Príslušenstvo Suzuki je navrhnuté špeciálne pre vozidlá
Suzuki a podlieha rovnakým normám kvality ako vlastné
vozidlo. Upozorňujeme dôrazne na to, že iba originálne
príslušenstvo Suzuki bolo spoločnosťou Suzuki preverené
a povolené.
Potrebné pokyny k montáži môžete nájsť v príslušných
návodoch. Za určitých okolností je možné, že montáž
alebo používanie neoriginálneho príslušenstva môže mať
negatívny vplyv na vlastnosti Vášho vozidla dané jeho
konštrukciou a tak nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť jazdy.
Suzuki nezodpovedá za poškodenie vzniknuté použitím
iného než originálneho príslušenstva Suzuki.
Zverejnením tejto publikácie strácajú platnosť všetky
predchádzajúce informácie. Niektoré obrázky tejto brožúry
znázorňujú špeciálnu výbavu.

48V SHVS – model pre systém mild-hybrid

Suzuki „Way of Life!“ je mottom našej značky – každé vozidlo, motocykel a lodný motor Suzuki sú vyrobené tak,
aby u zákazníkov vyvolávali nadšenie a zákazníci si mohli užívať život.

Údaje obsiahnuté v tejto brožúre sú nezáväzné a slúžia iba
k informovaniu o aktuálnom stave. Zmeny importérom sú
vyhradené.
Posledná aktualizácia: Január 2021.
Zmeny importérom sú vyhradené.

Spoločnosť MAGYAR SUZUKI ZRT. si vyhradzuje právo bez upozornenia vykonať akékoľvek zmeny, úpravy a zmeny návrhu alebo ukončiť výrobu akýchkoľvek výrobkov.
Niektoré položky v katalógu nemusia byť v súlade s miestnymi normami alebo zákonnými požiadavkami. Pred objednaním a inštaláciou položiek z tohto katalógu skontrolujte miestne nariadenia.
Farby alebo balenie skutočného výrobku sa môžu líšiť od zobrazenia v katalógu.
c MAGYAR SUZUKI ZRT. Všetky práva vyhradené.

2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
www.suzuki.sk | mysuzuki.eu/sk/accessories/

ORIGINÁLNE príslušenstvo

Chcete od všetkého uniknúť, odviezť sa do vedľajšieho mesta alebo len do kaviarne? S vozidlom
SX4 S-CROSS bude každá cesta zábavná a navyše výborne vyzerá. Ale bez ohľadu na to, ako
veľmi si ceníte svoje vozidlo a aký je jeho vzhľad pôsobivý, vám dokážeme ponúknuť ešte viac.
Omnoho viac.

Viac zábavy
pre vás

Niektoré obrázky v tejto brožúre môžu znázorňovať zvláštne vybavenie alebo príslušenstvo.
Ak chcete získať presné informácie o vybavení poskytovanom s vozidlom, kontaktujte svojho partnera Suzuki.
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Exteriér

2

5 | Kryt kľučky dverí
			Chrómové, sada pre všetky štyri kľučky
dverí, len pre vozidlá s bezkľúčovým
odomykaním
			 Obj. č. 990E0-61M44-000

3

1

3 |	OCHRANNÝ KRYT ZADNÉHO
NÁRAZNÍKU
Strieborná
Obj. č. 990E0-64R10-ZNC

5

8

6 |	Kryt kľučky dverí
Chrómové, sada pre všetky štyri kľučky
dverí, pre vozidlá bez bezkľúčového
odomykania (bez obrázku)
			 Obj. č. 990E0-61M45-000
7 |	Strešný spoiler
Základná farba, odporúčame lakovať
do farby karosérie
			 Obj. č. 990E0-61M05-000

1| O
 CHRANNÉ LIŠTY ZADNÉHO
NÁRAZNÍKU
Chromované, dvojdielna sada
Obj. č. 990E0-61M06-CRR
2 | OCHRANNÝ KRYT PREDNÉHO
NÁRAZNÍKU
Strieborná
Obj. č. 990E0-64R00-ZNC

