
1

КАТАЛОГ  
АКСЕСУАРІВ
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Більше 
задоволення 
для тебе.
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Деякі ілюстрації в цій брошурі можуть відображати спеціальне обладнання та аксесуари.
Для отримання точної інформації про обладнання автомобіля зверніться до авторизованого дилера Suzuki.

WWW.SUZUKI.UA 

Поїхати подалі від усього, або до сусіднього міста, або просто в кафе? Завдяки SX4 будь-
яка поїздка — це задоволення та чудові враження. Та неважливо, наскільки Ви цінуєте 
Ваш автомобіль та наскільки вражає його зовнішність, ми здатні зробити більше.  
Набагато більше.



ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
Підкресліть більше граней SX4 має вражаючий та цілісний вигляд. Однак все ще залишається 

простір для вдосконалення з індивідуальною опцією «Міський стиль» 
та «Позашляховий стиль». Вони підкреслюють більше граней та 
особливостей Вашого автомобіля та чудово довершують його вигляд.

4
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1 |  ПАКЕТ «ПОЗАШЛЯХОВИЙ СТИЛЬ»
 Арт. № 99KIT-SCRFL-002

 Пакет включає:
 § нижню накладку переднього бампера 
    Арт. № 990E0-64R00-ZNC
 
 § нижню накладку заднього бампера
     Арт. № 990E0-64R10-ZNC

2 |  ПАКЕТ «МІСЬКИЙ СТИЛЬ»                                 
 Арт. № 99KIT-SCRFL-001

 Пакет включає: 
 §  спойлер даху, грунтований
  Арт. № 990E0-61M05-000
 
 §  захисні накладки порогів  

алюмінієві, з логотипом «S», 
комплект з чотирьох деталей

     Арт. № 990E0-61M60-001
 
 §  молдинг задньої кришки багажного відділення, 

колір — матовий алюміній
  Арт. № 990E0-61M22-000

2



6

ЕКСТЕР'ЄР

1 1 |  ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ ЗАДНЬОГО БАМПЕРА 
Хромоване покриття, комплект 
з двох деталей

 Арт. № 990E0-61M06-CRR 

2 |  НИЖНЯ НАКЛАДКА ПЕРЕДНЬОГО БАМПЕРА 
Срібна, фарбована

 Арт. № 990E0-64R00-ZNC

3 |  НИЖНЯ НАКЛАДКА ЗАДНЬОГО БАМПЕРА 
Срібна, фарбована

 Арт. № 990E0-64R10-ZNC

4 |  НАКЛАДКИ ПОРОГІВ 
Срібна, фарбована, комплект  
для лівої та правої сторін

 Арт. № 990E0-61M03-000

2

3

4

Функціональність важлива, однак не можна недооцінювати гарний вигляд. 
Представляємо наші аксесуари для екстер'єру. Вони підкреслять всі найкращі 
риси Вашого SX4, від переднього до заднього бампера, та нададуть йому 
дійсно ефектного вигляду, що привертає увагу. При цьому вони абсолютно 
не погіршують його функціональності та відповідають його високому рівню 
якості навіть при ретельному огляді.

Прикрашають зовнішність 
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 5 | НАКЛАДКИ РУЧОК ДВЕРЕЙ 
    Хромоване покриття, комплект для 

всіх чотирьох ручок, тільки для 
автомобілів з безключовим доступом

   Арт. № 990E0-61M44-000

 6  |  НАКЛАДКИ РУЧОК ДВЕРЕЙ 
Хромоване покриття, комплект для 
всіх чотирьох ручок, для автомобілів 
без системи безключового доступу 
(немає зображення)

   Арт. № 990E0-61M45-000

 7  |  СПОЙЛЕР ДАХУ 
Грунтований

   Арт. № 990E0-61M05-000

 8  |  БОКОВИЙ ЗАХИСНИЙ МОЛДИНГ 
Хромоване покриття, комплект  
для лівої та правої сторін

   Арт. № 990E0-61M08-CSM

 9  |  МОЛДИНГ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Хромоване покриття

   Арт. № 990E0-61M09-000

 10 |  МОЛДИНГ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Колір — матовий алюміній

