. 990E0-62J32-000
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Ochrona

1 |  Komplet osłon dolnych 
przedniego i tylnego 
zderzaka15

 srebrny, nadający Twojemu 
Swiftowi prawdziwie off-
roadowy wygląd, komplet na 
przedni i tylny zderzak

 Nr kat. 990E0-68L47-000

2 |  Dolne osłony progów 16

 nadają off-roadowy wygląd, 
srebrne, komplet na lewą  
i prawą stronę

 Nr kat. 990E0-68L45-000
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3 |  Listwy boczne
 czarne, komplet na lewą i prawą 

stronę, możliwość polakierowania w 
kolorze nadwozia

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L07-000

 do wersji 5-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 3-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L08-000

4 |  Listwy boczne
 czarne, ze srebrnym paskiem, komplet 

na lewą i prawą stronę, możliwość 
polakierowania w kolorze nadwozia

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-62J84-000

 do wersji 5-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 3-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-62J79-000

5 |  Listwy boczne
 czarne, z logo Swift, komplet na 

lewą i prawą stronę, możliwość 
polakierowania w kolorze nadwozia

 do wersji 3-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 5-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L66-000

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L67-000

15  Wykluczony montaż z przednim spoilerem (nr kat. 990E0-60P02-000), z tylnym spoilerem (nr kat. 990E0-68L04-000) oraz poszerzeniami błotników (nr kat. 
990E0-68L09-000 i 990E0-68L10-000)

16  Wykluczony montaż ze spoilerami progowymi (nr kat. 990E0-68L03-000) oraz poszerzeniami błotników (nr kat. 990E0-68L09-000 i 990E0-68L10-000)
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6 |  Osłony naroży zderzaka
 na przedni i tylny zderzak, 

4 sztuki, możliwość 
polakierowania w kolorze 
nadwozia

 Nr kat. 990E0-68L06-000
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Ochrona
Jeśli będzie taka konieczność Twój Swift sprawdzi się nawet w trudnych 
warunkach użytkowania. Akcesoria ochronne zapobiegną zarysowaniom, 
zabrudzeniom i podobnym problemom, a jednocześnie mogą stanowić 
zabezpieczenie w razie niesprzyjającej pogody. Bez względu na rodzaj 
pokonywanego terenu czy też cel wyjazdu, właściwa ochrona zapewnia 
większe zadowolenie z jazdy. 

7 |  Owiewki
 na szyby przednie, 2 sztuki

 do wersji 3-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 5-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L23-000

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L24-000

8 |  Owiewki
 na szyby tylne, 2 sztuki

 tylko do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L25-000
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9 |  Osłony przeciwbłotne przednie17,19

 sztywne, powierzchnia ziarnista, 
możliwość polakierowania w kolorze 
nadwozia

 Nr kat. 990E0-68L11-000

11 |  Osłony przeciwbłotne przednie17,19

 elastyczne, ze znakiem „S”

 Nr kat. 990E0-68L13-000

12 |  Osłony przeciwbłotne tylne18,19
 elastyczne, ze znakiem „S”

 Nr kat. 990E0-68L14-000

10 |  Osłony przeciwbłotne tylne18,19

 sztywne, powierzchnia ziarnista, 
możliwość polakierowania  
w kolorze nadwozia

 Nr kat. 990E0-68L12-000

17 Wykluczony montaż ze spoilerami progowymi (nr kat. 990E0-68L03-000)
18 Wykluczony montaż z tylnym spoilerem (nr kat. 990E0-68L04-000) 
19 Wykluczony montaż z poszerzeniami błotników (nr kat. 990E0-68L09-000 i 990E0-68L10-000)
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Ochrona

13 |  Zabezpieczenie powłoki lakieru 
metodą G3 Glasscoat20

 Idealna ochrona lakieru Twojego 
samochodu – od dachu po tarcze kół.

 Zapytaj o usługę swojego dealera 
Suzuki.

