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Life and 
style.
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Styl 
życia.

Pola Elizejskie w Paryżu, Plac Navona w Rzymie lub uliczne kawiarenki w Bar-
celonie – każdy z nas ma swoje ulubione miejsce. Może nim być również fotel 
kierowcy nowego Suzuki SX4 S-CROSS. Pionierskiego auta segmentu crosso-
ver, łączącego wzornictwo i rozwiązania techniczne w sposób zapewniający 
elegancję podróżowania na najwyższym światowym poziomie. Funkcjonal-
ność i rozrywka. Komfort i bezpieczeństwo. Moc i przestrzeń. Akcesoria, które 
są praktyczne, a zarazem estetyczne – podwyższają nie tylko wartość użytko-
wą auta, ale również wzbogacają jego stylistykę. 

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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These accessories are true design highlights.
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Nadwozie
Akcesoria, które podkreślają  
wygląd Twojego auta.

Nowy SX4 S-CROSS oferuje funkcjonalność w atrakcyjnym i komfortowym wyda-
niu. Funkcjonalność, która na każdego rodzaju drodze pełni rolę dominującą. Nie-
zależnie od rozwiązań technicznych, auto wyróżnia się bogatym wyposażeniem 
dodatkowym. Przykładem mogą być wysokiej jakości elementy chromowane, na-
dające charakter nie tylko samym reflektorom, ale również całemu pojazdowi.

1 |  Ramki ozdobne reflektorów 
 przeciwmgielnych1

 chromowane, 2 sztuki

 Nr ewid. 990E0-61M10-000

2 | Kpl. reflektorów przeciwmgielnych
 w komplecie reflektory, ramki  

i wiązki instalacyjne 

 zestaw GL
 Nr ewid. 990E0-61M51-000

 zestaw GA
 Nr ewid. 990E0-61M52-000

3 | Osłony naroży zderzaka przedniego
 chromowane,  2 sztuki

 Nr ewid. 990E0-61M06-CFR

4 | Osłony naroży zderzaka tylnego 
chromowane,  2 sztuki

 Nr ewid. 990E0-61M06-CRR

1Do stosowania wyłącznie z reflektorami przeciwmgielnymi.
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5 |  Listwy boczne
 chromowane, komplet na lewą i prawą 

stronę
 Nr ewid. 990E0-61M08-CSM

 chromowane, komplet na lewą i prawą 
stronę, z logo „SX4”

 Nr ewid. 990E0-61M07-SIL (srebrny)

 Nr ewid. 990E0-61M07-BLA (czarny)

 Nr ewid. 990E0-61M07-WHI (biały)

 chromowane, komplet na lewą i prawą 
stronę, z logo „SX4 S-CROSS”

 Nr ewid. 990E0-61M07-SCR (srebrny)

 Nr ewid. 990E0-61M07-BCR (czarny)

 Nr ewid. 990E0-61M07-WCR (biały)

6 |  Osłony klamek 
 chromowane, komplet na klamki  

czterech drzwi, tylko do wersji  
z systemem elektronicznego kluczyka

 Nr ewid. 990E0-61M44-000

7 |  Osłony klamek 
 chromowane, komplet na klamki 

czterech drzwi, do wersji bez systemu 
elektronicznego kluczyka (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-61M45-000

8 |  Listwa drzwi bagażnika
 chromowana
 Nr ewid. 990E0-61M09-000

9 |  Zestaw chromowanych elementów ozdobnych 
komplet na całe auto, zawierający chromowane 
osłony naroży zderzaków, chromowane listwy 
boczne oraz chromowaną listwę drzwi bagażnika 
(ilustr. 3, 4, 5 i 8)

 Nr ewid. 990E0-61M06-PAC

Nadwozie
10 |  Spoilery progowe
 srebrne, komplet na lewą i prawą 

stronę
 Nr ewid. 990E0-61M03-000

11 |  Listwa drzwi bagażnika
 wykończenie w stylu  

szczotkowanego aluminium
 Nr ewid. 990E0-61M22-000

12 |  Tylny spoiler dachowy
 powierzchnia zagruntowana, moż-

liwość polakierowania w kolorze 
nadwozia

 Nr ewid. 990E0-61M05-000
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Nadwozie
Jaki byłby pożytek z najbardziej wystrzałowego ubrania, jeśli zabrakłoby do niego 
odpowiednich butów? Stylowy SX4 S-CROSS może być wyposażony w eleganckie 
aluminiowe felgi kół – srebrne, czarne lub z wykończeniem w polerowanej czerni. 
Takie, które nadadzą szyku gdy wyjedziesz na miasto. Takie, które zawsze będą 
pokazywały Ciebie i Twoje auto z jak najlepszej strony. Gdyby tylko auto miało 
jeszcze więcej kół...

13 |  Obręcz koła ze stopu 
lekkiego „Fuji” 6J x 16”

 do opon 205/60 R16, 
w komplecie osłona piasty 
z  logo Suzuki, homologacja  
ECE-R 124

 srebrna
 Nr ewid. 990E0-61M70-000

 czarna z połyskiem
 Nr ewid. 990E0-61M71-000

 czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-61M73-000
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Nadwozie
14 |  Obręcz koła ze stopu lekkiego „Misti” 

6,5 J x 17”
 do opon 205/50 R17, w komplecie  

osłona piasty z logo Suzuki, homologa-
cja ECE-R 124

 srebrna
 Nr ewid. 990E0-61M75-000

 czarna matowa
 Nr ewid. 990E0-61M76-00

 czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-61M78-000

15 |  Zestaw do monitorowania 
ciśnienia w ogumieniu 
(TPMS)2

 układ monitorujący ciśnienie 
w ogumieniu, w komplecie 
czujniki z nakrętkami

 Nr ewid. 990E0-61M00TPMS

16 |  Osłony nakrętek mocujących 
obręcz koła

 czarne, 5 sztuk – komplet na 
jedno koło

 Nr ewid. 990E0-61M70-COV

17 |  Nakrętki antykradzieżowe  
„Sicustar”

 4 sztuki, z atestem Thatcham

 Nr ewid. 990E0-59J46-000

18 | Nakrętki antykradzieżowe 
„Sicurit”

 4 sztuki (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-59J48-000

2  Zestaw do monitorowania ciśnienia (TPMS), może 
być używany wyłącznie z felgami akcesoryjnymi
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Oryginalne akcesoria  
– gwarantowana jakość.
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Wnętrze
Dopracowane w najmniejszych szczegółach

Wyposażyłeś swoje mieszkanie zgodnie z własnymi upodobaniami i potrzebami. Teraz 
przyszła kolej na Twoje auto. Koło kierownicy i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą,  
aluminiowe lub sportowe pedały czy osłony przeciwsłoneczne – nasze ekskluzywne  
akcesoria sprawią, że wnętrze stanie się w pełni komfortową strefą, przyjazną oazą na 
czterech kołach pośrodku asfaltowej pustyni. Zmiana biegów i „wciskanie gazu” nigdy 
jeszcze nie były tak ekscytującym przeżyciem.

