
Příslušenství





Jste připraveni se každý den prodírat měst-
skou džunglí? Ať už se do městského provozu 
pouštíte jako rodina nebo na vlastní pěst, tato 
řada příslušenství udělá z Vašeho Suzuki Splash 
ideálního společníka a přinutí Vás poprat se 
s jakoukoliv další výzvou, kterou Vám život 
připraví. S naší dekorativní výbavou exteriéru, 
všestranným funkčním příslušenstvím a prvky 
interiéru můžete svůj Suzuki Splash přizpůsobit 
tak, aby byl tak účelný, rodinný či zábavný, 
jak právě potřebujete - a to vše samozřejmě 
se všemi výhodami špičkové kvality značky 
Suzuki. Takže jestli vyhledáváte perfektní střih 
a jedinečné provedení, je nejvyšší čas vyrazit 
do města s Vaším Suzuki Splash ušitým Vám 
na míru!

Inspirace 

www.suzuki-motor.cz
Obrázky uvedené v tomto katalogu mohou částečně zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo 
příslušenství. Konkrétní výbavu vozidla je třeba zjistit dotazem u smluvního partnera Suzuki 
s přihlédnutím k právě aktuálnímu ceníku.



Exteriér

Zadní spodní spojler
opatřený základním nátěrem,  

doporučujeme lakovat díly v barvě karoserie,  
ne v kombinaci se zadní sadou lapačů nečistot

obj. čís. 990E0-51K04-000

Střešní spojler
opatřený základním nátěrem,  

doporučujeme lakovat díly v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-51K05-000

Koncovka výfuku
pouze pro verze se zážehovými  

motory 1,2 l a vznětovými motory 1,3 l (bez obr.),  
ne v kombinaci se zadním spodním spojlerem

obj. čís. 00800-60912-K00

Sada bočních spojlerů  
opatřená základním nátěrem, 2dílná,  

doporučujeme lakovat díly v barvě karoserie,  
ne v kombinaci s přední sadou lapačů nečistot

 obj. čís. 990E0-51K03-000 

Vnější chromovaná lišta dveří
sada 12 kusů

 obj. čís. 990E0-51K37-000

Předveďte styl velkoměsta.

Fólie dveří zavazadlového  
prostoru 
černá
obj. čís. 990E0-51K39-000



Přední spodní spojler
opatřený základním nátěrem,  

doporučujeme lakovat  
díly v barvě karoserie

 obj. čís. 990E0-51K02-000 

Fólie předního nárazníku 
černá

990E0-51K38-000

Každé město je jakýmsi nekonečným hřištěm pro různé trendy a Splash je se 
svou širokou nabídkou zábavné a stylové vnější výbavy pro takové hřiště jako 
stvořený. Od sportovně vypadajících spojlerů na přední, boční i zadní část vozu, 
přes síťovou mřížku chladiče po dekorativní fólie: tyto nadstavbové doplňky 
ještě zdůrazní dynamickou stránku modelu Splash a každodennímu proplétání 
se městskou dopravou dodají svěží eleganci. Tak na co ještě čekáte? Upravte 
svůj Splash tak, aby udělal dojem!

Sportovní mřížka chladiče
horní, síťované provedení,  
nelakovaná černá, možno lakovat
obj. čís. 990E0-51K00-000

Sportovní mřížka chladiče
spodní (sání vzduchu na nárazníku),  
síťované provedení,  
nelakovaná černá, možno lakovat
obj. čís. 990E0-51K01-000



Exteriér
Čistá láska k detailům.



Dekorativní fólie sloupku B 
4 kusy, vzor tyrkysové kapky 
obj. čís. 990E0-51K40-000

Dekorativní fólie sloupku B 
4 kusy, vzor černé kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K41-000

Dekorativní fólie sloupku B 
4 kusy, vzor stříbrné kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K42-000 

Ozdobná lišta dveří  
zavazadlového prostoru 
vzor tyrkysové kapky
obj. čís. 990E0-51K30-000

Ozdobná lišta dveří  
zavazadlového prostoru
s chromovým designem
obj. čís. 990E0-51K33-000

Kryty zpětných zrcátek
2 kusy, vzor stříbrné kapky
obj. čís. 990E0-51K35-000 

Kryty zpětných zrcátek
2 kusy, vzor tyrkysové kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K34-000

Kryty zpětných zrcátek
2 kusy, vzor černé kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K36-000

Kryt zadní sdružené svítilny
bez laku, doporučujeme lakovat díly 
v barvě karoserie
obj. čís. 990E0-51K29-000

Ozdobná lišta dveří  
zavazadlového prostoru
vzor černé kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K31-000

Ozdobná lišta dveří  
zavazadlového prostoru
vzor stříbrné kapky (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K32-000



Exteriér
Dodává osobité kouzlo.

Hliníkový disk kola „Jupiter“ 5 J x 14“ 
pro pneumatiky 165/70 R14 81T, 
dodávaný se standardními zámky kol 
obj. čís. 990E0-51K58-000 

Hliníkový disk kola „Omega“ 5,5 J x 15“ 
pro pneumatiky 185/60 R15 84H,  
dodávaný se standardními zámky kol
obj. čís. 990E0-51K59-000

Sada mlhových světlometů
obj. čís. 990E0-51K62-000



Zámky kol „SYMBOLZ“
s homologací Thatcham

obj. čís. 990E0-62J20-000

Chromované krytky 
pro zámky kol „SYMBOLZ“

obj. čís. 990E0-62J21-000

Zámky kol „BLOCKY“
ne v kombinaci se vznětovými motory

obj. čís. 990E0-62J19-000

Chcete-li dodat ulicím Vašeho města více chladné krásy, tak 
ozdobit Splash něčím z této úžasné nabídky může být to pravé, 
co městská džungle potřebuje. Mezi lesklými hliníkovými disky kol, 
chromovanými krytkami a zámky kol si jistě vyberete pro Vás to 
pravé. A jedna věc je zcela jistá - ať se rozhodnete pro cokoliv, Váš 
Splash s tímto stylovým příslušenstvím jistě zazáří.



I když je náš životní styl mnohdy velmi hektický, nabídka příslušenství zpříjemní 
interiér Vašeho Suzuki Splash a dodá Vašim cestám dostatek klidu a volnosti - 
zvláště, pokud necestujete sami. Praktické dětské autosedačky, sluneční clony 
či doplňková klimatizace, to vše zajistí Vašim spolucestujícím bezpečí, příjemné 
klima a pohodlnou jízdu. Či snad hledáte ještě něco, čím vylepšíte interiér 
Vašeho vozu? Pak zvolte stylový kapkový design či dekorační fólii piano a dejte 
svému Suzuki Splash skutečně osobitý ráz.

Interiér
Skutečná krása se nachází uvnitř.



Středová loketní opěrka
se zásobníkem CD v odkládací  
přihrádce (na obrázku Swift)
obj. čís. 990E0-51K27-000

Středová loketní opěrka
s odkládací přihrádkou (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K28-000

Sada slunečních clon
černá, 3 kusy
obj. čís. 990E0-51K10-000

Dekor palubní desky
vzor tyrkysové kapky,  
na středovou konzolu 
obj. čís. 990E0-51K48-000

Dekor palubní desky
vzor modré kapky,  
na středovou konzolu
obj. čís. 990E0-51K49-000

Dekor palubní desky
vzor černé kapky,  
na středovou konzolu (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K50-000

Dekor palubní desky
černé piano,  
na středovou konzolu (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K51-000

Ramínko na šaty 
k upevnění na předních opěrkách  
hlavy, 1 kus (na obrázku SX4)
obj. čís. 990E0-79J89-000

Popelník
černý (bez obr.)
obj. čís. 89810-86G10-5PK

Kulaté rámečky reproduktorů 
sada 4 kusů (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K56-000

Zapalovač cigaret
obj. čís. 99KIT-51K00-LIT



Manžeta řadicí páky
kožená, černá,  
pouze pro manuální řazení, 
pouze v kombinaci s některou 
z hlavic řadicí páky
obj. čís. 990E0-51K47-000

