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Качество и поддръжка
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Увод

Благодарим Ви, че избрахте нов
автомобил Suzuki! Сигурни сме,
че той ще Ви подсигури много
километри приятно и безпро-
блемно шофиране. Suzuki Motor
Corporation има заводи в много
страни по света и притежава
повече от 80 години опит в
проектирането и производството
на превозни средства. Suzuki
използва най-модерните и
надеждни материали, както и
последните технологии в
контролираното по електронен
път производство с цел произ-
вежданите превозни средства да
съчетават по най-добрия начин
качествено изпълнение,
икономичност и лесна употреба,
като същевременно покрива всички
международни регламенти за
сигурност и опазване на околната

среда. Всеки модел на Suzuki се 
проектира на база нуждите на
клиентите ни и се подлага на
качествен контрол по отношение на
качеството, надеждността и
изпълнението, за да можете
гарантирано да се наслаждавате на
Вашия нов автомобил. В мрежата на
официалните дилъри и оторизи-
раните сервизи Вие се радвате 
на подкрепата на семейството на 
Suzuki и можете да се възползвате 
от услугите, които Ви се предоста-
вят.

Получавайки новия си автомобил
Вашият нов автомобил се придру-
жава от:
• Книжка „Инструкции за употреба”
за автомобила Ви
• Един чифт ключове
• Книжката, която държите в ръцете

си (книжка „Гаранция и поддръжка”)
със самозалепващ се етикет на
задната част на корицата с
правилно попълнена цялата
необходима информация.

НАПОМНЯНЕ: Задължително е ДА
ПРОУЧИТЕ И ДА РАЗБЕРЕТЕ КНИЖКА-
ТА „ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА” И
ВСЕКИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ВИ СЕ
ПРЕДОСТАВЯ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА ШОФИРАТЕ ВАШИЯ НОВ
АВТОМОБИЛ SUZUKI.

Качествен контрол 
Производствената процедура е
непрекъснатият качествен контрол, 
който се осъществява следвайки 
международно признатите проце- 
дури, за да излезе автомобилът 
от производствената линия във 
възможно най-добро състояние. 
Последният стадий на качествения 
контрол се осъществява от Офи-
циалния дилър на Suzuki, за да сме 
сигурни, че Вашият автомобил е в 
отлично състояние и че са отстра-
нени евентуални предпазни мате-
риали, които се използват в завода. 
Можете да запазите това високо 
качество, като следвате стриктно 

планираната поддръжка, предвиде-
на от производителя, поддържайки 
автомобила си в мрежата на отори-
зираните сервизи на Suzuki. 

Програма за поддръжка 
В глава „Преглед и поддръжка” на 
книжката „Инструкции за употреба” 
ще намерите цялата необходима 
информация и съвети, които се 
предвиждат от Suzuki за поддръж-
ката на избрания от Вас модел. 
Програмата за поддръжка трябва да 
се следва стриктно с цел автомо-
билът Ви винаги да се намира във 
възможно най-доброто състояние. 
Книжката „Инструкции за употреба” 

съдържа допълнителна информация 
относно общата поддръжка, спе-
циални разпоредби в зависимост 
от сезона и процеса на офроуд 
шофиране. В случай че имате съм-
нения или се нуждаете от разясне-
ния относно употребата на Вашия 
автомобил, не се колебайте да се 
свържете с мрежата от оторизирани 
сервизи на Suzuki.
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Гаранция за добро функциониране на нов автомобил Suzuki
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Гаранцията и мрежата
от оторизирани сервизи на Suzuki

Препоръчваме Ви да поверите 
поддръжката на Вашия автомобил и 
евентуалните ремонти в рамките на 
гаранцията за добро функционира-
не на официалния дилър на Suzuki, 
от който сте закупили Вашия нов 
автомобил, в случай че конкретният 
партньор е и оторизиран сервиз на 
Suzuki.
Конкретният партньор ще разполага 
с пълен архив на Вашия автомобил 
и по този начин ще може да Ви 
предоставя възможно най-добрата 
поддръжка.
В случай, че не можете да посетите 
конкретния партньор, можете да 
се обърнете към който и да било 
оторизиран сервиз на Suzuki. Все 
пак, убедете се, че носите с Вас 
настоящата книжка „Гаранция и 
поддръжка”, която представлява 
единственото Ви доказателство за 

покриване от гаранцията за добро 
функциониране. 
Оторизирани сервизи на Suzuki, 
които могат да Ви обслужат, има 
във всички страни - членки на 
Европейския съюз. Все пак, поради 
различните спецификации на моде-
лите, които се различават от държа-
ва на държава, даден ремонт може 
да продължи по-дълго от обикно-
вено. Също така, може да се нало-
жи Вие да покриете стойността на 
един такъв ремонт (например ако 
не носите с Вас книжката „Гаранция 
и поддръжка”). В този случай трябва 
да запазите всички документи, кои-
то доказват, че сте извършили ре-
монта. Поискайте от оторизирания 
сервиз на Suzuki да опише пробле-
ма изцяло и да отбележи с кодове 
евентуално използваните резервни 
части. При завръщането Ви, Вашият 

местен оторизиран сервиз на Suzuki 
ще се свърже с нас, за да бъде оп-
ределено и уредено полагащото Ви 
се покритие. В случай че планирате 
пътуване в Европа, посетете Ва-
шия местен официален дилър или 
оторизиран сервиз на Suzuki, който 
ще се погрижи да Ви предостави 
всякаква необходима информация. 
Като алтернатива можете да посе-
тите електронния ни адрес 
www.suzuki.bg.

МИРКАТ ООД Ви уверява, че новият 
Ви автомобил Suzuki е произведен 
по най-високи стандарти и е прове-
рен, преди да Ви бъде предоставен. 
В случай че се появи какъвто и да 
било проблем по някой компонент 
на Вашия автомобил, който се 
дължи на дефектен материал или 
на производствения процес, а не 
на евентуална неправилна употреба 
или външен фактор, и доколкото 
Вашият автомобил е в гаранция за 
добро функциониране, оторизира-
ният сервиз на Suzuki ще ремон-
тира или ще подмени конкретната 
част, без да дължите труда и/или 
вложените резервни части. Гаран-
цията за добро функциониране на 
Вашия нов автомобил важи за 36 
месеца или 100 000 км – онова, 
което бъде покрито първо от датата 
на първата регистрация. За дата 

на първата регистрация се счита 
да- тата, упомената на стр. 1 на 
тази книжка „Гаранция и поддръж-
ка” (Идентификационни данни за 
автомобила).

Гаранция за ремонти 
Всякакви ремонти или поддръж-
ка (срещу заплащане), които се 
извършват в мрежата на оторизи-
раните сервизи на Suzuki, като се 
използват оригинални резервни 
части или аксесоари Suzuki, се 
покриват по отношение на конкрет-
ните резервни части и/ или труд 
от гаранция от 12 месеца или 20 
000 км (което възникне първо) от 
датата на ремонта. За изискването 
на горната гаранция е необходи-
мо представянето на съответните 
документи (фактура за резервни 
части и предоставяне на услуги) 

от оторизирания сервиз на Suzuki, 
който е извършил ремонта.  

Важна бележка: Единствените 
предпоставки или изключения от 
покриването от гаранцията за до-
бро функциониране са: 
1. Автомобилът трябва да се из-
ползва, следвайки инструкциите, 
които са Ви предоставени в книж-
ката „Инструкции за употреба”, и да 
се поддържа съгласно предписани-
ята на производителя в книжката 
„Инструкции за употреба”. 
2. Специално за долупосочените 
части гаранцията за добро функ-
циониране важи: 
а) за 12 месеца или 20 000 км, 
което бъде изпълнено първо:
 покривала и Hard Top
 повърхностно окисляване на
компонентите извън каросерията.
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 изхабяване на цвета на пластма-
сови компоненти, брони, декора-
тивни части и т.н.
б) за 24 месеца без ограничение
в километрите 
 акумулатори
3. Превозното средство не трябва 
да бъде пренебрегвано, претовар-
вано, неправилно използвано; не 
трябва да е претърпяло модифика-
ции или да е било използвано при 
каквито и да било състезания.
4. Настоящата гаранция за добро 
функциониране не покрива ком-
поненти или аксесоари, които не 
са произведени или одобрени от 
Suzuki Motor Corporation, или евен-
туален проблем, предизвикан от 
такива или от тяхното поставяне.
5. Настоящата гаранция за добро 
функциониране не покрива обик-
новеното изхабяване на консума-

тивните компоненти като гуми за 
колелата, материали за триене на 
спирачките (накладки, дискове, 
челюсти), на съединителя (при-
тискателен и феродов диск) и т.н. 
компоненти, които се подменят или 
проверяват при периодичната под-
дръжка на автомобила като филтри, 
свещи, ремъци, амортисьори и т.н., 
както и работи, които се отнасят до 
реглажа или поддръжката.
6. Нито един ремонт, извършен в 
рамките на настоящата гаранция, 
не подновява гаранцията на авто-
мобила.
7. Резервните части, които се 
подменят в рамките на гаранцията 
за добро функциониране, остават 
в оторизирания сервиз на Suzuki, 
който е извършил подмяната, 
като собственост на Suzuki Motor 
Corporation. 

8. Настоящата гаранция за добро 
функциониране не покрива прекра-
тяване на ползването на превозно-
то средство, неудобство, разходи 
по транспорт, разходи по престой 
или други произтичащи щети.
9. В случай че дадена работа по 
поддръжката или ремонта бъде 
осъществена в сервиз, който не е 
оторизиран сервиз на Suzuki, трябва 
да пазите съответните документи, 
които следва да съдържат подробно 
описание на извършените работи и 
използваните резервни части (мар-
ка – код), за да можете да ги пред-
ставите, ако Ви бъдат поискани.
10. Гумите в случай на дефект се 
покриват от гаранцията единствено 
и само от производителя на гумата.
Можете да получите информация от 
оторизираните сервизи на Suzuki по 
места.

Гаранция за каросерията на нов автомобил Suzuki

МИРКАТ ООД Ви уверява, че ако 
върху някой оригинален елемент на 
каросерията на Вашия автомобил 
се появи перфорация по причина 
корозия (от вътре навън) в срока на 
гаранцията за каросерията, въпрос-
ният елемент ще бъде ремонтиран 
или подменен от оторизирания 
сервиз на Suzuki, без да дължите 
стойността на работата и/или на 
резервната част.
Гаранцията за каросерията важи за 
6 или 12 години в зависимост от 
модела. Проверете на етикета на 
стр. 1 а (Идентификационни данни 
за автомобила) срока на гаранция-
та, валиден за Вашия модел.
Важна бележка:
Единствените предпоставки или из-
ключения по отношение на гаран-
цията за каросерията са следните:
 Прегледите на каросерията тряб-
ва да бъдат извършвани съгласно 

техническите предписания, които 
се предвиждат от завода на произ-
водителя, и на следните времеви 
периоди:

1-ви преглед: 11-12 месеца от
началото на гаранцията
2-ри преглед: 23-24 месеца от
началото на гаранцията
3-ти преглед: 35-36 месеца от
началото на гаранцията
4-ти преглед: 47-48 месеца от
началото на гаранцията
5-ти преглед: 59-60 месеца от
началото на гаранцията

Допълнителни проверки за мо-
дели с 12-годишна гаранция за 
каросерията:

6-ти преглед: 71-72 месеца от 
началото на гаранцията 
7-ми преглед: 83-84 месеца от
началото на гаранцията
8-ми преглед: 95-96 месеца от
началото на гаранцията

9-ти преглед: 107-108 месеца от
началото на: гаранцията
10-ти преглед: 119-120 месеца от
началото на гаранцията
11-ти преглед: 131-132 месеца от
началото на гаранцията

 Стойността на годишните пре-
гледи на каросерията, както и на 
възстановяването на евентуално 
износване или повреда, установени 
при осъществяването на прегледи-
те, се дължи от клиента.
 Всички проверки трябва да са 
подпечатани в архива на „Годишни 
проверки на каросерията” върху 
съответните отрязъци на книжката 
„Гаранция и поддръжка”. 
 Поддръжката и грижата за каросе-
рията с цел предвиждане и избяг-
ване на корозията трябва да се осъ
ществяват съгласно упоменатото в
книжката „Инструкции за употреба“. 
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Програма за поддръжка на автомобили Suzuki

Гаранцията не покрива никакъв друг 
вид окисляване освен перфорация 
при причинена корозия.
 Гаранцията не покрива перфора-
ция по причина корозия по който и 
да било компонент на ауспуха или 
на тръбопроводите на системата за 
отработени газове.
 Гаранцията не покрива перфора-
ция поради щета независимо по 
каква причина или модификация на 
каросерията под каквато и да било 
форма.
 Всяка една корозия трябва да се 
отбелязва в оторизирания сервиз 

на Suzuki веднага с появяването 
й и да се ремонтира възможно 
най-скоро.
 Корозия, дължаща се на причина, 
различна от производствената про-
цедура, като неправилна или лоша 
употреба, киселинен дъжд, птичи 
екскременти, замърсяване на окол-
ната среда, газене във вода, нат-
рупвания на вещества, соли и други 
външни фактори, не се покрива от 
гаранцията за каросерията.
 Корозия, причинена от модифика-
ция или употреба на компоненти, 
които не са произведени или одо-

брени от Suzuki Motor Corporation,
не се покрива от гаранцията.
 Всеки един ремонт по каросерията 
или по боядисването трябва да се 
извършва съгласно процедурите и с 
материалите, предвидени от Suzuki.
 Нито един ремонт, осъществен в 
рамките на настоящата гаранция, 
не подновява гаранцията на авто-
мобила.

Програмата за поддръжка на автомо-
били Suzuki е съставена с цел оси-
гуряване на поддържането на Вашия 
автомобил във възможно най-добро-
то техническо състояние, доколкото 
предвидените работи по поддръжка 
се осъществяват съвестно и на 
предвидените времеви периоди. 
Книжката „Инструкции за употреба”, 
която Ви беше предоставена, съдър-
жа една глава с подробностите и 
честотата на всяка планирана работа 
по поддръжка, която се препоръчва 
от Suzuki Motor Corporation.
Като продължение на книжката „Га-
ранция и поддръжка” ще намерите 
„Архив на периодичната поддръжка 
на автомобила”, който трябва да 
се попълва и подпечатва от упъл-
номощения сервиз на Suzuki всеки 
път, когато се извършват работи по 
поддръжка.

Правилната поддръжка е много 
важна за Вашата сигурност, за 
дългия живот на Вашия автомобил 
и за зачитането на Вашите права по 
отношение на гаранцията на Вашия 
нов автомобил. Не пренебрегвайте 
този важен детайл.
Ежедневна проверка
В съответствие с програмата за 
периодична поддръжка, описана в 
книжката „Инструкции за употреба” 
за Вашия автомобил, трябва и Вие да 
извършвате всички предвидени про-
верки за да сте сигурни, че Вашият 
автомобил е готов за употреба. По 
този начин можете да посрещнете 
евентуално нефункциониране, преди 
то да стане причина за спиране от 
движение. Въпросните ежедневни 
проверки са подробно описани в 
книжката „Инструкции за употреба” 
за Вашия автомобил.

ВНИМАНИЕ
В случай, че установите нефунк-
циониране по време на ежедневна-
та проверка или по време на шофи-
ране, молим да посетите веднага 
най-близкия оторизиран сервиз на 
Suzuki с цел незабавна проверка и 
ремонт. Подобно нефункциониране 
може да влияе на Вашата сигурност. 
Молим винаги да проверявате дали 
„Архивът на периодичната поддръж-
ка” е заверен от сервиза, който Ви 
обслужва.
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в случай че имате оплакване Уведомление за промяна на данни

Надяваме се, че никога няма да се 
появи нужда да изразите някакво 
оплакване относно Вашето Suzuki. 
Но в случай че възникне такава 
нужда, инструкциите по-долу ще Ви 
помогнат да бъдете обслужени по 
възможно най-добрия и най-бърз 
начин.
Като начало, обърнете се към ото-
ризирания сервиз на Suzuki, в който 
поддържате Вашия автомобил, с цел 
да уведомите за проблема, който 
срещате. Имайте предвид, че окон-
чателното решаване на проблема 
ще бъде осъществено от въпросния 

сервиз.
Оторизираният сервиз на Suzuki е в 
състояние да Ви обслужва и да се 
грижи за Вашия автомобил.
Опитайте се да обясните възможно 
най-подробно и точно причината за 
Вашия проблем. Бъдете сигурни, че 
повечето проблеми могат да бъдат 
решени задоволително и бързо, 
следвайки тази процедура.

Но в случай че накрая проблемът 
не бъде решен, можете да позвъ-
ните на телефон 02/439 09 30,

като ни предоставите всички не-
обходими данни относно Вашия 
проблем, както и досието по под-
дръжката и ремонтите на Вашия 
автомобил.

Бъдете сигурни, че ще положим 
всякакви възможни усилия, за да 
Ви обслужим по най-добрия и най-
бърз начин.

Постоянна грижа на Suzuki е цялостното 
обслужване на клиентите във всяка една 
държава по света

11

Нов адрес

Модел:

Рама №

Регистрационен №

Дата на закупуване

Дата на промяната

Молим в зависимост от случая да изпратите копие от страницата

Име: ..................................................................................................................................................

Фамилия или наименование: .................................................................................................

Адрес: ..............................................................................................................................................

Пощ. код: ........................................................................................................................................

Тел: ...................................................................................................................................................

Нов собственик Нова книжка „Гаранция” / „Поддръжка” 

на "МИРКАТ" ООД, гр. София 1836, ул. Поп Грую 96. 
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Периодична поддръжка на автомобила

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)

Смяна на въздушен филтър
Смяна на свещи
Смяна на масло в скоростна кутия и др.
Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……

 



14 15

Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила
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Годишна поддръжка
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(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)
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Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)
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Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)
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Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……

 

Извършени работи
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Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила
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Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър
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Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката
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Подпис / печат
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Дата: .............……………………………………….
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)
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Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила
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Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
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Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката
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Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила
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Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)

Смяна на въздушен филтър
Смяна на свещи
Смяна на масло в скоростна кутия и др.
Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……

 

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)

Смяна на въздушен филтър
Смяна на свещи
Смяна на масло в скоростна кутия и др.
Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Периодична поддръжка на автомобила Периодична поддръжка на автомобила

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)

Смяна на въздушен филтър
Смяна на свещи
Смяна на масло в скоростна кутия и др.
Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……

 

Извършени работи

Годишна поддръжка
Смяна на масло и маслен филтър

Допълнителни работи
(Поддръжка на смазочните материали или годишна поддръжка на базата на плана за поддръжка, който се следва)

Смяна на въздушен филтър
Смяна на свещи
Смяна на масло в скоростна кутия и др.
Смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Смяна на ангренажен ремък (ако има такова оборудване) и спомагателни ремъци
Смяна на горивен филтър
Смяна на филтър на купето
Смяна на охладителна течност на двигателя
Смяна на спирачна течност
Попълнен и подписан списък с работите по поддръжката

Номер нареждане за работа ..............................

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............……………………………………….

Километри: ........…………………………...……
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Годишни прегледи на каросерията Годишни прегледи на каросерията

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 11-12 месеца преглед на каросерията ]

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 23-24 месеца преглед на каросерията ]



36 37

Годишни прегледи на каросерията Годишни прегледи на каросерията

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 35-36 месеца преглед на каросерията ]

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 47-48 месеца преглед на каросерията ]
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Годишни прегледи на каросерията Годишни прегледи на каросерията

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 59-60 месеца преглед на каросерията ]

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 71-72 месеца преглед на каросерията ]
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Годишни прегледи на каросерията Годишни прегледи на каросерията

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 83-84 месеца преглед на каросерията ]

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 95-96 месеца преглед на каросерията ]
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Годишни прегледи на каросерията Годишни прегледи на каросерията

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 107-108 месеца преглед на каросерията ]

Отбележете резултата от 
прегледа, като използвате 
съответния символ 

+
#
*

Удар от камък
Драскотина
Повреда на цвета
Удар / вдлъбнатина
Щета по каросерията
Повреда на покритието на каросерията 

(скицата е обща и се използва за всич-
ки модели) 

Подпис / печат
Оторизиран сервиз на Suzuki

Дата: .............…………………………………………….

Километри: ........…………………………...…………

• Автомобилът е ОК
• Ремонт
• Ремонт, причинен от ПТП по 
 стандартите на производителя

ДА НЕ

[ 119-120 месеца преглед на каросерията ]



44 45

непланирани ремонтни дейности непланирани ремонтни дейности

Дата Извършена дейност Забележки от 
сервизакмДата Извършена дейност Забележки от 

сервизакм



46 47

Защита на личните Даннинепланирани ремонтни дейности

Дата Извършена дейност Забележки от 
сервизакм Уведомяваме Ви, че ще

използваме Вашите данни,
за да се свържем с Вас в
случай на нужда, както и в
случай на нотификация, но и
за да Ви уведомяваме за нови
продукти или услуги.

В случай, че не желаете да
получавате уведомления за нови
продукти или услуги, моля свържете
се с нас на електронен адрес
www.suzuki.bg
или на тел. 02/439 09 30.



48

бележки
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