
КАТАЛОГ  
АКСЕСУАРІВ
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ЖИТТЯ ВИРУЄ
Життя таке, яким його робите ви. Це сукупність ваших рішень. Тому просто 
чудово, що ви зробили правильний вибір. Завдяки новому Suzuki Vitara 
ваше життя і поїздки на автомобілі заграють новими барвами. Якщо ви 
прибули на місце призначення, це не значить, що подорож закінчилась. 
З новим Suzuki Vitara у вашому житті більше не буде банальностей.  
Цей автомобіль створений для таких індивідуалістів, як ви. Ми створили 
нові аксесуари саме для вас. Вони обов’язково стануть вам у пригоді.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
МІСЬКИЙ СТИЛЬ

4 5



	 1	|		КОМПЛЕКТ	НАКЛАДОК	ДЗЕРКАЛ	
ЗАДНЬОГО	ОГЛЯДУ	

  Червоний (Bright red 5), комплект  
з 2 шт. 
Для автомобілів з повторювачем 
повороту в дзеркалах

	 Арт.	№	990E0-86R01-ZCF

  Для автомобілів без повторювачів 
повороту в дзеркалах 

	 Арт.	№	990E0-86R10-ZCF

	 2	|		ОЗДОБЛЕННЯ	НАКЛАДОК	КРИЛА
  Червоний (Bright red 5), комплект  

з 2 шт.
	 Арт.	№	990E0-86R71-ZCF

	 3	|		ВЕРХНЯ	ВСТАВКА	РЕШІТКИ	
РАДІАТОРА1

 Червоний (Bright red 5)

	 Арт.	№	99114-86R00-ZCF

	 4	|		НАКЛАДКИ	РЕШІТКИ	 
РАДІАТОРА1

 Чорний матовий, комплект з 6 шт. 

	 Арт.	№	99114-86R10-0CB

	 5	|		НАКЛАДКИ	ДЕННИХ	 
ХОДОВИХ	ВОГНІВ1

  Червоний (Bright red 5), комплект  
з 2 шт. 

	 Арт.	№	990E0-86R11-ZCF

	 6	|		ВСТАВКА	ПЕРЕДНЬОГО	
БАМПЕРА	

 Червоний (Bright red 5)

	 Арт.	№	990E0-86R12-ZCF

	 7	|		ЦЕНТРАЛЬНА	ВСТАВКА	
ЗАДНЬОГО	БАМПЕРА	

 Червоний (Bright red 5) 

	 Арт.	№	990E0-86R15-ZCF

	 8	|		17"	ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	
«MISTI»

 Чорний полірований

	 Арт.	№	990E0-61M78-002

	 9	|		ЦЕНТРАЛЬНІ	КОВПАЧКИ
 Чорний, комплект з 4 шт.

	 Арт.	№	990E0-61M78-CAP

1

2

3+4

5

6

7

8+9

1 Підходить для версій GL+ та GLX.
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	 1	|		ВЕРХНЯ	ВСТАВКА	РЕШІТКИ	
РАДІАТОРА1 

 Чорний матовий

	 Арт.	№	99114-86R00-0CB

	 2	|		НАКЛАДКИ	РЕШІТКИ	РАДІАТОРА1

 Чорний матовий, комплект з 6 шт. 

	 Арт.	№	99114-86R10-0CB

	 3	|		НАКЛАДКИ	ПЕРЕДНЬОГО	БАМПЕРА
 Сріблястий, комплект з 2 шт.
	 Арт.	№	990E0-86R44-FSP

	 4	|		ЦЕНТРАЛЬНА	ВСТАВКА	 
ПЕРЕДНЬОГО	БАМПЕРА

 Чорний матовий
	 Арт.	№	990E0-86R12-0CB

	 5	|		НАКЛАДКИ	ДЕННИХ	ХОДОВИХ	
ВОГНІВ1

 Чорний матовий, комплект з 2 шт.

	 Арт.	№	990E0-86R11-0CB

	 6	|	ОЗДОБЛЕННЯ	НАКЛАДОК	КРИЛА	
  Чорний матовий, комплект з 2 шт.
	 Арт.	№	990E0-86R71-0CB

	 7	|		БОКОВИЙ	ЗАХИСНИЙ	МОЛДИНГ
  Чорний текстурований, комплект  

для лівої та правої сторони.

