
КАТАЛОГ  
АКСЕСУАРІВ





МЕЙНСТРИМ? 
АЖ НІЯК!
Світ — чудове місце. Він сповнений відкриттів, 
та куди податися спершу?
Йдіть своїм власним шляхом. А ще краще — 
їдьте. Новий Suzuki Jimny проведе вас крізь усі 
пригоди на вашому шляху. Чи є він ідеальним 
позашляховиком? Так, але кожна його 
комплектація ідеальна по-своєму. Погляньте 
на розмаїття аксесуарів до нового Jimny, 
і ви зрозумієте, про що мова.
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	1	|	РЕШІТКА	РАДІАТОРА
  З логотипом Suzuki.

	 	Арт.	№	9911C-78R00-ZSC

2	|			НАКЛАДКА	ПЕРЕДНЬОГО	БАМПЕРА
  Сріблястого кольору.

	 	Арт.	№	99115-78R10-000

3	|		НАКЛАДКИ	ПОРОГІВ
   Сріблясті, комплект для лівої та правої 

сторони.

	 	Арт.	№	99112-78R10-000

4	|		КОМПЛЕКТ	ВІТРОВИКІВ
   Димчастий сірий, комплект для лівої та правої 

сторони.

	 	Арт.	№	99120-78R11-000

5	|		НАКЛАДКА	РУЧКИ	ДВЕРЕЙ
   Карбонова, комплект для лівої та правої 

сторони.

	 	Арт.	№	99126-78R00-000

ЕКСТЕР’ЄР
ЖИТТЯ БАРВИСТЕ
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	 6	|	ЧОХОЛ	ЗАПАСНОГО	КОЛЕСА
    Обід з нержавіючої сталі та чорний пластиковий 

ковпак, який можна пофарбувати  
у колір кузова; підходить до стандартної шини 
Bridgestone Dueler H/T 684II 195/80R15 96S.

	 		 Арт.	№	990E0-78R13-000

	 7	|	ЧОХОЛ	ЗАПАСНОГО	КОЛЕСА
     Чорний з білим логотипом Suzuki, підходить  

до стандартної шини.

	 		 Арт.	№	99000-990YB-699

	 8	|	ЧОХОЛ	ЗАПАСНОГО	КОЛЕСА
     Чорний з червоно-синім логотипом Suzuki, 

підходить до стандартної шини.

	 		 Арт.	№	99000-990YB-700

	 9	|		ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	15"
     Розмір: 5,5 × 15", підходять до шин 195/80R15;  

центральні ковпачки до комплекту не входять, 
слід використовувати штатні або додатково 
придбати. Відповідають вимогам ECE-R 124.

   Сріблястий.

	 		 Арт.	№	43210-78R90-000

	10	|		СЕКРЕТКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	ДИСКІВ	SICUSTAR
    Сертифікат відповідності Thatcham,  

комплект з 4 шт.

	 		 Арт.	№	990E0-59J47-000

	11	|		СЕКРЕТКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	ДИСКІВ	SICURIT
    Комплект з 4 шт. (немає зображення).

	 		 Арт.	№	990E0-59J49-000

	12	|		КОМПЛЕКТ	КОВПАЧКІВ	ВЕНТИЛІВ	ШИН	 
З	ЛОГОТИПОМ	«S»

    Комплект з 2 шт.

	 		 Арт.	№	990D0-19069-000

	13	|		КОВПАЧКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	БОЛТІВ	1

    Комплект з 4 шт., під ключ 19 мм.

	 		 Арт.	№	990E0-62R70-COV
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1   Для Jimny слід замовляти 5 комплектів.
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16	 14	|	 ГНУЧКІ	БРИЗКОВИКИ
   Червоні, комплект з 2 шт.,  

передні.
	 	 Арт.	№	99118-78R00-RD1

    Червоні з логотипом Jimny,  
комплект з 2 шт., задні.

	 	 Арт.	№	99118-78R10-RD1

	 15	|	 ГНУЧКІ	БРИЗКОВИКИ
  Чорні, комплект з 2 шт., передні.
	 	 Арт.	№	99118-78R00-BK1

   Чорні з логотипом Suzuki,  
комплект з 2 шт., задні.

	 	 Арт.	№	99118-78R10-BK1

	 16	|	 БОКОВИЙ	ЗАХИСНИЙ	МОЛДИНГ
   Чорний, комплект для лівої  

та правої сторони.