   Арт. № 990E0-61M22-000

7

8

9

5

10
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11 |  ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 
«Namib» 6,5 J x 16" 
Підходять для шин 215/60 
R16. До комплекту входить  
центральний ковпачок 
з логотипом Suzuki

  колір — полірований/чорний 
  Арт. № 43210-64R60-QC8 

12 |  ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ «Gobi» 
6,5 J x 16" 
Підходять для шин 215/60 
R16. До комплекту входить  
центральний ковпачок  
з логотипом Suzuki

  колір — полірований/чорний 
  Арт. № 43210-54PR0-0SP
  колір — сріблястий 
  Арт. № 43210-54PQ0-0KS
 

11

12

ЕКСТЕР'ЄР
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13 |  ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ «Misti»  
6,5 J x 17" 
Підходять для шин 215/55 R17. 
До комплекту входить   
центральний ковпачок 
з логотипом Suzuki

  колір — сріблястий 
  Арт. № 990E0-61M75-002
  колір — матовий чорний 
  Арт. № 990E0-61M76-002
  колір — полірований/чорний 
  Арт. № 990E0-61M78-002

14 |  ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ «Mojave»  
6,5 J x 17" 
Підходить для шин 215/55 R17. 
До комплекту входить   
центральний ковпачок 
з логотипом Suzuki

  колір — полірований/чорний 
  Арт. № 43210-54PU0-0SP 
  колір — сріблястий 
  Арт. № 43210-54PS0-0KS  

14

13 13
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ЕКСТЕР'ЄР
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16 |  КОМПЛЕКТ КОВПАЧКІВ 
ДЛЯ ВЕНТИЛІВ КОЛІС 
З ЛОГОТИПОМ «S»
 Комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-19069-SET

17 |  БОЛТИ З СЕКРЕТОМ 
ДЛЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ 
«Sicustar»
Комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-59J46-000

18 |  БОЛТИ З СЕКРЕТОМ 
ДЛЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ 
«Sicurit»
Комплект з 4 шт. 
(не зображені)

 Арт. № 990E0-59J48-000

19 |  КОВПАЧКИ ДЛЯ 
КОЛІСНИХ БОЛТІВ
 Чорного кольору, 5 шт. 
в комплекті, для одного колеса

  Арт. № 990E0-61M70-COV

20 |  КОМПЛЕКТ ЛАМПОЧОК 
ПОКАЖЧИКА ПОВОРОТУ 
Комплект з 2 ламп 12 В 21 Вт  
(PY21W) з хромованим 
покриттям

 Арт. № 990E0-61M01-000

16 17

19

15

20

15 |  КОМПЛЕКТ КОЛІСНИХ КОВПАКІВ 16“
Срібного кольору, комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-54P00-27N
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ІНТЕР'ЄР
Від стильного до абсолютно практичного

SX4 точно не бракує комфорту. Але кожен має свої власні 
вподобання та ідеї щодо своєї мобільної зони комфорту. 
Який стиль подобається Вам? Розкішний, спортивний чи 
просто практичний? Оберіть той, що подобається!

1
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1 |  СПОРТИВНЕ КЕРМО 
Чорне зі срібними швами

 Арт. № 990E0-61M91-000

2 |  РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
Зі срібними швами

  для 5-ступінчастої механічної 
коробки передач 
Арт. № 990E0-61M36-000

 
  
3 |  СПОРТИВНІ НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛІ 

Алюмінієві
  для механічної коробки передач 

Арт. № 990E0-61M93-000
 
 для автоматичної коробки передач 
 (не зображені)
 Арт. № 990E0-61M93-001

2

1

3
4 | СІТКА З БОКУ ПАСАЖИРА
 Арт. № 990E0-61M34-002

5 |    КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУРЦІВ 
Включає прикурювач 
та попільничку  
Арт. № 990E0-61M00-LIG

4

5
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6 |  ДЕКОРАТИВНА НАКЛАДКА 
Її матова поверхня довершує  
і без того елегантний вигляд 
центральної консолі Вашого 
автомобіля 

   для мультимедійних пристроїв 
стандарту 2 DIN  
Арт. № 990E0-61M69-000

  для базової магнітоли 
Арт. № 990E0-61M68-000

7 |  СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ 
Чорного кольору, комплект з 5 шт.