	 Арт.	№	990E0-54P07-000

	 8	|		17"	ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	«MISTI»
 Чорний матовий

	 Арт.	№	990E0-61M76-002

	 9	|	ЦЕНТРАЛЬНІ	КОВПАЧКИ
 Чорний матовий, комплект з 4 шт. 

	 Арт.	№	990E0-68L85-MAT

	10	|		НАКЛАДКА	ДЛЯ	ЗАДНЬОГО	
БАМПЕРА

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-86R47-000

       

1+2

3+4

5

7

6

8+9

10

1 Підходить для версій GL+ та GLX.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
ПОЗАШЛЯХОВИЙ СТИЛЬ

6 7



ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
	 1	|		НАКЛАДКИ	ДЛЯ	РЕШІТКИ	РАДІАТОРА1

 Чорний матовий, комплект з 6 шт.

	 Арт.	№	99114-86R10-0CB

	 2	|		ВЕРХНЯ	ВСТАВКА	РЕШІТКИ	РАДІАТОРА1

 Пропонується в наступних кольорах: 
 Червоний (Bright red 5)
	 Арт.	№	99114-86R00-ZCF

 Білосніжний (Superior white)

	 Арт.	№	99114-86R00-26U

 Чорний матовий 

	 Арт.	№	99114-86R00-0CB	

	 3	|		ЦЕНТРАЛЬНА	ВСТАВКА	 
ПЕРЕДНЬОГО	БАМПЕРА

 Пропонується в наступних кольорах: 
 Червоний (Bright red 5) 

	 Арт.	№	990E0-86R12-ZCF

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-86R12-26U

 Чорний матовий 

	 Арт.	№	990E0-86R12-0CB

	 4	|		ОЗДОБЛЕННЯ	НАКЛАДОК	КРИЛА
  Комплект з 2 шт.  

Пропонується в наступних кольорах:
 Червоний (Bright red 5)  

	 Арт.	№	990E0-86R71-ZCF

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-54P71-26U

  Чорний перламутровий металік  
(Cosmic black pearl metallic) 

	 Арт.	№	990E0-54P71-ZCE

 Чорний матовий 

	 Арт.	№	990E0-86R71-0CB

1

2 3

4

1 Підходить для версій GL+ та GLX.
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	 5	|		НАКЛАДКИ	ДЕННИХ	 
ХОДОВИХ	ВОГНІВ1

 Комплект з 2 шт. 
 Пропонується в наступних кольорах: 
 Червоний (Bright red 5)  

	 Арт.	№	990E0-86R11-ZCF

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-86R11-26U

 Чорний матовий
 Арт.	№	990E0-86R11-0CB

	 6	|		КОМПЛЕКТ	НАКЛАДОК	ДЗЕРКАЛ	 
ЗАДНЬОГО	ОГЛЯДУ	

  Комплект з 2 шт.  
Для автомобілів з повторювачем повороту  
у дзеркалах, доступний в наступних кольорах:

 Червоний (Bright red 5) 

	 Арт.	№	990E0-86R01-ZCF

 Білосніжний (Superior white)  

	 Арт.	№	990E0-86R01-26U

 Матовий алюміній 

	 Арт.	№	990E0-86R01-QAK

  Для автомобілів без повторювачів повороту  
у дзеркалах, доступний в наступних кольорах:

 Червоний (Bright red 5) 

	 Арт.	№	990E0-86R10-ZCF

 Білосніжний (Superior white)  

	 Арт.	№	990E0-86R10-26U

	 7	|		ВСТАВКА	ЗАДНЬОГО	БАМПЕРА2

 Пропонується в наступних кольорах: 
 Червоний (Bright red 5) 

	 Арт.	№	990E0-86R15-ZCF

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-86R15-26U

 Чорний матовий

	 Арт.	№	990E0-86R15-0CB	

5

7

6

2  Не поєднується з нижньою  
накладкою заднього бампера,  
арт. № 990E0-86R47-000.
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	10	|		КОМПЛЕКТ	ОБІДКІВ	ДЛЯ	ПОВІТРОПРОВОДІВ	
ТА	ГОДИННИКА2 

 Комплект з 6 шт. 
 Пропонується в наступних кольорах:

 Чорний (Piano black)

	 	Арт.	№	990E0-54P74-0CE

 Білосніжний (Superior white)

	 Арт.	№	990E0-54P74-26U

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R74-ZZE

 Сіро-синій металік (Ice grayish blue metallic)

	 	Арт.	№	990E0-86R74-ZZD

 Червоний (Bright red 5)

	 	Арт.	№	990E0-54P74-ZCF

  Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)  

	 	Арт.	№	990E0-54P74-ZQQ

 Помаранчевий металік (Horizon orange metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P74-ZQP

  Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P74-ZQN

11		|		ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГОДИННИК	CARBON
  Без обідка посередині.

	 	Арт.	№	99000-99053-CL1

 З обідком посередині.

	 		 	Арт.	№	99000-99053RCL1	 

12		|		ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГОДИННИК	KANJI
 Без обідка посередині.
 Арт.	№	99000-99053-CL2

 З обідком посередині.
	 Арт.	№	99000-99053RCL2

	13	|		ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГОДИННИК	TOUGH	
 Без обідка посередині.

	 Арт.	№	9921F-86R00-000

 З обідком посередині.
	 	Арт.	№	9921F-86R00R000

10

12

13

11

2 У комплект входить п'ять обідків для повітропроводів та один обідок для центрального годинника.
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ЕКСТЕР’ЄР
РОЗКРИЙТЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦІАЛ
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	 1	|		ЗАДНІЙ	СПОЙЛЕР	ДАХУ
 Пропонується в наступних кольорах: 
  Чорний перламутровий металік  

(Cosmic black pearl metallic)

	 	Арт.	№	990E0-54P05-ZCE

 Білосніжний (Superior white)
  Арт.	№	990E0-54P05-26U

  Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic)

  Арт.	№	990E0-54P05-ZQN

 Срібний металік (Silky silver metallic 2)
 Арт.	№	990E0-54P05-ZCC

 Сірий металік (Galactic grey metallic)
  Арт.	№	990E0-54P05-ZCD

 Білий перламутровий (Cool white pearl)

	 	Арт.	№	990E0-54P05-ZNL

  Ґрунтований, може бути пофарбований  
у колір кузова.

	 Арт.	№	990E0-54P05-000

	 2	|		НАКЛАДКИ	ПЕРЕДНЬОГО	БАМПЕРА
 Сріблястий, комплект з 2 шт. 

	 Арт.	№	990E0-86R44-FSP

	 3	|		НАКЛАДКА	ЗАДНЬОГО	БАМПЕРА1

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-86R47-000

	 4	|		КОМПЛЕКТ	РОЗШИРЮВАЧІВ	КРИЛ2

  Чорний, текстурований, на арки передніх  
та задніх крил.

	 Арт.	№	990E0-54P09-000

2

3

1

4

1  Не поєднується з вставкою заднього бампера,  
арт. № 990E0-86R15-0CB, -26U та -ZCF.

2  Не поєднується з передніми жорсткими бризковиками,  
арт. № 72210-54P00-000, та задніми жорсткими бризковиками,  
арт. № 72230-54P00-000, а також з гнучкими передніми 
бризковиками, арт. № 990E0-54P13-000, та задніми гнучкими 
бризковиками, арт. № 990E0-54P14-000.
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	 5	|		ДЕКОРАТИВНЕ	ОЗДОБЛЕННЯ	
«GIRAFFE»

  Чорний колір, покриває передню 
стійку, бокову частину даху та задню 
стійку кузова.

	 Арт.	№	990E0-54P95-000

	 6	|		НАКЛАДКА	КРОМКИ	КРИШКИ	
БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ

 Хромоване покриття

	 Арт.	№	990E0-54P22-000

	 7	|		КОМПЛЕКТ	ЛАМП	ДЛЯ	ПРОЗОРИХ	
ПОКАЖЧИКІВ	ПОВОРОТУ

   Комплект з 2 ламп 12 В та 21 В (PY21W) 
з хромованим оздобленням  
для покажчиків повороту з прозорими 
розсіювачами.

	 Арт.	№	990E0-61M01-000

	 8	|		СВІТЛОДІОДНЕ	ПІДСВІЧУВАННЯ
  При відкриванні передніх дверей 

простір під ними підсвічується, щоб 
пасажири бачили, куди їм ступати.