 Nr kat. 990E0-GLASC-OAT

20 Nie stosować do tapicerki skórzanej
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17 |  Czujniki parkowania przednie
 z brzęczykiem piezoelektrycznym, 

możliwe polakierowanie, układ 
4-sensorowy

 Nr kat. 990E0-68L55-000

18 |  Czujniki parkowania tylne
 z brzęczykiem piezoelektrycznym, 

możliwe polakierowanie, układ 
4-sensorowy

 Nr kat. 990E0-68L55-000

 Czujniki parkowania tylne 21

 z brzęczykiem piezoelektrycznym, 
lakierowane, układ 4-sensorowy

 Nr kat. 990E0-68L53-kolor

14 |  Pokrowiec na tylne siedzenie
 chroni tapicerkę tylnej kanapy

 Nr kat. 990E0-79J44-000

15 |  System alarmowy
 do pojazdów z systemem 

elektronicznego kluczyka, tylko do 
wersji z kierownicą po lewej stronie

 Nr kat. 990E0-68L46-010

16 |  Czujnik deszczu
 automatycznie kontrolujący pracę 

wycieraczek przedniej szyby – od 
idealnie dobranej pracy przerywanej, 
po pierwszy zakres pracy ciągłej

 Nr kat. 990E0-65J81-000

21 Dostępne tylko w wybranych kolorach nadwozia. Prosimy zapytać się u autoryzowanego dealera Suzuki.
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Ochrona

19 |  Lakier zaprawkowy

 biały (superior white)
 Nr kat. 99000-10315-26U

 czerwony (bright red)
 Nr kat. 99000-10315-ZCF

 Biały perłowo-metaliczny (cool 
white pearl metallic)

 Nr kat. 99000-10415-ZNL

 czarny perłowo-metaliczny 
(cosmic black pearl metallic)

 Nr kat. 99000-10415-ZCE

 srebrny metaliczny (silky silver 
metallic)

 Nr kat. 99000-10415-Z2S

 szary metaliczny (galactic grey 
metallic)

 Nr kat. 99000-10415-ZCD

 żółty metaliczny (sunburst 
yellow metallic)

 Nr kat. 99000-10415-ZUN

 niebieski perłowo-metaliczny 3 
(boost blue pearl metallic 3)

 Nr kat. 99000-10415-ZUM

 brązowy perłowo-metaliczny 
(bison brown pearl metallic)

 Nr kat. 99000-10415-ZUC

20 |  Zestaw ratunkowy
 zgodny z normą DIN 13164, 

zawiera apteczkę pierwszej 
pomocy, kamizelkę odblaskową 
oraz trójkąt ostrzegawczy

 Nr kat. 990E0-65J79-000

21 |  Filtr kabinowy 
 zatrzymuje kurz, pyłki, piasek i drobiny 

zanieczyszczeń, usuwa nieprzyjemne 
zapachy z wnętrza i z zewnątrz auta 
oraz inne zanieczyszczenia powietrza 
(na ilustracji artykuł podobny)

 2WD
 Nr kat. 99000-990C5-A01

 4WD
 Nr kat. 99000-990C5-A03

22 |  Ładowarka do akumulatora 12V
 z funkcją testera, pozwala  

w maksymalnym stopniu zachować 
moc akumulatora i wydłużyć jego 
żywotność

 Nr kat. 99999-SMP4W-906
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Transport

3 |  Uchwyt do nart „McKINLEY” 22

 na 4 pary nart lub 2 deski 
snowboardowe, zamykany, maks. 
obciążenie dachu 50 kg

 Nr kat. 99000-990YT-106

1 |  Bagażnik podstawowy
 rurowe profile aluminiowe ze 

szczeliną typu T, z zamkiem; do 
wersji 3-drzwiowej i 5-drzwiowej, 
maks. obciążenie dachu 50 kg

 Nr kat. 990E0-68L33-000

2 |  Torba na bagażnik podstawowy
 czarna, z dużym logo „Suzuki”

 Nr kat. 990E0-79J91-000
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5 |  Uchwyt do nart „EVEREST” 22

 na 6 par nart lub 4 deski 
snowboardowe, zamykany, maks. 
obciążenie dachu 50 kg

 Nr kat. 99000-990YT-107

6 |  Uchwyt na rower „GIRO AF” 22

 do przewożenia kompletnych 
rowerów, zamykany, maks. 
obciążenie dachu 50 kg

 Nr kat. 990E0-59J20-000

7 |  Uchwyt na rower „GIRO SPEED” 22

 do przewożenia rowerów ze 
zdemontowanym przednim kołem, 
zamykany, maks. obciążenie dachu 
50 kg

