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Více
pro vás.

Více prostoru, vyšší úroveň designu, více bezpeč
nostních prvků a samozřejmě více doplňků. Pokud
se nad tím zamyslíte, tak v novém Suzuki Swiftu
dostane všeho jen více. Ale jsou i věci, kterých bude
méně; a to starostí a obav, nižší náklady a nižší exha
lace. A to jsou přesně ty argumenty, které dělají ze
Swiftu Vašeho nového favorita. Kdo se potom ubrání
u tohoto vozu superlativum?

www.suzuki.cz
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Exteriér

Budeš ho zbožňovat.

1 |	Přední spojler 3
v základu, doporučujeme
lakovat v barvě karoserie.
Obj. čís. 990E0-68L02-000

Ne v kombinaci s lapači nečistot (Obj. čís. přední 990E0-68L11-000 a zadní 990E0-68L12-000).
Ne v kombinaci s lapači nečistot (Obj. čís. přední 990E0-68L13-000 a zadní 990E0-68L14-000).
3
Ne v kombinaci s rozšířením blatníků (Obj. čís. 990E0-68L09-000 a 990E0-68L10-000).
4
Ne v kombinaci s tažným zařízením (990E0-68L43-000).
1
2

4

Až nového Swifta uvidíte, určitě se do něj zamilujete a budete si přát ještě
více. Dobrá zpráva pro Vás: klidně můžete. S naší řadou exteriérových doplňků
nyní můžete ještě zvýraznit jeho unikátní vzhled. A nemějte obavy: všechno co
k Vašemu vozu přidáte bude na první pohled k pomilování.

2 |	Sada bočních spojlerů1, 2, 3
2 kusy, v základu,
doporučujeme lakovat vbarvě
karoserie.
Obj. čís. 990E0-68L03-000

3 |	Zadní spodní spojler 1, 2, 3, 4
v základu, doporučujeme
lakovat v barvě karoserie,
ilustrace znázorňuje dvouba
revnou verzi.
Obj. čís. 990E0-68L04-000

4 |	Sada mlhových světlometů
kompletní sada včetně rámečků
a el. kabeláže.
Obj. čís. 990E0-68L51-000
5 |	Střešní spojler
v základu, doporučujeme lakovat
v barvě karoserie.
Obj. čís. 990E0-68L05-000
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Exteriér
6 |	Sada rozšíření blatníků
(bez prahů) kompletní
(4 kusy)1, 2, 3, 4, 5
Obj. čís. 990E0-68L09-000

Ne v kombinaci s bočními spojlery (Obj. čís. 990E0-68L03-000).
Ne v kombinaci se zástěrkami (Obj. čís. přední 990E0-68L11-000 a zadní 990E0-68L12-000).
3
Ne v kombinaci se zástěrkami (Obj. čís. přední 990E0-68L13-000 a zadní 990E0-68L14-000).
4
Ne v kombinaci s předním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L02-000).
5
Ne v kombinaci se zadním spodním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L04-000).
1
2
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7 |	Sada rozšíření blatníků 1,2,3,4,5
včetně prahů,
kompletní sada ( 6 kusů).
Obj. čís. 990E0-68L10-000

8 |	Lišta dveří zavazadlového
prostoru
chrom design.
Obj. čís. 990E0-68L22-000
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Exteriér
Něco víc k pozastavení.
Málokdy máte možnost říci, je toho na výběr opravdu více, než dost. Ja
ko např. u litých kol. U Swiftu máte určitě více než dost možností výběru
hliníkových disků, včetně pneumatik a bezpečnostních zámků kol. Ať je
Vaše volba jakákoliv, stoprocentně dosáhnete u Vašeho vozu takového
vzhledu, že se za ním musí každý člověk otočit.
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9 |	Hliníkový disk kola „Beat“
8ramenný design 5 x 15; pro pneu
175/65 R15; včetně středových
krytek.
Stříbrný
Obj. čís. 990E0-68L72-000
Černý leštěný
Obj. čís. 990E0-68L74-000
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Exteriér