	 	 Арт.	№	990E0-78R07-000

	17	|	ЗАХИСТ	ДИФЕРЕНЦІАЛА
    Алюміній товщиною 3 мм, захищає  

вузли диференціала автомобіля  
під час руху в умовах бездоріжжя.

   Передній
	 		 Арт.	№	9912J-78R30-000

   Задній
	 		 Арт.	№	9912J-78R40-000
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НАЛІПКИ НА КУЗОВ
ЖИТТЯ БАРВИСТЕ 	 1	|		КОМПЛЕКТ	КАМУФЛЯЖНИХ	

НАЛІПОК	JIMNY
     Комплект з 12 шт. 
   Пропонується у різних кольорах.
   Зелений 
	 		 Арт.	№	990E0-78R92-GRE

   Сірий 
	 		 Арт.	№	990E0-78R92-GRY

1
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	 2	|		КОМПЛЕКТ	НАЛІПОК	JIMNY	У	СТИЛІ	РЕТРО
   Комплект з 8 шт.
   Арт.	№	990E0-78R93-000

2
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ІНТЕР’ЄР
СУВОРИЙ ЗЗОВНІ, ВИТОНЧЕНИЙ ЗСЕРЕДИНИ
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	1	|	НАКЛАДКА-БАМПЕР	2DIN-ВІДСІКУ
   Для навігаційної системи  

у 2DIN-відсіку.

	 	Арт.	№	99140-78R00-000

2	|			ДЕКОРАТИВНА	ВСТАВКА	 
КОНСОЛІ	АКПП

   Бронзово-срібляста, кермо ліворуч.
	 	Арт.	№	9923D-78R00-001

  Атласно-срібляста, кермо ліворуч.
	 	Арт.	№	9923D-78R00-002

1

2

3

3	|		РУЧКА	ПЕРЕМИКАННЯ	ПЕРЕДАЧ
   Функціональний і простий дизайн 

даного аксесуара може бути 
виражений як у професійному 
стилі, так і в стилі ретро.  
Для механічної коробки передач, 
підходить для автомобілів  
з розташуванням керма як ліворуч, 
так і праворуч. 

 	Арт.	№	28113-77R20-000

4	|		ВЕНТИЛЯЦІЙНІ	РЕШІТКИ
   Комплект з 2 шт. Пропонуються  

у різних кольорах.
  Бронзово-сріблястий
	 	Арт.	№	99233-78R00-QKJ

  Атласно-сріблястий
	 	Арт.	№	99233-78R00-QMC
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65	|		КОМПЛЕКТ	КИЛИМКІВ	ECO
   Колір «антрацит», ворсові, комплект  

з 4 шт. Пропонуються у різних 
версіях.

  Кермо ліворуч, механічна КПП
	 	Арт.	№	75901-78R00-000

  Кермо ліворуч, автоматична КПП
	 	Арт.	№	75901-78R10-000

6	|		КОМПЛЕКТ	КИЛИМКІВ	DLX
   Колір «антрацит», велюр, комплект  

з 4 шт. Пропонуються у різних 
версіях.

  Кермо ліворуч, механічна КПП 
	 	Арт.	№	75901-77R80-000

  Кермо ліворуч, автоматична КПП
	 	Арт.	№	75901-77R90-000

7	|				КОМПЛЕКТ	ГУМОВИХ	КИЛИМКІВ	 
ДЛЯ	АВТОМОБІЛІВ	З	КЕРМОМ	
ЛІВОРУЧ

   З піднятими краями для захисту 
простору для ніг від бруду, 
з логотипом Jimny, комплект з 4 шт.

  МКПП 
	 	Арт.	№	75901-78R60-000

  АКПП
	 	Арт.	№	75901-78R70-000
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8	|		КОМПЛЕКТ	ДЛЯ	ПАЛІННЯ
   До комплекту входить прикурювач  

та попільничка.

	 	Арт.	№	990E0-68P00-SMK
 
	9	|	КОМПЛЕКТ	ШТОРОК
   Чорні, комплект з 3 шт.  

для задніх вікон.

	 	Арт.	№	990E0-78R20-000

10	|	 	НАКЛАДКА	КРОМКИ	БАГАЖНОГО	
ВІДДІЛЕННЯ

    Накладка з міцного термопластику, 
з насічками. Захищає бампер 
від подряпин під час завантажування  
і розвантажування.