7

9

8|O
 ZDOBNÁ BOČNÁ LIŠTA
Chrómová, sada pre ľavú a pravú
stranu
			 Obj. č. 990E0-61M08-CSM
4

9 | ZADNÁ OZDOBNÁ LIŠTA
			 Chrómová
			 Obj. č. 990E0-61M09-000
10 | ZADNÁ OZDOBNÁ LIŠTA
			 Chrómová
			 Obj. č. 990E0-61M22-000

10

4 |	OCHRANNÉ BOČNÉ KRYTY PRAHOV
Strieborná, sada pre ľavú a pravú
stranu
Obj. č. 990E0-61M03-000

4

5

Exteriér
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11 |	BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY
Čierna, so znakom s logom
SX4 S-Cross, sada pre ľavú
a pravú stranu, možnosť
nalakovať vo farbe karosérie
			Strieborný znak
Obj. č. 990E0-61M07-SCR
			Čierny znak
Obj. č. 990E0-61M07-BCR
			 Biely znak
Obj. č. 990E0-61M07-WCR
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12 |	OCHRANNÁ FÓLIA pre nárazník
Chráni nárazník pred poškriabaním
			 Čierna
Obj. č. 990E0-61M57-000
			 Priehľadná (bez obrázku)
Obj. č. 990E0-61M58-000
13 | Ochrana nakladacej hrany
Chráni zadný nárazník pred
poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní, čierne vyhotovenie,
s logom Suzuki, z odolného
termoplastu
			 Obj. č. 990E0-61M62-000

15 |	Sada predných zásteriek
Pevné, zdrsnený povrch, možnosť
nalakovať vo farbe karosérie
			 Obj. č. 990E0-61M11-000
			 Sada zadných zásteriek 1
Pevné, zdrsnený povrch, možnosť
nalakovať vo farbe karosérie
			 Obj. č. 990E0-61M12-000

15

16 |	Sada predných zásteriek
Ohybné, s logom Suzuki
			 Obj. č. 990E0-61M13-000
			 Sada zadných zásteriek
Ohybné, s logom Suzuki
			 Obj. č. 990E0-61M14-000

16

14 | Ochrana nakladacej hrany
Chráni zadný nárazník pred
poškriabaním pri nakladaní
a vykladaní, hliníkové vyhotovenie,
s logom Suzuki
			 Obj. č. 990E0-61M61-000

1

Nie je možné kombinovať s ochranným krytom zadného nárazníka 990E0-64R10-ZNC
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Exteriér
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19 |	ZLIATINOVÝ DISK KOLESA
„Misti“ 6,5 J × 17"
Vhodný pre pneumatiky 215/55 R17,
vrátane stredového krytu s logom
Suzuki, certifikácia ECE-R 124
			 Strieborný
Obj. č. 990E0-61M75-002
			 Matný čierny
Obj. č. 990E0-61M76-002
			 Čierny leštený
Obj. č. 990E0-61M78-002

17 | ZLIATINOVÝ DISK KOLESA
„Namib“ 6,5 J × 16"
Vhodný pre pneu 215/60 R16,
vrátane stredového krytu s
logom Suzuki
			 Čierny leštený
Obj. č. 43210-64R60-QC8
18 | ZLIATINOVÝ DISK KOLESA
„Gobi“ 6,5 J × 16"
Vhodný pre pneumatiky
215/60 R16, vrátane stredového
krytu s logom Suzuki,
certifikácia ECE-R 124
			 Čierny leštený
Obj. č. 43210-54PR0-0SP
			 Strieborný
Obj. č. 43210-54PQ0-0KS
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20 |	ZLIATINOVÝ DISK KOLESA
„Mojave“ 6,5 J × 17"
Vhodný pre pneumatiky 215/55 R17,
vrátane stredového krytu s logom
Suzuki, certifikácia ECE-R 124
Čierny leštený
		 Obj. č. 43210-54PU0-0SP
		