10

10 |	Hliníkový disk kola „Beat“
8ramenný design 5 x 15; pro pneu 175/65
R15; včetně středových krytek.
Titan
Obj. čís. 990E0-68L78-000
Titan leštěný
Obj. čís. 990E0-68L79-000

Kontakt s vozovkou při jakékoli rychlosti: Buďte si ji
sti, že s originálními disky Suzuki vždy udržíte přesnou
stopu. Stačí si vybrat z naší řady sportovní, klasický
nebo elegantní styl a Váš Swift se jistě stane středem
pozornosti. A všechno ostatní nechte na nás. Ma
ximální odolnost a kvalita byly testovány odborníky
Suzuki přímo na světoznámém okruhu Nürburgring.
Foto: zátěžový test na okruhu Nürburgring, Německo
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11 |	Hliníkový disk kola „Anthra“ 12 |	Kompletní kolo „Anthra“
7ramenný design 6,5 x 16; včetně
7ramenný design 6,5 x 16;
pneu 185/55 R16; včetně kolových
pro pneu 185/55 R16; včetně
šroubů a středových krytek, kolo je
kolových šroubů a středových
obuté a vyvážené.
krytek.
Šedý leštěný
Šedé leštěné
Obj. čís. 990E0-68L77-000
Obj. čís. 990E0-68L77-KPL
Černý leštěný
Obj. čís. 990E0-68L73-000
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Černé leštěné
Obj. čís. 990E0-68L73-KPL

13 |	Hliníkový disk kola „Star“ 1
5ramenný design 7 x 17; pro
pneu 205/40 R17; včetně kolových
šroubů a středových krytek.
Stříbrný
Obj. čís. 990E0-68L76-000
14 |	Hliníkový disk kola „Chrono“ 1,2
12ramenný design 7 x 17;
pro pneu 205/40 R17; včetně
středových krytek.
Černý leštěný
Obj. čís. 990E0-68L71-000

1
2

15 |	Kompletní kolo „Star“ 1
5ramenný design 7 x 17; včetně pneu 205/40 R17;
včetně kolových šroubů a středových krytek,
kolo je obuté a vyvážené.
Stříbrné
Obj. čís. 990E0-68L76-KPL
16 |	Kompletní kolo „Chrono“ 1,2
12ramenný design 7 x 17; včetně pneu 205/40 R17;
včetně středových krytek,
kolo je obuté a vyvážené.
Černé leštěné
Obj. čís. 990E0-68L71-KPL

Použití disku kola 17 palců vyžaduje individuální zápis do TP – kontaktujte distributora.
Nelze použít zámky kol Sicustar obj.č. 990E0-59J46-000.
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17 |	Hliníkový disk kola „Sun“ 1
12ramenný design 7 x 17; pro pneu
205/40 R17; včetně kolových šroubů
a středových krytek.
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18 |	Kompletní kolo „Sun“ 1
12ramenný design 7 x 17; včetně pneu 205/40
R17; včetně kolových šroubů a středových krytek,
kolo je obuté a vyvážené.

Černý matný
Obj. čís. 990E0-68L70-000

Černé matné
Obj. čís. 990E0-68L70-KPL

Stříbrný
Obj. čís. 990E0-68L75-000

Stříbrné
Obj. čís. 990E0-68L75-KPL

Bílý
Obj. čís. 990E0-68L80-000

Bílé
Obj. čís. 990E0-68L80-KPL

20 |	Poklice kola „Wind“
pro 15ti palcový ocelový disk,
sada 4 kusů.
Antracitová
Obj. čís. 990E0-86G38-000
Stříbrná
Obj. čís. 990E0-86G37-000

19 |	Poklice kola „Aruba“
pro 15ti palcový ocelový disk,
sada 4 kusů.rono“

21 |	Středová krytka „Red“
červené S na leštěném
podkladu, pouze pro AL disk
„Chrono“.rono“

Obj. čís. 990E0-86G30-000

Obj. čís. 990E0-68L71-CAP

22 |	Zámky kol „Sicustar“
nelze použít pro AL disk/kolo
„Chrono“ obj.č. 990E0-68L71-000,
990E0-68L71-KPL.
Obj. čís. 990E0-59J46-000
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Interiér
Zpříjemni si den.

