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Vyrobeno
v nebi
Jste více pro rychlost než spěch a preferujete
aktivitu před hektičností? Podívejte se raději
po něčem co je na první pohled jednoduché
a ne přehnaně okázalé. Pokud nepovažujete
chytrost za urážku, ale přitom trváte na stylu,
který odpovídá Vaší osobnosti; zde je splněno
Vaše přání. Není divu, vždyť Suzuki Alto vypadá
„tak dobře“.

www.suzuki.cz

Exteriér
Udělej si podle sebe.

Zadní spodní spojler 1, 2
v základu, doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K04-000

Střešní spojler
v základu, doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K05-000

Lišta mřížky chladiče
chrom design
obj. čís. 990E0-68K23-000
červený design
obj. čís. 990E0-68K23-001

Nové Alto tě nenutí změnit svůj styl, ale nabízí možnost ho ještě zvýraznit. Tak
pojďme na to. Pervektní je ladění sportovní, ale můžete dosáhnout i vzhledu
„solidního“ s Vašimi favority ze sortimentu „cool“ příslušenství SUZUKI.

Přední spojler
v základu, doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K02-000

Ne v kombinaci s tažným zařízením (obj. čís. 990E0-68K43-000, 990E0-68K36-000) nebo
parkovacím asistentem (obj. čís. 990E0-51K69-000).
2 
Ne v kombinaci se zadními zástěrkami (obj. čís. 990E0-68K12-000, 990E0-68K14-000).
1 

Exteriér

Přidej si nádech osobnosti.

Rámeček mlhového světla
- sada
černý, lakovatelný
obj. čís. 990E0-68K10-000

Rámeček mlhového světla
- sada
černý, lem chrom design
obj. čís. 990E0-68K24-000
Sada mlhových světlometů
včetně 2 ks lamp a kabeláže
obj. čís. 990E0-68K51-000

Kryt B-sloupku - sada
2 ks, černé s logem Alto
obj. čís. 990E0-68K28-000

Dekor zadních dveří
chrom design
obj. čís. 990E0-68K22-000

Kryt zadní sdružené svítilny - sada
bez laku; doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K08-000

Kryt předního světlometu - sada
bez laku; doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K09-000

Exteriér

Začni revoluci ve stylu.

Hliníkový disk kola 4,5 x 14"
vhodný pro radiální pneumatiky
155/65 R14, uchycení původními
kolovými maticemi, včetně krytky
náboje „S“
Stříbrný “Palermo” 5 ramenný design
obj. čís. 990E0-68K00-000
Černý “Stockholm” 5 ramenný design
obj. čís. 990E0-68K44-000

Krytka náboje
červené „S“ na černém podkladu, pouze
pro disky „Palermo a Stockholm“
obj. čís. 990E0-68K46-000

Hliníkový disk kola 4,5 x 14"
vhodný pro radiální pneumatiky
155/65 R14, uchycení původními
kolovými maticemi, včetně krytky
náboje „S“
Stříbrný “Lisbon” 9 ramenný design
obj. čís. 990E0-68K01-000
Černý “Helsinki” 9 ramenný design
obj. čís. 990E0-68K45-000

Malé autíčko třeba může omezovat prostor pro Vaši představivost.
To ale pro Alto neplatí. Nemějte obavy o nedostatek možností
výběru stylových hliníkových disků, krytek a krytů kol nebo alternativních rámečků mlhových světel. Cokoli Vás napadne, víte kam
si pro to jít.

Celoplošný kryt kola
pro 14" disk
obj. čís. 990E0-86G29-000

Sada bočních spojlerů 1
v základu, doporučeno lakovat
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K03-000

Ne v kombinaci se zadními zástěrkami (obj. čís. 990E0-68K12-000, 990E0-68K14-000).
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Zámky kol “SICURIT”
obj. čís. 990E0-59J49-000

Sada dekorů palubní desky malá
dekory přepínačů světel, snímače
teploty vzduchu a konzole řadící
páky, dostupné v následujících
barvách:
modrý design
obj. čís. 990E0-68K30-001
stříbrný design
obj. čís. 990E0-68K30-000
zelený design
obj. čís. 990E0-68K30-002
hnědý design
obj. čís. 990E0-68K30-003
růžový design
obj. čís. 990E0-68K30-004

Interiér

Vytvoř si exkluzivní rámec.