Hlavice řadicí páky1

kombinace hliník-kůže se 
vzorem tyrkysových kapek, 
pouze pro manuální řazení
obj. čís. 990E0-51K43-000

ISOFIX DuoPlus child seat
Skupina G1, děti od 8 měsíců  
do 4 let, resp. od 9 do 18 kg. 
Dětská autosedačka poskytujte 
dětem ve vozidle optimální 
bezpečnost pomocí 5bodo-
vých pásů. Pásy sedačky lze 
výškově přestavovat. Sedačka 
je ukotvena pomocí úchytů 
dětské autosedačky ISOFIX, 
namontovaných ve výrobním 
závodě.
Autosedačka splňuje požadavky 
ECE R44/04.
obj. čís. 99000-990YA-020 

Hlavice řadicí páky1

kombinace hliník-kůže  
se vzorem modrých kapek,  
pouze pro manuální řazení
obj. čís. 990E0-51K45-000

Hlavice řadicí páky1

kombinace hliník-kůže  
se vzorem černých kapek,  
pouze pro manuální řazení
obj. čís. 990E0-51K44-000

Hlavice řadicí páky1

kombinace hliník-kůže  
se vzorem černé piano,  
pouze pro manuální řazení
obj. čís. 990E0-51K46-000

Dětská autosedačka BABY SAFE
Skupina 0+, pro děti do hmotnosti 
přibližně 13 kg nebo do 18 měsíců. 
Autosedačka se připevňuje proti 
směru jízdy na sedadlo spolujezdce 
nebo na zadní sedadla, 5bodové 
pásy nabízejí výbornou ochranu i 
v případě bočního nárazu. Součástí 
je i doplňková opěrka pro děti do 
4 měsíců. Sedačku lze používat i 
mimo vozidlo, je vybavena rukojetí 
(bez obr.).
Autosedačka splňuje požadavky ECE 
R44/04.
obj. čís. 990E0-59J14-000 

1 Pouze v kombinaci s manžetou řadicí páky (990E0-51K47-000).



Interiér
Dejte tomu něco speciálního.

Chladnička 
objem 15 l (na obrázku Jimny)
obj. čís. 990E0-64J30-000

Chladnička
s upevněním ISOFIX,  
objem 21 l (na obrázku SX4)
obj. čís. 990E0-64J23-000

Sada ochranných lišt prahů dveří 
vzor černých kapek, 4dílná
obj. čís. 990E0-51K57-000 

Sada ochranných lišt prahů dveří 
vzor tyrkysových kapek, 4dílná (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K52-000

Sada ochranných lišt prahů dveří 
vzor modrých kapek, 4dílná (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K53-000

Sada ochranných lišt prahů dveří 
černá piano, 4dílná (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K54-000







Vana zavazadlového prostoru  
vodotěsná (na obrázku Swift)

obj. čís. 990E0-51K23-000 

Ochrana
Textilní podlahová  

rohož zavazadlového prostoru 
s logem, pro vozidla s úložným  

boxem montovaným z výroby
obj. čís. 990E0-51K24-000 

Textilní podlahová  
rohož zavazadlového prostoru

s logem, pro vozidla bez úložného  
boxu montovaného z výroby (bez obr.)

obj. čís. 990E0-51K21-000

Pro Vás a Vaši rodinu.

Bezpečnost a ochrana jsou samozřejmě na prvním místě, zvláště pak v městské 
džungli. Tak abyste měli náskok, když vyrážíte za každodenním dobrodružstvím, 
proč nevybavit svůj Splash odpovídajícím příslušenstvím? Jestliže hledáte 
ochranu před drobným poškozením, jsou zde ochranné lišty rohů nárazníků, 
boční ochranné lišty či ultrazvukový parkovací asistent. Pokud potřebujete 
jen pryžové rohože a dešťový snímač, jež Váš vůz ochrání před nečistotami, 
blátem a špatným počasím, v naší nabídce si jistě vyberete tu pravou výbavu 
pro jakékoliv dobrodružství, které se svým vozem podniknete.



