Strong Hybrid & 48V SHVS Mild Hybrid

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

ЕКСТЕРИОР
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1 | Maска за предната броня и защита отдолу
Боядисани в сребристо, комплект от два елемента.
Кат. № 990E0-86R44-FSP

2 | Защита отзад 1
Боядисани в сребристо.
Кат. № 990E0-86R47-000

3 | Защитно фолио за дръжката на вратата
Прозрачно, защитава автомобила от
одрасквания. Комплект четири броя.
Кат. № 99126-57T01-000
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4 | Лайстна за задния капак
Дизайн хром.
Кат. № 990E0-54P22-000

5 | LED Coming Home функция
	При отваряне на предните врати зоната под тях
бива осветена, за да намерят пътниците
по-лесно своя път.
Кат. № 99000-990B4-132

1

Не в комбинация с акцентираща линия за задната броя кат. номер 990E0-86R15-0CB, -26U и -ZCF.
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6 | Перки за предната решетка1
В черен мат, комплект шест броя.
Кат. № 99114-86R10-0CB
7 | Горна акцентираща линия
			 за радиаторната решетка1
Предлага се в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 99114-86R00-ZCF

7

White
Кат. № 99114-86R00-26U
Matte Black
Кат. № 99114-86R00-0CB
8 | Акцентираща линия за предната броня
Предлага се в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R12-ZCF
White
Кат. № 990E0-86R12-26U
Matte Black
Кат. № 990E0-86R12-0CB
9 | Акцентираща линия
			 за дневните светлини 1
Комплект два броя.
Предлага се в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R11-ZCF
White
Кат. № 990E0-86R11-26U
Matte Black
Кат. № 990E0-86R11-0CB
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10 | Декорация за калниците
	Комплект два броя.
Предлага се в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R71-ZCF
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White
Кат. № 990E0-54P71-26U
Cosmic Black Pearl Metallic
Кат. № 990E0-54P71-ZCE
Matte Black
Кат. № 990E0-86R71-0CB
11 | Комплект корпуси
			 за страничните огледала
	Комплект два броя. За модели с мигачи
в огледалата се предлага в следните
цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R01-ZCF
White
Кат. № 990E0-86R01-26U
Brushed Aluminum Design
Кат. № 990E0-86R01-QAK
	За модели без мигачи в огледалата се
предлага в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R10-ZCF
White
Кат. № 990E0-86R10-26U
12 | Акцентираща линия за задната броня 2
Предлага се в следните цветове:
Bright Red 5
Кат. № 990E0-86R15-ZCF
White
Кат. № 990E0-86R15-26U
Matte Black
Кат. № 990E0-86R15-0CB
1
2

За нива на оборудване GL+ и GLX.
Не в комбинация със защита за задната броня Кат. № 990E0-86R47-000.
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13 |	Алуминиеви джанти MISTI
	6,5 J x 17“, подходящи за гуми 215/55 R17, с централна капачка с логото S.
Matte Black
Silver
Кат. № 990E0-61M76-002
Кат. № 990E0-61M75-002

14 | Алуминиеви джанти MOJAVE
Полирани в черно, 6,5 J x 17“,
подходящи за гуми 215/55 R17,
с централна капачка с логото S.
Кат. № 43210-54PU0-0SP

Black Polished
Кат. № 990E0-61M78-002
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15 |	Зимни алуминиеви джанти GOBI
	Сребристи, 6,5 J x 16“, подходящи
за гуми 215/60 R16, с централна
капачка с логото S.
Кат. № 43210-54PQ0-0KS

16 | Зимни стоманени джанти 16“ 1
	Черни, стоманени, без централна
капачка.
Кат. № 43210-54P00-09L

18 | Комплект тaсове 16“
Сребристи, комплект четири броя.
Кат. № 990E0-54P00-27N

19 | Комплект резервна гума 2
	Включва гума, вентил, джанта,
стойка, плакeт, кутия за
инструменти и крик.
Кат. № 990E0-STSXV-010

ЕКСТЕРИОР

17 | TPMS комплект
	Включва TPMS сензор, вентил и
части за монтаж (без снимка).
Кат. № 43139-52S11-000

48V

20
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20 | С
 екретни болтове SICUSTAR
С одобрение Thatcham,
комплект четири броя.
Кат. № 990E0-59J46-000

22 | Комплект капачки
			 за вентили с лого S
Комплект четири броя.
Кат. № 990E0-19069-SET

23 | Капачки на болтовете за джанти
Черни, комплект от 5 броя
за колело.
Кат. № 990E0-61M70-COV