1 |  Sportowe koło kierownicy
 czarne, ze srebrnym szwem

 Nr ewid. 990E0-61M91-000

2 |  Gałka dźwigni zmiany biegów
 ze srebrnym szwem

 do wersji 5-biegowej
 Nr ewid. 990E0-61M36-000

 do wersji 6-biegowej
 Nr ewid. 990E0-61M37-000

3 |  Sportowe nakładki pedałów
 aluminiowe, do wersji z kierownicą 

po lewej stronie

 do wersji z manualną skrzynią 
biegów (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-61M93-000

 do wersji z automatyczną skrzy-
nią biegów

 Nr ewid. 990E0-61M93-001
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4 |  Decor trim 
brushed optic, refines the  
already elegant look of your  
centre console 

  for 2-DIN head units 
Part No. 990E0-61M69-000 

  for serial radio 
Part No. 990E0-61M68-000 

5 |  Speaker decor set  
silver finish, four-piece set

 Part No. 990E0-61M67-000
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Wnętrze

5 |  Zestaw stylizacyjny 
głośników

 wykończenie srebrne,  
4 elementy

 Nr ewid. 990E0-61M67-000

4 |  Ramka ozdobna
 szczotkowana powierzchnia, 

nadaje jeszcze bardziej elegancki 
wygląd środkowej konsoli

 do paneli 2-DIN
 Nr ewid. 990E0-61M69-000

 do fabrycznego radia
 Nr ewid. 990E0-61M68-000

6 |  Wieszak na ubrania
 mocowany do zagłówka 

przedniego fotela, jedna sztuka

 Nr ewid. 990E0-79J89-000

7 |  Osłony przeciwsłoneczne
 czarne, 5 sztuk

 Nr ewid. 990E0-61M20-000

8 |  Zestaw dla palących
 składa się z zapalniczki i popielniczki

 Nr ewid. 990E0-61M00-LIG

9 |  Popielniczka
 czarna

 Nr ewid. 89810-86G10-5PK

10 |  Chłodziarka
 pojemność 15l, podłączana do gniazda 12V
 Nr ewid. 990E0-64J30-000

11 |  Chłodziarka
 pojemność 21l, podłączana do gniazda 12V, 

możliwość mocowania w systemie ISOFIX®

 Nr ewid. 990E0-64J23-000
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Wnętrze
Pragniesz wyrazić swój indywidualizm? Nic łatwiejszego, jeśli ma się do dys-
pozycji wszechstronne wyposażenie bagażowe Suzuki, obejmujące torbę na 
kółkach z rączką, torbę termoizolacyjną i składaną torbę bagażową. Akceso-
ria te mogą być stosowane oddzielnie, jak również doskonale sprawdzą się 
w dowolnej konfiguracji. Stworzone, by utrzymać niezbędny porządek w Twoim 
pojeździe i w Twoim życiu.

12 |  Składana torba bagażowa
 czarna, z logo Suzuki, 

dno z czterema stopkami 
przeciwpoślizgowymi, regulowane 
paski zapewniające łatwe 
i bezpieczne mocowanie 
w bagażniku, podwójnie składana, 
przybliżone wymiary (po 
całkowitym rozłożeniu): W 300 
mm / S 640 mm / G 360 mm

 Nr ewid. 990F0-MLFB1-000

13 |  Torba termoizolacyjna
 czarna, z logo Suzuki, regulowane 

paski zapewniające łatwe 
i bezpieczne mocowanie 
w bagażniku, mieści się w jednej 
z dwóch kieszeni składanej torby 
bagażowej, przybliżone wymiary: 
W 380 mm / S 320 mm / G 210 mm

 Nr ewid. 990F0-MLTB1-000

14 |  Torba na kółkach
 czarna, z logo Suzuki, wyposażona w cichobieżne 

kółka, wysuwaną rączkę, regulowane paski 
zapewniające łatwe i bezpieczne mocowanie 
w bagażniku, mieści się w bagażniku w pozycji 
pionowej, możliwość wydłużenia o ok. 20 cm, 
przybliżone wymiary: W 420 mm / S 340 mm /  
G 200 mm (wysokość po wydłużeniu: 620 mm)

 Nr ewid. 990F0-MLRB1-000

W = wysokość; S = szerokość; G = głębokość
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3 Tylko w  połączeniu z  platformą FAIR (Nr ewid. 990E0-68L01-000)20 21

Wnętrze
Bezpieczne przewożenie małych pasażerów

Przywiązujemy uwagę do najdrobniejszych detali – nie wyłączając potrzeb naszych naj-
mniejszych pasażerów. Pragniemy, aby zawsze podróżowali bezpiecznie i wygodnie, dla-
tego też oferujemy szereg fotelików dziecięcych, które łączą w sobie obie te cechy.  
I dodatkowo świetnie się prezentują. Zaprojektowane tak, by nasze pociechy miały do-
skonałe miejsce siedzące.

16 |  Fotelik dziecięcy „Kidfix”
 Przeznaczony do bezpiecznego 

przewożenia dzieci w grupie wiekowej 
2 i 3, o masie ciała od ok. 15 do 36kg. 
Spełnia wymogi aktualnej normy ECE 
R44/04, zapewniając optymalną ochronę 
przed uderzeniami bocznymi. Doskonałe 
mocowanie pasem trzypunktowym oraz 
dodatkowym w gniazdach typu ISOFIX 
zapewnia maksymalną stabilność  
i bezpieczeństwo. Wysokość zagłówka 
jest regulowana w zakresie 11 pozycji, 
a oparcie ma możliwość ustawienia 
odpowiednio do kąta pochylenia oparcia 
fotela samochodu. Regulacja oparcia 
odbywa się za pomocą dźwigni dostępnej 
przez otwór w pokryciu siedziska. 
Pokrycie jest zdejmowane i nadaje się do 
prania.