Funkčnost je prioritou - pojď si ji dokrášlit. Z Alta můžeš mít mít opravdu dortíček a
„sníst“ ho. Není důvod, proč ne. Zde ti servírujeme skvělé doplňky: chytrá řešení ke
zvýšení kapacity a komfortu oděná do kůže a chromu přesně padnoucí podle tvého
střihu. Stačí si objednat.

Interiér

Příjemně na cestách.

Sada dekorů palubní desky
- velká
dekory středového panelu a
konzole řadící páky, dostupné
v následujících barvách:
růžový design
obj. čís. 990E0-68K31-004
stříbrný design
obj. čís. 990E0-68K31-000
modrý design
obj. čís. 990E0-68K31-001
zelený design
obj. čís. 990E0-68K31-002
hnědý design
obj. čís. 990E0-68K31-003

Rámečky vnitřních klik dveří
modrý design
obj. čís. 990E0-68K32-001
růžový design
obj. čís. 990E0-68K32-004
stříbrný design
obj. čís. 990E0-68K32-000
zelený design
obj. čís. 990E0-68K32-002
hnědý design
obj. čís. 990E0-68K32-003

Interiér

Popelník
černý
obj. čís. 89810-86G10-5PK
Zapalovač - sada
(bez vyobrazení)
obj. čís. 39400-59J00-000

Kožená řadicí páka
originální kožená hlavice a manžeta
obj. čís. 990E0-68K37-000

Sada slunečních clon
černé, 3 kusy
obj. čís. 990E0-68K19-000

Rámečky reproduktorů - sada
chrom design, 4 kusy
obj. čís. 990E0-68K21-000

Středová opěrka
s odkládací přihrádkou
obj. čís. 990E0-68K15-000
Středová opěrka
s zásobníkem CD místo
odkládací přihrádky
obj. čís. 990E0-68K35-000

Sada krytů prahů
4 kusy
obj. čís. 990E0-68K27-000

Interiér

Dětská sedačka „Baby Safe“
Dětská sedačka skupiny 0+ pro děti
s hmotností až 13 kg nebo do věku
přibližně 18 měsíců. Tato sedačka
je testována a přezkoušena podle aktuálních bezpečnostních
standardů dětských sedaček ECE R
44/04. 3bodová instalace pomocí
pásů sedačky ve vozidle, zadní
skořepina, optimální boční ochrana
proti nárazu, 5bodové bezpečnostní
pásy včetně opěrky hlavy pro děti
do věku cca 4 měsíce, jemným
materiálem potažený kryt je vyjímatelný a omyvatelný. Dětská
sedačka nesmí být použita na
předním sedadle spolujezdce,
pokud je sedadlo vybaveno předním
airbagem, nebo je nutné přední
airbag spolujezdce vypnout podle
příručky pro použití vozidla.
obj. čís. 990E0-59J14-000

Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“
Dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmotností od 9 do 18 kg nebo ve věku od 8 měsíců
do 3,5 roku. Tato sedačka je testována a
vyzkoušena podle aktuálních bezpečnostních
standardů dětských sedaček ECE R 44/04.
Instalace je ve vozidle provedena držákem
ISOFIX pro všechna vozidla Grand Vitara.
Sedačka zajišťuje optimální ochranu proti
bočnímu nárazu, má jedinečné nastavení
sklonu vpřed, jednoruční přestavení pro
změnu ze vzpřímené pozice do nakloněné
pozice nebo do pozice pro spánek, 5bodový
systém bezpečnostních pásů s nastavením
jedním tahem, zádové obložení snižující zátěž
v oblasti krku a hlavy. Komfortní obložení je
demontovatelné za účelem čištění. Sedačka
může být ve vozidle umístěna i bez systému
ISOFIX pomocí 3bodových bezpečnostních
pásů vozidla.
obj. čís. 99000-990YA-020