Ochranný potah pro domácí mazlíčky
na zadní sedadla (na obrázku SX4)

obj. čís. 990E0-79J44-000

Ultrazvukový parkovací asistent
4 čidla s možností lakování (25 mm), 

s piezoelektrickým bzučákem 
obj. čís. 990E0-51K69-000 



Ochrana

Sada bočních ochranných lišt 
s koncovou krytkou s logem Splash, 4dílná 
obj. čís. 990E0-51K09-000 



Sada lapačů nečistot1

plast, přední, lze lakovat v barvě 
karoserie (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K07-000 

Sada lapačů nečistot1

plast, zadní, lze lakovat v barvě 
karoserie (na obrázku Swift)
obj. čís. 990E0-51K08-000 

Sada lapačů nečistot1

pryž, přední (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K25-000 

Sada lapačů nečistot1

pryž, zadní (na obrázku Swift)
obj. čís. 990E0-51K26-000

Sada ochranných lišt rohů nárazníků 
pro přední a zadní nárazník, 3dílná 
obj. čís. 990E0-51K06-000 

Ochranná fólie nárazníku
černá (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K17-000

Ochranná fólie nárazníku
průhledná 
obj. čís. 990E0-51K16-000 

1 Ne v kombinaci s bočním spodním spojlerem a zadním spodním spojlerem.



Sada deflektorů oken
přední, 2dílná
obj. čís. 990E0-51K12-000 

Sada deflektorů oken
zadní, 2dílná
obj. čís. 990E0-51K13-000

Sada pryžových podlahových 
rohoží se zvýšeným okrajem
2dílná, přední 
obj. čís. 990E0-51K14-000

Sada pryžových podlahových 
rohoží se zvýšeným okrajem
2dílná, zadní (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K15-000

Sada pryžových podlahových 
rohoží 
s exkluzivní povrchovou  
úpravou Suzuki, 4dílná 
obj. čís. 990E0-51K22-000

Sada podlahových rohoží 
„Eco“
plstěná, s logem Splash,  
antracitová, 4dílná
obj. čís. 990E0-51K19-000

Sada podlahových  
rohoží „DLX“
velurová, s logem Splash,  
antracitová, 4dílná, pouze  
pro levostranné řízení
obj. čís. 990E0-51K20-000



Autoalarm
pro vozidla se sériově  
dodávaným dálkovým ovládáním 

Autoalarm
pro vozidla s bezklíčkovým  
startováním

Motorové oleje Shell1

1Zeptejte se svého partnera Suzuki na správný druh oleje Shell pro Váš motor.

Suzuki doporučuje:

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

Neboť venku je džungle.

Lagoon Turqouise 
obj. čís. 99000-10415-ZKC 
Splash Green 
obj. čís. 99000-10415-ZJD 

 
Lakovací tužka 
Superior White 
obj. čís. 99000-10315-26U

Bright Red 
obj. čís. 99000-10315-ZCF

Sada lakovacích tužek  
(s bezbarvým lakem)
Silky Silver Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCC 
Galactic Gray Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCD

Universe Black Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCE

Kashmir Blue Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCG 
Sunlight Copper Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZFS

Cats Eye Blue Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCH 

Ochrana



Základní střešní nosič 1
oválné hliníkové trubky, s drážkou 
obj. čís. 990E0-51K18-000 

Střešní nosič lyží „McKinley“ 1, 2

pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy 
obj. čís. 99000-990YT-106 

Střešní nosič lyží „Everest“ 1, 2

na 6 párů lyží nebo 4 snowboardy  
(bez obr.)
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 nosič jízdních kol „Baracuda“ 1, 2

upevňovací rameno lze namontovat  
vpravo nebo vlevo (na obrázku 2 sady)
obj. čís. 99000-990YT-206 

Střešní nosič jízdního kola „Racer“ 1, 2

k přepravě jízdních kol s odmontovaným 
předním kolem 
obj. čís. 99000-990YT-205

Držák předního kola „Racer“ 1
k přepravě jízdních kol s odmontovaným 
předním kolem, v kombinaci  
s obj. čís. 99000-990YT-205 (bez obr.)
obj. čís. 990E0-62J69-000 

Transport Poznejte své prvotřídní pomocníky.