	 		 Арт.	№	990E0-78R52-000



14 15

13 14 15

	11	|	 РОЗДІЛЬНА	РЕШІТКА	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ	
    Сталь з порошковим покриттям чорного кольору, 

для відокремлення салону від багажного 
відділення, коли задні сидіння складені.

	 		 Арт.	№	990E0-78R48-000

13	|	 ПІДДОН	ДЛЯ	ВАНТАЖУ	ВЕЛИКИЙ	2

    Водонепроникний піддон у формі лотка,  
що встановлюється при складених задніх 
сидіннях. Розміри: 130,5 × 86,5 × 25,5 см.

	 		 Арт.	№	990E0-78R30-001

12	|	 ЗАХИСНИЙ	ЧОХОЛ	НА	ЗАДНЄ	СИДІННЯ	1

   Арт.	№	990E0-78R44-000

14	|	 КИЛИМОК-ЛОТОК	ДЛЯ	БАГАЖНИКА	3

    Гумовий з насічками і логотипом Jimny.

	 		 Арт.	№	990E0-78R30-002

15	|	 ЧОХОЛ	ДЛЯ	БАГАЖНИКА	М'ЯКИЙ	3, 4

    Покриває підлогу багажного відділення при складених  
задніх сидіннях і встановленій роздільній решітці.

	 		 Арт.	№	990E0-78R48-003

11 12
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16	|	 ПІДДОН	ДЛЯ	БАГАЖУ	МАЛИЙ
    У формі лотка, водонепроникний. 

Розміри: 94,5 × 24,5  ×  14 см.

	 		 Арт.	№	990E0-78R30-000

17	|	 БАГАЖНИЙ	БОКС	5

    Невеликий бокс для багажного відділення  
з кришкою та насічками.

	 		 Арт.	№	75401-77R00-000

18	|	 БАГАЖНИЙ	ГАК
    Для заднього багажного відділення, 

комплект з 4 шт., навантаження до 5,0 кг  
на гак.

	 		 Арт.	№	9915F-78R00-000

1 Під час їзди тварини та вантажі повинні бути закріплені.
2  Може використовуватися з малим піддоном для багажу, арт. № 990E0-78R30-000, чи багажним боксом,  
арт. № 75401-77R00-000, але не у сполученні з роздільною решіткою для багажного відділення,  
арт. № 990E0-78R48-000.

3 Тільки разом з багажним боксом, арт. № 75401-77R00-000.
4 Тільки разом з роздільною решіткою багажного відсіку, арт. № 990E0-78R48-000.
5 Не підходить для комплектації GA. Штатне обладнання для комплектації GLX.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ

	1	|	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ВЕЛОСИПЕДА	1

   Алюмінієве кріплення для двох велосипедів,  
що встановлюється на гак фаркопа.  
Власна маса: 12,5 кг.

	 	Арт.	№	990E0-59J22-000

2	|		ПОПЕРЕЧИНИ	БАГАЖНИКА	ДЛЯ	ДАХУ	2

   Сталевий прямокутний профіль.  
Власна маса: 6,3 кг. 
Розміри: 70 × 144,4  ×  18,3 см. 

	 	Арт.	№	78901-78R10-000

1

2

ЩЕ БІЛЬШЕ ЗРУЧНОСТІ
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3	|		КОРЗИНА	ДЛЯ	ДАХУ	2, 3

   Власна маса: 8,0 кг. 
Розміри: 105,2 × 75  ×  10 см.

	 	Арт.	№	99177-78R00-000

4	|		КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ВЕЛОСИПЕДА	2, 3, 4

   Власна маса: 3,2 кг. 
Розміри: 21,4 × 149,5  × 8,6 см.

	 	Арт.	№	9917B-78R00-000

5	|			КРІПЛЕННЯ	ДОШКИ	 
ДЛЯ	СЕРФІНГУ	2, 3

   Для однієї дошки з ременями.  
Власна маса: 0,8 кг. 
Розміри: 7  ×  49,5  ×  7 см.

	 	Арт.	№	99179-78R00-000

6	|		КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ЛИЖ/СНОУБОРДА	2, 3

   Для 4 сноубордів або 6 пар лиж,  
замикається.  
Власна маса: 3,5 кг. 
Розміри: 6,3 × 78,9  ×  12,7 см.