Dětská sedačka Kidfix
skupina 2 a 3, pro děti od
15 - 36 kg. Spojuje v sobě
v součastnosti vyžadovaný
pezpečnostní standart ECE
R44/24 s optimálním posezem a stabilitou. Bezpečnost
je zajištěna 3 bodovými
bezpečnostními pásy a ukotvením pomocí úchytů ISOFIX.
Výška ochrany hlavy je stavitelná do 11 pozic a opěradlo je
nastavitelné do úhlu sedadla
vozu.
obj. čís. 990E0-59J25-000

Chladnička
s upevněním ISOFIX,
obsah: 21 l (na obrázku SX4)
obj. čís. 990E0-64J23-000
Chladnička
obsah: 15 l (na obrázku Jimny)
obj. čís. 990E0-64J30-000

Ochrana

Buďte si jisti naší ochranou.

Alto je konstruováno s ohledem na Vaší maximalní bezpečnost. A nyní je čas mu vrátit Vaší přízeň. Chraňte své Alto před rýhami a škrábanci. Vybavte si vůz ochrannými
doplňky podle Vašeho výběru. Věřte tomu, že s podlážkou zavazadlového prostoru,
omyvatelným krytem sedadel pro psa, parkovacím asistentem nebo zástěrkami, se
stanou opotřebení a odřeniny minulostí.

Koberec zavazadlového prostoru “ECO”
plstěný, s logem Alto
obj. čís. 990E0-68K40-000
Podlážka zavazadlového prostoru
s logem SUZUKI, s protiskluzovou rohoží,
bočnice 5 cm, vodotěsná
obj. čís. 990E0-68K16-000

Ochranný potah pro domácí mazlíčky
na zadní sedadla (na obrázku SX4)
obj. čís. 990E0-79J44-000

Ultrazvukový parkovací asistent
4 čidla s možností lakování (průměr 25 mm)
s piezoelektrickým bzučákem,
nelze kombinovat se zadním spodním
spojlerem (obj. čís. 990E0-68K04-000)
obj. čís. 990E0-68K49-000

Ochrana

Sada lapačů nečistot 1
pryž, přední
obj. čís. 990E0-68K13-000
Sada ochranných lišt rohů nárazníků
pro přední i zadní nárazník
obj. čís. 990E0-68K06-000

Sada lapačů nečistot 1
pryž, zadní (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-68K14-000

Sada bočních ochranných lišt
koncová krytka s logem Alto,
4 volitelné proužky v barvě černé,
červené, antracitové a růžové
obj. čís. 990E0-68K07-000

Sada lapačů nečistot1
plast, přední, lakovatelné
v barvě karoserie (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-68K11-000
Sada lapačů nečistot 1
plast, zadní, lakovatelné
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-68K12-000
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Ne v kombinaci se sadou bočních spojlerů a zadním spodním spojlerem.

Dešťový senzor
ovládá zcela automaticky stěrače
čelního skla, od nejvhodnějšího
cyklování až po první stupeň
nepřetržitého stírání
(na obrázku Jimny)
obj. čís. 990E0-65J81-000

Sada podlahových rohoží
“DLX”
velurová, 4 dílná, antracit,
s logem Alto
obj. čís. 990E0-68K39-000

Sada podlahových rohoží
“ECO”
plsť, 4 dílná, antracit,
s logem Alto
obj. čís. 990E0-68K38-000

Sada pryžových podlahových
rohoží
4 dílná exkluzivní SUZUKI design
obj. čís. 990E0-68K29-000

Sada podlážek
plast, přední, se zvýšeným okrajem
obj. čís. 990E0-68K17-000
Sada podlážek
plast, zadní, se zvýšeným okrajem
obj. čís. 990E0-68K18-000

Ochrana

Bezbečnost na prvním místě.

Suzuki doporučuje:

Suzuki doporučuje:
Motorové oleje Shell1:

Povinná výbava - sada
podle DIN 13164, včetně lékárničky,
reflexní vesty a výstražného trojúhelníku
obj. čís. 990E0-65J79-000

Autoalarm
(vyobrazení podobné)
obj. čís. 990E0-68K48-000

Sada lakovacích tužek
Fortune Rose Pearl Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZKV
Paradise Blue Pearl Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZKY
Healing Green Pearl Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZKZ
Desert Brown Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZKW
Silky Silver
obj. čís. 99000-10415-Z2S
Midnight Black Pearl
obj. čís. 99000-10415-ZAM

1

Kontaktujte Vašeho Suzuki partnera.

