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2 | Ocelový disk pro zimní pneu 16"
Bez krytu středu kola
Obj. č. 99002-54Z00-023

(Matice pro ocelový disk Obj. č.  99002-54Z00-033)
Pouze pro ocelové disky, není kompatibilní s litými disky z výroby; po 1 ks
(Sada ventilků TPMS Obj. č.  99002-54Z00-034)
Sada čtyř kusů včetně spojovacího materiálu (čepičky, průchodky a podložky)

3 | Zámky kol
Obj. č. 99002-54Z00-029

4 | Ochranná fólie pod kliky dveří
Průhledná fólie, sada dvou kusů
Obj. č. 99002-54Z00-003

5 | Kryt klíče dálkového ovládání
Exkluzivní design pro Swace
Obj. č. 99002-54Z00-016

1 | Ochranná fólie nárazníku
Obj. č. 99002-54Z00-004 Průhledná fólie

9 | Univerzální střešní nosič
S logem „S Suzuki“
Vlastní hmotnost: 5 kg
Maximální zatížení střechy: 75 kg
Obj. č. 99002-54Z00-019

6 | Kryty prahů
S logem „Hybrid“; broušený hliník, sada čtyř kusů
Obj. č. 99002-54Z00-020

7 | Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Obj. č. 99002-54Z00-002

(Instalační sada pro vertikální síť Obj. č.  99002-54Z-032)  
Jedna sada; k uchycení vertikální sítě jsou potřeba dvě instalační sady

8 | Síť do zavazadlového prostoru
Obj. č. 99002-54Z00-001



Váš partner Suzuki

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako 
vlastní vozidlo. Důrazně upozorňujeme na to, že pouze 
originální příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki 
prověřeno a povoleno. Potřebné pokyny k montáži lze 
najít v příslušných návodech. Za určitých okolností je 
možné, že montáž nebo používání příslušenství mohou 
mít negativní vliv na vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho 
konstrukcí a nepříznivě tak ovlivnit bezpečnost jízdy. 
Suzuki neodpovídá za poškození vzniklé použitím jiného 
než originálního příslušenství Suzuki. 

Zveřejněním této publikace pozbývají platnosti všechny 
dřívější informace. Některé obrázky v této brožuře 
znázorňují speciální výbavu. 

Údaje obsažené v této brožuře jsou nezávazné a slouží 
pouze k informování o aktuálním stavu. Informace 
nemusí být přesné. 

Při používání příslušenství Suzuki ve Vaší zemi je potřeba 
ověřit, že jsou splněny zákonné požadavky dané země.

Poslední aktualizace: říjen 2020.

Suzuki „Way of Life!“ je motem naší značky – každé vozidlo, motocykl a lodní motor Suzuki  
jsou vyrobeny tak, aby u zákazníků vyvolávaly nadšení a zákazníci si mohli užívat života.

Standardní a příplatkové výbavy se mohou lišit v závislosti na daném trhu. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce, protože technické a údaje a obrázky se mohou vztahovat
k modelům, které nejsou pro Váš region k dispozici. MAGYAR SUZUKI CORP. LTD. si vyhrazuje právo na změnu cen, barev, materiálů, výbavy, technických údajů a modelů a také na ukončení
výroby modelů bez předchozího upozornění.
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