 Nr ewid. 990E0-59J25-001

17 |  Fotelik dziecięcy „Duo Plus”
 Grupa 1, dla dzieci o masie ciała od 9 do 

18kg lub w wieku od około 8 miesięcy do 
4 lat. Atestowany i zgodny z wymogami 
normy ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń 
zabezpieczających dla dzieci w samochodzie. 
Mocowany 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 ISOFIX, za pomocą 
3-punktowych pasów bezpieczeństwa.

 Nr ewid. 990E0-59J56-000

 Fotelik dziecięcy FAIR
 Zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przewożenia dzieci o masie ciała do 18kg  

i odpowiednio w wieku od 0 do 4 lat. Spełnia wymogi normy ECE R44/04. W połączeniu  
z platformą FAIR fotelik można montować na tylnych siedzeniach w różnych modelach aut. 
Platformę FAIR należy zamawiać oddzielnie.

18 |  Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy północnej3
 dla krajów: S, FIN, DK, EST, LV, LT
 Nr ewid. 990E0-68L01-003

19 |  Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy wschodniej3
 dla krajów: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY
 Nr ewid. 990E0-68L01-001

20 |  Fotelik dziecięcy FAIR – dla krajów Europy środkowej3
 dla krajów: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY
 Nr ewid. 990E0-68L01-002

21 |  Platforma FAIR
 Umożliwia montaż fotelika FAIR w gniazdach systemu ISOFIX. System wykorzystujący platformę 

FAIR nadaje się do przewożenia dzieci w wieku do 4 lat i o masie ciała nie większej niż 
18kg. Platforma FAIR jest zgodna z normą ECE R44/04. Dostępne są 4 warianty mocowania, 
różniące się wymiarami, zapewniające możliwość montażu fotelika w większości samochodów 
występujących na rynku (A-B-C-D).

 Nr ewid. 990E0-68L01-000

15 |  Fotelik dziecięcy „Baby Safe Plus”
 Fotelik dla dzieci w grupie 0+, niemowląt  

o masie ciała do 13 kg i wieku  
12-15 miesięcy. Atestowany i zgodny  
z wymogami normy ECE R 44/04 dotyczącej 
urządzeń zabezpieczających dla dzieci  
w samochodzie. Wyposażony jest  
w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa  
z regulowaną wysokością mocowania oraz 
zagłówek z regulacją wysokości; głębokie, 
miękko wyściełane ścianki boczne 
zapewniają optymalną ochronę przed 
skutkami uderzeń bocznych. Fotelik jest 
kompatybilny z podstawą Baby SAFE ISOFIX 
Base i Baby Safe Belted Base,  
a także z wózkami spacerowymi BRITAX; 
kabłąk może być ustawiany jedną ręką 
w 3 położeniach, pokrowiec można 
szybko zdejmować – nadaje się do 
prania; dodatkowy komfort zapewniają 
nakładki w części piersiowej. Fotelika 
nie wolno montować na przednim fotelu 
auta wyposażonego w czołowe poduszki 
powietrzne, lub poduszka czołowa 
pasażera musi zostać wyłączona w sposób 
zgodny z instrukcją obsługi pojazdu.

 Nr ewid. 990E0-59J37-000
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22 |  Naklejki zabezpieczające progi
 chronią przed zarysowaniem,  

4 sztuki

 czarne
 Nr ewid. 990E0-61M30-001

 przezroczyste (brak ilustr.)
 Nr ewid. 990E0-61M30-002

23 |  Nakładki osłonowe progów
 dwukolorowe czarno-srebrne,  

4 sztuki 

 z logo SX4 S-CROSS
 Nr ewid. 990E0-61M30-010

 z logo „SX4”
 Nr ewid. 990E0-61M30-000

24 |  Nakładki osłonowe na progi
 aluminiowe, ze znakiem „S”, 
 4 sztuki

 Nr ewid. 990E0-61M60-000

Wnętrze

25 |  Komplet dywaników „ECO”
 Antracytowe, z wykładziny tekstylnej,  

4 sztuki, do wersji z kierownicą po lewej 
stronie, z manualną lub automatyczną  
skrzynią biegów

 z logo SX4 S-CROSS
 Nr ewid. 990E0-61M38-010

 z logo SX4 (brak ilustracji)
 Nr ewid. 990E0-61M38-000

26 |  Komplet dywaników „DLX”  
z logo SX4 S-CROSS

 welurowe, antracytowe, 4 sztuki, do wersji 
z mechaniczną lub automatyczną skrzynią 
biegów 

 do wersji z kierownicą po lewej stronie
 Nr ewid. 990E0-61M39-010

 do wersji z kierownicą po prawej stronie (na 
ilustr. dywaniki do wersji z kier. po lewej str.)

 Nr ewid. 990E0-61M41-010

 Komplet dywaników „DLX” z logo SX4
 welurowe, antracytowe, 4 sztuki, do wersji  

z mechaniczną lub automatyczną skrzynią biegów

 do wersji z kierownicą po lewej stronie (brak 
ilustracji)

 Nr ewid. 990E0-61M39-000

 do wersji z kierownicą po prawej stronie (brak 
ilustracji)

 Nr ewid. 990E0-61M41-000

27 |  Dywaniki gumowe z logo SX4 
S-CROSS

 z motywem dekoracyjnym „S”,  
z podwyższoną krawędzią 
ułatwiającą utrzymanie czystości 
wykładziny podłogowej, 4 
sztuki, do wersji z manualną lub 
automatyczną skrzynią biegów

 do wersji z kierownicą po lewej 
stronie

 Nr ewid. 990E0-61M29-010

 do wersji z kierownicą po prawej 
stronie

 (na ilustr. dywaniki do wersji  
z kier. po lewej str.)