Arctic White Pearl Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZHJ
Azure Grey Metallic
obj. čís. 99000-10415-ZY4
Bright Red
obj. čís. 99000-10315-Z9T
Superior White
obj. čís. 99000-10315-26U

Základní střešní nosič 1
oválná hliníková trubka
obj. čís. 990E0-68K33-000

Střešní nosič lyží „McKinley“ 1, 2
pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy,
uzamykatelný
obj. čís. 99000-990YT-106

Střešní nosič lyží „Everest“ 1, 2
pro 6 párů lyží nebo
4 snowboardy, uzamykatelný
obj. čís. 99000-990YT-107

Transport

Koš na zavazadla
„Excursion“ 1, 2
k přepravě nákladu na střeše,
114 x 96 x 11 cm
obj. čís. 99000-990YT-406

Střešní box „Aspen“ 1, 2
objem 370 l, max. zatížení 35 kg,
223 x 56 x 35 cm, uzamykatelný

Přenosná a úschovná taška
pro základní nosič, černá,
s potiskem a velkým logem Suzuki

obj. čís. 99000-990YT-502

obj. čís. 990E0-79J91-000

Střešní box „Camper“ 1, 2
objem 380 l, max. zatížení 35 kg,
150 x 90 x 35 cm, uzamykatelný
(bez vyobrazení)
obj. čís. 99000-990YT-507

Životní styl jako priorita.
Spontálnost je jednou z nejlepších vlastností a Alto ji všestranně podporuje. Například, když Vás napadne si vyjet na kolo, lyže nebo snowboard a nebo s čímkoli nadrozměrným. Vše co potřebujete aby jste
mohli vyrazit najdete tady. A jak je zde vidět, stačí otevřít střešní box.
Tak proč jej nenaplnit? 367 litrů úložného prostoru v naší nabídce
praktických nosičů, držáků a boxů.

Střešní nosič jízdních kol “Giro AF” 1, 2
pro transport kompletního jízdního kola
obj. čís. 990E0-59J20-000

Střešní nosič jízdních kol “Giro
Speed” 1, 2
pro transport jízdního kola bez demontovaného předního kola
obj. čís. 990E0-59J21-000
Držák předního kola1, 2
pouze v kombinaci s nosičem
obj. čís. 99000-59J21-000 (bez
vyobrazení)
obj. čís. 990E0-62J69-000

maximální zatížení střechy: 35 kg.
 pouze v kombinaci se základním střešním nosičem 990E0-68K33-000.

1
2

Transport
Tažné zařízení pevné 1, 2
elektrickou sadu prosím objednejte
zvlášť (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-68K43-000
Tažné zařízení odnímatelné 1, 2
elektrickou sadu prosím objednejte
zvlášť
obj. čís. 990E0-68K36-000

Zadní nosič jízdních kol „Carac“
pro 2 jízdní kola, ocelová konstrukce, pouze ve spojení s tažným zařízením
obj. čís. 990E0-62J66-000
Síťka zavazadlového prostoru
obj. čís. 990E0-68K34-000

1
2

Věnujte prosím pozornost max. dovolené tažné hmotnosti 200 kg.
Věnujte prosím pozornost max. vertikalnímu zatížení 50 kg..

Adaptér
pro připojení 7pólového konektoru do 13pólové zásuvky
obj. čís. 990E0-79J67-000
Adaptér
pro připojení 13pólového
konektoru do 7pólové zásuvky
(bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-62J41-000

Vyber si nejlepší řešení.
Jednu věc určitě oceníte a tou je variabilita přepravy nákladů. Alto Vám nabízí
několik možností. Například tažná zařízení a nosiče kol. Buďte si jisti, že máte
dostatek alternativ podle Vašeho výběru a to bez kompromisů.

Zadni nosič jízdních kol “Strada” 2
pro 2 jízd. kola, aluminiový rám,
pouze v kombinaci s tažnám
zařízením. Možnost otevírání zadních dveří bez demontáže jízd. kol.
obj. čís. 990E0-59J22-000
Doplňkový modul 2
pro třetí jízd. kolo, pouze pro nosič
jízd. kol “Strada” (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-59J22-001

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7 pólová,
se směrovým světlem
obj. čís. 990E0-51K64-000
Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7 pólová,
bez směrového světla
obj. čís. 990E0-51K63-000
Elektrická sada
pro tažné zařízení, 13 pólová,
se směrovým světlem
obj. čís. 990E0-51K65-000

Audio a

Navigace
Vyšší komfort poslechu.
Jde samozřejmně o cestu jako takovou a ne o cíl cesty. Dále, určitě chcete
poslouchat to co se Vám líbí ať jste kdekoliv. A navíc máte stále ruce zaměstnané
v každodenním městském provozu. Musíme říci, že právě proto jsou tady naše
bluetooth hands-free, rádia s CD a MP3 přehrávačem nebo navigace.

Bluetooth systém Parrot MKi9200
Hands free systém bluetooth v2.0+
EDR s plnobarevným TFT LCD displayem
a s konektory iPod (od 5 generace),
USB a AUX vstupy. Přehrávání hudby ze
zařízení podporující A2DP profil. Výstup
přes repro automobilu. Se slotem na SD
a SD-HC kartu.
obj. čís. 990E0-59J33-KIT
iPod/USB adaptér
pro rádia montovaná ve výrobním
závodě. (bez vyobrazení)
obj. čís. 990E0-68K58-000
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iPod® je registrovanou známkou Apple Inc.

Pioneer DEH-1100 MP
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W,
soft-key ovládání, červené podsvícení tlačítek, odnímatelný čelní
panel, přední AUX vstup.
obj. čís. 990E0-59J26-000

Pioneer DEH-2100 UB
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W,
soft-key ovládání, červené podsvícení tlačítek, odnímatelný čelní
panel, přední AUX a USB vstup.
obj. čís. 990E0-59J27-000

Mobilní navigační systém Clarion MAP790
vhodný pro všechna vozidla (vyobrazení podobné MAP780)
Specifikace:
širokoúhlý displej s kontaktní obrazovkou 4,3“, antireflexní obrazovka, integrovaný tuner RDS TMC (včetně antény), integrovaná funkce bluetooth, handsfree s mikrofonem, 20kanálový přijímač GPS Sirf III, procesor 400 MHz, integrovaná paměť flash (2 GB, evropská verze), vstup pro paměťové karty SD/
MMC do kapacity 4 GB, včetně zdokonaleného montážního držáku, akumulátor pro dobu plného provozu 4,5 hod., USB 2.0, Microsoft Windows CE.NET
5.0 Core-Version
Navigace:
extrémně rychlý výpočet trasy; interaktivní zobrazení map 3D s technologií smart zoom; realistické zobrazení měst, pamětihodností, mapy i s vyvýšeninami a mosty, vyhledávání cíle: adresa (PSČ, město, ulice, číslo domu),
předchozí cíle, souřadnice, POI, oblíbené (domov/práce); nastavení trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomicky nejvýhodnější trasa; vyloučení: nezpevněné silnice, dálnice, trajekty, U-turns, silnice podléhající povolení k průjezdu,
silnice s mýtným
Pokrytí:
bezplatně uvolněné mapové podklady pro 43 zemí, hlasové navádění a zobrazení v 25 jazycích
Přehrávač MP3:
paměťové karty SD/MMC pro formáty MP3 a WMA, možnost přehrávání během navigace
Prohlížeč obrázků:
formát JPEG a BMP z paměťové karty SD/MMC
obj. čís. 990E0-59J51-000

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlastní vozidlo. Upozorňujeme důrazně na to, že pouze originální
příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki prověřeno a
povoleno. Požadované podmínky montáže je třeba hledat
v příslušných návodech. Montáž a/nebo použití jiných dílů
příslušenství může proto za určitých okolností negativně
změnit vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho konstrukcí a tak
nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Pro poškození, vzniklá
použitím příslušenství, které není originálním příslušenstvím
Suzuki, je jakékoli ručení ze strany společnosti Suzuki
vyloučeno.
Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní informace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimořádnou výbavu.
V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhrazeny.
Stav: červen 2010
Suzuki doporučuje

Váš partner Suzuki

Suzuki MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7,
tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz

