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Inspirujące
Jedyna w swoim rodzaju Suzuki Grand Vitara łączy
siłę i przestronność modelu SUV ze stylowością
i poręcznością samochodu rodzinnego. Bez
względu na to, czy wybierzesz wersję 3-, czy
5-drzwiową, otrzymasz znakomicie wyposażony
samochód, oferujący unikalne połączenie cech
funkcjonalnych. Mamy przy tym świadomość, że
zapewne chciałbyś nadać swojej Grand Vitarze
dyskretny akcent indywidualności lub dodać
akcesoria przydatne na wspólnych wyprawach
z rodziną lub przy spędzaniu wolnego czasu.
Elegancka stylizacja, dodatkowe udogodnienia
lub większa pakowność – bez względu na to,
czego szukasz, na kolejnych stronach znajdziesz
inspirację do poprawy wyglądu lub zwiększenia
funkcjonalności Grand Vitary – skrojonymi na
miarę akcesoriami Suzuki.

www.suzuki.pl
Niektóre ilustracje w niniejszej broszurze mogą przedstawiać wyposażenie specjalne i/lub dodatkowe. W celu
zapoznania się z aktualną listą wyposażenia oraz cennikiem prosimy zwrócić się do autoryzowanego dealera Suzuki.
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Imitacja płyty osłonowej
podwozia, przednia1
Artykuł w przygotowaniu
Imitacja płyty osłonowej
podwozia, tylna2
(brak ilustr.)
Artykuł w przygotowaniu

Przednia osłona „Urban” 1
przygotowana do lakierowania,
zalecane lakierowanie dwukolorowe.
Artykuł w przygotowaniu
Przednia osłona „City” 3
przygotowana do lakierowania,
zalecane lakierowanie dwukolorowe
(brak ilustr.).

Przednia osłona „Oﬀ-Road” 1
Artykuł w przygotowaniu
Przednia osłona „Oﬀ-Road”
przygotowana do lakierowania, zalecane
lakierowanie dwukolorowe (brak ilustr.).
Nr ewid. 990E0-65J01-PRM

Nr ewid. 990E0-65J62-PRM

Mocna, czy stylowa –
wybór należy do Ciebie.
Grand Vitara, jako prawdziwie terenowy samochód z
niezaprzeczalnymi walorami szosowymi, czuje się jak
w domu zarówno na ulicach miasta, jak i na wiejskich
duktach. Zdecyduj, czy chcesz dodać jej elegancji, czy
charyzmatycznej drapieżności: zestaw stylizacyjny, czy
mocna płyta osłonowa podwozia; tylny spojler, czy boczne
podesty? Cokolwiek wybierzesz, będzie dobrze wyglądało i
doda indywidualności.

Zestaw do stylizacji nadwozia
chromowany, 8-elementowy,
do dekoracji boków i tylnej
części nadwozia.

Stopnie boczne płaskie „Aluminium” 4

Nr ewid. 990E0-64J21-000

Nr ewid. 990E0-64J19-000

Nr ewid. 990E0-64J72-000

Nr ewid. 990E0-65J67-000

Nadwozie

Wersje modelu Grand Vitara:
3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4

Stopnie boczne rurowe „Chrome”
Nr ewid. 990E0-64J17-000
Nr ewid. 990E0-65J61-000
1

2

3

4

Imitacja przedniej płyty osłonowej podwozia
i przednie osłony „Urban” i „Oﬀ-Road” nie
mogą być montowane razem.
Tylna płyta osłonowa podwozia, ultradźwiękowy czujnik odległości przy cofaniu
(Nr ewid. 990E0-65J20-000) oraz haki
holownicze (Nr ewid. 990E0-64J09-000 i
990E0-65J86-000) nie mogą być montowane razem.
Wyklucza zamontowanie listew osłonowych
naroży zderzaków.
Wyklucza zamontowanie sztywnych osłon
przeciwbłotnych przy przednich kołach.
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Nakrętki antykradzieżowe „BLOCKY”
4 sztuki
Nr ewid. 990E0-65J15-000
Nakrętki antykradzieżowe „SIMBOLZ”
4 sztuki, z atestem Thatcham (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-65J14-000

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

Nadwozie
Z całą pewnością Grand Vitara doskonale się prezentuje ze swymi mocno
przywierającymi do drogi szerokimi oponami. Polecamy dodatkowo
dostępne w różnych sportowych wzorach felgi z lekkiego stopu lub w
elegancką osłonę koła zapasowego. Warto również pamiętać o nakrętkach
antykradzieżowych zabezpieczających koła.