 Nr ewid. 990E0-61M50-010

 Dywaniki gumowe z logo SX4
 z motywem dekoracyjnym „S”,  

z podwyższoną krawędzią, 
ułatwiającą utrzymanie czystości 
wykładziny podłogowej, 4 
sztuki, do wersji z manualną lub 
automatyczną skrzynią biegów

 do wersji z kierownicą po lewej 
stronie (brak ilustracji)

 Nr ewid. 990E0-61M29-000

 do wersji z kierownicą po prawej 
stronie (brak ilustracji)

 Nr ewid. 990E0-61M50-000
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28 |  Głęboka wykładzina bagażnika
 w  formie kuwety, wodoszczelna, 

pomaga utrzymać bagażnik  
w czystości

 Nr ewid. 990E0-61M15-000

Wnętrze
29 |  Dywanik do bagażnika „ECO”
 z wykładziny tekstylnej, antracytowy

 z  logo SX4 S-CROSS
 Nr ewid. 990E0-61M40-010

 z  logo SX4
 Nr ewid. 990E0-61M40-000

30 |  Organizer przestrzeni bagażowej
 kuweta z przesuwnymi 

aluminiowymi przegrodami, która 
może być użytkowana powyżej 
lub poniżej osłony bagażnika SX4 
S-CROSS

 Nr ewid. 990E0-61M21-000

31 |  Siatka zabezpieczająca
 do unieruchomienia przedmiotów 

przewożonych w bagażniku SX4 
S-CROSS

 Nr ewid. 990E0-65J39-000

32 |  Pionowa siatka zabezpieczająca
 zapobiega wypadaniu 

przewożonych przedmiotów 
podczas otwierania bagażnika

 Nr ewid. 990E0-61M34-001
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 Bumper protection foil 
protects your bumper from 
scratches

  black 
Part No. 990E0-61M57-000 
 
transparent (no image) 
Part No. 990E0-61M58-000
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Wnętrze
33 |  Boczna kieszeń siatkowa dla 

pasażera
 Nr ewid. 990E0-61M34-002

34 |  Folia ochronna zderzaka 
tylnego

 zabezpiecza zderzak przed 
porysowaniem

 czarna
 Nr ewid. 990E0-61M57-000

 przezroczysta (brak ilustr.)
 Nr ewid. 990E0-61M58-000

35 |  Nakładka ochronna zderzaka 
tylnego

 zabezpiecza zderzak przed 
porysowaniem podczas 
załadunku i rozładunku 
bagażnika, czarna, ze znakiem 
„S”, wykonana z trwałego 
tworzywa termoplastycznego

 Nr ewid. 990E0-61M62-000

36 |  Nakładka ochronna na tylny 
zderzak

 zabezpiecza zderzak przed 
porysowaniem podczas 
załadunku i rozładunku 
bagażnika, aluminiowa, ze 
znakiem „S”

 Nr ewid. 990E0-61M61-000
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The bodyguards for your SX4 S-CROSS.

  

  

  

  

3 |  Bumper corner protection 
black, for front and rear bumper,  
four-piece set, can be painted  
in body colour

  Part No. 990E0-61M06-000

2

3
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Ochrona
Warto dbać o atrakcyjny wygląd swojego auta. Ochraniać je przed wiatrem i deszczem, przed za-
rysowaniem lub obiciem. Najlepszym wyborem będą przeznaczone do tego celu akcesoria, które 
już same w sobie stanowią elegancką ozdobę. Na przykład ochronne listwy boczne – najbardziej 
szykowna obstawa Twojego SX4 S-CROSS.

1 |  Listwy boczne
 czarne, z logo SX4 S-CROSS, komplet na lewą i prawą stronę, 

możliwość polakierowania w kolorze nadwozia

 logo na srebrnym tle
 Nr ewid. 990E0-61M07-SIL

 logo na czarnym tle
 Nr ewid. 990E0-61M07-BLA

 logo na białym tle
 Nr ewid. 990E0-61M07-WHI

3 |  Osłony naroży zderzaka
 czarne, na przedni i tylny 

zderzak, 4 sztuki, możliwość 
polakierowania w kolorze 
nadwozia

 Nr ewid. 990E0-61M06-000

2 | Kpl. owiewek 
 na szyby przednie, 2 sztuki
 Nr ewid. 990E0-61M24-000

 Kpl. owiewek
 na szyby tylne, 2 sztuki
 Nr ewid. 990E0-61M25-000
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7 |  Zabezpieczenie powłoki lakieru 
metodą G3 Glasscoat4

 Idealna ochrona lakieru Twojego 
samochodu – od dachu po tarcze kół.

 Zapytaj o usługę swojego dealera 
Suzuki.

 Nr ewid. 990E0-GLASC-OAT

4 |  Osłony przeciwbłotne przednie
 sztywne, powierzchnia ziarnista, możliwość 

polakierowania w kolorze nadwozia
 Nr ewid. 990E0-61M11-000

 Osłony przeciwbłotne tylne
 sztywne, możliwość polakierowania  

w kolorze nadwozia
 Nr ewid. 990E0-61M12-000

5 |  Osłony przeciwbłotne przednie 
 elastyczne, ze znakiem „S”
 Nr ewid. 990E0-61M13-000

 Osłony przeciwbłotne tylne
 elastyczne, ze znakiem „S”
 Nr ewid. 990E0-61M14-000

6 |  Pokrowiec na tylne siedzenie
 chroni tapicerkę tylnej kanapy
 Nr ewid. 990E0-79J44-000

Ochrona

4Nie stosować do tapicerki skórzanej
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12 |  Lakier zaprawkowy

 oliwkowy metaliczny (crystal lime metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZUS

 szary perłowo-metaliczny (amethyst grey pearl metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZUR

 biały (superior white)
 Nr ewid. 99000-10315-26U

 biały (cool white pearl metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZNL

 czarny perłowo-metaliczny (cosmic black pearl metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZCE

 czerwony (bright red 5)
 Nr ewid. 99000-10315-ZCF

 srebrny metaliczny (silky silver metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-Z2S

 szary metaliczny (galactic grey metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZCD

 niebieski perłowo-metaliczny (boost blue pearl metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZUM

 brązowy perłowo-metaliczny (bison brown pearl metallic)
 Nr ewid. 99000-10415-ZUC

Ochrona
8 |  System alarmowy
 O aktualną ofertę pytaj swojego 

dealera Suzuki.

9 |  Czujnik deszczu
 automatycznie kontrolujący 

pracę wycieraczek przedniej 
szyby – od idealnie dobranej pracy 
przerywanej, po pierwszy zakres 
pracy ciągłej

 Nr ewid. 990E0-65J81-000

10 |  Czujniki parkowania przednie
 O aktualną ofertę pytaj swojego 

dealera Suzuki.