Někdy širší možnost výběru může způsobit neschopnost se rozhodnout pro to, či
ono. Specielně u Vašeho Swiftu je taková variabilita výběru trendových obložení,
opěrek a dalších působivých sportovních doplňků, že ať se rozhodnete pro to,
či ono, stejně se budete cítit oloupeni, protože všechny varianty výbavy stejně
použít nemůžete. Naše rada: když pochybujete, vyberte si jinou alternativu.

1 |	Středová loketní opěrka
se zásobníkem CD v odkládací
přihrádce, černo/stříbrná.
Obj. čís. 990E0-68L35-000
2 |	Středová loketní opěrka
s odkládací přihrádkou,
černá.
Obj. čís. 990E0-68L15-000
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3 |	Ramínko na šaty
k uchycení na předních
opěrkách hlavy, 1 kus.
Obj. čís. 990E0-79J89-000

4 | Popelník
Obj. čís. 89810-86G10-5PK
5 | Zapalovač cigaret
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 99KIT-68L00-LIG

6 |	Hlavice řadící páky kulatá
včetně kožené manžety,
se stříbrným prošitím.
Obj. čís. 990E0-68L37-000
7 |	Hlavice řadící páky kulatá „Red“
včetně kožené manžety,
s červeným prošitím.
Obj. čís. 990E0-68L37-RED
8 |	Hlavice řadící páky
hliník/kůže, včetně kožené
manžety, se stříbrným prošitím.
Obj. čís. 990E0-68L36-000
9 |	Sportovní volant
černý/nubuk design.
		 Obj. čís. 990E0-68L91-000
10 |	Sportovní volant
černo/červený design.
Obj. čís. 990E0-68L92-000
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11 |	Dekor středového panelu
pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L30-000
12 |	Dekor středového panelu
pro pravostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L31-000
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13 |	Chladnička
objem 15 litrů, fixace
bezpečnostními pásy.
Obj. čís. 990E0-64J30-000
14 |	Chladnička
objem 21 litrů,
s upevněním ISOFIX.
Obj. čís. 990E0-64J23-000

Interiér
15 |	Sportovní kryty pedálů - sada
hliníkový design, pro manuální
převodovky a levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L93-000
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Interiér

Něco pro ty nejmenší.

Jak Vaše děti rostou, mění se jejich potřeby – a naše řešení. Naší prioritou číslo
jedna je ochrana Vašich dětí při každé cestě. Zde nabízíme řadu certifikovaných
dětských sedaček, s kterými můžete vytvořit bezpečný interiér Vašeho Swiftu
pro děti od batolat až po šest let stáří. Jednoduchý výběr vhodné sedačky, fixace
v ISOFIX upevňovacích bodech a zjištění: je opravdu snadné zajistit mobilitu
celé Vaší rodiny.
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16 |	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 omyva
telný. 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

18 |	Dětská sedačka ISOFIX „DuoPlus“
17 |	Dětská sedačka „Kidfix“
skupina 2 a 3, pro děti od 15 - 36 kg.
dětská sedačka skupiny 1 pro děti s hmot
Spojuje v sobě v součastnosti vyžadoností od 9 do 18 kg nebo ve věku od 8 měsíců
vaný pezpečnostní standart ECE R44/24
do 3,5 roku. Tato sedačka je testována a
s optimálním posezem a stabilitou.
vyzkoušena podle aktuálních bezpečnostních
Bezpečnost je zajištěna 3 bodovými
standardů dětských sedaček ECE R 44/04.
bezpečnostními pásy a ukotvením
Instalace je ve vozidle provedena držákem
pomocí úchytů ISOFIX. Výška ochrany
ISOFIX pro všechna vozidla Grand Vitara.
hlavy je stavitelná do 11 pozic a opěradlo
Sedačka zajišťuje optimální ochranu proti
je nastavitelné do úhlu sedadla vozu.
bočnímu nárazu, má jedinečné nastavení
sklonu vpřed, jednoruční přestavení pro
Obj. čís. 990E0-59J25-000
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

