
P R Í S L U Š E N S T V O

2 | Oceľový disk pre zimné pneu 16”
Oceľ, bez stredového krytu kolesa
Obj. čís. 99002-54Z00-023

(Matica pre oceľový disk Obj. čís. 99002-54Z00-033)
Iba pre oceľové disky, nie je kompatibilná  
s liatinovými diskami; po 1 ks

(Sada TPMS Obj. čís. 99002-54Z00-034)
Štvordielna sada s príslušenstvom  
(matica, priechodka a podlo�ka).

3 | Bezpečnostné matice kolesa
Obj. čís. 99002-54Z00-029

4 | Ochranná fólia pod kľučkou 
na dverách
Priehľadná fólia, sada 2 kusov
Obj. čís. 99002-54Z00-003

5 | Kryt na kľúč
Exkluzívny dizajn pre Swace
Obj. čís. 99002-54Z00-016

1 | Ochranná fólia nárazníka
Priehľadná fólia
Obj. čís. 99002-54Z00-004

9 | Univerzálny strešný nosič
S logom  “S SUZUKI”.
Vlastná hmotnosť: 5kg
Max. nosnosť strechy vozidla: 75kg
Obj. čís. 99002-54Z00-019

6 | Prahová lišta
S logom “HYBRID”. Brúsený hliník. Štvordielna sada.
Obj. čís. 99002-54Z00-020

7 | Vertikálna sieť do bato�inového priestoru
Obj. čís. 99002-54Z00-002

(lnštalačná sada pre vertikálnu sieť. Obj. čís. 99002-54Z-032)  
Jedna sada. K uchyteniu vertikálnej siete sú potrebné  
dve inštalačné sady.

8 | Sieť do bato�inového priestoru
Obj. čís. 99002-54Z00-001



Originálne príslušenstvo Suzuki je prispôsobené pre 
vozidlá Suzuki a podlieha rovnakým štandardom 
kvality ako samotné vozidlo. Poznámka: spoločnosť 
Suzuki testovala a schválila na pou�itie len originálne 
príslušenstvo Suzuki. Potrebné pokyny nájdete  
v príručkách ku konkrétnemu príslušenstvu. V určitých 
podmienkach mô�e mať montá� alebo pou�ívanie iného 
príslušenstva negatívny vplyv na konštrukčné vlastnosti 
vášho vozidla, čo mô�e viesť k ohrozeniu bezpečnosti 
jazdy. Spoločnosť Suzuki nepreberá zodpovednosť  
za škody spôsobené pou�ívaním iného ako originálneho 
príslušenstva Suzuki.

Vydaním tejto bro�úry strácajú predchádzajúce 
informácie platnosť. Na niektorých obrázkoch v tejto 
bro�úre je vyobrazená špeciálna výbava. Informácie 
uvádzané v tejto bro�úre sú nezáväzné a slú�ia len na 
informačné účely. Právo na chyby vyhradené.

�iadame vás, aby ste pri pou�ívaní príslušenstva Suzuki 
postupovali v súlade so všetkými platnými zákonmi 
krajiny, v ktorej je príslušenstvo pou�ívané.
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MSC-SUZUKI SLOVENSKO, O.Z.,
WESTEND TOWER, DÚBRAVSKÁ 

CESTA 2, 841 04 BRATISLAVA
či dokonca stiahnutie modelov z predaja bez predchádzajúceho upozornenia.