 Арт. № 990E0-61M20-000

8 |  КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНИХ 
НАКЛАДОК ДИНАМІКІВ  
Срібна поверхня, комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-61M67-000 

8

7

6
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 9 |    КИШЕНЬКОВА ПАРАСОЛЬКА 
 Кишенькова парасолька 
з двома водостійкими 
циліндричними підставками. 
Спеціально створена для 
розташування 
у дверях автомобілів Suzuki

 Арт. № 990F0-MLMU2-000

10|    СУМКА ДЛЯ ПАРАСОЛЬКИ
Універсальна водостійка сумка 
для повнорозмірної парасольки, 
такої як 990F0-MUMB2-000 
(парасолька не входить до 
комплекту). Поліестер

 Арт. № 990F0-MLUB2-000 

11 |    ПАРАСОЛЬКА SUZUKI
Стійка до вітру, з м'якою ручкою, 
нейлон з спицями зі скловолокна 
та металічним стержнем. 
Діаметр 130 см 

 Арт. № 990F0-MUMB2-000

13 |  СКЛАДНА СУМКА ДЛЯ БАГАЖУ
З двома відділеннями, чотирма 
м'якими ручками по боках та 
оббивкою, що запобігає ковзанню. 
Розміри: висота 250 мм / ширина 
300  мм /довжина 550 мм максимум, 
максимальний об'єм приблизно 
40  літрів

 Арт. № 990F0-MLFB2-000

12 |   СУМКА SUZUKI 
Обладнана колесами, що плавно 
обертаються, та ручкою, що 
висувається. Розміри, приблизно: 
висота 420 мм / 
ширина 340 мм / глибина 200 мм 
(максимальна висота: 620 мм)
Об'єм: 21–36 літрів

 Арт. № 990F0-MLRB1-000

9 10+11

12 13

ІНТЕР'ЄР
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14 |  ДИТЯЧЕ КРІСЛО FAIR  
Його система безпеки спеціально створена для дітей від народження до 4 років  
(вагою до 18 кг). Дитяче крісло FAIR відповідає вимогам ECE R 44/04. Разом із 
платформою FAIR це крісло можна встановлювати на будь-якому з задніх сидінь. 
Платформа FAIR замовляється окремо. 

  Дитяче крісло FAIR Східна Європа 1 
  Для країн: PL, HU, CZ, SK, SI, RO, BG, GR, CY 
  Арт. № 990E0-68L01-001

   Дитяче крісло FAIR Центральна Європа 1 
Для країн: FR, BE, NL, LU, ES, PT, IT, DE, AT, IE, GB, MT 

  Арт. № 990E0-68L01-002

  Дитяче крісло FAIR Північна Європа 1 
  Для країн: SE, FI, DK, EE, LV, LT   
  Арт. № 990E0-68L01-003

15 |  ПЛАТФОРМА FAIR 
Система для кріплення крісла FAIR до точок кріплення системи ISOFIX. Система 
розрахована на дітей від народження до 4 років або вагою до 18 кг. Платформа 
FAIR відповідає вимогам ECE R 44/04. Передбачено чотири різні інтерфейси, 
розраховані на різні розміри, щоб покрити більшість сегментів автомобільного 
ринку (класи A-B-C-D).

  Арт. № 990E0-68L01-000 

1Тільки разом з платформою FAIR (Арт. № 990E0-68L01-000)

Дбаючи про безпеку дітей під час подорожі

Розробляючи наші аксесуари, ми перш за все думаємо 
про безпеку. На підтвердження цього представляємо наші 
якісні дитячі крісла Römer. Серед їх переваг можна 
виділити легкість у використанні та простоту встановлення. 
Але основна перевага полягає у тому, що вони дбають 
про безпеку Вашої малечі. Крісла можна регулювати 
завдяки багатофункціональній системі налаштувань. Тому 
коли дитина підросте, вона все одно зможе подорожувати 
у кріслі. Окрім того, крісла Römer ідеально пасують до 
інших елементів інтер‘єру Вашого автомобіля Suzuki.