19 |	Dětská autosedačka „Fair“ 1
tento zádržný systém je koncipován pro převoz dětí váhových kategorií od narození až po 18 kg, korespondující s přibližným
věkem od 0 do 4 let. Autosedačky Fair splňují požadavky normy ECE R 44/04. V kombinaci s platformou Fair může být sedačka
upevněna na jakékoli zadní sedadlo. Prosím objednávejte Fair platformu separátně.
20 |	Dětská autosedačka „Fair“ Severní Evropa 1
pro země: S, FIN, DK, EST, LV, LT.
Obj. čís. 990E0-68L01-003
21 |	Dětská autosedačka „Fair“ Východní Evropa 1
pro země: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY.
Obj. čís. 990E0-68L01-001
22 |	Dětská autosedačka „Fair“ Střední Evropa 1
pro země: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY.
Obj. čís. 990E0-68L01-002
23 |	Platforma „Fair“
jsou zde 4 různá nastavení, s různými rozměry umožňujícími pokrytí většiny automobilového trhu (segmenty A-B-C-D).
Obj. čís. 990E0-68L01-000

1

Pouze v kombinaci s platformou „Fair“ (obj.č. 990E0-68L01-000).
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24 |	Sada textilních podlahových
rohoží ECO
plstěná, s logem Swift, antracitová,
4dílná, pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L38-000
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25 |	Sada textilních podlahových rohoží
DLX
velur, s logem Swift, antracitová,
4dílná, pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L39-000

26 |	Sada textilních podlahových rohoží
DLX
velur, s logem Swift, antracitová, 4dílná,
pro pravostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L41-000

Interiér
Něco specielního.

S jeho nespočetnými možnostmi vzhledu představuje Suzuki Swift vyšší stan
dard jízdního komfortu. Ale přesto zde máte prostor pro „vylepšení“ interiéru
Vašeho vozu s pomocí např. organizéru zavazadlového prostoru nebo podlaho
vých rohoží, či slunečních clon. Takže stále máte další možnosti dosáhnout ještě
komfortnějšího a tím i více individuálního vzhledu Vašeho vozu.

27 |	Sada textilních podlahových rohoží
DLX „Red“
velur, bez loga Swift, nubuk
s červeným obšitím, 4dílná.
Pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L39-RED
Pro pravostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L41-RED

28 |	Sada slunečních clon
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L19-000
29 |	Sada slunečních clon
pro 5dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L20-000

30 |	Sada pryžových podlahových
rohoží
4dílná, se zvýšeným okrajem,
pro levostranné řízení
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L29-000,
dostupná listopad / prosinec 2010
31 | Sada pryžových podlahových
rohoží
4dílná se zvýšeným okrajem,
pro pravostranné řízení
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L50-000,
dostupná listopad / prosinec 2010
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Interiér
Něco stylového.

32 | Sada krytů prahů
	
design nerezové oceli, s logem Swift,
2dílná, pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L59-000
33 | Sada krytů prahů
design nerezové oceli, s logem Swift,
4dílná, pro 5dvéřový model (bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L60-000
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34 |	Sada krytů prahů
stříbrný design, s logem Swift,
2dílná, pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L26-000
35 |	Sada krytů prahů
stříbrný design, s logem Swift,
4dílná, pro 5dvéřový model
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L27-000

36 |	Úložný box – organizér zavazadlového prostoru
přesně pasující do zav.prostoru a při sklopení zadních opěradel vytváří
rovnou plochu, dvířka boxu krytá kobercem, nárazuvzdorný, z odolného
plastu.
Obj. čís. 990E0-68L21-000

38 | Vana zavazadlového prostoru
plast, s logem Suzuki, protiskluzový
povrch, vodotěsná, se zvýšeným
okrajem 5 cm.
Obj. čís. 990E0-68L16-000
39 |	Koberec zavazadlového prostoru
plstěný, antracit, s logem Swift.
Obj. čís. 990E0-68L40-000