Strieborný
		 Obj. č. 43210-54PS0-0KS

9

Exteriér

22 |	SADA KRYTOV NA VENTILY
S LOGOM „S“
Štvordielna sada
		 Obj. č. 990E0-19069-SET

22

23

25

26

23 |	Bezpečnostné skrutky
„Sicustar“
S certifikáciou Thatcham,
štvordielna sada
Obj. č. 990E0-59J46-000

21

24 | Bezpečnostné skrutky
„Sicurit“
Štvordielna sada
(bez obrázku)
Obj. č. 990E0-59J48-000
25 |	KRYTY SKRUTIEK KOLESA
Čierna, sada päť kusov na
jedno koleso
		 Obj. č. 990E0-61M70-COV
26 |	VYŤAHOVACÍ NÁSTROJ
Pre KRYT SKRUTKY NA KOLESE
(obj. č. 990E0-61M70-COV)
		 Obj. č. 990E0-61M70-PUL

21 |	SADA PUKLÍC „16“ S LOGOM S
Strieborná, štvordielna sada
		 Obj. č. 990E0-54P00-27N

10

27 |	SADA NÁHRADNÉHO KOLESA
Obsahuje pneumatiku, ventil,
koleso, držiak, štítok, škatuľu
s náradím a zdvihák
(bez obrázku)
		 Obj. č. 990E0-STSXV-010
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Interiér

1 |	ŠPORTOVÝ KOŽENÝ VOLANT
Čierna, so strieborným prešívaním
Obj. č. 990E0-61M91-000
2 |	Hlavica radiacej páky
So strieborným prešívaním
	
Pre 6MT
Obj. č. 990E0-61M37-000

5

3 |	ŠPORTOVÉ KRYTY PEDÁLOV
Hliníkové
Pre vozidlo s manuálnou
prevodovkou
Obj. č. 990E0-61M93-000
 re vozidlo s automatickou
P
prevodovkou
(bez obrázku)
Obj. č. 990E0-61M93-001

2

3
4 |	SIEŤKA NA STRANE
SPOLUJAZDCA
Obj. č. 990E0-61M34-002
5 |	Sada PRE FAJČIAROV
Obsahuje zapaľovač cigariet
(obj. č. 99KIT-68L00-LIG)
	a popolník
(obj. č. 89810-86G10-5PK).
Obj. č. 990E0-61M00-LIG
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Interiér

8

7 |	Prahová lišta
Dvojfarebná, čierna a strieborná, s logom
SX4 S-CROSS, štvordielna sada
		 Obj. č. 990E0-61M30-010

6|O
 chranná fólia prahov DVERÍ
Na ochranu vozidla pred poškriabaním,
štvordielna sada
		
Čierna
		 Obj. č. 990E0-61M30-001
		
Priehľadná (bez obrázku)
		 Obj. č. 990E0-61M30-002

8|P
 rahová lišta
Hliníková, s logom Suzuki, štvordielna sada
		 Obj. č. 990E0-61M60-001

6
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9 | SADA GUMENNÝCH ROHOŽÍ 1, 2
			Štvordielna sada so zvýšeným okrajom, na
zvýšenie čistoty priestoru pre nohy, pre vozidlá
s ľavostranným riadením a manuálnou alebo
automatickou prevodovkou.
			 (Materiál: TPS 100 %)
Obj. č. 75901-57TB0-000
ľavostranné riadenie

1

14

Výstražný štítok: Piktogram „VÝSTRAHA“ v anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom, ruskom, čínskom, tureckom
a arabskom jazyku (piktogram typu A)
2
Sada rohoží je nainštalovaná vo všetkých vozidlách v rámci originálneho vybavenia. Dbajte, aby ste NIKDY neumiestnili
súpravu rohoží príslušenstva na súpravu rohoží originálneho vybavenia. Súpravu rohoží originálneho vybavenia je nutné
odstrániť, ak chcete nainštalovať súpravu rohoží príslušenstva.
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Interiér
11