 Nr kat. 990E0-59J21-000

4 |  Pojemnik dachowy “CERTO 460” 22

 srebrny metaliczny, z systemem 
„Master-fit” umożliwiającym 
szybkie i wygodne mocowanie do 
bagażnika podstawowego, otwierany 
obustronnie, pojemność 440 l, 
wymiary 192 x 82 x 42 cm, maks. 
obciążenie dachu 50 kg

 Nr kat. 990E0-59J43-000

Wybierając się na weekendową wycieczkę lub wakacje, Twój Suzuki udźwignie więcej 
niż się spodziewałeś. Wraz z wszechstronną gamą praktycznych i wielofunkcyjnych 
rozwiązań transportowych, Suzuki Swift staje się godnym zaufania partnerem zarówno 
w podróży, jak i w codziennym użytkowaniu.

22 Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego.
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Transport

8 |  Stelaż do transportu rowerów 
„STRADA”

 mocowanie na haku holowniczym, 
na dwa rowery, konstrukcja 
aluminiowa, zamykany, do 
stosowania wyłącznie z hakiem 
holowniczym; maks. obciążenie 
pionowe stelaża: 60 kg; 
szczegółowe informacje znajdują 
się w instrukcji obsługi 

 Nr kat. 990E0-59J22-000

9 |  Dodatkowy uchwyt
 na trzeci rower, do 

stosowania wyłącznie ze 
stelażem do transportu 
rowerów (nr kat. 
990E0-59J22-000); 
maks. obciążenie 
pionowe stelaża: 60 kg; 
szczegółowe informacje 
znajdują się w instrukcji 
obsługi

 Nr kat. 990E0-59J22-001

23 Wykluczony montaż z tylnym spoilerem (nr kat. 990E0-68L04-000) oraz dolnymi osłonami zderzaków (nr kat. 990E0-68L47-000)



  

  

  

  

  12

11

10, 13–15

7659_Acc_Swift_RZ.indd   37 31.07.13   11:21

39

10 |  Hak holowniczy demontowalny23

 instalacja elektryczna wymaga 
osobnego zamówienia; maksymalna 
dopuszczalna masa holowanej 
przyczepy bez ham. AT – 200 kg, MT  – 
400 kg; z ham. AT – 200 kg, MT siln. 
diesla – 900 kg, MT siln. benz. – 1000 
kg; szczegółowe informacje znajdują 
się w instrukcji obsługi

 2WD
 Nr kat. 990E0-68L43-000

 4WD
 Nr kat. 990E0-68L42-000

11 |  Łącze przejściowe
 do połączenia wtyczki 

7-stykowej z gniazdem 
13-stykowym

 Nr kat. 990E0-62J41-000

13 |  Instalacja elektryczna
 do haka holowniczego, 

7-stykowa, z kierunkowskazami

 2WD
 Nr kat. 990E0-68L64-000

 4WD
 Nr kat. 990E0-68L58-000

14 |  Instalacja elektryczna
 do haka holowniczego, 

13-stykowa, z kierunkowskazami

 2WD
 Nr kat. 990E0-68L65-000

 4WD
 Nr kat. 990E0-68L61-000

15 |  Instalacja elektryczna
 do haka holowniczego, 

7-stykowa, bez kierunkowskazów

 Nr kat. 990E0-68L63-000

12 |  Łącze przejściowe
 do połączenia wtyczki 

13-stykowej z gniazdem 
7-stykowym

 Nr kat. 990E0-79J67-000
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1 |  Naklejki stylizacyjne „S”
 komplet na lewą i prawą stronę, 

wyłącznie do wersji 3-drzwiowej

 czerwone
 Nr kat. 990E0-68L96-003

 białe
 Nr kat. 990E0-68L96-004

2 |  Naklejki stylizacyjne w formie 
pasów

 czarny, podwójny pas, obejmujący 
przedni zderzak, maskę, 
podszybie, dach, drzwi bagażnika 
oraz zderzak tylny

 Nr kat. 990E0-68L95-013
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Wzornictwo
Czytelny przekaz wizualny

3 | Naklejki stylizacyjne „Fantasy”
 motyw florystyczny w kolorze szarym 

doskonale pasujący do naklejek 
„Butterfly” (nr kat. 990E0-68L90-001), 
5 sztuk (po dwie na boki i jedna na tył 
auta)

