
ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
48V SHVS Mild Hybrid



ЕКСТЕРИОР
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1  Моля, поставете 16-цолов тас, за да бъде отговорено на изискванията за хомологация по отношение на защита отвън.

6 | Резервна гума комплект
Включва гума, вентил, джанта, стойка, 
табелка, кутия за инструменти и крик
Кат. № 990E0-STSXV-010
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4 | Алуминиеви джанти  “MISTI” 6.5 J x 17“
Съвместими с гуми 215/55 R17,  
с капачка на главината с лого S
Черен мат
Кат. № 990E0-61M76-002
Полирани в черно
Кат. № 990E0-61M78-002

5 | Алуминиеви джанти “MOJAVE” 6.5 J x 17“
Полирани в черно, съвместими с гуми 
215/55 R17, с капачка на главината с лого S
Кат. № 43210-54PU0-0SP

1 | Защита под предната броня
В сребрист цвят, от три компонента
Кат. № 99115-63T00-K01

2 | Защита под задната броня
В сребрист цвят, от четири компонента
Кат. № 99115-63T10-K01

3 | Фолио за защита дръжката на вратата
Прозрачно, предпазва вашия 
автомобил от драскотини.  
Комплект за четирите дръжки
Кат. № 99126-57T00-000



ИНТЕРИОР
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1 Предупредителен етикет: схеми с надпис „WARNING“ (ВНИМАНИЕ)  на английски, френски, испански, немски, руски, китайски, 
турски и арабски (схема тип А) 

2 Комплект подови стелки се поставя на всички автомобили като серийно оборудване. Моля, НИКОГА не поставяйте допълнително 
закупена стелка върху някоя от оригиналните стелки в комплекта. Всяка стелка от комплекта оригинални стелки трябва да бъде 
отстранена, когато поставяте стелка, закупена допълнително.

1 | Лайстна за прага
Алуминиева, с лого S, комплект от 4 броя
Кат. № 990E0-61M60-001

2 | Защитно фолио за прага
Черно, защитава вашия автомобил от 
драскотини, комплект от 4 броя
Кат. № 990E0-61M30-001

3 | Стелки тип „леген“ 1, 2

Повдигнатите ръбове гарантират, че пространството 
около краката ще остане чисто. Изработени са от 
TPS и не се втвърдяват лесно при ниска температура. 
Грапавата текстура предотвратява плъзгането.  
Комплект от 4 броя, за M/T и A/T
Кат. № 75901-57TB0-000 ЛЯВ ВОЛАН
Кат. № 75901-57TA0-000 ДЕСЕН ВОЛАН (без снимка)

4 | Пепелник
Кат. № 89810-86G10-5PK



ТРАНСПОРТИРАНЕ
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1 Рейките на покрива не са включени.
2 Моля, консултирайте се с ръководството за употреба на вашия автомобил за допълнителна информация.

1 | Рейки за багаж на покрива
Т-slot алуминиев профил, със заключване
Макс. натоварване :  75 кг
Собствено тегло :  4.4 кг
Кат. № 990E0-61M18-000

2 | Чанта за багаж на покрива 1
Черна с голямо лого на Suzuki, за рейки 
на покрива
Кат. № 990E0-79J91-000

3 | Теглич 2

Демонтируем, за ремаркета и стойки
Макс. вертикално натоварване :  75 кг
Макс. прикачен товар : 1 500 кг
Кат. № 9927D-54P01-000

5 | Адаптер  7/13
За свързване на куплунг със 7 пина и 
букса с 13 пина
Кат. № 990E0-62J41-000

6 | Адаптер  13/7
За свързване на куплунг с 13 пина и букса 
със 7 пина
Кат. № 990E0-79J67-000

4 | Комплект кабели
Комплект кабели за теглича
Кат. № 990E0-63T64-000 пина, за ляв волан
Кат. № 990E0-63T65-000 13 пина, за ляв волан
Кат. № 990E0-63T66-000 13 пина, за десен волан



ПОЛЕЗНИ АКСЕСОАРИ
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1 | Зарядно устройство
Устройството за зареждане, 
поддръжка и тестване на 
конвенционални 12-волтови 
оловно-киселинни акумулатори 
оптимизира мощността и живота на 
акумулатора. 
Кат. № 990E0-OPTIM-CAR

2 | Авариен комплект
Отговаря на стандарта DIN 13164, 
включва аптечка, светлоотразителна 
жилетка и авариен триъгълник.
Кат. № 990E0-61M79-000

3 | Комплект за смяна на марлите 
в аптечката
(без снимка)
Кат. № 990E0-61M79-RPL

5 | Защитен калъф  
за задната седалка
Предпазва задната седалка  
от одрасквания и мръсотия.
Кат. № 990E0-78R44-000

4 | Коректор за боята

Canyon Brown Pearl Metallic
Кат. № 99000-10415-ZQ3

Sphere Blue Pearl
Кат. № 99000-10415-ZQ4

Energetic Red Pearl
Part No. 99000-10415-ZQ5

White
Кат. № 99000-10315-26U

Cool White Pearl
Кат. № 99000-10415-ZNL

Cosmic Black Pearl Metallic
Кат. № 99000-10415-ZCE

Silky Silver Metallic 2
Кат. № 99000-10415-ZCC

Premium Titan Dark Gray
Кат. № 9925D-B0100-ZZZ

6 | Силиконов калъф за ключа тип В
Свети в тъмното благодарение на 
абсорбираната светлинна енергия и 
защитава ключа на вашия автомобил 
от надраскване.
Предлага се в следните цветове:
White
Кат. № 99000-79N12-374

Lime Green
Кат. № 99000-79N12-376

Blue
Кат. № 99000-79N12-375



SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото по всяко време да прави без предизвестие всякакви промени, модификации, да проектира по нов начин или да преустановява производството на всеки от артикулите. 
Някои артикули от каталога може да не отговарят на местните стандарти или законовите изисквания. Моля, проверете разпоредбите във вашия регион, преди да поръчате и монтирате аксесоари от този каталог.
Реалните цветове или опаковките може да се различават от тези в каталога.

c SUZUKI MOTOR CORPORATION Всички права запазени.
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan

www.globalsuzuki.com

Оригиналните аксесоари на Suzuki са проектирани 
специално за автомобили Suzuki и подлежат на същите 
стандарти за качество като автомобила. Моля, имайте 
предвид, че само оригиналните аксесоари на Suzuki са 
тествани и одобрени за употреба от Suzuki. Необходимите 
инструкции могат да бъдат открити в съответните 
ръководства за употреба. Възможно е при определени 
обстоятелства монтажът и/или употребата на други 
аксесоари да повлияят негативно на структурните 
характеристики на вашия автомобил и по този начин да 
имат негативен ефект върху безопасността на пътя. Suzuki 
не носи отговорност за щети, причинени вследствие 
използване на аксесоари, които не са оригинални на Suzuki.

При публикуването на тази брошура цялата предходна 
информация престава да бъде валидна. На някои от 
илюстрациите в брошурата е представено специално 
оборудване.

Подробностите, дадени в тази брошура, не са обвързващи и 
са изцяло с информационна цел. Възможни са грешки.

Молим ви да се уверите, че сте изпълнили всички законови 
изисквания във вашата държава при използване на гамата 
аксесоари на Suzuki.

Последна актуализация: ноември 2021 г.