5-drzwiowa, typ 4

Felga z lekkiego stopu, 6,5 J x 17”
Wzór 9-ramienny, z osłoną piasty,
nakrętkami i zaworem,
do opon 225/65 R17
Nr ewid. 990E0-65J24-000

Felga z lekkiego stopu, 8 J x 18”
Wzór 13-ramienny, z osłoną piasty
Nr ewid. 990E0-65J90-000
Koło kompletne, 8 J x 18”
z założoną oponą letnią
Dunlop SP Sport 01A 235/55 R18
i zaworem, wyważone
Nr ewid. 990E0-65J90-KPL

Felga z lekkiego stopu, 8 J x 19”
Wzór 5-ramienny, z osłoną piasty
Nr ewid. 990E0-65J91-000
Koło kompletne, 8 J x 19”
z założoną oponą letnią
Dunlop SP Sport 01A 245/45 R19
i zaworem, wyważone
Nr ewid. 990E0-65J91-KPL
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Tylny spojler dachowy
przygotowany do polakierowania,
zalecane polakierowanie w kolorze
nadwozia
Nr ewid. 990E0-65J04-000

Sztywna osłona koła zapasowego
czarna (zalecane polakierowanie w
kolorze nadwozia)
Nr ewid. 990E0-65J33-000

Nadwozie

Obramowanie tylnych świateł
powierzchnia niezagruntowana,
zalecane polakierowanie w
kolorze nadwozia,
na ilustr. w wersji 5-drzwiowej
Nr ewid. 990E0-64J29-000
Nr ewid. 990E0-65J05-000

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4
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Zestaw wykończeniowy wnętrza „Wood”
3-elementowy
Nr ewid. 990E0-65J22-000

Zestaw wykończeniowy wnętrza „Silver”
3-elementowy
Nr ewid. 990E0-65J23-000

Wnętrze
Wsiądź i poczuj się jak w domu.

Nowoczesne i nowatorskie linie nadwozia Grand Vitary mają swą kontynuację
w jej wnętrzu – z zakrzywionymi konturami, dobrze wyeksponowanymi
wskaźnikami i mnóstwem przemyślanych rozwiązań uprzyjemniających jazdę.
Polecamy pakiet dodatków, które zwiększą funkcjonalność i komfort oraz
podkreślą indywidualizm 3- i 5-drzwiowej Grand Vitary. Do wyboru są foteliki dla
najbardziej ukochanych pasażerów, a także chłodziarki na orzeźwiające napoje
w upalne dni. Wystarczy przejrzeć ofertę i podjąć decyzję.

Wersje modelu Grand Vitara:
3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

Chłodziarka
pojemność 15 l (na ilustracji w modelu Jimny)
Nr ewid. 990E0-64J30-000

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4

Chłodziarka
z mocowaniem w zaczepach ISOFIX,
pojemność 21 l
(na ilustracji w modelu SX4)
Nr ewid. 990E0-64J23-000
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Wysuwany pojemnik
pod przedni fotel pasażera
Nr ewid. 99000-990N8-K60

Zapalniczka
do wersji z mechaniczną skrzynią biegów
Nr ewid. 99KIT-65J00-LIG
Zapalniczka
do wersji z automatyczną skrzynią biegów
(brak ilustr.)
Nr ewid. 99KIT-65J01-LIG
Popielniczka
(brak ilustr.)
Nr ewid. 89810-65J01-5PK

Wieszak na ubrania
mocowany do zagłówka przedniego fotela,
1 sztuka (na ilustracji w modelu SX4)
Nr ewid. 990E0-79J89-000