	 	Арт.	№	99178-78R00-000

7	|		ФАРКОП	З	ЗНІМНИМ	ГАКОМ	1

  Знімний, для причепів та систем кріплень

	 	Арт.	№	72901-78R00-000

   Комплект електропроводки 7-полюсний  
з контролем несправності, для автомобілів 
з кермом ліворуч.

	 	Арт.	№	990E0-78R64-000

   Комплект електропроводки 13-полюсний  
з контролем несправності, для автомобілів 
з кермом ліворуч.

	 	Арт.	№	990E0-78R65-000

1 Заборонено перевищувати максимальне вертикальне навантаження (75 кг) та максимальну масу причепа. Докладна інформація знаходиться в інструкції. 
2 Заборонено перевищувати максимальне навантаження на дах 30 кг (з врахуванням власної маси поперечин багажника для даху та інших модулів кріплень).
3 Тільки разом з поперечинами багажнику для даху, арт. № 78901-78R10-000. 
4 Не перевищувати максимальне навантаження на один велосипед 15 кг.

8	|			АДАПТЕР	
   Для під’єднання 7-полюсної 

вилки до 13-полюсного 
роз'єму.

	 	Арт.	№	990E0-62J41-000

	9	|		АДАПТЕР	
   Для під’єднання 13-полюсної 

вилки до 7-полюсного 
роз'єму.

	 	Арт.	№	990E0-79J67-000
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КОРИСНІ РЕЧІ
1 	1	|	НАМЕТ	З	КРІПЛЕННЯМ

   Створений спільно з японською 
компанією OGAWA (заснована  
1914 року). Міцна поліефірна 
тканина, міцні алюмінієві дуги, 
відкидний клапан для вентиляції, 
ідеально припасовується 
до багажного відділення. Розміри: 
250 × 250 × 220 см; у спакованому 
вигляді: 58 × 12  × 12 см; маса: 2,5 кг. 

	 	Арт.	№	99243-78R00-000

2	|		СВІТЛОДІОДНИЙ	СВІТИЛЬНИК
   Міцна конструкція, водозахищений, 

живлення від розетки 12 В, магнітне 
кріплення з гумовим покриттям 
для встановлення на даху автомобіля. 
Світлодіодний модуль на 2500 лм, 
лампа на 2000 лм, максимальна 
потужність 29 Вт. Спіральний кабель 
розтягується від 100 до 400 см. 
Розміри: 10 × 10 × 7,6 см. Футляр  
для зберігання у боксі. До комплекту 
входить чохол з пінопластовими 
вставками для зберігання  
у багажному боксі.

	 	Арт.	№	990E0-78R46-000

3	|		РОЗ’ЄМ	USB
   USB-адаптер напруги (12–5 В,  

2 А) з джгутом для під’єднання; 
для заряджання смартфонів і т. п.  
на задньому сидінні. Встановлюється 
ззаду центральної консолі.

	 	Арт.	№	990E0-78R00-USB

4	|			РОЗЕТКА	ЖИВЛЕННЯ	12	В	 
ДЛЯ	БАГАЖНИКА	1

   Обладнання багажника автомобіля  
у комплектації GA і GL розеткою 12 В 
(немає зображення).

	 	Арт.	№	990E0-78R00-12V

5	|		ЗАДНІ	ДАТЧИКИ	ПАРКУВАННЯ
   До комплекту входять 4 датчики, 

які можна пофарбувати, звукове 
сповіщення.

	 	Арт.	№	990E0-78R53-000

6	|		ДАТЧИК	ДОЩУ
   Забезпечує автоматичне керування 

склоочисниками.

	 	Арт.	№	990E0-65J81-035

3 5 6

УСЕ, ЩО ВАЖЛИВЕ

2

1  Штатне обладнання  
для комплектації GLX.
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11	|	 		ЧОХОЛ	ДЛЯ	ЗБРОЇ
     Нейлонова сумка для зброї з міцною пінистою 

підкладкою і замком. Розміри: 121  ×  28 см.

	 		 Арт.	№	990F0-JYGBG-000

12	|	 		СКЛАДАНИЙ	СТІЛЕЦЬ
     Сидіння з чорної поліефірної матерії  

з 3 розсувними алюмінієвими ніжками; висота 
сидіння: 30–50 см; максимальне навантаження: 
150 кг.