Ať už jde o jízdní kola pro celou rodinu, Váš surf nebo týdenní zásoby, Suzuki Splash je vždy skvělý 
pomocník, co se týče přepravy Vašich věcí. Se svěží a komplexní řadou střešních nosičů, držáků a boxů a 
s neuvěřitelnými 1050 litry vnitřního zavazadlového prostoru Vám nabízí dostatečnou flexibilitu, abyste si 
mohli naplno vychutnat svůj životní styl. A třeba Vás též inspiruje a až propadnete příští nákupní horečce, 
užijete si ji naplno a bez omezení.

Přenosná a úschovná taška
pro základní nosič, černá,  
s potiskem a velkým logem Suzuki 
obj. čís. 990E0-79J91-000

Střešní box „Camper“ 1, 2

objem 380 l, max. zatížení 35 kg,  
150 x 90 x 35 cm
obj. čís. 99000-990YT-507 

Roof box „Aspen“ 1, 2

objem 370 l, max. zatížení 38 kg,  
223 x 56 x 35 cm (bez obr.)
obj. čís. 99000-990YT-502 

1 Max. zatížení střechy: 35 kg.
2 Pouze v kombinaci se základním střešním nosičem 
990E0-51K18-000.



Tažné zařízení
neodnímatelné, pouze pro motory 
1,2 l, elektrickou sadu objednejte 
zvlášť (na obrázku podobné zařízení) 
obj. čís. 990E0-51K61-000 

Transport

Adaptér
pro připojení 7pólového 
konektoru do 13pólové zásuvky
obj. čís. 990E0-79J67-000

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

Dodržujte, prosím, maximální hmotnost taženého přívěsu 200 kg, více informací viz uživatelská příručka.



Transport Další záložní úložný prostor je tu pro Vás.
Kromě účelného příslušenství na střechu a impozantního zavazadlového prostoru 
má Splash v zásobě ještě celou řadu speciálních doplňků. Ať už si zvolíte zadní 
nosiče pro sportovní výbavu, jako jsou kola nebo prkna, nebo tažné zařízení, jež 
Vám přepravní možnosti rozšíří podle Vašich představ, Splash Vám nabízí více 
než dost jednoduchých možností, jak přepravit cokoliv, co potřebujete, aniž 
byste jakkoliv omezili komfort cestujících. A to bez kompromisu.

Zadní nosič jízdních kol „Vario“
pro 2 jízdní kola, hliníková konstrukce,  
pouze ve spojení s tažným zařízením 
obj. čís. 990E0-62J67-000

Doplňkový modul
pro třetí jízdní kolo, pouze pro zadní  
nosič jízdních kol „Vario“ (bez obr.)
obj. čís. 990E0-62J68-000 

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 13pólová,  
se směrovým světlem
obj. čís. 990E0-51K65-000

Zadní nosič jízdních kol „Carac“
pro 2 jízdní kola, ocelová konstrukce, 
pouze ve spojení s tažným zařízením 

obj. čís. 990E0-62J66-000 

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7pólová,  
se směrovým světlem 
obj. čís. 990E0-51K64-000

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7pólová,  
bez směrového světla 
obj. čís. 990E0-51K63-000



navigace
Audio a

Handsfree s bluetooth včetně 
potlačování zvuku
Na LCD displeji zobrazeny všech-
ny důležité informace z Vašeho 
telefonu (jako je telefonní číslo 
příchozího hovoru, poslední vo-
lané číslo či telefonní seznam), 
displej lze umístit na kterémkoliv 
místě přístrojového panelu kvů-
li optimální čitelnosti a co nej-
lepšímu přístupu, skvělá akustika, 
jelikož systém handsfree je plně 
integrován ve vozidle, obsahuje 
kabel adaptéru pro připojení ke 
standardně montovanému auto-
rádiu (Panasonic) a navigaci (Sie-
mens VDO). Standardní balení ob-
sahuje: 1x Bluebox (elektronická 
jednotka), 1x obrazovku, 1x mi-
krofon, 1x kabel napájení, 1x sa-
du kabelů pro připojení reproduk-
torů, včetně ztlumení autorádia 
při telefonování a ISO konektorů, 
příslušenství k montáži, uživatel-
skou příručku
obj. čís. 990E0-64J24-000 