21 | Секретни болтове SICURIT
	
Комплект четири броя
(без снимка).
Кат. № 990E0-59J48-000

25

25 | Капачки за главините
Комплект от 4 броя.
Silver
Кат. № 990E0-61M75-CAP

S

= само за Strong Hybrid    48V = само за 48V Mild Hybrid

24

 lack
B
Кат. № 990E0-61M78-CAP

24 | Инструмент за сваляне
За капачки на болтове
за джантите (кат. номер
990E0-61M70-ZCF/26U/COV).
Кат. № 990E0-61M70-PUL

 atte black
M
Кат. № 990E0-68L85-MAT

1

Моля, поставете 16-инчов тас на джантата, за да отговаря автомобилът
на изискването за хомологация при външни издатини.

2

Само за модел  48V SHVS Mild Hybrid.
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1 | Комплект рингове за въздуховодите 1
Bright Red 5, комплект от 6 броя.
	Кат. № 990E0-54P74-ZCF

2

3

2 | Централен часовник KANJI
Без рамка на часовника.
Кат. № 99000-99053-CL4

3 |	Централен часовник TOUGH
Без рамка на часовника.
Кат. № 9921F-86R00-000

С рамка на часовника (сребриста).
Кат. № 99000-99053RCL2

4

5

4 | Декорация на централната конзола 5 | Декорация за вратите 2
Bright Red 5, за 4WD.
	
Bright Red 5, комплект от 4 броя.
Кат. № 990E0-54P78-ZCF
Кат. № 990E0-86R16-ZCF
	
Bright Red 5, за 2WD (без снимка).
Кат. № 990E0-54P77-ZCF

6

С рамка на часовника (сребриста).
	Кат. № 9921F-86R00R000

7

6 | Амбиентно осветление 3
	Осветление за пода в интериора.
Red Light (без снимка)
	Кат. № 99000-99080-C16
Blue Light
Кат. № 99000-99080-C17

7 | Топка за скоростния лост
	
Съвместима с автомобили и с
ляв, и с десен волан, с вложка
и сребристи шевове, само за
6-степ. ръчна трансмисия.
Кат. № 990E0-61M37-000

 	Включва пет ринга за въздуховодите и един ринг за часовника в центъра.
За нива на оборудване GL+ и GLX.
3
Заводско оборудване в ниво GL+ (в жълто) и GLX (в бяло).

48V

1
2

S

= Applicable to Strong Hybrid only    48V = Applicable to 48V Mild Hybrid only
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Комплект стелки
се поставя като
стандартно оборудване
в завода при всички
автомобили. Моля,
никога не поставяйте
стелки една върху
друга. Оригиналните
стелки трябва да бъдат
извадени, когато
се поставят стелки,
закупени като аксесоар.
Предупредителен етикет:
пиктограми с надпис
WARNING на английски,
френски, испански и
немски.
Предупредителен етикет:
пиктограми с надпис
WARNING на английски,
френски, испански,
немски, руски, китайски,
турски и арабски
(пиктограма тип A)

9

8 | Комплект стелки DLX 1, 2 48V
	Стелки в цвят антрацит с цветно лого Vitara и
обшивка, комплект от 4 броя, за ръчна и автоматична
трансмисия.
Кат. № 75901-54P11-000  Ляв волан
Кат. № 75901-54P01-000  Десен волан (без снимка)

9 | Комплект гумени стелки 1, 2 48V
	Повдигнат ръб, благодарение на който пространството
за краката се поддържа чисто, комплект от 4 броя, за
ръчна и автоматична трансмисия.
	Кат. № 75901-54PB2-000  Ляв волан
Кат. № 75901-54PA2-000  Десен волан (без снимка)

10

11

S
10 | Стелки тип ВАНА 1, 3
С повдигнати ръбове от всички страни за поддържане на
чистота в пространството за краката. Направени от TPS,
за да не стават прекалено твърди при ниски температури.
Грапавата структура предотвратява плъзгането. Комплект от
четири броя, за ръчна и автоматична трансмисия.
Кат. № 75901-76SB0-000 Ляв волан
Кат. № 75901-76SA0-000 Десен волан (без снимка)

S

= само за Strong Hybrid    48V = само за 48V Mild Hybrid

11 | Алуминиеви спортни педали
Сребристи, с опора за крака. За ръчна трансмисия.
Кат. № 990E0-54P93-000  Само ляв волан 48V
Сребристи, с опора за крака.
За автоматична трансмисия (без снимка).
Кат. № 990E0-54P94-000  Само ляв волан