37 |	Kryt hrany zavazadlového
prostoru
design nerezové oceli.
Obj. čís. 990E0-68L62-000
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Ochrana
1 |	Sada ochranných lišt rohů
nárazníků
pro přední i zadní nárazník, 4dílná.
Obj. čís. 990E0-68L06-000

2 |	Sada deflektorů oken
2dílná pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L23-000

3 |	Sada defllektorů oken
2dílná pro přední okna, pro 5dvéřový
model.
Obj. čís. 990E0-68L24-000
4 |	Sada deflektorů oken
2dílná pro zadní okna, pro 5dvéřový
model.
Obj. čís. 990E0-68L25-000
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5 |	Sada bočních ochranných lišt
černá, pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L07-000
6 |	Sada bočních ochranných lišt
černá, pro 5dvéřový model (bez
vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L08-000

7 |	Sada bočních ochranných lišt
se stříbrným proužkem,
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-62J84-000
8 |	Sada bočních ochranných lišt
se stříbrným proužkem,
pro 5dvéřový model
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-62J79-000

9 |	Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L66-000
10 |	Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, pro 5dvéřový model
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L67-000

11 |	Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L68-000
12 |	Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, pro 5dvéřový model
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-68L69-000
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Ochrana

13 |	Sada lapačů nečistot 1, 3
plast, přední, lze lakovat do
barvy karoserie.

14 |	Sada lapačů nečistot 2, 3
plast, zadní, lze lakovat do
barvy karoserie.

Obj. čís. 990E0-68L11-000

Obj. čís. 990E0-68L12-000

15 |	Sada lapačů nečistot 1, 3
pryž, přední.
Obj. čís. 990E0-68L13-000

16 |	Sada lapačů nečistot 2, 3
pryž, zadní.
Obj. čís. 990E0-68L14-000

Ne v kombinaci se sadou bočních spojlerů (Obj. čís. 990E0-68L03-000).
Ne v kombinaci se zadním spodním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L04-000).
3
Ne v kombinaci se sadou rozšíření blatníků (Obj. čís. 990E0-68L09-000 a 990E0-68L10-000).
1
2
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Ochrana
17 |	G3 – ochrana laku (sada)
ideální ochrana laku od střechy po
kola. Kontaktujte svého dealera o
podrobnostech..
Obj. čís. 990E0-GLASC-OAT
18 |	Dešťový senzor
ovládá zcela automaticky stěrače
čelního skla, od nejvhodnějšího
cyklování až po první stupeň
nepřetržitého stírání.
Obj. čís. 990E0-65J81-000

19 |	Ultrazvukový parkovací asistent
sada s lakovatelnými senzory (průměr
25 mm) a piezoelektrickým bzučákem.
Obj. čís. 990E0-68L49-000
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20 |	Ochranný potah pro domácí
mazlíčky
na zadní sedadla.
Obj. čís. 990E0-79J44-000
21 |	Autoalarm
pro modely s klíčkovým a
bezklíčkovým startováním.
Obj. čís. 990E0-68L46-000

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

23 |	Sada lakovacích tužek

24 |	Touch-up paint

Pearl Ablaze Red Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZRK

Superior White
Obj. čís. 99000-10315-26U

Smoky Green Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZRM

Bright Red
Obj. čís. 99000-10315-ZCF

Silky Silver Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCC
Galactic Gray Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCE
Kashmir Blue Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZCG
Cool White Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZNL
Sunlight Copper Pearl Metallic
Obj. čís. 99000-10415-ZFS
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Transport
1 |	Tažné zařízení odnimatelné 1, 2, 3
elektrickou sadu prosím
objednejte zvlášť.
Obj. čís. 990E0-68L43-000
2 |	Elektrická sada
13polová se směrovým světlem.
Obj. čís. 990E0-68L65-000
3 |	Elektrická sada
7polová bez směrového světla.
Obj. čís. 990E0-68L63-000
4 |	Elektrická sada
7polová se směrovým světlem.
Obj. čís. 990E0-68L64-000