 Nr kat. 990E0-68L90-000

4 | Naklejki stylizacyjne „Butterfly”
 wielobarwne (od szarego do 

jasnoniebieskiego), doskonale 
pasujące do naklejek „Fantasy”  
(nr kat. 990E0-68L90-000), 5 sztuk 
(dwa duże i trzy małe motyle)

 Nr kat. 990E0-68L90-001

Atmosfera wyścigu, styl dekoracyjny lub podkreślający markę – Twój 
wybór sprawi, że już od pierwszego spojrzenia będzie wiadomo jakim 
miłośnikiem jesteś.
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X-ITE
Sztuka bycia oryginalnym
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Oryginalność zawsze zwraca uwagę innych. Nowe akcesoria do 
Swifta z kolekcji X-ITE są przeznaczone dla osób pragnących dodać 
swojemu Swiftowi nieco pikanterii i sprawić, by naprawdę stał 
się autem zauważanym. Linia tych produktów została specjalnie 
opracowana przez Suzuki i dla Suzuki po to, by zaoferować Ci 
wszystko, czego potrzebujesz w celu stworzenia własnej, unikalnej 
sygnatury Swift. Tak, aby rzeczywiście nie było drugiego takiego 
Swifta jak Twój!

1 |  Naklejki stylizacyjne „X-ITE”
 antracytowe

 wyłącznie do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L96-XTA

2 |  Naklejki stylizacyjne „X-ITE”
 czarne matowe

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L96-XTB

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L97-XTB

3 |  Naklejki stylizacyjne „X-ITE”
 białe perłowo-metaliczne (cool white 

pearl metallic)

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L96-XTW

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L97-XTW

4 |  Naklejki stylizacyjne „X-ITE”
 czerwone perłowo-metaliczne (ablaze 

red pearl metallic)

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L96-XTR

 do wersji 5-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L97-XTR
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5 |  Felga ze stopu lekkiego „X-ITE” 7J x 17”
 czarna matowa, wzór 12-ramienny, do 

opon 205/40 R17, w komplecie śruby 
mocujące, czarne matowe osłony śrub 
oraz czarna matowa osłona piasty ze 
srebrnym logo X-ITE, wyłącznie do wersji 
2WD

 Nr kat. 990E0-68L70-XTB

6 |  Felga ze stopu lekkiego „X-ITE” 7J x 17”
 czarna matowa, wzór 12-ramienny, do 

opon 205/40 R17, w komplecie śruby 
mocujące, czarne matowe osłony śrub 
oraz czerwona perłowo-metaliczna 
(ablaze red pearl metallic) osłona piasty ze 
srebrnym logo X-ITE, wyłącznie do wersji 
2WD

 Nr kat. 990E0-68L70-XTR

7 | Felga ze stopu lekkiego „X-ITE” 7J x 17”
 czarna matowa, wzór 12-ramienny, do 

opon 205/40 R17, w komplecie śruby 
mocujące, czarne matowe osłony śrub 
oraz biała perłowo-metaliczna (cool 
white pearl metallic) osłona piasty ze 
srebrnym logo X-ITE, wyłącznie do wersji 
2WD

 Nr kat. 990E0-68L70-XTW

8 |  Gałka dźwigni zmiany biegów „X-ITE”
 z wygrawerowanym logo X-ITE,  

w komplecie osłona dźwigni wykonana 
z czarnej skóry ze szwem w kolorze 
srebrnym, wyłącznie do wersji  
z mechaniczną skrzynią biegów

 2WD
 Nr kat. 990E0-68L37-XTE
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9 |  Osłona kluczyka „X-ITE”
 do wersji z elektronicznym 

kluczykiem, jedna sztuka

 czarna
 Nr kat. 990E0-68L98-XTB

 czerwona perłowo-
metaliczna (ablaze red 
pearl metallic)

 Nr kat. 990E0-68L98-XTR

 biała perłowo-metaliczna 
(cool white pearl metallic)

 Nr kat. 990E0-68L98-XTW

10 |  Nakładki osłonowe na progi „X-ITE”
 z polerowanej stali nierdzewnej, 2 sztuki

 do wersji 3-drzwiowej
 Nr kat. 990E0-68L59-XTE

 do wersji 5-drzwiowej
 (na ilustr. do wersji 3-drzwiowej)
 Nr kat. 990E0-68L60-XTE