Sada reproduktorů
2dílná, montáž dopředu a dozadu,  
dual cone, 65 W,  
frekvenční rozsah 80-17 500 Hz,  
včetně ozvučnice 
obj. čís. 990E0-62J32-000 

1iPod® je registrovaná ochranná známka Apple Inc.

Chyťte městský rytmus.
Chcete-li si proplétání městským provozem s Vaším vozem ještě více užít, máme 
pro Vás celou řadu audio příslušenství, doplňků pro telefon či navigaci, jež 
Vám umožní chytit městský rytmus. S doplňky jako jsou autorádio VDO Dayton 
se sadou reproduktorů, mobilní systém navigace Clarion či Bluetooth sada 
handsfree budete vždy dobře naladěni, ať jedete kamkoliv a na svých cestách 
posloucháte cokoliv.



Specifikace:
4,3“ dotyková obrazovka s antireflexní 
úpravou, integrovaný RDS TMC tuner 
(včetně antény), integrovaný Bluetooth, 
handsfree systém s mikrofonem, 20ka-
nálový GPS přijímač Sirf III, procesor 400 
MHz, integrované paměťové médium 
flash (2 GB v evropské verzi), vstup pro 
SD/MMC kartu až do velikosti 2 GB včet-
ně držáku pro instalaci rozšíření, dobíje-
cí s provozní dobou 4,5 hodiny při plném 
zatížení, USB 1.1, Microsoft Windows 
CE.NET 5.0 Core 

Navigace:
Velice rychlá kalkulace trasy, interaktivní 
2D a 3D náhledy mapy s inteligentní 
technologií přiblížení, vyhledávání cílů: 
adresy (PSČ, město, ulice, číslo domu), 
předchozích cílů, souřadnic, POI, oblíbe-
ných (bydliště/práce), nastavení trasy: 
nejrychlejší, nejkratší a ekonomicky 
nejvýhodnější trasa, pro výpočet trasy je 
možno zakázat: silnice bez asfaltu, dál-
nice, přívozy a trajekty, jízdu v protismě-
ru jednosměrnou ulicí, silnice, pro jejichž 
projetí je třeba zvláštní povolení, silnice, 
na nichž se platí mýtné

Pokrytí:
Zdarma aktivovány mapové podklady pro 
28 zemí: AD, AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GI, 
IT, IE, LI, LU, MC, NO, NL, PT, SM, ES, SE, CH, 
UK, VA, GR, PL, TR, HU, SK, navigační poky-
ny a zobrazení v 25 jazycích

MP3 přehrávač:
MP3 a WMA ze čtečky karet SD/MMC, 
možný poslech hudby při navigování 

Prohlížeč obrázků:
JPEG a BMP ze čtečky karet SD/MMC

obj. čís. 990E0-59J12-000 

Mobilní systém navigace  
Clarion MAP770 

Autorádio VDO Dayton CD4526
kompatibilita CD a MP3, výstup 4 x 40 W, 
ovládání Softkey, měnitelná barva osvětlení 
tlačítek, softwarové menu, 4 předdefinovaná 
nastavení zvuku (Flat, Pop, Rock, Classic), 
systém basové korekce, 2kanálový (2V) 
výstup předzesilovače, vypnutí zvuku při 
telefonování, zásuvka Aux-In, odnímatelný 
čelní panel
obj. čís. 990E0-59J08-000 

Instalační sada autorádia
pro instalaci 1DINového autorádia (bez obr.)
obj. čís. 990E0-51K66-000 



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

Váš partner Suzuki

Suzuki doporučuje

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlast-
ní 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 infor-
mace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimo-
řádnou výbavu.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze 
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhra-
zeny. 

Stav: červen 2008