Fotelik dziecięcy „Baby Safe”.
Grupa wielkościowa 0+, dla dzieci o masie ciała
poniżej 13 kg i w wieku do około 18 miesięcy.
Atestowany i zgodny z wymogami normy ECE R
44/04 dotyczącej urządzeń zabezpieczających dla
dzieci w samochodzie. Mocowany w pozycji tyłem
do kierunku jazdy za pomocą 3-punktowych pasów
bezpieczeństwa, optymalna ochrona przed skutkami
zderzenia bocznego, wyposażony w pięciopunktowe
pasy bezpieczeństwa i podparcie dla głowy dziecka
w wieku do około 4 miesięcy. Miękko wyściełane
pokrycie tkaninowe jest zdejmowane i zmywalne.
Fotelik ten nie może być mocowany na miejscu
obok kierowcy, jeżeli chroni je czołowa poduszka
powietrzna, chyba że zostanie ona wyłączona według
wskazówek podanych w instrukcji obsługi samochodu.
Nr ewid. 990E0-59J14-000

Wnętrze
Fotelik dziecięcy ISOFIX „DuoPlus”
Grupa 1, dla dzieci o masie ciała od 9 do 18 kg
lub w wieku od około 8 miesięcy do 3,5 roku.

Atestowany i zgodny z wymogami normy
ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń
zabezpieczających dla dzieci w samochodzie.
Mocowany we wszystkich wersjach modelu Grand
Vitara do zaczepów ISOFIX, zapewnia optymalną
ochronę przed skutkami zderzenia bocznego.
Unikalny mechanizm regulacji pochylenia
oparcia, pozwala jednym ruchem zmieniać jego
położenie z pozycji pionowej, poprzez odchyloną,
po ustawienie do spania. Pięciopunktowe pasy
bezpieczeństwa z jednościągową regulacją,
miękkie wyprofilowania na wysokości barków
zmniejszają obciążenie szyi i głowy. Komfortowe
pokrycie tkaninowe można zdejmować w celu
wyprania. Fotelik ten może być także mocowany w
samochodzie nie wyposażonym w zaczepy ISIFIX,
za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa.
Nr ewid. 99000-990YA-020
Wersje modelu Grand Vitara:
3-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 4
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Wszystko uporządkowane i dobrze chronione.

Osłony przeciwbłotne sztywne
przednie, możliwość polakierowania w
kolorze nadwozia, nie mogą być stosowane
razem ze stopniami bocznymi „Aluminium”
(nr ewid. 990E0-65J67-000) (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-65J63-000
Osłony przeciwbłotne sztywne
tylne, możliwość polakierowania w kolorze
nadwozia
Reflektory przeciwmgielne
Nr ewid. 990E0-65J36-000

Osłony przeciwbłotne elastyczne
przednie (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-65J08-000
Osłony przeciwbłotne elastyczne
tylne

Nr ewid. 990E0-64J18-000

Nr ewid. 990E0-64J05-000

Nr ewid. 990E0-65J64-000

Nr ewid. 990E0-65J09-000

Ochrona

Wiele wysiłku włożono, aby uczynić Suzuki Grand Vitara dobrze zabezpieczonym samochodem,
dającym poczucie pewności na szosie i w terenie. Ponieważ jednak asekuracja ma różne oblicza,
na kolejnych stronach znaleźć można mnóstwo użytecznych propozycji rozwiązań chroniących
przed wszelakimi niespodziankami, jakie mogą pojawić się w drodze. Od osłon zderzaka, po
zastawy do naprawy jakże irytujących drobnych ubytków lakieru. Od lamp przeciwmgielnych, po
czujniki odległości przy cofaniu. Pomyśleliśmy o wszystkim, abyś nie musiał się kłopotać.

Listwy boczne
czarne, możliwość polakierowania,
4 sztuki, z logo Grand Vitara

Osłony naroży zderzaka
4 sztuki, możliwość polakierowania, nie mogą być stosowane
razem z przednią osłoną „City” (Nr ewid. 990E0-65J62-PRM)

Nr ewid. 990E0-64J02-000

Nr ewid. 990E0-64J01-000

Nr ewid. 990E0-64J31-000

Nr ewid. 990E0-64J07-000

Nr ewid. 990E0-65J06-000

Nr ewid. 990E0-65J85-000

Nakładki osłonowe na progi
2 sztuki, z nazwą modelu i logo Suzuki

Nakładka osłonowa na krawędź zderzaka tylnego
czarna

Nr ewid. 990E0-65J25-000
Nakładki osłonowe na progi
4 sztuki, z nazwą modelu i logo Suzuki

Nr ewid. 990E0-65J29-000
Nakładka osłonowa na krawędź zderzaka tylnego
bezbarwna (brak ilustr.)

