
Akcesoria





Własny styl. I to w jakim guście! Z atrakcyjnym 
wzornictwem i nowoczesną techniką. Są to 
atuty dostarczające niezapomnianych wrażeń 
w czasie jazdy. Suzuki SX4 wnosi wiele 
ożywienia do Twojego życia, zamieniając 
każdą chwile spędzoną w samochodzie 
w pasmo długo pamiętanych doznań. 
W osiągnięciu takiego efektu znaczny udział 
mogą mieć oryginalne akcesoria Suzuki, dzięki 
którym możesz wyrazić swój indywidualny 
styl.

Oryginalne
akcesoria



Obramowanie szyb w 
drzwiach bocznych 

Ozdobne chromowane listwy
4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J80-000 

 Tylny fartuch
Wykończony wstępnie lakierem 
podkładowym, dla wersji SX4 Streetline
Zalecane lakierowanie w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990E0-79J02-000

 Przedni fartuch
Wykończony wstępnie lakierem 
podkładowym, dla wersji SX4 Streetline
Zalecane lakierowanie w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990E0-79J01-000

 Każdy kierowca nowego Suzuki SX4 wie już, 
jak pewnie i niezłomnie pojazd ten potrafi 
zdążać do celu. Inni też mogą się o tym łatwo 
przekonać. Dzięki oryginalnym akcesoriom 
Suzuki te nadzwyczajne zdolności dynamiczne 
SX4 można atrakcyjnie podkreślić, aby były 
widoczne na pierwszy rzut oka. Bo to pierwszy 
rzut oka decyduje tu o wszystkim. Drugi 
rejestruje już tylko znikającą za horyzontem 
sylwetkę SX4…



Końcówka rury wydechowej, ze stali 
nierdzewnej wraz ze śrubami mocującymi
Tylko dla wersji z silnikami benzynowymi

Nr ewid. 14630-54G11-000

Nadwozie
 Sportowy styl należy upowszechniać

 Nakładki na progi, wykończone wstępnie 
lakierem podkładowym, dla wersji SX4 Streetline 

Zalecane lakierowanie w kolorze nadwozia
Nr ewid. 990E0-79J06-000

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



 Tarcze kół 6Jx16”
W kolorze srebrnym, metalicznym
Bez osłony piasty koła
Do opon 205/60R16

Nr ewid. 43210-79J51-ZFV

 Łańcuchy na koła
Do opon 195/60R15 

Nr ewid. 990E0-79J53-000

Do opon 205/60R16

Nr ewid. 990E0-79J52-000

 Tarcze kół 6Jx16” 
W kolorze szarym, metalicznym 
wraz z osłoną piasty koła
Do opon 205/60R16

Nr ewid. 990E0-79J25-0000

 Nakrętki zabezpieczające 
przed kradzieżą SYMBOLZ

Nr ewid. 990E0-62J20-000

Chromowane osłony nakrętek
Do zestawu SYMBOLZ

Nr ewid. 990E0-62J21-000

Nakrętki zabezpieczające 
przed kradzieżą BLOCKY
(brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-62J19-000

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



Ozdobna listwa na drzwi bagażnika
Efekt matowego aluminium

Nr ewid. 990E0-79J58-000

Ozdobna listwa na drzwi bagażnika
Chromowana (brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J78-000

 Ozdobna kratka chłodnicy
Sportowe wzornictwo

Nr ewid. 990E0-79J09-000 

Chromowane wykończenie kratki chłodnicy
8 sztuk w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J82-000

Nadwozie
Pierwsze wrażenie decyduje o 
wszystkim. Masz niepowtarzalną 
okazję, aby spotęgować efekt, 
jaki wywołuje elegancka sylwetka 
Twojego SX4. Czerpiąc inspirację 
z bogatej oferty oryginalnych 
akcesoriów Suzuki, możesz 
nadać nadwoziu SX4 swój 
indywidualny niepowtarzalny styl 
od kół aż po dach…