10 |	OZDOBNÉ obloženie
Brúsený hliník, vylepšuje elegantný
vzhľad stredovej konzoly
			Pre jednotky 2DIN
Obj. č. 990E0-61M69-000
		 Pre sériovo dodávané rádio
Obj. č. 990E0-61M68-000

11 |	SADA OZDOBNÝCH PRVKOV
PRE REPRODUKTORY
Strieborné, štvordielna sada
			 Obj. č. 990E0-61M67-000
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Interiér

12

12 |	Detská sedačka
„Baby-Safe i-Size“
Baby-Safe i-Size je detská sedačka
typu „škrupinky“, ktorá vyhovuje
novým požiadavkám na sedadlá
vo vozidlách ECE R129. Sedačka
poskytuje bezpečnosť a pohodlie
deťom od 0 do 15 mesiacov počas
rastu do výšky 83 cm.
		 Obj. č. 88501-77R00-000
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13

14

13 |	Detská sedačka „Duo Plus“
14 |	DETSKÁ SEDAČKA „KIDFIX XP“
Detská sedačka skupiny 1 pre
Detská sedačka KIDFIX XP je
deti s hmotnosťou 9 až 18 kg
nová detská sedačka v skupine
vo veku 9 mesiacov až 4 roky.
2 a 3, ktorá rodičom prináša
Táto detská sedačka bola testovaná
istotu a dieťaťu v hmotnostnej
a certifikovaná na základe
kategórii 15 až 36 kg zabezpečuje
aktuálneho znenia Bezpečnostnej
potrebný komfort. Inovatívna
normy pre detské sedačky
poduška XP-PAD, ktorá sa nachádza
ECE R 44/04! Sedačka sa inštaluje
v podsedáku, zabezpečuje
do vozidla pomocou kotiev ISOFIX
pokročilú ochranu pred čelným
a zabezpečuje optimálnu ochranu
nárazom. Táto detská sedačka
proti bočnému nárazu, unikátny
bola testovaná a certifikovaná
mechanizmus ovládania náklonu
na základe aktuálneho znenia
smerom vpred, pričom zmenu
Bezpečnostnej normy pre detské
polohy z vertikálnej do sklopenej
sedačky ECE R 44/04. Do vozidla sa
a spánkovej je možné vykonávať
inštaluje pomocou konzol ISOFIX
jednou rukou. 5-bodový systém
a dieťaťu zabezpečuje optimálnu
popruhov s nastavením jedným
ochranu proti bočnému nárazu.
ťahom a vypchávky v priestore pliec
Pomocou systému SecureGuard
na zníženie zaťaženia krku/hlavy
(v patentovom konaní) sa
dieťaťa. Pohodlný snímateľný
zabezpečuje optimálne umiestnenie
a umývateľný látkový poťah. Sedačku
panvového pásu. Hlboké a jemne
je možné nainštalovať aj do vozidiel
vystlané postranné krídla chránia
bez systému ISOFIX pomocou
hlavu a krk rastúcich detí vo
trojbodového bezpečnostného pásu.
vekovej kategórii 4 až 12 rokov
počas spánku vo vozidle.
Obj. č. 990E0-59J56-000
		 Obj. č. 990E0-59J25-002

19

Interiér
15 | O
 CHRANNÝ POŤAH DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Slúži na zakrytie podlahy kufra aj v prípade sklopenia
zadných sedadiel alebo inštalácie deliacej priečky kufra,
uchytáva sa o hlavové opierky zadných sedadiel
		 Obj. č. 990E0-61M48-003
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16 |	DELIACA MREŽA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Pre oddelenie priestoru pre cestujúcich od batožinového
priestoru, ľahká demontáž
		 Obj. č. 990E0-61M48-000

22 | Sieť do batožinového priestoru
Pre zaistenie nákladu pod krytom
batožinového priestoru Vášho vozidla
SX4 S-CROSS. Vrátane upevňovacích
dielov
		
Obj. č. 990E0-59J00-002

17 |	MREŽA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (pozdĺžna) 1
Pre rozdelenie batožinového priestoru deliacou mrežou
do dvoch častí, oceľová, ľahká demontáž
		 Obj. č. 990E0-61M48-001
18 |	ADAPTÉR PRE DELIACU MREŽU BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU (pozdĺžnu)
Adaptér pre deliacu mrežu batožinového priestoru pre
upevnenie deliacej mreže v najnižšej polohe (bez obrázku)
		
Obj. č. 990E0-54P48-002
19 |	KOBERČEK „ECO“ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Antracitový plstený koberček s logom SX4 S-CROSS
		 Obj. č. 990E0-61M40-010

20

20 | Vanička do batožinového priestoru
		
Vodeodolná, pre udržanie batožinového priestoru v čistote
		 Obj. č. 990E0-61M15-000

21 | 	ORGANIZÉR DO batožinového
priestoru
Dno, ktoré dokonale padne pod,
alebo na kryt batožinového priestoru
Vášho vozidla SX4 S-CROSS, vrátane
variabilných hliníkových priečinkov
		
Obj. č. 990E0-61M21-000
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20
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23 | VERTIKÁLNA sieť do batožinového
priestoru
Chráni predmety pred vypadnutím z
batožinového priestoru pri otvorení
dverí batožinového priestoru. Vrátane
upevňovacích dielov
		
Obj. č. 990E0-59J00-004

1 

Len v kombinácii s deliacou mrežou
batožinového priestoru
(číslo dielu 990E0-61M48-000).
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PREPRAVA

1

2

T-DRÁŽKY
Na inštaláciu strešného boxu, číslo dielu
990E0-59J43-000, do úchytu s T-drážkou
na multifunkčnom strešnom nosiči
(bez obrázku)
Obj. č. 990E0-59J43-001
4| N
 osič LYŽÍ „MCKINLEY“ 2,3
Až pre 4 páry lyží alebo dva snowboardy,
uzamykateľný.
Max. nosnosť strechy : 75 kg
Vlastná hmotnosť
: 2 kg
Obj. č. 99000-990YT-106

4

1 |	Multifunkčný strešný nosič
Hliníkový tubus s T-drážkou, uzamykateľný
Max. nosnosť strechy : 75 kg
Vlastná hmotnosť
: 4,4 kg
Obj. č. 990E0-61M18-000

5 |	Nosič na lyže „EVEREST“ 2,3
Až pre 6 párov lyží alebo štyri snowboardy,
uzamykateľný.
Max. nosnosť strechy : 75 kg
Vlastná
: 3 kg
Obj. č. 99000-990YT-107
6 |	VAK PRE STREŠNÝ NOSIČ
Čierny s veľkým logom Suzuki,
pre strešný nosič (bez obrázku)
Obj. č. 990E0-79J91-000

1,3

2 |	Strešný box „CERTO 460“
Strešný box kovovo strieborný so systémom
„MASTER-FIT“ pre rýchlu a pohodlnú montáž
na multifunkčný strešný nosič. Jednoducho
sa otvára z oboch strán, uzamykateľný.
Vlastná hmotnosť : 17,5 kg
Objem
: 440 l
Rozmery
: 192 × 82 × 42 cm
Obj. č. 990E0-59J43-000

5

3 | INŠTALAČNÁ SADA PRE UPEVNENIE DO

1

V prípade panoramatického strešného okna si objednajte doplnkovou inštalačnú sadu (číslo dielu 990E0-59J43-001).
Nie v kombinácii s panoramatickým strešným oknom.
3
Len v kombinácii s multifunkčným strešným nosičom.
2
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9
7 |	Nosič na bicykle „GIRO AF“ 1
Na prepravu celých bicyklov,
jedna sada pre jeden bicykel,
uzamykateľný.
			Max. nosnosť strechy : 75,0 kg
			Vlastná hmotnosť
: 2,9 kg
			Obj. č. 990E0-59J20-000

10 | Ť
 AŽNÉ ZARIADENIE 2
Odmontovateľné, pre prívesy a
prepravné systémy.
		Maximálne zvislé zaťaženie :
75 kg
		Maximálna hmotnosť prívesu : 1500 kg
		
Obj. č. 72901-54P00-000

8 | Nosič na bicykle „GIRO SPEED“ 1
Na prepravu bicyklov s
demontovaným predným kolesom,
jedna sada pre jeden bicykel,
uzamykateľný.
			Max. nosnosť strechy : 75,0 kg
			Vlastná hmotnosť
: 2,5 kg
			Obj. č. 990E0-59J21-000

7

8

11 | Elektroinštalačná sada
Sada káblov pre ťažné zariadenie.
		