5 | Adaptér
propřipojení 7pólového konektoru
do 13pólové zásuvky.
Obj. čís. 990E0-79J67-000
6 |	Adaptor
pro připojení 13pólového konek
toru do 7pólové zásuvky
(bez vyobrazení).
Obj. čís. 990E0-62J41-000

Věnujte prosím pozornost max.povolené tažné hmotnosti nebržděný AT 200 kg, MT 400 kg a bržděný AT 200 kg, MT diesel 900 kg, MT benzín 1000 kg
Věnujte prosím pozornost max.vertikálnímu zatížení 60 kg.
3
Ne v kombinaci se zadním spodním spojlerem (Obj. čís. 990E0-68L04-000).
1
2
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Naložíte ještě více.
S novým Swiftem dostanete po všech stránkách o něco více – včetně prostoru.
Nemusíme zdůrazňovat, že nenabízíme pouze přepravu na střeše. Pokud si vyberete
naše tažné zařízení, můžete přepravovat jízdní kola pro celou Vaší rodinu i na prak
tickém zadním nosiči. Váš Swift určitě snese zatížení nákladem – včetně posádky!

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

9 |	Síťka zavazadlového prostoru
Obj. čís. 990E0-68L34-000
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10 |	Střešní nosič jízdních
kol 1
pro transport jízdního kola
s demontovaným předním
kolem.

11 | S
 třešní nosič jízdních kol 1
pro transport kompletního jízdního kola.
Obj. čís. 990E0-59J20-000

12 | S
 třešní nosič lyží 1
pro 6 párů lyží nebo
4 snowboardy, uzamykatelný.
Obj. čís. 99000-990YT-107

Obj. čís. 990E0-59J21-000

Transport
13 | Z
 ákladní střešní nosič 1
oválná hliníková trubka, fixace
přímo do střechy (T-drážky).
Obj. čís. 990E0-68L33-000

14 | P
 řenosná a úschovná taška
pro základní nosič, černá,
s potiskem a velkým logem Suzuki.
Obj. čís. 990E0-79J91-000

1
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Max. zatížení střechy: 50 kg.

15 |	Střešní nosič lyží 1
pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy,
uzamykatelný.
Obj. čís. 99000-990YT-106

16 |	Střešní box 1
s univerzálním rychloupínacím systémem,
dodatečná fixace do T-drážky není po
vinná. Oboustranně otevíratelný, objem
430 l, 192 x 82 x 42 cm.

18 |	Koš na zavazadla 1
k přepravě nákladu na střeše,
114 x 96 x 11 cm.
Obj. čís. 99000-990YT-406

Obj. čís. 990E0-59J45-000
17 |	Montážní sada pro střešní box
pro dodatečnou fixaci do T-drážky, tzn.
bez nutnosti základního střešního nosiče
(bez vyobrazení)..
Obj. čís. 990E0-59J45-001
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Audio a

Navigace
1 |	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

2 |	Bluetooth®1 system, Parrot MKi9100
hands free systém Bluetooth®1 v2.0 + EDR
(iPod®2, USB and Line in). Přehrávání hudby
ze zařízení podporující A2DP. Výstup přes
repro automobilu. OLED-Display
(82x32x14mm). Včetně kabelové sady.
Obj. čís. 990E0-59J35-KIT

3 |	Sada reproduktorů
2dílná, montáž dopředu a dozadu,
dual cone, 65 W, frekvenční rozsah
80–17 500 Hz, včetně ozvučnice.
Obj. čís. 990E0-62J32-000
4 |	Subwoofer set
odpovídá specifikaci vozu, Suzuki vyvinulo
subwoofer/zesilovač sadu s možností instalace
pod přední sedadlo. Poskytuje hluboké a čisté
basy a doplní tak upgradovou sadu reproduktorů
(bez vyobrazení).
Technická data, zesilovač
	dvoukanálový AMPS, 2x70 watt, frekvenční rozsah
pro repro 30 – 300 Hz (stavitelný).
	Technická data, reproduktor
Ø 130 mm dvojitá kmitací cívka, 2x65 watt,
frekvenční rozsah 50 – 300 Hz.
Obj. čís. 990E0-59J10-000
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6 |	Pioneer Radio DEH 1200 MP 3
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W, soft-key
ovládání, červené podsvícení tlačítek, odní
matelný čelní panel, přední AUX vstup.
Obj. čís. 990E0-59J52-000