Nr ewid. 990E0-65J25-000

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

Nr ewid. 990E0-65J30-000

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4

15

17

Osłony przeciwsłoneczne
6 sztuki, na boczne szyby z tyłu pojazdu
oraz tylną szybę w drzwiach bagażnika
Nr ewid. 990E0-65J21-000
Osłony przeciwsłoneczne
4 sztuki, na boczne szyby z tyłu pojazdu
oraz tylną szybę w drzwiach bagażnika
Nr ewid. 990E0-64J07-000
Sztywne dywaniki gumowe głębokoprofilowe
2 sztuki, przednie, dopasowane, z logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-65J73-000

Komplet dywaników „DLX”
welurowe, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-64J13-000
Nr ewid. 990E0-65J42-000
Komplet dywaników „Eco”
z wykładziny tekstylnej, 4 sztuki

Komplet dywaników „DLX”
welurowe, 4 sztuki,
tylko do wersji z kierownicą po
prawej stronie (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-64J15-000
Nr ewid. 990E0-65J47-000

Nr ewid. 990E0-64J12-000
Nr ewid. 990E0-65J41-000

Dywaniki gumowe
2 sztuki, z podwyższonymi
obrzeżami, z logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-64J10-000

Komplet dywaników „Nubuk”
welurowe, 4 sztuki
Nr ewid. 990E0-64J32-000
Nr ewid. 990E0-65J87-000

Dywaniki gumowe
4 sztuki, z podwyższonymi
obrzeżami, z logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-65J34-000

Kieszeń siatkowa na drzwi bagażnika
do unieruchomienia przewożonych przedmiotów
Nr ewid. 990E0-65J38-000

Pionowa kieszeń siatkowa
zabezpiecza przewożone przedmioty przed
wypadaniem przy otwieraniu drzwi bagażnika
Nr ewid. 990E0-65J40-000

Siatka do unieruchomienia przedmiotów
przewożonych na podłodze bagażnika

Krata odgradzająca przestrzeń bagażową
pełnowymiarowa

Nr ewid. 990E0-65J39-000

Nr ewid. 990E0-65J48-000

Ochrona
Dywanik do bagażnika „DLX”
welurowy, z logo Grand Vitara
Nr ewid. 990E0-64J14-000
Nr ewid. 990E0-65J43-000

Dywanik do bagażnika „Eco”
z wykładziny tekstylnej,
z logo Grand Vitara (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-64J46-000

Głęboka wykładzina bagażnika
do stosowania wyłącznie po złożeniu tylnych siedzeń,
wykonana z wytrzymałego materiału, z logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-64J20-000
Nr ewid. 990E0-65J68-000

Wersje modelu Grand Vitara:

Wykładzina gumowa na podłogę bagażnika
wodoszczelna
Nr ewid. 990E0-65J53-000

Głęboka wykładzina bagażnika
do wersji 5-drzwiowej, dopasowana,
wykonana z wytrzymałego materiału,
z logo Suzuki, nie może być stosowana razem
z kratą odgradzającą przestrzeń bagażową
Nr ewid. 990E0-65J80-000

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4
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Owiewki na szyby przednie, 2 sztuki
Nr ewid. 990E0-64J06-000
Nr ewid. 990E0-65J19-000

Czujnik deszczu
w pełni automatycznie kontrolujący pracę
wycieraczek przedniej szyby – od idealnie
dobranej pracy przerywanej, po pierwszy
zakres pracy ciągłej (na ilustr. w modelu Jimny)

Owiewki na szyby tylne, 2 sztuki

Nr ewid. 990E0-65J81-000

Nr ewid. 990E0-65J20-000

Artykuł w przygotowaniu
Ultradźwiękowe czujniki parkowania
SR2 RtG – 2 sensorowy czujnik
parkowania na tył z ramką pod tablicę
rejestracyjną, nie wymaga lakierowania,
łatwy i szybki montaż. Produkt „Meta
System”, zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M10
Avtive Park 4 - 4 sensorowy czujnik
parkowania na tył, montaż czujek
poprzez wiercenie w zderzaku, zalecane
lakierowanie w kolorze nadwozia. Produkt
„Meta System”, zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M12

Ultradźwiękowe czujniki odległości
przy cofaniu 1
4 czujniki (średnica 25 mm) przygotowane
do polakierowania, z piezoelektrycznym
sygnalizatorem dźwiękowym
Nr ewid. 990E0-65J10-000

4 sensorowy czujnik parkowania na tył,
montaż czujek poprzez wiercenie
w zderzaku, zalecane lakierowanie
w kolorze nadwozia. Produkt „Cobra”,
zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-C13

System alarmowy
Meta System TOPCAN
kompatybilny z magistralą CAN
pojazdu, wykorzystujący fabryczny
pilot, z czujnikami ultradźwiękowymi.
Tylko do pojazdów wyposażonych
w system kluczyka elektronicznego.
Zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M03
System alarmowy
Meta System HPA4
nie wykorzystuje pilota fabrycznego
– sterowanie pilotami Meta System.
Zalecany przez Suzuki.
Nr ewid. SMP-PD-M02

Ochrona
Profilaktyka bez kompromisów.

Zestaw ratunkowy
zgodny z normą DIN 13164, zawiera
apteczkę pierwszej pomocy, kamizelkę
odblaskową oraz trójkąt ostrzegawczy
Nr ewid. 990E0-65J79-000
Lakier zaprawkowy
Szary perlisto-metaliczny
(Azure Gray Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZY4
Czarny (Bluish Black Pearl 3)
Nr ewid. 99000-10415-ZJ3
Niebieski metaliczny
(Cat‘s Eye Blue Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-Z2U
Beżowy metaliczny
(Clear Beige Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZDK
Lakier zaprawkowy

Grafitowy perlisto-metaliczny
(Graphite Gray Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZDL

Biały (Superior White)
Nr ewid. 99000-10315-26U

Zielony perlisto-metaliczny
(Grove Green Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-Z2T

Jasnoczerwony (Bright Red)
Nr ewid. 99000-10315-Z9T

Niebieski perlisto-metaliczny
(Kashmir Blue Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZCW
Jaskrawoczerwony perlisto-metaliczny
(Shining Red Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZY8

Suzuki zaleca oleje Shell2:

Srebrny metaliczny
(Silky Silver Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-Z2S

W doborze właściwego oleju do
silnika w Twoim samochodzie
pomoże autoryzowana stacja
obsługi Suzuki

Biały perlisto-metaliczny
(White Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZA5

1

Ultradźwiękowe czujniki odległości przy cofaniu wykluczają możliwość zamontowania płyty osłonowej podwozia.

2

W doborze właściwego oleju do silnika w Twoim samochodzie pomoże autoryzowana stacja obsługi Suzuki.

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4
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Poprzeczki bagażnika dachowego 1
do samochodu z relingami, owalne profile
aluminiowe, z zamkiem

Bagażnik dachowy „Excursion” 1, 2
do przewożenia bagażu na dachu,
114 x 96 x 11 cm

Nr ewid. 990E0-65J18-000

Nr ewid. 99000-990YT-406

Transpo
Doskonała forma. W stylu Grand Vitary.
Z rowerami na wyprawę, z pojemnikiem dachowym na wakacje, z nartami na sportowy weekend – niewiele jest rzeczy, którech Grand Vitara nie może przewieźć, ponieważ przestrzeń na dachu jest nieograniczona. A nasi konstruktorzy doskonale wiedzą,
jak ją wykorzystać. Abyś mógł zabrać cokolwiek zechcesz dokądkolwiek zechcesz.

1

Maks. obciążenie dachu: 75 kg

2

Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego 990E0-65J18-000.