Obj. č. 990E0-61M64-000
		 7 kolíkov, pre ľavostranné riadenie
		
Obj. č. 990E0-61M65-000
		13 kolíkov, pre ľavostranné riadenie
(bez obrázku)

9 | Zadný nosič na bicykle
„STRADA“
Hliníkový nosič na dva bicykle
s montážou na ťažné zariadenie,
vlastná hmotnosť: 12,5 kg
		 Obj. č. 990E0-59J22-000

		
Obj. č. 990E0-61M66-000
		13 kolíkov, pre pravostranné riadenie
(bez obrázku)
12 | A
 DAPTÉR 7/13
Na pripojenie 7-kolíkovej zástrčky do
13-kolíkovej zásuvky.
		
Obj. č. 990E0-62J41-000
13 | A
 DAPTÉR 13/7
Na pripojenie 13-kolíkovej zástrčky do
7-kolíkovej zásuvky.
		
Obj. č. 990E0-79J67-000

1

24

10+11

2

11

Len v kombinácii s multifunkčným strešným nosičom.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k vozidlu.
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PARKOVACÍ ASISTENT

UŽITOČNÉ POLOŽKY A REKLAMNÉ PREDMETY SUZUKI
1

2| S
 ADA KOREKČNÝCH LAKOV
Kaňonová hnedá perleťová metalíza
Obj. č. 99000-10415-ZQ3
Sférická modrá perleťová
Obj. č. 99000-10415-ZQ4
Energická červená perleťová
Obj. č. 99000-10415-ZQ5
Minerálna sivá metalíza 3
Obj. č. 99000-10415-ZQ6
Biela
Obj. č. 99000-10315-26U
Studená biela perleťová
Obj. č. 99000-10415-ZNL
Vesmírna čierna perleťová metalíza
Obj. č. 99000-10415-ZCE
Hodvábna strieborná metalíza 2
Obj. č. 99000-10415-ZCC
Galaktická sivá metalíza
Obj. č. 99000-10415-ZCD

2

1 | NABÍJAČKA AUTOBATÉRIE
	
Údržba a testovanie pre 12V
akumulátory, optimalizuje výkon a
životnosť akumulátoru
Obj. č. 990E0-OPTIM-CAR

3

1

2

		 1 | Predné parkovacie SENZORY 1
		
Sada štyroch lakovateľných senzorov a piezoelektrického
bzučiaka.
			 Obj. č. 990E0-61M56-010
		 2 | Z
 adné parkovacie SENZORY 1
Sada štyroch lakovateľných senzorov a piezoelektrického
bzučiaka.
			 Obj. č. 990E0-54P53-015

4

5

3 |	Dažďový senzor
Slúži na automatické ovládanie rýchlosti stierania
stieračov čelného skla v závislosti od intenzity dažďa.
Obj. č. 990E0-65J81-035
4 |	Ochranný kryt na zadné sedadlá
Chráni poťah zadných sedadiel
Obj. č. 990E0-78R44-000
5|N
 aťahovacie autíčko SX4 S-Cross
Autíčko v mierke 1:43, k dispozícii v troch
farebných odtieňoch
Obj. č. 99000-79N12-SC1 Modrá
Obj. č. 99000-79N12-SC2 Červená
Obj. č. 99000-79N12-SC3 Strieborná

1 
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Pre vozidlá s výbavou GL/GL+ a ľavostranným riadením a GL s pravostranným riadením.
(Štandardná súčasť výbavy na vozidle s výbavou GLX s ľavostranným riadením
a GL+/GLX s pravostranným riadením)
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