11 |  Komplet dywaników „X-ITE”
 welurowe, czarne, z logo X-ITE, z nubukową 

lamówką oraz szarym szwem, 4 sztuki, 
do wersji z kierownicą po lewej stronie, z 
mechaniczną lub automatyczną skrzynią 
biegów

 Nr kat. 990E0-68L39-XTE

X-ITE
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Nawigacja
Multimedia i

Nasze nawigacje zagwarantują Ci rozrywkę oraz komunikację podczas podróży. Z nimi zawsze znajdziesz właściwą 
drogę. To pionierska technologia, która wygląda równie dobrze jak brzmi. 
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1 |  Kenwood serii DNX7230DAB
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji 
Garmin z mapą całej Europy,  zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC 
oraz DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Menu 
obsługi w języku polskim. Zdejmowany ruchomy panel 
z ekranem 7” WideVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych 
map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasm EQ. Sterowanie 
z kierownicy fabrycznej samochodu. 

Główne funkcje
Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 
Preinstalowana szczegółowa mapa  Europy z Polską Garmin 
City Navigator NT 2013). Polski lektor. 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 panel z ekranem 7'' TFT. 
Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App. 
Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu w 5 położeniach. 
Panel dotykowy.
Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 24 stacji 
(18FM/3LW/3 MW).
Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 18 stacji. 
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.
Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego 
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla 
KCA-iP202V dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt.

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość 
przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności 
i przełączaniem 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 Input do kamery cofania, 1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak: 
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna (do 
1000 pozycji), rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe 
wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
zapewnia wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu 
w standardzie A2DP w głośnikach samochodu. Aha radio 
link dla telefonów z systemem Android.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX7230DAB

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73861-68L00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

1
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2 |  Kenwood serii DNX5230BT
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 2013. 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.
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
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.

Funkcje Bluetooth*
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.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX5230BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73861-68L00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

2
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3 |  Kenwood serii DNX4230BT
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 2013. 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.
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-KDNX4230BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73861-68L00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

3
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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.

 Part No. SMP-PD-010-00009-02   

Akcesoria Kenwood

Nawigacja Garmin

4

6 7

2

5

4 |  Kenwood KCA-IP202 
Adapter umożliwiający bezpośrednie 
sterowanie iPod*, iPhone* (audio, video) do 
modeli DNX4210BT, DNX5210BT, DNX7210BT 
i DNX9210BT. 

 Part No. SMP-PD-KIP202

5 |  Kenwood  CMOS-310 
Wysokiej klasy kamera cofania z możliwością 
zmiany widoku (w serii DNX72… , DNX92…)

 Part No. SMP-PD-KCMOS310

2 |  Uchwyt do nawigacji przenośnych  
Zestaw montażowy 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

6 |  SRC-01
Kamera cofania z IR  SRC01 
(umożliwia uzyskanie obrazu 
z tyłu pojazdu również w nocy)

 Part No. SMP-PD-SRC01

7 |  Monitor podsufitowy 
Monitor z ekranem TFT LCD 10”. 
2 wejścia RCA AV. Pilot IR w komplecie

 Part No. SMP-PD-MONITOR

* tabela kompatybilności 
 http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/index.php?lang=english
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3

4 5

*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 

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

Part No. SMP-PD-GAR3597

Nuvi 3597LMT, Nuvi 2497LMT, Nuvi 2597LMT

Wyraźny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
Urządzenie nüvi 3597LMT ma 5-calowy „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. 
Urządzenia serii Advanced 2497LMT i 2597LMT posiadają jasne ekrany 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.

Garmin Traffic
Urządzenia są wyposażone w nową usługę komunikatów drogowych firmy Garmin, która pomaga spędzić więcej czasu w ruchu. Alerty 
o utrudnieniach drogowych są wyświetlane obok mapy, a raporty o ruchu drogowym są też wymawiane. Usługa komunikatów 
drogowych Garmin Traffic może też podać szczegółowe informacje na temat danej sytuacji, np. szacowany czas opóźnienia oraz 
informacje o możliwych objazdach. Może nawet potwierdzić, czy jedziesz najszybszą trasą. Bezterminowa subskrypcja komunikatów 
drogowych² uprawnia do otrzymywania w urządzeniu informacji o ruchu drogowym przez cały okres użytkowania urządzenia.