14+15

ІНТЕР'ЄР
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16 |  ДИТЯЧЕ КРІСЛО «Kidfix» 
Оберігає Вашого малюка: крісло 
Kidfix для груп 2 та 3, тобто для 
дітей вагою від 15 до 36 кг.  
Відповідає поточним стандартам 
безпеки для дитячих крісел ECE 
R 44/04 та пропонує оптимальний 
захист під час бокових зіткнень. 
3-точковий ремінь безпеки 
ідеально розташовується для 
фіксації крісла, а завдяки 
кріпленням ISOFIX забезпечується 
максимальна стабільність та 
безпека. Крісло має 11 позицій 
для регулювання висоти 
підголівника, а кут нахилу спинки 
регулюється відповідно до форми 
сидіння автомобіля. Нахил спинки 
здійснюється за допомогою 
важеля, який знаходиться 
у прорізі чохла подушки дитячого 
крісла, який можна знімати 
для прання.

  Арт. № 990E0-59J25-001

17 |  ДИТЯЧЕ КРІСЛО «Duo Plus» 
Дитяче крісло групи 1 для дітей 
вагою від 9 до 18 кг або віком 
приблизно від 9 місяців до 4 років. 
Це крісло протестоване та схвалене 
згідно з поточними стандартами 
безпеки для дитячих крісел ECE R 
44/04! Закріплюється в автомобілі 
за допомогою кріплення ISOFIX, 
забезпечує оптимальний захист 
під час бокових ударів. Унікальний 
контроль нахилу вперед; крісло 
можна нахилити з вертикального 
положення назад та у положення 
для спання однією рукою. 5-точкова 
система ременів безпеки, що 
регулюється одним рухом, 
спеціальні накладки на плечові 
ремені знижують навантаження 
в області шиї та голови дитини. 
Зручний чохол з тканини знімається 
для прання. Крісло можна 
встановлювати в автомобілях без 
системи ISOFIX, використовуючи 
для фіксації 3-точковий ремінь 
безпеки автомобіля.

 Арт. № 990E0-59J56-000

18 |  ДИТЯЧЕ КРІСЛО «Baby Safe Plus» 
Дитяче крісло групи 0+, для малюків 
від народження до 12–15 місяців, 
вагою до 13 кг. Це крісло 
протестоване та схвалене згідно 
з поточними стандартами безпеки 
для дитячих крісел ECE R 44/04! 
Система 5-точкових ременів, 
підголівники та ремені регулюються 
по висоті, м'які боковини 
забезпечують оптимальний захист 
під час бокових ударів, сумісне 
з платформами Baby SAFE ISOFIX та 
Baby Safe Beltedі і коляскою BRITAX 
для подорожей, 3-позиційна ручка 
для перенесення з можливістю 
зміни позиції ручки однією рукою, 
змінне покриття для легкого прання, 
нагрудні подушечки для комфорту 
дитини. Це крісло заборонено 
встановлювати на передньому 
пасажирському сидінні, якщо воно 
оснащене фронтальною подушкою 
безпеки. За потреби подушка 
безпеки для переднього 
пасажирського сидіння може бути 
деактивована згідно з   інструкцією 
користувача.

  Арт. № 990E0-59J37-001

16 17 18
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19 |  ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ ПОРОГА 
Захищає Ваш автомобіль від 
подряпин, комплект з 4 шт.

  чорна 
  Арт. № 990E0-61M30-001
  прозора (не зображено) 
  Арт. № 990E0-61M30-002

19

ІНТЕР'ЄР
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20 |  НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 
Двокольорові, чорні зі сріблом 
з логотипом SX4, комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-61M30-000
 
21 |  НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 

Алюмінієві, з логотипом «S»,  
комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-61M60-001

22 |  КОМПЛЕКТ ВОРСОВИХ КИЛИМКІВ 
Колір «антрацит», з логотипом SX4, 
комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-61M38-000

20

21

23 |  КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ КИЛИМКІВ 
З логотипом SX4 і логотипом «S», з піднятими краями 
для  захисту підлоги від бруду, комплект з 4 шт.