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4

Pojemnik dachowy „Aspen” 1, 2
Pojemność 370 l, 223 x 56 x 35 cm, z zamkiem
Nr ewid. 99000-990YT-502

Uchwyt do nart „Everest” 1, 2
na 6 par nart lub 4 deski
snowboardowe, z zamkiem
Nr ewid. 99000-990YT-107

ort

Uchwyt do nart „McKinley” 1, 2
na 4 pary nart lub 2 deski
snowboardowe, z zamkiem
(brak ilustr.)
Nr ewid. 99000-990YT-106

Stelaż do transportu
rowerów „Racer” 1, 2
do przewożenia rowerów ze
zdjętym przednim kołem
(brak ilustr.)
Nr ewid. 99000-990YT-205
Stelaż do przewożenia kół
rowerowych „Winner” 1, 2
do stosowania razem ze
stelażem „Racer” (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-62J69-000

Worek na poprzeczki bagażnika dachowego
czarny, z nadrukowanym logo Suzuki
Nr ewid. 990E0-79J91-000

Pojemnik dachowy „Camper” 1, 2
pojemność 380 l, 150 x 90 x 35 cm, z zamkiem
Nr ewid. 99000-990YT-507

Uchwyt na rower „Baracuda” 1, 2
mocowanie uchwytu z prawej lub z lewej strony,
z zamkiem
Nr ewid. 99000-990YT-206
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Instalacja elektryczna
do haka holowniczego, 7-stykowa,
z kierunkowskazami
Nr ewid. 990E0-62J37-000
do haka holowniczego, 13-stykowa,
z kierunkowskazami
Nr ewid. 990E0-62J38-000
do haka holowniczego, 7-stykowa
Nr ewid. 990E0-62J39-000
do haka holowniczego, 13-stykowa
Nr ewid. 990E0-62J40-000

Transpo
Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki
7-stykowej z gniazdem
13-stykowym
Nr ewid. 990E0-79J67-000
Łącze przejściowe
do połączenia wtyczki
13-stykowej z gniazdem
7-stykowym (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-62J41-000

Hak holowniczy 1
zdejmowany, instalacja
elektryczna wymaga osobnego
zamówienia. Nie przekraczać
określonej dla danego
samochodu (w zależności od
wersji silnikowej) maksymalnej
dopuszczalnej masy holowanej
przyczepy i zapoznać się z
informacjami podanymi w jego
instrukcji obsługi.
Nr ewid. 990E0-64J09-000
Hak holowniczy 1
zdejmowany, instalacja
elektryczna wymaga osobnego
zamówienia. Nie przekraczać
określonej dla danego
samochodu (w zależności od
wersji silnikowej) maksymalnej
dopuszczalnej masy holowanej
przyczepy i zapoznać się z
informacjami podanymi w jego
instrukcji obsługi.
Nr ewid. 990E0-65J86-000

Stelaż do transportu rowerów „Carac”
na 2 rowery, konstrukcja stalowa,
mocowanie wyłącznie na haku holowniczym
Nr ewid. 990E0-62J66-000

ort

Stelaż do transportu rowerów „Vario”
na 2 rowery, konstrukcja aluminiowa,
mocowanie wyłącznie na haku
holowniczym, z zamkiem
Nr ewid. 990E0-62J67-000
Dodatkowy uchwyt
na trzeci rower, konstrukcja
aluminiowa, do zastosowania wyłącznie
ze stelażem „Vario” (brak ilustr.)
Nr ewid. 990E0-62J68-000

1

Hak holowniczy wyklucza możliwość zamontowania tylnej płyty osłonowej podwozia (Nr ewid. 990E0-65J84-000).

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4

25

27

Zmieniarka CD marki VDO model CHM-604 MP3
Sześciopłytowa zmieniarka CD z mechanizmem
antywstrząsowym. Odtwarza formaty MP3 i WMA
oraz przełącza pomiędzy wyjściem cyfrowym i
analogowym. Współpracuje z fabrycznie montowanym radioodtwarzaczem VDO z system nawigacji, radioodtwarzaczem VDO z system nawigacji
MS4150 oraz radioodtwarzaczem VDO CD4526.
Nr ewid. 990E0-59J04-000
Zestaw montażowy
do zmieniarki CD marki VDO (brak ilustracji)
Nr ewid. 990E0-65J70-000

Zmieniarka CD marki Panasonic
Sześciopłytowa zmieniarka CD, współpracuje
ze standardowo montowanym oryginalnym
radioodtwarzaczem
Nr ewid. 990E0-62J77-000
Zestaw montażowy
do zmieniarki CD marki Panasonic
(brak ilustracji)
Nr ewid. 990E0-65J69-000

Multimedia
i Nawigacja

Przyłącze iPod®1
do zestawu audio-nawigacyjnego VDO
montowanego jako wyposażenie
standardowe
Nr ewid. 990E0-64J28-000
Przyłącze iPod®1
do radioodtwarzacza Panasonic montowanego jako wyposażenie standardowe
Nr ewid. 990E0-64J25-000

Uchwyt na telefon komórkowy
(nie zawiera zestawu głośnomówiącego)
Nr ewid. 990E0-65J16-000

Zestaw głośników
2 sztuki, do zamontowania w przednich
lub tylnych drzwiach, dwustożkowe,
65 W, pasmo przenoszenia 80-17500 Hz,
w komplecie z ekranem akustycznym
Nr ewid. 990E0-62J32-000
Głośniki wysokotonowe
2 sztuki, 65 W, pasmo przenoszenia
6000-22000 Hz, do zamontowania w
przednich drzwiach, tylko w połączeniu
z zestawem głośników, (brak ilustracji)

Zestaw do bezprzewodowej komunikacji
z telefonem Bluetooth®2. Parrot CK3100
Na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu
ukazują się wszystkie istotne informacje
(np. numer telefonu dla połączenia przychodzącego, numer ostatnio wybierany,
czy lista adresowa). Wyświetlacz może
zostać umieszczony w dowolnym miejscu
na desce rozdzielczej, by zapewnić
optymalną czytelność i dostęp. Doskonałe
parametry akustyczne dzięki pełnej
integracji systemu głośnomówiącego
z instalacją samochodową, w zestawie
przewód podłączeniowy do standardowo
montowanego radioodtwarzacza
(Panasonic).
W skład standardowego zestawu wchodzą:
1 x Bluebox (urządzenie elektroniczne),
1 x wyświetlacz, 1 x mikrofon, 1 x przewód zasilający, 1 x zestaw przewodów do
połączenia z głośnikami, układ automatycznego wyciszania radia, złącza ISO,
elementy montażowe, instrukcja obsługi.
Nr ewid. SMP-PD-PARCK3100

Nr ewid. 990E0-64J16-000
Nr ewid. 990E0-65J31-000
iPod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apple Inc.
2
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG Inc.
1

Wersje modelu Grand Vitara:

3-drzwiowa, typ 1-3

5-drzwiowa, typ 1-3

3-drzwiowa, typ 4

5-drzwiowa, typ 4
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Kolekcja

Suzuki Grand Vitara jest niezawodnym przyjacielem, na którym zawsze możesz
polegać. Dla entuzjastów, którzy nie są w stanie wytrzymać ani minuty bez
Grand Vitary, mamy modele w skali 1:87 i 1:48. Zbierz je wszystkie.

Model samochodu Grand Vitara
5-drzwiowy
srebrny, skala 1:87 (H0)

Model samochodu Grand Vitara
5-drzwiowy
srebrny, skala 1:43

Nr ewid. 990E0-65J26-000

Nr ewid. 990E0-65J27-000

Więcej ekscytujących produktów
znaleźć można w naszej najnowszej
broszurze „Moda i nie tylko …”,
dostępnej u autoryzowanych
dealerów Suzuki.
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane
specjalnie do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają
takim samym wymaganiom kontroli jakości, jak samochody
tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria
Suzuki poddane zostały testom dopuszczającym do
stosowania w samochodach tej marki. Dołączono do nich
stosowne instrukcje. Zainstalowanie akcesoriów innych
producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny
wpływ na parametry pojazdu i w efekcie spowodować
obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Suzuki nie ponosi
odpowiedzialności za straty spowodowane korzystaniem z
akcesoriów nieoryginalnych.
Z chwilą publikacji niniejszej broszury wcześniejsze
informacje stają się nieaktualne. Niektóre ilustracje
zamieszczone w tej publikacji przedstawiają wyposażenie
specjalne.
Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące
i służą jedynie celom orientacyjnym. Suzuki Motor Poland
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Ostatnia aktualizacja: Październik 2008 r.

Suzuki zaleca produkty

Autoryzowany dealer Suzuki

Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl

