Akcesoria
intruder C1500t

2

komfort i stylizacja

ABY JAZDA BYŁA JESZCZE BARDZIEJ
RELAKSUJĄCA.
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OPARCIE
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Ze skórzanym obiciem, tylko
w połączeniu ze stelażem oparcia.
od modelu 2012
Kolor czarny
Nr kat. 990A0-75059-BLK
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STELAŻ OPARCIA

od modelu 2012
Kolor czarny
Nr kat. 99000-99074-02E
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BAGAŻNIK TYLNY

Tylko w połączeniu ze stelażem oparcia
(nr kat. 99000-99074-02E)
i oparciem (nr kat. 990A0-75059-BLK).
od modelu 2012
Kolor czarny
Nr kat. 990A0-75166-BLK
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stylizacja i wzornictwo

więcej emocji
lepsze wrażenie
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NAKŁADKA POMPY
HAMULCOWEJ
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od modelu 2012
Chromowana
Nr kat. 59600-10820-000
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4
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OSŁONA CHŁODNICY

OPCJONALNY WKRĘT
NAKŁADKI POMPY
HAMULCOWEJ

od modelu 2012

pojedynczy

Chromowana
Nr kat. 99000-99013-K75

Chromowany
Nr kat. 02122-0412A-000
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ZESTAW OSŁON RUROWYCH

Stylowe osłony rurowe doskonale
podkreślające niepowtarzalny charakter
motocykla.
od modelu 2012
Kolor czarny
Nr kat. 99000-99074-01E
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8 ZESTAW

NAKŁADEK
NA WENTYLE
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W komplecie 2 szt.
od modelu 2012
Z logo Suzuki
Nr kat. 990D0-19069-000
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GADŻETY I AKCESORIA

Praktyczne i niezbędne...
2
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NIEPRZEMAKALNA TORBA
biodrowa SUZUKI

Wodoszczelna, wykonana ze zgrzewanego
brezentu, z odblaskowymi elementami
i regulowanym paskiem biodrowym.
Pojemność 2,5 litra.
Nr kat. 990F0-DRYHB-000
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NIEPRZEMAKALNA TORBA
SUZUKI

Wodoszczelna, wykonana ze zgrzewanego
brezentu, z odblaskowymi elementami
i dodatkowym paskiem na ramię.
Pojemność 35 litrów.
Nr kat. 990F0-DRYDB-000

6

Ważna informacja dotycząca przewożenia bagażu!
Dopuszczalne obciążenie 3 kg, dopuszczalna prędkość 130 km/h.
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PLECAK

Plecak do codziennego użytku, funkcjonalne
uzupełnienie bagażu turystycznego.
Nr kat. 990F0-MBACK-000
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MATA OCHRONNA
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Zabezpiecza motocykl podczas
wykonywania obsługi serwisowej. Spód
antypoślizgowy. Wymiary:
ok. 80 X 70 cm. W zestawie 2 sztuki.
Kolor niebieski
Nr kat. 99000-990X6-TB1

4

4

NARZĘDZIE SPECJALNE
DO PRZEDNIEJ OSI

Nasadka sześciokątna do luzowania i dociągania,
rozmiar 19 / 24 mm.
Nr kat. 990D0-TOOL1-924
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ŁADOWARKA DO AKUMULATORA
MOTOCYKLOWEGO

W pełni automatyczna ładowarka z funkcją diagnostyczną
oraz zabezpieczeniem przed przeładowaniem, która
doskonale zadba o prawidłowy stan techniczny
akumulatora. W zestawie przewód z pierścieniami
umożliwiającymi trwałe zamocowanie do akumulatora
motocykla lub skutera. 12 V, maks. 0,6 A.
Nr kat. 99999-SMP2W-906
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CZARNY POKROWIEC
NA MOTOCYKL
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Nieprzemakalna plandeka wykonana
z bardzo wytrzymałego poliestru,
z otworami wentylacyjnymi
umożliwiającymi przepływ powietrza.
Miękkie wyłożenie dodatkowo chroni
motocykl. Podwójne szwy, centralny
ściągacz, duże przelotki zapewniające
możliwość zabezpieczenia dostępu,
dolny fragment odporny na wysokie
temperatury.
Nr kat. 990D0-RCGSX-0XL
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APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
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BRELOK SUZUKI

Obowiązkowa w niektórych krajach Europy.

„Way of Life”

Zestaw z kamizelką odblaskową
Nr kat. 990D0-FIRST-KIT

Nr kat. 990F0-WAYOL-KEY
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Zestaw bez kamizelki odblaskowej
Nr kat. 990D0-FIRST-AID
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ZAMÓW DLA SIEBIE KATALOG!
Pragniesz idealnie dopasowanego
wyposażenia, nie tylko dla
swojego motocykla, ale również
swoich potrzeb? Nic prostszego:
wystarczy zamówić specjalny
katalog towarów „Kolekcja Suzuki”
u autoryzowanego przedstawiciela
Suzuki.

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

Akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie do pojazdów Suzuki i podlegają takim
samym wymogom jakościowym, jak pojazdy tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne
akcesoria zostały poddane odpowiednim testom i dopuszczone przez Suzuki. Wymagania,
jakie muszą one spełniać, wyszczególnione są stosownych podręcznikach.
Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach
negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie
spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Firma Suzuki nie ponosi odpowiedzialności
za straty spowodowane korzystaniem z akcesoriów, które nie są jej oryginalnymi
produktami. Rozprowadzane na naszym rynku produkty muszą spełniać wymogi wszystkich
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wzorniczych bez uprzedniej
informacji. W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy zwrócić się do
autoryzowanego przedstawiciela Suzuki.

Autoryzowany przedstawiciel Suzuki:

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.,
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa

Informacje o pozostałych oryginalnych
akcesoriach i dodatkach znaleźć można
pod adresem: www.suzuki.pl
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ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE SUZUKI
Motocykl Suzuki swą wyjątkowość zawdzięcza
temu, że wszystkie jego części i podzespoły są
idealnie do siebie dopasowane.
W procesie produkcyjnym oryginalnych części
zamiennych Suzuki, najwyższym priorytetem jest
bezkompromisowa jakość.
Dobór odpowiednich materiałów, ścisłe
przestrzeganie określonych norm oraz odpowiedni
proces produkcyjny gwarantują osiągnięcie maksymalnej wytrzymałości przy możliwie najmniejszej
masie. Koszt i wysoka jakość idą w parze.
Zadbaj o to, aby Twój motocykl Suzuki pozostał
autentycznym Suzuki.