   Арт. № 990E0-61M29-000
    
24 |  КОМПЛЕКТ ВЕЛЮРОВИХ КИЛИМКІВ 

Колір «антрацит», з логотипом SX4, комплект з 4 шт.
   Арт. № 990E0-61M39-000

2422 23



20
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25 |  КИЛИМ ДЛЯ БАГАЖНИКА 
ВОРСОВИЙ 
 Колір «антрацит», з логотипом SX4 

   Арт. № 990E0-61M40-000

26 |  ПІДДОН ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ  
У формі лотка, водонепроникний, для 
захисту багажного відділення від бруду

 Арт. № 990E0-61M15-000

ІНТЕР'ЄР
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27 |   ПІДДОН ДЛЯ БАГАЖУ 
З ОРГАНАЙЗЕРОМ 
Цей піддон можна розмістити під 
чи на підлогу багажного відсіку. 
До комплекту входять алюмінієві 
розділювачі, які встановлюються 
в різних положеннях

  Арт. № 990E0-61M21-000

28 |   СІТКА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Для кріплення багажу під настилом 
багажного відділення

  Арт. № 990E0-59J00-002

29 |   ВЕРТИКАЛЬНА СІТКА 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Запобігає випадінню багажу при 
відкриванні кришки багажного 
відділення.

  Арт. № 990E0-59J00-004

27

28

29
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1

Компроміси неможливі, коли йдеться про безпеку. 
Враховуючи це, ми пропонуємо безліч засобів для ще 
більшого вдосконалення високих стандартів безпеки 
Вашого автомобіля: від захисту з боків за допомогою 
датчиків системи паркування до олівця для ремонту 
дрібних пошкоджень фарби. Все для того, щоб 
захистити Ваш Suzuki та його пасажирів від будь-яких 
негараздів. За винятком заздрісних поглядів.

1 |  БОКОВИЙ ЗАХИСНИЙ МОЛДИНГ 
Чорний зі значком-логотипом 
SX4, комплект для обох сторін 
автомобіля

 срібний фон логотипа 
 Арт. № 990E0-61M07-SIL
 чорний фон логотипа 
 Арт. № 990E0-61M07-BLA
  білий фон логотипа 

Арт. № 990E0-61M07-WHI
 

З легкістю долаючи труднощі

ЗАХИСТ
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2 |  Вітровики дверей 
Для передніх та задніх вікон, 
комплект з 4 шт.

  Арт. № 99000-61M00-NLD

7 |  КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНІХ БРИЗКОВИКІВ 
Гнучкі, з логотипом «S» 

  Арт. № 990E0-61M13-000

  КОМПЛЕКТ ЗАДНІХ БРИЗКОВИКІВ 
Гнучкі, з логотипом «S» 

  Арт. № 990E0-61M14-000

6 |  КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНІХ  
БРИЗКОВИКІВ 
Жорсткі, зерниста поверхня, можуть 
бути пофарбовані в колір кузова

  Арт. № 990E0-61M11-000 

  КОМПЛЕКТ ЗАДНІХ БРИЗКОВИКІВ2 
Жорсткі, зерниста поверхня, можуть 
бути пофарбовані в колір кузова

  Арт. № 990E0-61M12-000

3 |  ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ БАМПЕРА 
Захищає бампер від подряпин

  чорна 
Арт. № 990E0-61M57-000

 прозора (не зображено) 
 Арт. № 990E0-61M58-000

4 |  ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА ЗАДНІЙ 
БАМПЕР 
Захищає бампер від подряпин 
при завантаженні та 
розвантаженні, чорна, 
з логотипом «S», вироблена зі 
стійкого термопластику

 Арт. № 990E0-61M62-000

5 |  ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА ЗАДНІЙ 
БАМПЕР 
Захищає бампер від подряпин 
при завантаженні та 
розвантаженні, алюмінієва, 
з логотипом «S» 

 Арт. № 990E0-61M61-000

3

2

76

4

5

2Несумісні з НИЖНЬОЮ НАКЛАДКОЮ ЗАДНЬОГО БАМПЕРА 990E0-64R10-ZNC
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ЗАХИСТ
10  |  ДАТЧИКИ СИСТЕМИ 

ПАРКУВАННЯ, ПЕРЕДНІ
Комплект з чотирьох датчиків, 
які можна фарбувати, звукове 
сповіщення