5 |	
Navi CLARION MAP790
Specifikace:

širokoúhlý displej s kontaktní obrazovkou 4,3“, anti
reflexní obrazovka, integrovaný tuner RDS TMC (včet
ně antény), integrovaná funkce bluetooth, handsfree
s mikrofonem, 20kanálový přijímač GPS Sirf III, proce
sor 400 MHz, integrovaná paměť flash (2 GB, evropská
verze), vstup pro paměťové karty SD/MMC do kapacity
4 GB, včetně zdokonaleného montážního držáku, aku
mulátor pro dobu plného provozu 4,5 hod., USB 2.0,
Microsoft Windows CE.NET 5.0 Core-Version

7 |	Pioneer Radio DEH 2200 UB 3
přehrává CD a MP3, výstup 4 x 50W, soft-key
ovládání, červené podsvícení tlačítek, odní
matelný čelní panel, přední AUX a USB vstup.
Obj. čís. 990E0-59J53-000

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/prá
ce); nastavení trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomic
ky 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, hla
sové navádění a zobrazení v 25 jazycích
Přehrávač MP3:
paměťové karty SD/MMC pro formáty MP3 a WMA, mož
nost přehrávání během navigace
Prohlížeč obrázků:
formát JPEG a BMP z paměťové karty SD/MMC.

8 |	Pioneer Radio DEH-3200 UB3
Přehrává CD a MP3, výstup 4x50 watt,
soft-key ovládání, červené podsvícení tlačítek,
bíle podsvícený display, odnímatelný čelní pa
nel, přední AUX a USB vstup.
Obj. čís. 990E0-59J54-000
9 |	Rádio instalační kabel
Pro modely bez rádia instalovaného z výroby.
Obj. čís. 990E0-59J54-KIT

Obj. čís. 990E0-59J51-000

Bluetooth je registrovaná známka Bluetooth SIG,Inc.
iPod/iPhone je registrovaná známka Apple Inc.
3
Pouze v kombinaci s rádio instalačním kabelem (obj. čís. 990E0-59J54-KIT).
1
2
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Swift Design

Design
A ještě něco navíc.

I přes již tak unikátní vzhled Vašeho Swiftu můžete jít ještě
dál a dát Vašemu elegantnímu příteli výraznější ráz. Při použití
našich designových folií, podlahových rohoží nebo prahových
lišt. Nebojte se této „extravagance“ a zkuste trochu experi
mentovat s naším „látkovým“ designem.
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1 |	Designován fólie „Square“
kompletní sada pro celou
karoserii.
Modrá
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L96-BLU
Modrá
pro 5dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L97-BLU
Šedá
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L96-GRY
Šedá
pro 5dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L97-GRY
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2 |	Sada krytů prahů „Square“
s logem Swift.
Modrá
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L26-BLU
pro 5dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L27-BLU
Šedá
pro 3dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L26-GRY
pro 5dvéřový model.
Obj. čís. 990E0-68L27-GRY
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3 |	Sada podlahových textilních
rohoží DLX „Square“
velur, antracit s nubuk lemováním a
modrým prošitím, bez loga Swift.
Modrá
pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L39-BLU
Šedá
pro levostranné řízení.
Obj. čís. 990E0-68L39-SIL

4 |	Hlavice řadicí páky „Square“
včetně kožené manžety se stříbrným
prošitím.
Modrý design „Square“
Obj. čís. 990E0-68L36-BLU
Šedý design „Square“
Obj. čís. 990E0-68L36-GRY
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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: září 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