4 |  Nuvi 2497LMT

5 |  Nuvi 2597LMT
Seria Advanced to kompletne rozwiązanie oferujące zaawansowane funkcje 
nawigacji oraz cenne narzędzia umożliwiające bezpieczniejsze, szybsze 
i bezstresowe podróżowanie. Modele są dostępne w sieci SMP w dwu 
rozmiarach 4,3” i 5” i oferują określone mapy, komunikaty drogowe 
oraz inne funkcje.

n Szczegółowe mapy Europy z bezpłatną, bezterminową¹ 
   subskrypcją aktualizacji
n Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice
n Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów o utrudnieniach drogowych
n Bluetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link

Nuvi 2497LMT wyświetlacz o przekątnej 4,3"
Part No. SMP-PD-GAR2497

Nuvi 2597LMT wyświetlacz o przekątnej 5"
Part No. SMP-PD-GAR2597
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MKi 9200

MKi 9100

CK 3100

CK 3000

NOVERO
TheTalkyOne

PaRROT

Przedstawiamy Państwu ofertę 
akcesoriów samochodowych 
LOGIC, stanowiących doskonałe 
uzupełnienie aut nie wyposa-
żonych fabrycznie w niektóre 
udogodnienia.

Uniwersalny zestaw głośnomówiący. Mały system konfe-
rencyjny w biurze. Przenośny, łatwy do mocowania w aucie 
TheTalkyOne potrafi jednocześnie obsłużyć 2 urządzenia 
Bluetooth: 2 telefony, telefon i odtwarzacz muzyki.  
Jest zgodny z iPhone. Nr kat.: SMP-PD-NOV1BT.

Akcesoria LOGIC współpracują  
z fabrycznymi rozwiązaniami aut,  
jak alarmy obsługiwane oryginal-
nym pilotem. Inne pozwalają zyskać 
dodatkowe funkcje z zachowaniem 
estetyki nadwozia i wnętrza kabiny.

Zestawy głośnomówiące przeznaczone do stałego montażu w samo-
chodzie, współpracujące z telefonami dzięki bezprzewodowemu połą-
czeniu Bluetooth. Są wyposażone w technologię rozpoznawania głosu.

Zestaw z kolorowym wyświe-
tlaczem 2,4”, obsługujący 
równocześnie 2 urządzenia 
Bluetooth. Wybieranie głosowe. 
Automatyczna synchronizacja 
książki tel. Współpracuje z iPod, 
iPhone. Port USB. Czytnik kart SD.  
Nr kat.: SMP-PD-PARMKi9200.

Zestaw z wyświetlaczem OLED, ob-
sługujący równocześnie 2 urządze-
nia Bluetooth. Wybieranie głosowe. 
Automatyczna synchronizacja książ-
ki tel. Współpracuje z iPod, iPhone. 
Jest wyposażony w port USB.  
Nr kat.: SMP-PD-PARMKi9100.

Zestaw z wyświetlaczem LCD, 
połączonym z panelem sterowania. 
Wybieranie głosowe. Książka tele-
foniczna (1000 kontaktów/telefon; 
max. 5000 w systemie). 
Nr kat.: SMP-PD-PARCK3100.

Zestaw bez wyświetlacza.  
Głosowe sterowanie telefonem. 
Książka tel. (150 kontaktów/telefon; 
max. 450 w systemie).
Nr kat.: SMP-PD-PARCK3000.

MULTIPOINT

MULTIPOINT

MULTIPOINT
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PM 85

PM 25/26

PM 165

PM 135

PM 55-8

AM 0258
na Tył pojazdu

AM 0256

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wyświetlacz LED z wbudowanym  
buzzerem, montowany do podsufitki.
PM 25 (na tył). Nr kat.: SMP-PD-LOGIC2.
PM 26 (na przód). Nr kat.: SMP-PD-LOGIC6.

Czteropunktowy czujnik parkowania  
z sygnalizacją dźwiękową (buzzer).
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC1.

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wskazanie odległości od przeszkody 
z dokładnością do 0,1 m. Wyświetlacz LED 
z buzzerem, montowany do podsufitki lub 
na desce rozdzielczej. Błyskawiczny mon-
taż wyświetlacza za pomocą blaszanych 
klipsów. Nr kat.: SMP-PD-LOGIC3.

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wskazanie umiejscowienia przeszkód 
i odległości z dokładnością do 0,01m.
Wyświetlacz LCD z wbudowanym buzze-
rem, montowany na desce rozdzielczej.
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC4.