11 |  Czujniki parkowania tylne
 o aktualną ofertę pytaj swojego 

dealera Suzuki.

13 |  Ładowarka do akumulatora 
12V

 z funkcją testera, pozwala 
w maksymalnym stopniu 
zachować moc akumulatora i 
wydłużyć jego żywotność

 Nr ewid. 99999-SMP4W-906

14 |  Zestaw ratunkowy
 zgodny z normą DIN 13164, 

zawiera apteczkę pierwszej 
pomocy, kamizelkę odblaskową 
oraz trójkąt ostrzegawczy

 Nr ewid. 990E0-65J79-000
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Transport
Wykorzystaj przestrzeń Twojego  
SX4 S-CROSS
Hobby często wymaga sporo miejsca. Mogą być w tym pomocne nasze przegrody bagażowe – po-
zwalające na organizację przestrzeni bagażowej odpowiednio do indywidualnych potrzeb. A gdy 
uprawiasz aktywną rekreację i potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, swój sprzęt sportowy możesz 
umieścić na dachu. Do tego celu przeznaczony jest system naszych bagażników dachowych.

1 |  Krata odgradzająca przestrzeń 
bagażową

 oddziela kabinę od bagażnika, 
stalowa, łatwa w demontażu

 Nr ewid. 990E0-61M48-000

2 |  Krata pionowa przestrzeni  
bagażowej

 dzieli bagażnik na dwie części, 
stalowa, łatwa w demontażu, 
do stosowania wyłącznie z 
kratą odgradzającą przestrzeń 
bagażową (nr ewid. 990E0-
61M48-000)

 Nr ewid. 990E0-61M48-001

7 |  Uchwyt do nart „EVEREST” 6,7
 na 6 par nart lub 4 deski 

snowboardowe, zamykany
 Maksymalne obciążenie dachu dla 

aut z relingami dachowymi: 75kg;
 Maksymalne obciążenie dachu dla 

aut bez relingów dachowych: 50kg
 Nr ewid. 99000-990YT-107

3 |  Poprzeczki bagażnika dachowego
 owalne profile aluminiowe ze 

szczeliną typu T, z zamkiem

 do aut z relingami dachowymi
 Maksymalne obciążenie dachu: 75 kg
 Nr ewid. 990E0-61M18-000

 do aut bez relingów dachowych
 Maksymalne obciążenie dachu: 50 kg
 Nr ewid. 990E0-61M33-000

4 |  Pojemnik dachowy “CERTO 460”5,7
 srebrny metaliczny, z systemem 

„Master-fit” umożliwiającym szybkie i 
wygodne  mocowanie do poprzeczek 
bagażnika dachowego, otwierany 
obustronnie, pojemność 440 l, 
wymiary 192 x 82 x 42 cm.

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
z relingami dachowymi: 75kg;

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut 
bez relingów dachowych: 50kg 

 Nr ewid. 990E0-59J43-000

5 |  Torba na poprzeczki bagażnika 
dachowego

 czarna, z dużym logo Suzuki
 Nr ewid. 990E0-79J91-000

6 |  Uchwyt do nart „McKINLEY” 6,7
 na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe, 

zamykany
 Maksymalne obciążenie dachu dla aut z 

relingami dachowymi: 75kg;
 Maksymalne obciążenie dachu dla aut bez 

relingów dachowych: 50kg
 Nr ewid. 99000-990YT-106

5 W autach z panoramicznym oknem dachowym należy dodatkowo zamówić zestaw instalacyjny (nr ewid. 990E0-59J43-001)
6 Wykluczony montaż w autach z panoramicznym oknem dachowym
7 Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego.
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Transport

7 Do stosowania wyłącznie z poprzeczkami bagażnika dachowego.

8 |  Uchwyt do roweru “GIRO AF”7

 do przewożenia kompletnego roweru, 
zamykany (na ilustr. 2 zestawy)

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut  
z relingami dachowymi: 75kg;

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut bez 
relingów dachowych: 50kg

 Nr ewid. 990E0-59J20-000

9 |  Uchwyt do roweru “GIRO SPEED”7

 do przewożenia rowerów ze 
zdemontowanym przednim kołem, 
zamykany

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut  
z relingami dachowymi: 75kg;

 Maksymalne obciążenie dachu dla aut bez 
relingów dachowych: 50kg

 Nr ewid. 990E0-59J21-000

10 |  Hak holowniczy demontowalny 8

 Do przyczep, niekompatybilny  
z platformami nośnymi. 
Maksymalne obciążenie pionowe: 
75kg. Należy zamówić osobno 
instalację elektryczną.

 Nr ewid. 990E0-61M43-000

11 |  Hak holowniczy demontowalny 8

 Do przyczep i platform nośnych 
 W przygotowaniu (brak zdjęcia)

12 |  Instalacja elektryczna
 do haka holowniczego, 

7-stykowa,  
z kierunkowskazami, do 
wersji z kierownicą po lewej 
stronie

 Nr ewid. 990E0-61M64-000

13 |  Instalacja elektryczna
 do haka holowniczego, 

13-stykowa,  
z kierunkowskazami

 do wersji z kierownicą po 
lewej stronie

 Nr ewid. 990E0-61M65-000

 do wersji z kierownicą po 
prawej stronie

 Nr ewid. 990E0-61M66-000

8 W instrukcji obsługi samochodu należy sprawdzić maksymalną masę całkowitą holowanej przyczepy.
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Nawigacja 
Multimedia i

Wskażemy Ci właściwą drogę. 

Nasze nawigacje dadzą Tobie rozrywkę oraz komunikację podczas podróży. Z nimi zawsze znajdziesz właściwą 
drogę. To pionierska technologia, która wygląda równie dobrze jak brzmi. 
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1 |  Kenwood serii DNX7230DAB
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji 
Garmin z mapą całej Europy,  zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC 
oraz DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Menu 
obsługi w języku polskim. Zdejmowany ruchomy panel 
z ekranem 7” WideVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych 
map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasm EQ. Sterowanie 
z kierownicy fabrycznej samochodu. 