  Арт. № 990E0-61M56-010

11  |  ДАТЧИКИ СИСТЕМИ 
ПАРКУВАННЯ, ЗАДНІ
Комплект з чотирьох датчиків, 
які можна фарбувати, звукове 
сповіщення

   Арт. № 990E0-54P53-010

8 |  ДАТЧИК ДОЩУ
Забезпечує автоматичне керування 
склоочисниками, інтервал спрацювання 
регулюється

 Арт. № 990E0-65J81-020

9 |  ЗАХИСТ ДВИГУНА
Захист двигуна оберігає моторний відсік 
від механічних пошкоджень. Перешкоджає 
потраплянню пилу, вологи, бруду, спробам 
несанкціонованого проникнення до 
елементів електроніки автомобіля з метою 
злому

 Арт. № 990NZ-22021-SIE

8 11

10

9
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12 |  НАБІР ДЛЯ ПІДФАРБОВУВАННЯ
  Теракот перламутровий  

(Canyon Brown) 
Арт. № 99000-10415-ZQ3

  Синій перламутровий 
(Sphere Blue) 
Арт. № 99000-10415-ZQ4

  Червоний перламутровий 
(Energetic Red) 
Арт. № 99000-10415-ZQ5

  Сірий графіт металік 
(Mineral Grey 3) 
Арт. № 99000-10415-ZQ6

  Білий перламутровий металік 
(Cool White Pearl Metallic) 
Арт. № 99000-10415-ZNL

  Чорний перламутровий металік 
(Cosmic Black Pearl Metallic) 
Арт. № 99000-10415-ZCE

  Срібний металік 
(Silky Silver Metallic) 
Арт. № 99000-10415-ZCC 

  Сірий металік 
(Galactic Grey Metallic) 
Арт. № 99000-10415-ZCD

13 |  ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 
для обслуговування, зарядки 
та перевірки акумуляторів 12 В,  
оптимізує потужність та 
довговічність акумуляторних 
батарей

  Арт. № 990E0-OPTIM-CAR

14 |  АВАРІЙНИЙ КОМПЛЕКТ 

12 13 14

16 |  ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ СИДІНЬ 
Для захисту оббивки 
заднього сидіння

  Арт. № 990E0-79J44-000

17 |  КИЛИМОК ДЛЯ 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Покриває підлогу багажного 
відділення, навіть якщо задні 
сидіння складені або встановлена 
роздільна решітка, кріпиться до 
підголівників задніх сидінь

   Арт. № 990E0-61M48-003

15 |  ФІЛЬТР САЛОНУ, ЩО ЗНИЩУЄ 
НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ 
Фільтрує повітря, що потрапляє до 
салону, від пилу, пилку рослин, піску, 
мікробів, неприємних запахів та інших 
забруднень, завдяки чому повітря 
в салоні набагато чистіше, ніж у разі 
використання стандартного 
повітряного фільтра салону

  Арт. № 99000-990B7-P25

15

16 17
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ТРАНСПОРТУВАННЯ

1 |  РОЗДІЛЬНА РЕШІТКА 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Відділяє задні сидіння від 
багажного відділення, сталева, 
легко знімається

 Арт. № 990E0-61M48-000

2 |  РОЗДІЛЬНА РЕШІТКА 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ  
(поздовжня) 3 
Для розділення багажника на 
два відділення, сталева, легко 
знімається 

 Арт. № 990E0-61M48-001

3 |   КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ  
РЕШІТКИ БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
(не  зображено)

 Арт. № 990E0-54P48-002

Величезний багаж рішень SX4 ідеально підходить до Вашого різноманітного стилю життя. Але що як Ви раптом знайшли 
нові інтереси або хобі, що вимагають перевезення громіздких предметів? Ви можете запросто 
адаптувати Ваш автомобіль до нових потреб. Асортимент наших аксесуарів враховує всі 
можливі ситуації. Тож якщо у майбутньому Ви захочете перевезти велосипед, сноуборд або 
будь-який інший великий предмет за допомогою Вашого SX4 — ми маємо рішення, які 
допоможуть це зробити.