Ozdobna folia samoprzylepna na tylny zderzak
Efekt blachy perforowanej
Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J63-000 

Spojler dachowy
Wstępnie wykończony lakierem podkładowym

Zalecane lakierowanie w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990E0-79J05-000



  W nowym SX4 wszystko kręci się wokół jednego celu: 
zapewnić Ci komfort jazdy. Z naszymi akcesoriami 
przyjemne wrażenia potęgują się do tego stopnia, że 
w samochodzie zaczynasz czuć się jak w domu …

Wnętrze

Stylizacja środkowej konsoli
Ozdobne listwy i obramowania 
wylotów wentylacyjnych

Lakierowane wykończenie 
w kolorze pomarańczowym, 
4 elementy w komplecie 

Nr ewid. 990E0-79J70-000

Lakierowane wykończenie 
w kolorze czarnym, 
4 elementy w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J72-000

Stylizacja drewniana, 
4 elementy w komplecie 

Nr ewid. 990E0-79J71-000 

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



Stylizacja środkowej konsoli
Wykończenie w kolorze srebrnym

Nr ewid. 990E0-79J68-000

Ozdobne wykończenie wewnętrznych 
klamek w drzwiach bocznych
Wykończenie drewniane, 
4 elementy w komplecie, 
do przednich i tylnych drzwi

Nr ewid. 990E0-79J74-000 

Ozdobne wykończenie wewnętrznych 
klamek w drzwiach bocznych
Lakierowane w kolorze pomarańczowym, 
4 elementy w komplecie, 
do przednich i tylnych drzwi

Nr ewid. 990E0-79J73-000

Ozdobne wykończenie wewnętrznych 
klamek w drzwiach bocznych
Lakierowane w kolorze czarnym, 
4 elementy w komplecie, 
do przednich i tylnych drzwi

Nr ewid. 990E0-79J75-000 

 Klimatyzacja
Dla wersji z silnikiem benzynowym

Nr ewid. 95000-79J10-000

Stylizacja środkowej konsoli
Stylizacja drewniana

Nr ewid. 990E0-79J69-000



 Uchwyt do telefonu 
komórkowego
(bez zestawu 
głośnomówiącego)

Nr ewid. 990E0-79J39-000

 Zapalniczka

Nr ewid. 99KIT-79J00-LIT

Popielniczka

Nr ewid. 89810-86G00-5PK

 Sportowy drążek zmiany biegów
Stylizowane połączenie aluminium i skóry, 
Dla wersji z mechanicznymi skrzyniami 
biegów i z silnikami benzynowymi

Nr ewid. 990E0-79J65-000

Osłona drążka zmiany biegów
Skórzana, dla wersji z silnikami benzynowymi 
i mechanicznymi skrzyniami biegów 
(w połączeniu ze sportowym wykończeniem 
drążka nr ewid. 990E0-79J65-000)

Nr ewid. 990E0-62J50-000

Osłona drążka zmiany biegów
Skórzana, dla wersji z silnikami diesla i mechanicznymi 
skrzyniami biegów (w połączeniu ze sportowym 
wykończeniem drążka nr ewid. 990E0-79J65-000)

Nr ewid. 990E0-62J48-000

Wnętrze

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



Chromowane obramowania 
głośników i drążka zmiany biegów

Wykończenie osłon głośników 
w drzwiach i głośników 

wysokotonowych oraz osłony 
drążka zmiany biegów 

9 sztuk w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J76-000 

Chromowane obramowania 
wylotów wentylacyjnych 

2 sztuki w komplecie 

Nr ewid. 990E0-79J83-000

Chromowane listwy w panelach 
bocznych drzwi

Do przednich i tylnych drzwi, 
4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J77-000 

 Kierownica wykończona skórą 
Czarna, bez przycisków sterujących 
radioodbiornikiem

Nr ewid. 990E0-62J23-000

Kierownice wykończone skórą 
dostępne są wraz z instalacją 
poduszki powietrznej.

Montaż powinien być wykonany przez 
autoryzowanego dealera Suzuki.

Nawet tak wyrafi nowane 
i dopracowane wnętrze 
jak kabina SX4 można 
gustownie ozdobić. 
Wys ta rczy  t rochę 
chromu…

Jeszcze 
trochę 
stylizacji…



Wnętrze

Podłokietnik między fotelami
Ze schowkiem i pojemnikiem 
na płyty CD

Nr ewid. 990E0-79J66-000 

Wieszak na ubrania
Montowany za zagłówkiem przedniego 
fotela, 1 sztuka w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J89-000

Podłokietnik między fotelami
Ze schowkiem

Nr ewid. 990E0-79J32-000

W swoim SX4 możesz rozsiąść się wygodnie i rozluźnić. Rozkoszować się wygodnym 
wnętrzem i wyposażeniem dostępnym na wyciągniecie ręki, tak przydatnym w drodze. 
Ale SX4 jest także otwarty na inicjatywy Twoje i Twoich gości, nawet tych najmniejszych. 
Skorzystaj z ich sugestii i wybierz atrakcyjne, oryginalne akcesoria Suzuki.



Fotelik dziecięcy DuoPlus z systemem mocowania ISOFIX 
Grupa G1, dla dzieci w wieku od 8 miesięcy do 4 lat lub o masie ciała od 9 do 18 kg. Fotelik wyposażony 
jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z regulowaną wysokością mocowania, zapewniające 
dziecku najlepszą ochronę. Fotelik montuje się w gniazdach typu ISOFIX, w które standardowo 
wyposażony jest SX4.

Nr ewid. 99000-990YA-020

Osłony przeciwsłoneczne
5 sztuk w komplecie, na tylne boczne szyby

Nr ewid. 990E0-79J33-000

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.

 Zestaw świateł przeciwmgielnych

Nr ewid. 990E0-79J27-000

 Nakładki na progi
W tonacji srebrno-szarej, 
4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J29-000

 Owiewki na przednie boczne szyby
2 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J24-000

Owiewki na tylne boczne szyby
2 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J55-000



Bezpieczeństwo 
i ochrona

Samochód to przedmiot użytku codziennego. 
Jednak w przypadku SX4 warto podjąć starania, 
aby zachować w możliwie nienaruszonym stanie 
jego niepodważalne walory. Oczywiście służymy 
naszą pomocą i wsparciem: oferta akcesoriów 
Suzuki prezentowana na tych stronach 
umożliwi wybór najbardziej odpowiedniego 
zabezpieczenia i ochrony dla Twojego SX4. 

Nakładki na progi
Wzór Frankfurt, 

do przednich i tylnych drzwi
4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J79-000 

Zestaw stylizacji nadwozia 
Wzór Frankfurt, 

8 sztuk w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J81-000





Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



Zapewniamy 
osobistą ochronę

 Ozdobne listwy na boczne drzwi 
Szerokie, 4 sztuki w komplecie

Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J61-000

 Osłony przeciwbłotne przednie
Elastyczne1

Nr ewid. 990E0-79J49-000

Osłony przeciwbłotne tylne
Elastyczne1

Nr ewid. 990E0-79J50-000

Osłony przeciwbłotne przednie
Elastyczne
Dla wersji SX4 Streetline 
(brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J47-000

Osłony przeciwbłotne tylne
Elastyczne
Dla wersji SX4 Streetline 
(brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J48-000

 Osłony przeciwbłotne przednie
Sztywne
Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J12-000

Osłony przeciwbłotne tylne
Sztywne
Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J13-000

Drobne uszkodzenia najbardziej 
irytują. Dzięki właściwie dobranym, 
oryginalnym akcesoriom Suzuki 
możesz oszczędzić własne nerwy 
i samochód…

Mimo że SX4 powszechnie 
przyciąga uwagę, nie pomoże mu 
to uniknąć uszkodzeń i zarysowań. 
Na parkingu wszystko może się 
zdarzyć, nawet ze strony tych, 
którzy chcieli tylko pooglądać… 
Aby zachować SX4 w najlepszym 
stanie bez irytujących uszkodzeń, 
podaruj  sobie i  swojemu 
samochodowi  t ych  k i l ka 
akcesoriów na drogę.

1 Oprócz wersji SX4 Streetline.



 Ozdobne listwy na boczne drzwi 
Szerokie, 4 sztuki w komplecie

Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J08-000

 Listwy ochronne zderzaka 
4 sztuki w komplecie, na przedni i tylny zderzak

Nr ewid. 990E0-79J59-000

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.

Bezpieczeństwo 
i ochrona



Dywaniki gumowe
Dopasowane do przedniej 

części podłogi kabiny,
2 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J86-000 

 Dywaniki welurowe DLX 
Szare, 4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J36-000

Dywaniki Eco z wykładziny tekstylnej 
Szare, 4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J35-000

Dywaniki gumowe
4 sztuki w komplecie

Nr ewid. 990E0-79J34-000

 Pokrowiec na tylną kanapę
Z nieprzemakalnego materiału

Nr ewid. 990E0-79J44-000

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.



 Osłona krawędzi bagażnika
Czarna

Nr ewid. 990E0-79J57-000

 Pojemnik bagażowy Cargo Box
Zapewnia efektywną organizację przestrzeni bagażnika na dwóch 
poziomach. Dzięki sztywnej pokrywie z twardego, odpornego na działanie 
kwasów tworzywa umożliwia stworzenie dużej i płaskiej powierzchni 
w bagażniku na jednym poziomie, przy złożonych tylnych siedzeniach.

Nr ewid. 990E0-79J40-000

 Wykładzina gumowa bagażnika
Wodoodporna i antypoślizgowa, 
ściśle przylegająca do podłoża

Nr ewid. 990E0-79J42-000

Wykładzina dywanowa 
bagażnika ECO
(brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J37-000

 Kieszeń siatkowa w bagażniku

Nr ewid. 990E0-79J41-000

 Osłona krawędzi bagażnika
Przezroczysta (brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J56-000

 Wnętrze nowego Suzuki SX4 oferuje wiele przestrzeni do przewozu pasażerów i ich bagaży. 
Liczne, przemyślane rozwiązania oferowane w ramach wyposażenia standardowego 
zapewniają bezpieczny przewóz bagaży i podręcznego sprzętu. Każdy, kto poszukuje 
najnowszych, bardziej wyrafi nowanych akcesoriów, jest na właściwej stronie. Tutaj znajdzie 
wszystko, dzięki czemu do SX4 zmieści się wszystko. I już nie trzeba będzie niczego 
szukać!

Bezpieczeństwo 
i ochrona



Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.

Poczucie bezpieczeństwa, 
jakie zapewnia nowy SX4, 
jest  nie do przecenienia w 
sytuacjach, które czasami trudno 
przewidzieć. Rozważ, jakie 
środki bezpieczeństwa i ochrony 
prezentowane w ramach naszej 
oferty wzbudzają Twoje zaufanie. 
Wybierz te, które zapewnią 
najlepszą ochronę Tobie, Twoim 
bliskim i… Twojemu SX4.

 Ultradźwiękowe czujniki parkowania
4 czujniki montowane w tylnym zderzaku 
(średnica czujnika 25 mm), 
lakierowane w kolorze nadwozia

Nr ewid. 990E0-79J30-000



 Lakier do zaprawek – zestaw

Srebrny, metaliczny 
Silky Silver Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZCC

Szary, metaliczny 
Galactic Gray Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZCD

Czarny, metaliczny 
Cosmic Black Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZCE

Niebieski, perłowy, metaliczny 
Kashmir Blue Pearl Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZCG

Jasnoniebieski, metaliczny 
Ocean Light Blue Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZEE

Czerwony, metaliczny 
Sunlight Copper Metallic

Nr ewid. 99000-10415-ZFS

Lakier do zaprawek

Biały Superior White

Nr ewid. 99000-10315-26U

Jasnoczerwony Bright Red

Nr ewid. 99000-10315-ZCF

 Zestaw ratunkowy
Zgodny z normą DIN 13164, zawiera 
środki pierwszej pomocy, kamizelkę 
odblaskową oraz trójkąt ostrzegawczy.

Nr ewid. 990E0-65J79-000

 Alarm samochodowy
Dla samochodów z pilotem 
zdalnego sterowania

Nr ewid. 990E0-79J31-000

Oleje silnikowe Stell1: 

Shell Helix ULTRA AX 5W-30 

Nr ewid. 990E0-05WAX-001

Shell Helix PLUS 5W-40 

Nr ewid. 990E0-05W40-001

Shell Helix SUPER 10W-40 

Nr ewid. 990E0-10W40-001

1  Sprawdź u swojego dealera Suzuki, jaki rodzaj oleju Shell zalecany jest dla silnika Twojego SX4.

Suzuki poleca:

Bezpieczeństwo 
i ochrona



 Hak holowniczy
Montowany na stałe

Nr ewid. 990E0-79J21-000

Hak holowniczy
Montowany na czas holowania 
Dla wersji SX4 Streetline

Nr ewid. 990E0-79J20-000

Hak holowniczy
Montowany na czas holowania, nie pasuje 
do wersji SX4 Streetline (brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-79J87-000

Dopuszczalny ciężar całkowity przyczepy 
z hamulcem nie powinien przekraczać 1200 kg. 
Instalację elektryczną należy zamawiać oddzielnie.

Przewożenie 
i pakowanie

 Instalacja elektryczna
Do montażu razem z hakiem 
holowniczym, z gniazdem 7-stykowym

Nr ewid. 990E0-79J18-000

Instalacja elektryczna
Do montażu razem z hakiem 
holowniczym, z gniazdem 13-stykowym

Nr ewid. 990E0-79J19-000

Instalacja elektryczna została 
opracowana specjalnie dla SX4. 
Umożliwia podłączenie jednej 
przyczepy. Posiada wskaźnik 
umożliwiający sprawdzenie 
prawidłowego działania 
kierunkowskazów.

 Łącze przejściowe
Do podłączenia gniazda 
13-stykowego z 
wtyczką 7-stykową

Nr ewid. 990E0-79J67-000

Łącze przejściowe
Do podłączenia 13-stykowej 
wtyczki z 7-stykowym 
gniazdem (brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-62J41-000

Uprawianie sportu to wielka przyjemność. Ale uprawianie 
sportu z SX4 to przyjemność najwyższej próby. I nie chodzi 
tu o zwykłe przewożenie sprzętu. Tak lekko i łatwo jeszcze 
nie było – zobacz sam!



Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.

 Bagażnik dachowy Excursion
Do przewożenia bagażu na dachu, 

wymiary 114 x 96 x 11 cm

Nr ewid. 99000-990YT-406

 Pojemnik dachowy Camper
Pojemność 380 l,

maksymalna ładowność 35 kg,
wymiary 150 x 90 x 35 cm

Nr ewid. 99000-990YT-507

 Uchwyt do nart McKinley
Na dwie pary nart lub dwie deski 
snowboardowe

Nr ewid. 99000-990YT-106

Uchwyt do nart Everest
Na trzy pary nart lub cztery deski 
snowboardowe (brak zdjęcia)

Nr ewid. 99000-990YT-107

Poprzeczki bagażnika dachowego z uchwytami
Dla samochodów bez relingów, wykonane z rur ze 

stopów aluminium o przekroju owalnym,
maksymalne obciążenie dachu 50 kg

Nr ewid. 990E0-79J15-000

Poprzeczki bagażnika dachowego (brak zdjęcia) 
Dla samochodów z relingami, wykonane z rur ze 

stopów aluminium o przekroju owalnym, 
maksymalne obciążenie dachu 50 kg

Nr ewid. 990E0-79J14-000

Worek na poprzeczki 
bagażnika dachowego

Czarny, z dużym logo Suzuki

Nr ewid. 990E0-79J91-000 

Rozwiązaliśmy 
problem pakowania 
i przewożenia! 



 Bagażnik rowerowy Baracuda
Może być montowany z prawej 
bądź z lewej strony pojazdu.

Nr ewid. 99000-990YT-206

 Bagażnik rowerowy Racer
Do przewożenia rowerów ze zdjętym przednim kołem

Nr ewid. 99000-990YT-205

 Uchwyt do przewożenia kół rowerowych 
Do stosowania razem z bagażnikiem rowerowym Racer 
nr ewid. 99000-990YT-205

Nr ewid. 990E0-62J69-000

 Bagażnik rowerowy Carac
Na dwa rowery, stalowy, 
montowany na haku holowniczym
Nr ewid. 990E0-62J66-000

Przewożenie 
i pakowanie



 O niewielu rzeczach można powiedzieć, że nie da się ich zapakować do SX4. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom organizacji procesu przewozowego 
SX4 może z powodzeniem obsługiwać nawet wyścigi kolarskie… 

Na zdjęciach przedstawiono wyposażenie opcjonalne.

 Bagażnik rowerowy Vario
Na dwa rowery, wykonany ze stopów aluminium, 
montowany na haku holowniczym
Nr ewid. 990E0-62J67-000



Multimedia
i nawigacja satelitarna

KENWOOD DNX 7200 Stacja Multimedialna 
z wbudowaną nawigacją. Odtwarza filmy i audio 
DVD/DIVX/MPEG/JPEG/MP3/WMA/AAC
Wbudowany tuner radiowy z RDS, wejście USB 2.0,
6,95 “ ekran dotykowy, sterowanie z kierownicy.
Współpraca z tuneremTV, zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth, iPod-em Video lub zmieniarką CD.
Nr ewid. SMP-PD-KDNX7200N

KENWOOD KCA-BT100 Zestaw głośnomówiący Bluetooth, współpracuje 
ze stacjami multimedialnymi i radioodtwarzaczami Kenwood, sterowanie 
ekranem dotykowym oraz pilotem zdalnego sterowania.

Nr ewid. SMP-PD-KBTOOTH

KENWOOD KCA-iP300v 
adapter iPod Video

Nr ewid. SMP-PD-KIPOD300V

KENWOOD KTC-V300E tuner telewizyjny
PAL/SECAM do ukrytego montażu.

Nr ewid. SMP-PD-KTV300E

KENWOOD KNA-G420 Wysokowydajny system nawigacji z łatwym w obsłudze interfejsem 
Obsługa przez kompatybilne monitory Kenwood z ekranami dotykowymi. Zintegrowana 
szczegółowa mapa Polski i Europy Zachodniej oraz większości terenów przemysłowych 
z drogami międzymiastowymi LTU, LAT, EST, CZE, SUK, HUN, SLO, CRO, ROM, 
GRE (część). Możliwość aktualizacji map i funkcji z kart pamięci SD Card 
Trójwymiarowa lub dwuwymiarowa prezentacja map. Nawigacja głosowa w języku polskim.

Nr ewid. SMP-PD-KG420

KENWOOD DDX 7029 Stacja Multimedialna
Odtwarza filmy i audio DVD/DIVX/MPEG/JPEG/MP3/WMA/AAC
Wbudowany tuner radiowy z RDS, wejście USB 2.0
6,95 “ ekran dotykowy, sterowanie z kierownicy.
Współpraca z tuneremTV, modułem nawigacji, zestawem
głośnomówiącym Bluetooth, iPod-em Video lub zmieniarką CD

Nr ewid. SMP-PD-KDDX7029



 Wielopłytowy odtwarzacz VDO CD 
CHM-604 MP3
6-płytowy odtwarzacz CD wyposa-
żony w mechanizm antywstrząsowy 
i przełącznik trybu odtwarzania (ana-
logowy i cyfrowy). Odtwarza płyty w 
formacie MP3 i WMA. Kompatybilny 
z zestawem radiowo-nawigacyjnym 
MS4150, zestawem audio VDO 
CD4526 oraz standardowym syste-
mem nawigacyjnym.

Nr ewid. 990E0-59J04-000

Zestaw elementów mocujących
Do montażu wielopłytowego 
odtwarzacza VDO CD

Nr ewid. 990E0-65J70-000

System nawigacyjny z radioodtwarzaczem 
VDO MS4150 RS/MP3
Zestaw nawigacyjny oparty na technologii 
GPS z systemem graficznych i dźwiękowych 
wskazówek w 21 językach z trójwymiarową, 
kolorową wizualizacją.
Pozostałe funkcje to: kalkulacja trasy i wybór 
punktu docelowego na podstawie wielu 
kryteriów (adres, numer domu, skrzyżowania, 
wyjazdy z autostrad, połączenia, najkrótsza 
i najszybsza trasa, z autostradami i bez itp.), 
wybór drogi alternatywnej z objazdami i bez, 
przegląd i symulacja wybranej trasy (do 20 
wariantów), zapamiętywanie punktu 
docelowego (z możliwością zapamiętania 
200 wariantów), graficzne zbliżenia 
skrzyżowań (zoom), bieżące informacje o 
ruchu drogowym z graficzną prezentacją 
zatorów komunikacyjnych oraz wiele innych 
funkcji. 
Parametry radioodbiornika: tuner z funkcjami 
RDS i TMC, zakres fal MW/LW/SW/FM, na 
falach FM z funkcjami wyświetlania informacji 
w formacie RDS/EON/NEWS-PTY, zegar 
RDS i GPS, siedem programów dźwiękowych 
i wiele innych.
Charakterystyka odtwarzacza CD: odtwarza 
płyty w formacie CD-R, CD-RW oraz MP3, 
również podczas kalkulacji trasy w systemie 
nawigacyjnym, wyszukiwanie utworów na 
podstawie tytułów, sterowanie poziomem 
nagłośnienie w zależności od prędkości jazdy 
(SDVC). 
Do zestawu dołączona jest płyta CD z mapą 
Europy.

Nr ewid. 990E0-59J05-000

Zestaw nawigacji komórkowej
Becker Traffic Assist Highspeed pasuje do wszystkich samochodów.

Błyskawiczna kalkulacja trasy, dynamiczna nawigacja, mapy 37 krajów europejskich, 
17 wersji językowych, kalkulacja trasy dla różnych środków transportu (samochód, rower, 
motocykl, pieszy), kontrola dopuszczalnej prędkości z dźwiękowym ostrzeżeniem w razie 
przekroczenia normy. Zestaw jest wyposażony w kartę pamięci SD o pojemności 1 Gb oraz 
płyty DVD z mapami krajów europejskich, z wbudowanym odbiornikiem GPS, wysokiej 
jakości, zapewniającym niezakłócony odbiór w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Nr ewid. 990E0-65J77-000 

Odtwarzacz VDO Dayton z radiem
CD4526
Odtwarza płyty CD i MP3, moc wyj-
ściowa, 4 x 40 W, miękka klawiatura, 
wybór koloru podświetlenia, progra-
mowalne menu, cztery rodzaje 
dźwięku (Flat, Pop, Rock, Classic), 
układ wzmocnienia niskich tonów, 
dwukanałowy przedwzmacniacz 
(2 V), wyciszenie w trakcie rozmowy 
telefonicznej, gniazdo do podłączenia 
dodatkowego urządzenia Aux-In, 
zdejmowany panel.