Główne funkcje
Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 
Preinstalowana szczegółowa mapa  Europy z Polską Garmin 
City Navigator NT 2013). Polski lektor. Funkcja PIP obraz 
w obrazie. Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja 
Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). EcoRoute. 
Zgodność z systemem EGNOS. Komputer podróży. Garmin 
Smartphone link
Zdejmowany panel z ekranem 7'' TFT. 
Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App. 
Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu w 5 położeniach. 
Panel dotykowy.
Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 24 stacji 
(18FM/3LW/3 MW).
Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 18 stacji. 
DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW, 
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2 
Video, DivX z certyfikatem.
Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, 
AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego 
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla 
KCA-iP202V dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt.

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość 
przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności 
i przełączaniem przód/tył. Procesor dźwięku DSP z funkcjami: 
korektor graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 5V wyjścia 
(przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 RCA AV Input, 
1 RCA Video Input do kamery cofania, 1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak: 
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna (do 
1000 pozycji), rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe 
wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
zapewnia wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu 
w standardzie A2DP w głośnikach samochodu. Aha radio 
link dla telefonów z systemem Android.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX7230DAB

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

1
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2 |  Kenwood serii DNX5230BT
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji 
Garmin z mapą całej Europy, zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. 
Menu w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego. Zdejmowany panel z nieruchomym ekranem 6,1” 
WVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Sterowanie 
z kierownicy fabrycznej samochodu. 

Główne funkcje
Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 
Preinstalowana szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin 
City Navigator NT 2013. Polski lektor. Funkcja przełączania 
ekranów – pierwszoplanowy/drugoplanowy. Funkcja PIP obraz 
w obrazie. Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja 
Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). EcoRoute. 
Zgodność z systemem EGNOS. Komputer podróży. Garmin 
Smartphone link.
Zdejmowany nieruchomy panel z ekranem.
Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App. 
Sterowanie ekran dotykowym lub z panela z klawiszami 
i gałką sterowania dźwiękiem.
Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 24 stacji 
(18FM/3LW/3 MW).
DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, CD-R/RW, 
Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, WMA, AAC, MPEG1/2 
Video, DivX z certyfikatem.
Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, 
AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego 
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla 
KCA-iP202 dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt. Wejście Aux/AV na panelu czołowym.

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. 3 pasmowy 
Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne źródło 
z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 2V 
wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 wyjście RCA AV, 1 wejścia 
RCA AV na panelu czołowym, 1 wejście RCA Video do kamery 
cofania, 1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak: 
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, 
rozmowy wychodzące i przychodzące. Ponadto zapewnia 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii.
ozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie 
A2DP w głośnikach samochodu. Aha radio link dla telefonów 
z systemem Android.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX5230BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

2
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3 |  Kenwood serii DNX4230BT
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji 
Garmin z mapą całej Europy,  zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC.
Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą 
ekranu dotykowego. Nieruchomy ekranem 6,1” VGA TFT.  
Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 

Główne funkcje
Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. 
Preinstalowana szczegółowa mapa  Europy z Polską Garmin 
City Navigator NT 2013. Polski lektor. Funkcja przełączania 
ekranów – pierwszoplanowy/drugoplanowy. Funkcja PIP obraz 
w obrazie. Asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc 
(ręczny i automatyczny). EcoRoute. Zgodność z systemem 
EGNOS. Komputer podróży. Garmin Smartphone link. Slot kart 
SD dla dodatkowych map.
Obsługa źródeł: DVD/Video/Nawigacja/USB/iPod/App. 
Sterowanie ekran dotykowym lub klawiszami i gałką 
sterowania dźwiękiem.
Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 
24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, 
CD-R/RW, Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, 
WMA, AAC, MPEG1/2 Video, DivX z certyfikatem.
Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, 
AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, pokazu slajdów JPEG.
Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego 
sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla 
KCA-iP202 dostępnego 
w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, wideo 
i okładek płyt. 

 

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 
3 pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne 
źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 2V 
wyjścia (przód, tył, subwoofer), 
1 wyjście RCA AV, 1 wejście RCA AV, 1 wejście Video 
do kamery cofania, 1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego np jak: 
automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, 
rozmowy wychodzące i przychodzące.
Profil A2DP, Obsługa głosowa. Ponadto zapewnia 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii.

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX4230BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2DIN: Part No. 73821-61M00-5PK (1x)
Zestaw śrub montażowych: Part No. 03541-0516A-000 (4x)

3
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1 |  NUVI 3490LMT 
nawigacja przenośna z panoramicznym wielodotykowym ekranem 4.3” wykonanym ze szkła. 
Ma tylko 8,95 mm grubości. Waży 113,4 grama. Fabrycznie zainstalowane mapy 45 krajów 
Europy z bezterminową  aktualizacją. Komputer pokładowy. Menu i komunikaty głosowe 
w języku polskim. Bezprzewodowa technologia Bluetooth® - umożliwia wykonywanie 
i odbieranie połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS bez użycia rąk lub podpięcie 
modułu ecoRoute HD. RDS/TMC – Odbiornik komunikatów drogowych z dożywotnią 
subskrypcją informacji o utrudnieniach drogowych (działa w Europie i Polsce). Funkcja Gdzie 
jestem?, nawigacja do zdjęć, ecoRoute™ - obliczanie trasy najefektywniejszej pod względem 
zużycia paliwa. Zaawansowane planowanie trasy przez wiele punktów. Opcja nawigacji 
pieszej, Dodatkowe funkcje: przelicznik jednostek miar i walut, kalkulator, budzik, funkcja 
czas na świecie, przewodnik językowy, odtwarzacz książek audio.

 Part No. SMP-PD-010-00009-02   

Akcesoria Kenwood

Nawigacja Garmin

4

6 7

2

5

4 |  Kenwood KCA-IP202 
Adapter umożliwiający bezpośrednie 
sterowanie iPod*, iPhone* (audio, video) do 
modeli DNX4210BT, DNX5210BT, DNX7210BT 
i DNX9210BT. 

 Part No. SMP-PD-KIP202

5 |  Kenwood  CMOS-310 
Wysokiej klasy kamera cofania z możliwością 
zmiany widoku (w serii DNX72… , DNX92…)

 Part No. SMP-PD-KCMOS310

2 |  Uchwyt do nawigacji przenośnych  
Zestaw montażowy zastępujący 
przyssawkę do szyby i przewód zasilania 
z gniazda akcesoryjnego. Kompatybilny 
z wszystkimi nawigacjami przenośnymi 
Garmin z oferty SMP.

Umieszczenie na lewym słupku pojazdu 
zapewnia wygodę i bezpieczeństwo 
użytkowania nawigacji.