	 		 Арт.	№	990F0-JYWAK-000

13				|	 		ТРЕКІНГОВІ	ПАЛИЦІ
    Ергономічні руків’я, 3 алюмінієві секції, 

твердий металевий наконечник.  
Комплект з 2 шт.

	 		 Арт.	№	990F0-JYTST-000

14	|	 		АВАРІЙНИЙ	КОМПЛЕКТ
    Міцна чорна сумка для багажного відділення, 

що вміщає налобний світлодіодний ліхтар, 
чорну клейку стрічку, дощовик і рятувальну 
ковдру. Сумка достатньо велика,  
щоб вмістити й особисті речі, окрім  
3 батарей типу AAA для ліхтаря. 

	 		 Арт.	№	990F0-JYKT1-000
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	 7	|	ФІЛЬТР	САЛОНУ
    Фільтрує повітря, що потрапляє до салону,  

від пилу, пилку рослин, піску, мікробів, 
неприємних запахів, що проникають як ззовні,  
так і виникають всередині автомобіля,  
та інших забруднень, уловлюючи частки класу 
PM2.5, завдяки чому повітря в салоні набагато 
чистіше, ніж у разі використання стандартного 
фільтра салону.

	 		 Арт.	№	99250-78R00-000

	 8	|	ЗАРЯДНИЙ	ПРИСТРІЙ
     Для обслуговування та перевірки батарей 12 В, 

оптимізує потужність та довговічність батарей.

	 		 Арт.	№	990E0-OPTIM-CAR

	 9	|	КОМПЛЕКТ	ФАРБИ	ДЛЯ	РЕМОНТУ	ПОДРЯПИН
    Superior White (білосніжний)
   Арт.	№	99000-10315-26U

   Sld. Kinetic Yellow (жовтий)
   Арт.	№	99000-10315-ZZB

   Sld. Jungle Green (зелений)
   Арт.	№	99000-10315-ZZC

   Sld. Medium Grey (сірий)
   Арт.	№	99000-10315-ZVL

   Met. Chiffon Ivory (слонова кістка)
   Арт.	№	99000-10315-ZVG

   Met. Brisk Blue (синій)
	 		 Арт.	№	99000-10415-ZWY

   Met. Silky Silver (сріблястий)
	 		 Арт.	№	99000-10415-Z2S

   Prl. Bluish Black 3 (чорний)
   Арт.	№	99000-10415-ZJ3

	10	|	 		СВІТЛОДІОДНИЙ	ЛІХТАР
     Чорний світлодіодний ліхтар з лазерним 

гравіруванням логотипу Jimny і знімним 
тканинним чохлом для захисту рук від холодної 
поверхні, світлодіоди Cree на 620 лм; розміри: 
32 × 6,2 см; маса: 820 г (без 3 батарей типу D). 

	 		 Арт.	№	990F0-JYLED-000
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ОДЯГ ТА СУПУТНІ ТОВАРИ
  1	|			ФЛІСОВА	КУРТКА
     Куртка з нетканого флісу (100 % 

поліефірне волокно) з рукавами, 
що відстібаються, рельєфним 
логотипом Jimny на спині. 

   Доступні розміри: XS–3XL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYFJ1-розмір	

	 2	|			ЖОВТА	ФУТБОЛКА
     100 % бавовна. 
   Доступні розміри: S–XXL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYFT2-розмір	

	 3	|			ЗЕЛЕНА	ФУТБОЛКА
     100 % бавовна. 
   Доступні розміри: S–XXL.
	 	 	 Арт.	№	990F0-JYFT1-розмір

	 4	|			КАМУФЛЯЖНА	ФУТБОЛКА
    Рукава типу «реглан», 

100 % бавовна. 
   Доступні розміри: S–XXL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYFT3-розмір

	 5	|	СІРА	КЕПКА
     З камуфляжним забарвленням, 

регульований ремінець. 
100 % поліефір. Універсальний 
розмір.

	 		 Арт.	№	990F0-JYCP1-000

	 6	|	КАМУФЛЯЖНА	КЕПКА
    Сітчасті вставки ззаду, 

регульований ремінець. 
100 % бавовна, сітка — 
100 % поліефір. Універсальний 
розмір.