1 2
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8

4 |  ПОПЕРЕЧИНИ БАГАЖНИКА  
Алюмінієві труби з Т-подібним пазом, обладнані замками 

  для автомобілів з релінгами на даху 
максимальне навантаження на дах: 75 кг,  
власна маса поперечин: 4,4 кг  
Арт. № 990E0-61M18-000 

  для автомобілів без релінгів на даху 
максимальне навантаження на дах: 50 кг,  
власна маса поперечин: 4,6 кг  
Арт. № 990E0-61M33-000

5 |  БАГАЖНИЙ БОКС 4, 6 
Багажний бокс кольору срібний металік з системою 
кріплення «MASTER-FIT» для швидкого та зручного 
кріплення до поперечин багажника. Може відкриватися 
з обох боків, обладнаний замком  
Власна маса: 17,5 кг  
Об'єм:  440 л.  
Розміри: 192 x 82 x 42 см   
Арт. № 990E0-59J43-000

  МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО 
Т-ПОДІБНОГО ПАЗУ  
Для кріплення багажного боксу арт. № 990E0-59J43-000  
до T-подібного пазу поперечин багажника 

 Арт. № 990E0-59J43-001

4

7

6

3 Тільки разом з роздільною решіткою багажного відсіку (Арт. № 990E0-61M48-000).
4  У випадку обладнання автомобіля панорамним люком у даху, комплект для монтажу потрібно замовляти окремо  
(Арт. № 990E0-59J43-001).

5 Не сумісний з панорамним люком у даху.
6  Тільки разом з поперечинами багажника.

5 6 |  КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛИЖ «MCKINLEY» 5, 6  
Вміщує до чотирьох пар лиж, або два 
сноуборди, обладнане замками.  
Власна маса кріплення: 2,0 кг 

 Арт. № 99000-990YT-106

7 |  КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛИЖ «EVEREST» 5, 6  
Вміщує до шести пар лиж, або чотири 
сноуборди, обладнане замками.  
Власна маса кріплення: 3,0 кг   
Арт. № 99000-990YT-107

8 |  СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
І ЗБЕРІГАННЯ 
Поперечин багажника, чорна з великим 
логотипом Suzuki

 Арт. № 990E0-79J91-000
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10

 9  |  КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА «GIRO AF»6 
Для перевезення велосипеда цілком, 
одне кріплення для одного велосипеда, 
обладнане замками. Максимальне 
навантаження на дах для автомобілів 
з релінгами: 75 кг;  
для автомобілів без релінгів: 50 кг,  
власна маса кріплення: 2,9 кг 

   Арт. № 990E0-59J20-000

10 |  КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА «GIRO 
SPEED»6 
Для перевезення велосипеда зі знятим 
переднім колесом, одне кріплення для 
одного велосипеда, обладнане замками. 
Максимальне навантаження на дах для 
автомобілів з релінгами: 75 кг;  
для автомобілів без релінгів: 50 кг,  
власна маса кріплення: 2,5 кг 

   Арт. № 990E0-59J21-000

9

6Тільки разом з поперечинами багажника.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ

13 |  ФАРКОП ЗНІМНИЙ 7 
Для причепів та вантажних систем

  Арт. № 72901-54P00-000

14 |  КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 
Електропроводка фаркопа, 
7-полюсна з сигналом повороту, 
тільки для автомобілів 
з лівостороннім керуванням

  Арт. № 990E0-61M64-000

15 |  КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 
Електропроводка фаркопа, 
13-полюсна з сигналом повороту, 
тільки для автомобілів 
з лівостороннім керуванням

   Арт. № 990E0-61M65-000 

13+14+15

7  Необхідно дотримуватися рекомендації інструкції користувача автомобіля щодо максимальної маси причепа 
та вертикального навантаження на фаркоп.