Nr ewid. 990E0-59J08-000

Kabel podłączeniowy
Dla 990E0-59J08-000 w celu podłą-
czenia dodatkowego urządzenia 
typu odtwarzacz MP3 lub iPod 
(brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-59J08-001

Zestaw głośników (2 sztuki)
Do zamontowania w przednich bądź 
tylnych drzwiach, dwustożkowe, 65 W, 
zakres częstotliwości 80–17500 Hz, 
w komplecie z ekranem akustycznym

Nr ewid. 990E0-79J38-000

 Wielopłytowy odtwarzacz 
Panasonic CD
6-płytowy odtwarzacz CD, kompatybilny 
z zestawem audio dostępnym w ramach 
wyposażenia standardowego

Nr ewid. 990E0-62J77-000

Zestaw elementów mocujących
Do montażu wielopłytowego odtwarza-
cza Panasonic CD (brak zdjęcia)

Nr ewid. 990E0-65J69-000



Do kolekcji

Koszula Polo
Z krótkim rękawem,
z wyhaftowanym 
Logo Suzuki SX4

Nr ewid. 990F0-POLSX-___ 1

Koszula Polo
Z długim rękawem,
z wyhaftowanym 
Logo Suzuki SX4

Nr ewid. 990F0-SWESX-___ 1



 Czapka z daszkiem (Baseball)
Z wyhaftowanym Logo Suzuki SX4

Nr ewid. 990F0-CAPSX-000

 Nowy Suzuki SX4 wzbudza zachwyt i pożądanie. Jesteśmy przekonani, że nasi Klienci 
zechcą podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami właśnie w taki sposób: poprzez 
modny ubiór z logo SX4 oraz gustowne drobiazgi.

Nasza oferta odzieży i dodatków z logo SX4 skierowana jest do osób doceniających 
sportowe walory SX4 i prowadzących sportowy tryb życia. Posiada jeszcze inne zalety 
charakterystyczne dla SX4: modne, atrakcyjne wzornictwo i najwyższej klasy jakość. 
Dla Ciebie!

Kurtka uniwersalna
Można ją zakładać 
na bluzę nr ewid. 990F0-FLESX-___ 1

Nr ewid. 990F0-JACSX-___ 1

 Breloczek do kluczy
Z wizerunkiem SX4

Nr ewid. 990F0-99SX4-000

Miniaturowy model Suzuki SX4
W skali 1:87 (HO), kolor czerwony 
Sunlight Copper Metallic

Nr ewid. 990E0-79J45-000

 Bluza SX4
Z odpinanymi rękawami, można ją zakładać pod kurtkę 
uniwersalną nr ewid. 990F0-JACSX-___1 jako podpinkę
Nr ewid. 990F0-FLESX-___ 1

 1 Dostępne rozmiary od S do XXL.



Twój Partner Suzuki

Suzuki poleca:

Oryginalne akcesoria Suzuki – Suzuki Genuine Accessories 
– zostały zaprojektowane specjalnie dla samochodów Suzuki, 
co oznacza, że podlegają takim samym wymaganiom kontroli 
jakości jak samochody tej marki. Poddane zostały testom 
jakościowym i funkcjonalnym, opracowanym przez Suzuki. 
Otrzymały wyczerpujące instrukcje użytkowe i czytelny opis 
montażu. Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może 
mieć negatywny wpływ na parametry pojazdu, obniżając w 
pewnych sytuacjach bezpieczeństwo jazdy. Suzuki nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z 
akcesoriów innych niż Suzuki Genuine Accessories.

Z chwilą publikacji niniejszej broszury tracą ważność wszystkie 
dotychczasowe informacje i ustalenia. Niektóre ilustracje 
zamieszczone w tej publikacji przedstawiają wyposażenie 
specjalne. 

Dane przedstawione w tej publikacji mają charakter informacyjny 
i nie powinny być traktowane jako wiążące. Zastrzega się 
możliwość wystąpienia różnic i odstępstw w stosunku do 
istniejących rozwiązań. 
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