Part No. SMP-PD-010-11271-03

6 |  SRC-01
Kamera cofania z IR  SRC01 
(umożliwia uzyskanie obrazu 
z tyłu pojazdu również w nocy)

 Part No. SMP-PD-SRC01

7 |  Monitor podsufitowy 
Monitor z ekranem TFT LCD 10”. 
2 wejścia RCA AV. Pilot IR w komplecie

 Part No. SMP-PD-MONITOR

* tabela kompatybilności 
 http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/index.php?lang=english
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*1 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*2 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer 

3 |  Nuvi 3597LMT
Seria Prestige - najlepsza nawigacja Garmin
n Działający w dwóch położeniach, 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z funkcją zoomu przez rozciąganie
n Szczegółowe mapy 45 krajów Europy z bezpłatną, bezterminową¹ subskrypcją aktualizacji
n Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice 
n Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów o utrudnieniach drogowych 
n Bluetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link 

Part No. SMP-PD-GAR3597

Nuvi 3597LMT, Nuvi 2497LMT, Nuvi 2597LMT

Wyraźny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
Urządzenie nüvi 3597LMT ma 5-calowy „szklany” wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i wytrzymałości z funkcją zoomu przez 
rozciąganie, dzięki czemu można dokładnie przyjrzeć się wszelkim informacjom wyświetlanym na ekranie. Ekran działa w dwóch 
położeniach, zatem można ustawić go poziomo lub pionowo, a obraz automatycznie dostosuje się do wybranego położenia. 
Urządzenia serii Advanced 2497LMT i 2597LMT posiadają jasne ekrany TFT działające w dwóch położeniach.

Szczegółowe mapy z bezpłatnymi aktualizacjami
Urządzenia mają fabrycznie załadowane szczegółowe mapy 45 krajów Europy. Dzięki bezpłatnym i bezterminowym¹ aktualizacjom map 
twoje trasy na pewno będą uwzględniały najbardziej aktualne mapy, punkty szczególne oraz dane nawigacyjne. Nowe mapy 
są dostępne do pobrania bez żadnych opłat do 4 razy w roku przez cały okres użytkowania urządzenia.

Technologia Garmin Real Directions™ z funkcją Garmin Real Voice™
Urządzenia zapewniają nowy wymiar „szczegółowych, wymawianych wskazówek” dzięki funkcji Garmin Real Directions, czyli łatwym 
w zrozumieniu wskazówkom dojazdu, które prowadzą niczym przyjaciel, wykorzystując rozpoznawalne punkty orientacyjne, budynki 
i sygnalizację świetlną. Koniec ze stresem podczas prób odczytania nazw ulic. Garmin Real Voice jest zaawansowaną technologią 
generowania mowy, która brzmi bardziej naturalnie i przyjemnie. Garmin Real Directions i Garmin Real Voice są funkcjami, które są 
dostępne wyłącznie w naszych urządzeniach nawigacyjnych GPS.

Garmin Traffic
Urządzenia są wyposażone w nową usługę komunikatów drogowych firmy Garmin, która pomaga spędzić więcej czasu w ruchu. Alerty 
o utrudnieniach drogowych są wyświetlane obok mapy, a raporty o ruchu drogowym są też wymawiane. Usługa komunikatów 
drogowych Garmin Traffic może też podać szczegółowe informacje na temat danej sytuacji, np. szacowany czas opóźnienia oraz 
informacje o możliwych objazdach. Może nawet potwierdzić, czy jedziesz najszybszą trasą. Bezterminowa subskrypcja komunikatów 
drogowych² uprawnia do otrzymywania w urządzeniu informacji o ruchu drogowym przez cały okres użytkowania urządzenia.

4 |  Nuvi 2497LMT

5 |  Nuvi 2597LMT
Seria Advanced to kompletne rozwiązanie oferujące zaawansowane funkcje 
nawigacji oraz cenne narzędzia umożliwiające bezpieczniejsze, szybsze 
i bezstresowe podróżowanie. Modele są dostępne w sieci SMP w dwu 
rozmiarach 4,3” i 5” i oferują określone mapy, komunikaty drogowe 
oraz inne funkcje.

n Szczegółowe mapy Europy z bezpłatną, bezterminową¹ 
   subskrypcją aktualizacji
n Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice
n Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów o utrudnieniach drogowych
n Bluetooth – zestaw głośnomówiący i zgodność z aplikacją Smartphone Link

Nuvi 2497LMT wyświetlacz o przekątnej 4,3"
Part No. SMP-PD-GAR2497

Nuvi 2597LMT wyświetlacz o przekątnej 5"
Part No. SMP-PD-GAR2597
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44 45

PM 85

PM 25/26

PM 165

PM 135

PM 55-8

AM 0258
na Tył pojazdu

AM 0256

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wyświetlacz LED z wbudowanym  
buzzerem, montowany do podsufitki.
PM 25 (na tył). Nr kat.: SMP-PD-LOGIC2.
PM 26 (na przód). Nr kat.: SMP-PD-LOGIC6.

Czteropunktowy czujnik parkowania  
z sygnalizacją dźwiękową (buzzer).
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC1.

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wskazanie odległości od przeszkody 
z dokładnością do 0,1 m. Wyświetlacz LED 
z buzzerem, montowany do podsufitki lub 
na desce rozdzielczej. Błyskawiczny mon-
taż wyświetlacza za pomocą blaszanych 
klipsów. Nr kat.: SMP-PD-LOGIC3.

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. 
Wskazanie umiejscowienia przeszkód 
i odległości z dokładnością do 0,01m.
Wyświetlacz LCD z wbudowanym buzze-
rem, montowany na desce rozdzielczej.
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC4.

Ośmiopunktowy (przód i tył). Sygnalizacja 
dźwiękowa i wizualna. Wskazanie umiej-
scowienia przeszkód i odległości z dokład-
nością do 0,01m. Wyświetlacz LCD z buz-
zerem, montowany na desce rozdzielczej. 
Nr kat.: SMP-PD-LOGIC5.

Czujniki 
parkowania
LoGIC pM
   
Uniwersalne czujniki 
parkowania montowane 
w zderzaku samochodu. 
Mogą być lakierowane 
pod kolor nadwozia.

Czujniki parkowania 
CoBRa park Master
   
Uniwersalne, czterogłowicowe czujniki 
parkowania z sygnalizacją dźwiękową, 
montowane w zderzaku. Możliwość 
lakierowania w kolorze nadwozia.