11 |  ЗАДНЄ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДІВ «STRADA» 
Алюмінієве кріплення для двох 
велосипедів, встановлюється на 
фаркопі, власна маса 12,5 кг

  Арт. № 990E0-59J22-000

12 |  ДОДАТКОВЕ ЗАДНЄ КРІПЛЕННЯ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 
Для транспортування трьох 
велосипедів, тільки разом 
з кріпленням для велосипедів 
«STRADA» 
(не зображено) 

  Арт. № 990E0-59J22-001

11
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ІМІДЖЕВІ АКСЕСУАРИ 
Коли Ви не за кермом, Ви можете взяти частку Suzuki з собою, покласти в кишеню чи повісити 
на спину. Перегляньте нашу колекцію оригінальних повсякденних товарів Suzuki та купу 
різних способів виразити Вашу пристрасть до Suzuki поза дорогою. Врешті-решт немає 
нічого поганого в тому, щоб зайвий раз похвалитися своїм гарним смаком до автомобілів.

Однієї дороги недостатньо

2 |  СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА ВІД OGIO
Зберігає Ваш ноутбук в безпеці 
у відділенні з м'якою оббивкою. 
Ця сумка для ноутбука має багато 
додаткових кишень. Зручний ремінь, 
легка зручна сумка, нейлон 
з водонепроникним покриттям. 
Підходить для ноутбуків розміром 
до 15".
Висота  29 см /  ширина 38 см /
глибина 5 см  

 Арт. № 990F0-MMES1-000

3 |  ГАМАНЕЦЬ
Чорний гаманець на застібці-
змійці чорного кольору 
з вишитим спереду логотипом 
Suzuki. Нейлонова тканина 
з підкладкою. Гачок для ключів та 
внутрішній відділ на застібці-
змійці для дрібних грошей.
Висота 15 см / ширина 10,5 см /
глибина 2 см  

 Арт. № 990F0-MWAL1-000

4 |  МОДЕЛЬ АВТОМОБІЛЯ SX4 
З ІНЕРЦІЙНИМ ДВИГУНОМ
Мініатюрна машинка у масштабі 
1:43, доступна у трьох 
різних кольорах

 Синя
 Арт. № 99000-79N12-SC1 
 Червона
 Арт. № 99000-79N12-SC2 
 Срібляста
 Арт. № 99000-79N12-SC3 

1 |  РЮКЗАК
Щоденний рюкзак, функціональний 
додаток до похідного спорядження, 
багато функціональних кишень, 
утримувач для пляшки, поясний та 
нагрудний ремені, сумісний із 
системами для пиття, невеличкі 
відділи для mp3-плеєра та 
телефону, поліестер 600D.
Висота 48 см /  ширина 25 см /
глибина 15 см / Об'єм 24 літри

 Арт. № 990F0-MBAC1-000

1 2 3

4



31

АУДІО ТА НАВІГАЦІЯ
Ми звикли використовувати 
технічні пристрої у всіх сферах 
нашого життя. Новітні техноло-
гії відіграють важливу роль 
і у світі автомобілів. Компанія 
Suzuki слідкує за сучасними 
технологічними тенденціями, 
і має що Вам запропонувати.
Які вдосконалення потрібні 
саме Вам? Надсучасна аудіо-
сис тема, що налаштована на 
одну хвилю з Вами? Навігаційна 
система, що забезпечує доступ 
до додаткових онлайн-послуг? 

Інноваційні технологічні рішення

АУДІО 
ТА НАВІГАЦІЯ



www.suzuki.ua

Ваш дилер Suzuki

Оригінальні аксесуари Suzuki були спеціально 
розроблені для автомобілів Suzuki та 
відповідають тим же стандартам якості, що й сам 
автомобіль. Зверніть увагу, що лише оригінальні 
аксесуари Suzuki пройшли випробування та 
схвалені для використання в автомобілях Suzuki. 
Необхідні інструкції можна знайти у відповідних 
посібниках користувача. 
У деяких випадках встановлення та/або 
використання комплектуючих від інших 
виробників може мати негативний вплив на 
конструктивні характеристики Вашого автомобіля 
та знизити безпеку руху. Компанія Suzuki не несе 
ніякої відповідальності за пошкодження, які 
виникли внаслідок використання неоригінальних 
аксесуарів Suzuki.

Після публікації цієї брошури вся попередня 
інформація стає недійсною. Деякі ілюстрації 
в цій брошурі показують спеціальне обладнання. 

Інформація, надана у цій брошурі, не тягне 
за собою жодних зобов‘язань та надається 
виключно в ознайомчих цілях. Наявність 
помилок не виключена.
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