11
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12		 | Комплект лайстни за праговете Solid
Черни със структурирана повърхност,
дизайн SOLID, комплект от 4 броя.
	Кат. № 990E0-54P60-000

13

13 | К
 омплект лайстни за праговете
Elegant
	
Черни със структурирана повърхност,
дизайн ELEGANT, комплект от 4 броя.
	Кат. № 990E0-54P60-001
14 | Защитно фолио за праговете
Черно фолио, комплект от 4 броя.
	Кат. № 990E0-54P30-000
14

15

15 | Защитно фолио за праговете
Прозрачно фолио, комплект от 4 броя.
	Кат. № 990E0-54P30-001
16 | Защита за товарния ръб
	
Черен дизайн, направена от
издръжлива термопластмаса, защитава
вашата задна броня от одраскване при
товарене и разтоварване.
	Кат. №990E0-54P51-000

16

17

18

17 | Защита за товарния ръб
	
Дизайн тип „полиран алуминий“,
направена от издръжлива
термопластмаса, защитава вашата
задна броня от одраскване при
товарене и разтоварване.
	Кат. № 990E0-54P51-001
18 | Защитно фолио за бронята
	Черно фолио, защитава вашата задна
броня от одраскване.
	Кат. № 990E0-54P57-000
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19 | Централен подлакътник
Серийно оборудване за нива GL+ и
GLX. За монтаж в ниво GA се изискват
следните елементи.
19-1 | Кутия, конзола на пода
Кат. № 75850-74S00-5PK
19-2 | Скоба, конзола на пода
Кат. № 75872-61M00-000
19-3 | Капак, конзола на пода
Кат. № 75825-61M00-5PK
19-4 | Капаче, USB-извод
Кат. № 37275-65H00-000
19-5 | Винт
Кат. № 09125-05140-000

20

20		| Детско столче BABY-SAFE I-SIZE
	Baby-Safe i-Size е система за транспортиране
на новородени, която отговаря на новата
регулация за детски столчета ECE R 129.
Столчето осигурява сигурност и комфорт за
бебета на възраст до 15 месеца, с възможност
за регулиране, като защитава вашето дете до
достигане на ръст 83 см.
Кат. № 88501-77R00-000
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21		 | Детско столче DUO PLUS
	Детско столче от група 1 за деца от 9 до 18 кг
и възраст от ок. 9 месеца до 4 години. Столчето
е тествано и одобрено съгласно валидния към
момента стандарт за сигурност при детските
столчета ECE R 44/04.
	
Монтажът в автомобила става посредством
системата ISOFIX, столчето осигурява
оптимална странична защита, уникален
Forward Tilt Control, възможност за регулиране
с една ръка при промяна от изправена до
наклонена позиция или до позиция за сън.
5-точковият колан се регулира само с едно
дърпане, а възглавничките за раменете
намаляват натоварването в зоната на главата/
врата. Комфортният текстилен калъф се сваля
за пране. Столчето може да се поставя и в
автомобили без система ISOFIX посредством
3-точков предпазен колан.
	Кат. № 990E0-59J56-000

x1
x1
x2
x1
x2

22

22 |	Комплект за пушачи
Включва комплект запалка
	(Кат. № 99KIT-68L00-LIG)
и пепелник.
	(Кат. № 89810-86G10-5PK)
	Кат. № 990E0-61M00-LIG
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23 | Разделители за багажника
	Органайзер, който пасва идеално
под пода на багажника във
вашата Vitara, с алуминиеви
разделители.
	Кат. № 990E0-54P21-000

23

24 | Покритие за багажника
	Във формата на багажния отсек,
водоотблъскващо, за да запази
багажника ви чист. Поставя се
върху пода на багажника.
	Кат. № 990E0-54P15-000
25 | Покритие за багажника
			 с повдигнати ръбове
	Във формата на багажния отсек,
водоотблъскващо, за да запази
багажника ви чист, голямо с
повдигнати ръбове.
	Кат. № 990E0-54P80-000
24

25

26

27

26 | Мрежа за багажника
	За укрепване на товари под
кората на багажника на вашата
Vitara.
	Кат. № 990E0-65J39-000
27 |	Вертикална мрежа за багажника
	Не позволява предмети да
изпаднат от багажника при
отваряне на капака му.
	Кат. № 990E0-54P34-001

28

28 | Стелка за багажника ECO
	
Сребриста, плетка антрацит с цветно
лого Vitara и обшивка.
	Кат. № 990E0-54P40-000

ИНТЕРИОР
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ТРАНСПОРТИРАНЕ

1

1 | Греди за багаж на покрива 1
			Алуминиева тръби с Т-образна
конструкция, със заключване.
Собствено тегло: 4,4 кг
Макс. натоварване на покрива: 75 кг
			 Кат. № 78901-54P00-000

2

2|
			
		
			

Чанта за съхранение на греди за багаж 2
Черна, с голямо лого на Suzuki,
за греди за багаж.
Кат. № 990E0-79J91-000

3

4

3 | Решетка за товарния отсек
	Черна стомана, боядисана
прахово, отделяща задните
седалки от багажния отсек.
	Кат. № 990E0-54P48-000

4 | Решетка за товарния отсек
			 (по дължина)
	За разделяне на багажника
в две зони, стоманена, само
в комбинация с решетка за
товарния отсек.
	Кат. № 990E0-54P48-001

6

5 | Адаптер за решетка
			 за товарния отсек (по дължина)
	За фиксиране на разделителна
решетка (по дължина) в най-ниска
позиция на пода на багажника.
	Кат. № 990E0-54P48-002

7 | Теглич 1
	Демонтируем, за ремаркета и стойки.
Макс. вертикално натоварване: 75 кг
Макс. прикачен товар: 1500 кг
	Кат. № 9927D-86R00-000

7+8

9

5

10

8 | Куплунг
	Комплект окабеляване за теглич.
	Кат. № 990E0-86R64-000
7 пина, за ляв волан
Кат. № 990E0-86R65-000
13 пина, за ляв волан
Кат. № 990E0-86R66-000
13 пина, за десен волан

1
2

6 | Защитен калъф за багажника
	Покрива пода на багажника при
сгъване на задните седалки или
след монтаж на разделителна
мрежа, закачва се към
подглавниците на задните места.
	Кат. № 990E0-61M48-003

9 | Адаптер 7/13
За свързване на букса със 7 пина
към куплинг с 13 пина.
	Кат. № 990E0-62J41-000
10 | Адаптер 13/7
	
З а свързване на букса с 13 пина към
куплинг със 7 пина.
	Кат. № 990E0-79J67-000

Моля, направете справка в ръководството за употреба на вашия автомобил за допълнителна информация.
Без гредите.
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ПОЛЕЗНО ОБОРУДВАНЕ & SUZUKI COLLECTION
1

3

4

4 | Авариен комплект
С предупредителен триъгълник,
аптечка и светлоотразителна
жилетка, отговаря на DIN 13164.
	Кат. № 990E0-61M79-000
5 | Комплект консумативи за смяна
в аптечката (без снимка)
	Кат. № 990E0-61M79-RPL

2

6

3 | Коректор за боя
White
Кат. № 99000-10315-26U
Bright Red 5
		КАТ. № 99000-10315-ZCF

7 | Умален модел на VITARA
	Висококачествен модел за
колекционери в мащаб 1:43 – не е
играчка!
Кат. № 99000-79ND0-005

Atlantis Turquoise Pearl Metallic
Кат. № 99000-10415-ZQN
Savannah Ivory Metallic
Кат. № 99000-10415-ZQQ
1 | Защитен калъф за задната седалка
Защитава вашите седалки от одраскване и
мръсотия.
			 Кат. № 990E0-78R44-000

Cool White Pearl
Кат. № 99000-10415-ZNL

2 | Силиконов калъф за ключа Type-B
Свети в тъмното благодарение на
абсорбираната светлина и защитава
вашия ключ от драскотини.
Предлага се в следните цветове:

Galactic Gray Metallic
Кат. № 99000-10415-ZCD

White
Кат. № 99000-79N12-374
Lime Green
Кат. № 99000-79N12-376

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

Cosmic Black Pearl Metallic
Кат. № 99000-10415-ZCE
Solar Yellow Pearl Metallic
Кат. № 99000-10415-ZZE
Ice Grayish Blue Metallic
Кат. № 99000-10415-ZZD

6 | Зарядно устройство за акумулатор
	Устройство за поддръжка и тест на
12-волтови акумулатори, оптимизира
мощността на акумулатора и
удължава живота му.
	Кат. № 990E0-OPTIM-CAR

7

8 | Количка с пружина VITARA
Умален модел играчка в мащаб 1:43.
Предлага се в два различни цвята.
Solar Yellow Pearl Metallic
Кат. № 99000-79NP0-002
Ice Grayish Blue Metallic
Кат. № 99000-79NP0-003

8

Blue
Кат. № 99000-79N12-375

19

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.
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.
SUZUKI MOTOR CORPORATION Всички права запазени.
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