4

czujniki

4

czujniki

4

czujniki

4

czujniki

8

czujników

Nr kat.: 
SMP-PD-C13

Nr kat.: 
SMP-PD-C12 na pRzód pojazdu

MKi 9200

MKi 9100

CK 3100

CK 3000

NOVERO
TheTalkyOne

PaRROT

Przedstawiamy Państwu ofertę 
akcesoriów samochodowych 
LOGIC, stanowiących doskonałe 
uzupełnienie aut nie wyposa-
żonych fabrycznie w niektóre 
udogodnienia.

Uniwersalny zestaw głośnomówiący. Mały system konfe-
rencyjny w biurze. Przenośny, łatwy do mocowania w aucie 
TheTalkyOne potrafi jednocześnie obsłużyć 2 urządzenia 
Bluetooth: 2 telefony, telefon i odtwarzacz muzyki.  
Jest zgodny z iPhone. Nr kat.: SMP-PD-NOV1BT.

Akcesoria LOGIC współpracują  
z fabrycznymi rozwiązaniami aut,  
jak alarmy obsługiwane oryginal-
nym pilotem. Inne pozwalają zyskać 
dodatkowe funkcje z zachowaniem 
estetyki nadwozia i wnętrza kabiny.

Zestawy głośnomówiące przeznaczone do stałego montażu w samo-
chodzie, współpracujące z telefonami dzięki bezprzewodowemu połą-
czeniu Bluetooth. Są wyposażone w technologię rozpoznawania głosu.

Zestaw z kolorowym wyświe-
tlaczem 2,4”, obsługujący 
równocześnie 2 urządzenia 
Bluetooth. Wybieranie głosowe. 
Automatyczna synchronizacja 
książki tel. Współpracuje z iPod, 
iPhone. Port USB. Czytnik kart SD.  
Nr kat.: SMP-PD-PARMKi9200.

Zestaw z wyświetlaczem OLED, ob-
sługujący równocześnie 2 urządze-
nia Bluetooth. Wybieranie głosowe. 
Automatyczna synchronizacja książ-
ki tel. Współpracuje z iPod, iPhone. 
Jest wyposażony w port USB.  
Nr kat.: SMP-PD-PARMKi9100.

Zestaw z wyświetlaczem LCD, 
połączonym z panelem sterowania. 
Wybieranie głosowe. Książka tele-
foniczna (1000 kontaktów/telefon; 
max. 5000 w systemie). 
Nr kat.: SMP-PD-PARCK3100.

Zestaw bez wyświetlacza.  
Głosowe sterowanie telefonem. 
Książka tel. (150 kontaktów/telefon; 
max. 450 w systemie).
Nr kat.: SMP-PD-PARCK3000.

MULTIPOINT

MULTIPOINT

MULTIPOINT
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Systemy alarmowe COBRA
CAN/PLIP 
AK 4626

LOGIC
ŚWIATŁA

DRL

CAN/PLIP 
AK 4627

Autoalarm sterowany pilotem 
fabrycznym Suzuki, wyposażony 
w syrenę cyfrową z własnym 
zasilaniem oraz czujniki  
ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do modeli 
z systemem „bezkluczykowym”.  
Nr kat.: SMP-PD-C34.

Autoalarm sterowany pilo-
tem fabrycznym Suzuki oraz 
dodatkowym pilotem Cobra, 
wyposażony w syrenę cyfro-
wą z własnym zasilaniem oraz 
czujniki ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany do modeli wyposa-
żonych w jeden klucz sterujący 
Suzuki. Nr kat.: SMP-PD-C36.

Uniwersalny,  
12-ledowy zestaw  
świateł do jazdy  
dziennej DRL  
LOGIC RX550.
Umożliwia montaż  
w zderzaku,  
przy dowolnej  
konfiguracji ułożenia  
punktów świetlnych.  
Może wyglądać  
jak fabryczny  
lub „tuningowy”  
dodatek.  
Oszczędza energię. 
Nr kat.:  
SMP-PD-DRL550.

LOGIC
CAN LC-5

EASY CAN
ANALOG

EASY CAN
DIGITAL

Autoalarm cyfrowy stero-
wany pilotem fabrycznym 
Suzuki, wyposażony w sy-
renę cyfrową z własnym 
zasilaniem oraz czujniki 
ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do 
modeli z systemem  
„bezkluczykowym”. 
Możliwość rozszerzenia 
o zaawansowany system 
lokalizacji GPS.  
Nr kat.: SMP-PD-M30.

Autoalarm analogowy sterowa-
ny pilotem fabrycznym Suzuki, 
wyposażony w syrenę cyfrową 
z własnym zasilaniem oraz  
czujniki ultradźwiękowe (ruchu).  
Nr kat.: SMP-PD-M29.

Autoalarm cyfrowy sterowany 
pilotem fabrycznym Suzuki, 
wyposażony w syrenę cyfro-
wą z własnym zasilaniem oraz 
czujniki ultradźwiękowe (ruchu). 
Dedykowany także do modeli 
z systemem „bezkluczykowym”. 
Nr kat.: SMP-PD-M28.

 

 

 

Systemy
alarmowe
LOGIC
Bezpiecznie zostaw swoje 
nowe Suzuki i spaceruj 
do restauracji, do kina 
i pracy ze spokojną głową! 
Alarmy LOGIC współpracu-
ją z oryginalnymi pilotami 
Suzuki. Twoje nowe klu-
czyki będą piękne, firmowe, 
takie jak powinny być!

Systemy alarmowe META-SYSTEM



48

  

 

Suzuki is more than 
 automobile.

Automobile, motorbike and marine – 
100 years of innovation. Visit our 
homepage via QR-code and learn more 
about Suzuki – way of life.
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Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjal-
nie do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają takim 
samym wymaganiom kontroli jakości, jak samochody tej mar-
ki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria Suzuki 
poddane zostały testom dopuszczającym do stosowania w sa-
mochodach tej marki. Dołączono do nich stosowne instrukcje. 
Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć 
w pewnych okolicznościach negatywny wpływ na parametry 
pojazdu i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa 
jazdy. Suzuki nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodo-
wane 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 słu-
żą jedynie celom orientacyjnym. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Ostatnia aktualizacja: październik 2013 r.

Autoryzowany dealer Suzuki

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