Ośmiopunktowy (przód i tył). Sygnalizacja 
dźwiękowa i wizualna. Wskazanie umiej-
scowienia przeszkód i odległości z dokład-
nością do 0,01m. Wyświetlacz LCD z buz-
zerem, montowany na desce rozdzielczej. 
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC5.

Czujniki 
parkowania
LoGIC pM
   
Uniwersalne czujniki 
parkowania montowane 
w zderzaku samochodu. 
Mogą być lakierowane 
pod kolor nadwozia.

Czujniki parkowania 
CoBRa park Master
   
Uniwersalne, czterogłowicowe czujniki 
parkowania z sygnalizacją dźwiękową, 
montowane w zderzaku. Możliwość 
lakierowania w kolorze nadwozia.

4

czujniki

4

czujniki

4

czujniki

4

czujniki

8

czujników

Nr kat.: 
SMP-PD-C13

Nr kat.: 
SMP-PD-C12 na pRzód pojazdu
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LOGIC
CAN LC-5

EASY CAN
ANALOG

EASY CAN
DIGITAL

Autoalarm cyfrowy stero-
wany pilotem fabrycznym 
Suzuki, wyposażony w sy-
renę cyfrową z własnym 
zasilaniem oraz czujniki 
ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do 
modeli z systemem  
„bezkluczykowym”. 
Możliwość rozszerzenia 
o zaawansowany system 
lokalizacji GPS.  
Nr kat.: SMP-PD-M30.

Autoalarm analogowy sterowa-
ny pilotem fabrycznym Suzuki, 
wyposażony w syrenę cyfrową 
z własnym zasilaniem oraz  
czujniki ultradźwiękowe (ruchu).  
Nr kat.: SMP-PD-M29.

Autoalarm cyfrowy sterowany 
pilotem fabrycznym Suzuki, 
wyposażony w syrenę cyfro-
wą z własnym zasilaniem oraz 
czujniki ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do modeli 
z systemem „bezkluczykowym”. 
Nr kat.: SMP-PD-M28.

 

 

 

Systemy
alarmowe
LOGIC
Bezpiecznie zostaw swoje 
nowe Suzuki i spaceruj 
do restauracji, do kina 
i pracy ze spokojną głową! 
Alarmy LOGIC współpracu-
ją z oryginalnymi pilotami 
Suzuki. Twoje nowe klu-
czyki będą piękne, firmowe, 
takie jak powinny być!

Systemy alarmowe META-SYSTEM



Systemy alarmowe COBRA
CAN/PLIP 
AK 4626

LOGIC
ŚWIATŁA

DRL

CAN/PLIP 
AK 4627

Autoalarm sterowany pilotem 
fabrycznym Suzuki, wyposażony 
w syrenę cyfrową z własnym 
zasilaniem oraz czujniki  
ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do modeli 
z systemem „bezkluczykowym”.  
Nr kat.: SMP-PD-C34.

Autoalarm sterowany pilo-
tem fabrycznym Suzuki oraz 
dodatkowym pilotem Cobra, 
wyposażony w syrenę cyfro-
wą z własnym zasilaniem oraz 
czujniki ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany do modeli wyposa-
żonych w jeden klucz sterujący 
Suzuki. Nr kat.: SMP-PD-C36.

Uniwersalny,  
12-ledowy zestaw  
świateł do jazdy  
dziennej DRL  
LOGIC RX550.
Umożliwia montaż  
w zderzaku,  
przy dowolnej  
konfiguracji ułożenia  
punktów świetlnych.  
Może wyglądać  
jak fabryczny  
lub „tuningowy”  
dodatek.  
Oszczędza energię. 
Nr kat.:  
SMP-PD-DRL550.
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjal-
nie do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają takim 
samym wymogom kontroli jakości, jak samochody tej marki. 
Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria Suzuki pod-
dane zostały testom dopuszczającym do stosowania w samo-
chodach 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 spowodo-
wane 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 słu-
żą jedynie celom orientacyjnym. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Prosimy o upewnienie się, czy użytkowanie wybranych akce-
soriów Suzuki jest w pełni zgodne z obowiązującymi w danym 
kraju przepisami prawa.

Ostatnia aktualizacja: październik 2013 r.

Autoryzowany dealer Suzuki

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

Suzuki  
to nie tylko samochody.

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