	 		 Арт.	№	990F0-JYCP2-000

	 7	|	ЗЕЛЕНЕ	ЧОЛОВІЧЕ	ПОЛО
   100 % бавовна (гладкий джерсі). 
   Доступні розміри: S–XXL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYPM1-розмір

	 8	|			ЖОВТЕ	ЧОЛОВІЧЕ	ПОЛО
    100 % бавовна (гладкий джерсі). 
   Доступні розміри: S–XXL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYPM2-розмір

	 9	|	ЗЕЛЕНЕ	ЖІНОЧЕ	ПОЛО
    95 % бавовна, 5 % еластан, 

гладкий джерсі. 
   Доступні розміри: XS–XL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYPL1-розмір

	10	|			ЖОВТЕ	ЖІНОЧЕ	ПОЛО
    95 % бавовна, 5 % еластан, 

гладкий джерсі. 
   Доступні розміри: XS–XL.

	 		 Арт.	№	990F0-JYPL2-розмір

СТАНЕ У НАГОДІ, КУДИ Б ВИ НЕ ПІШЛИ
1
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	 1	|	ГОДИННИК
    Аналого-цифровий наручний 

годинник з циферблатом 48 мм, 
чорним металевим корпусом, 
японським механізмом, 
мінеральним склом і захистом 
від води 5 ATM.

	 		 Арт.	№	990F0-JYWA1-000	

	 2	|	КРУЖКА	(ЕМАЛЬ)
    Чорна емальована кружка 

з тисненим логотипом Jimny,  
310 мл.

	 		 Арт.	№	990F0-JYMG1-000	

	 3	|	КІЛЬЦЕ	ДЛЯ	КЛЮЧІВ
    Кільце з карабіном  

і текстильними деталями.

	 		 Арт.	№	990F0-JYKEY-000

	 4	|			МОДЕЛЬ	АВТОМОБІЛЯ	JIMNY	 
З	ІНЕРЦІЙНИМ	ДВИГУНОМ

     Мініатюрний іграшковий 
автомобіль у масштабі 1:43. 
Пропонується у двох різних 
кольорах.

   Kinetic Yellow (жовта)
	 		 Арт.	№	99000-79NP0-000

   Jungle Green (зелена)
		 		 Арт.	№	99000-79NP0-001

	 5	|			МОДЕЛЬ	АВТОМОБІЛЯ	JIMNY
    Високоякісна металева колекційна 

модель автомобіля у масштабі 
1:43. Не іграшка!

    JIMNY першого покоління (1970)
	 		 Арт.	№	99000-79ND0-000
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АУДІО ТА НАВІГАЦІЯ
Аудіосистеми та навігаційні системи Suzuki належать до найбільш високотехнологічних на дорозі. 
Оновлена супутникова навігаційна система дозволяє добратися до місця призначення без зайвих 
зусиль. Аудіосистема не дасть вам засумувати під час руху. Підключивши мобільний телефон, ви можете 
прокласти маршрут та вибрати список відтворення музичних файлів за допомогою голосових команд. 

АУДІО ТА 
НАВІГАЦІЯ



Стандартне та додаткове обладнання можуть відрізнятися для певних ринків. Для уточнення звертайтесь до місцевих дилерів, оскільки специфікації та ілюстрації можуть стосуватися моделей, недоступних  
у вашому регіоні. SUZUKI залишає за собою право без попередження змінювати кольори, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, а також знімати з виробництва певні моделі.

Всі фотографії у цій брошурі зроблені з відповідними дозволами. Зображення автомобілів без номерних знаків на дорогах загального користування є результатом фотомонтажу.

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. Існує ймовірність, що за певних 
обставин встановлення та/або використання аксесуарів 
і комплектуючих від інших виробників може негативно 
впливати на характеристики вашого автомобіля і таким 
чином знизити безпеку руху. Suzuki в жодному разі не несе 
відповідальність за пошкодження, які виникли внаслідок 
використання будь-яких неоригінальних аксесуарів 
в автомобілях 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.

Просимо вас забезпечити дотримання вимог законодавства 
своєї країни при використанні аксесуарів Suzuki.

Останнє оновлення: червень 2019 р.

Девіз	Suzuki	«Way	of	Life!»	—	це	серце	нашого	бренду.	Кожний	автомобіль	або	мотоцикл	Suzuki	створені,	 
щоб	надихати	людей	та	дарувати	насолоду	від	повсякденного	життя.