	 Арт.	№	99000-990B4-132

5

6

7 8

14 15



	 9	|		БОКОВИЙ	ЗАХИСНИЙ	МОЛДИНГ
  Чорний текстурований, комплект  

для лівої та правої сторони.

	 	Арт.	№	990E0-54P07-000

	10	|		БОКОВИЙ	ЗАХИСНИЙ	МОЛДИНГ
   Хромовий/чорний текстурований, комплект 

для лівої та правої сторони.
	 	Арт.	№	990E0-54P08-CSM

	12	|		КОМПЛЕКТ	ЖОРСТКИХ	БРИЗКОВИКІВ3 
 Може бути пофарбований у колір кузова.

 Для передніх колісних арок

	 	Арт.	№	72210-54P00-000

 Для задніх колісних арок

	 	Арт.	№	72230-54P00-000

	13	|		КОМПЛЕКТ	ГНУЧКИХ	БРИЗКОВИКІВ3 
  Гнучкі бризковики з логотипом «S». 

 Для передніх колісних арок

	 	Арт.	№	990E0-54P13-000

 Для задніх колісних арок
	 	Арт.	№	990E0-54P14-000

9

10

11

11		|		НАКЛАДКИ	РУЧОК	ДВЕРЕЙ
  Хромоване покриття, комплект  

для всіх чотирьох ручок.  
Для автомобілів з системою  
запуску двигуна без ключа

	 Арт.	№	990E0-61M44-000

  Для автомобілів без системи  
запуску двигуна без ключа 

	 Арт.	№	990E0-61M45-000

12

13

3   Не встановлюються разом з комплектом розширювачів крил, арт. № 990E0-54P09-000.
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16	|	 	ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	«MOJAVE»
  6,5 J x 17", підходить для шин 215/55 R17, у комплект 

входить центральний ковпачок з логотипом «Suzuki», 
відповідає вимогам ECE-R 124.

 Чорний полірований
	 Арт.	№	43210-54PU0-0SP

 Сріблястий

	 Арт.	№	43210-54PS0-0KS

	15	|		ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	«GOBI»
  6,5 J x 16", підходить для шин 215/60 R16, у комплект  

входить центральний ковпачок з логотипом «Suzuki», 
відповідає вимогам ECE-R 124. 

 Чорний полірований

	 	Арт.	№	43210-54PR0-0SP

  Сріблястий

	 Арт.	№	43210-54PQ0-0KS

	14	|		ЛЕГКОСПЛАВНІ	ДИСКИ	«MISTI»	
  6,5 J x 17", підходить для шин 215/55 R17, у комплект 

входить центральний ковпачок з логотипом «Suzuki», 
відповідає вимогам ECE-R 124. 

  Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-61M75-002	

 Чорний матовий

	 Арт.	№	990E0-61M76-002

 Чорний полірований
	 Арт.	№	990E0-61M78-002

14

15

16

16 17



	22	|		ЦЕНТРАЛЬНІ	КОВПАЧКИ
 Комплект з 4 шт.
 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-61M75-CAP	

 Чорний

	 Арт.	№	990E0-61M78-CAP	

 Червоний

	 Арт.	№	990E0-86R00-ZCF	

 Білий

	 Арт.	№	990E0-68L85-26U	

 Чорний матовий 

	 Арт.	№	990E0-68L85-MAT

23	|		КОМПЛЕКТ	ДЛЯ	ЗАМІНИ	КОЛЕСА
  У комплект входять запасне колесо 

з шиною (докатка), лоток, домкрат, 
кріплення (немає зображення).

 Арт.	№	990E0-STSXV-010

	17	|		16"	КОМПЛЕКТ	КОЛІСНИХ	КОВПАКІВ
 Сріблястий, комплект з 4 шт.

	 Арт.	№	990E0-54P00-27N

	18	|		СЕКРЕТКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	 
ДИСКІВ	«Sicustar»

  Сертифікат відповідності Thatcham, 
комплект з 4 шт.

	 Арт.	№	990E0-59J46-000

	19	|		СЕКРЕТКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	 
ДИСКІВ	«Sicurit»

 Комплект з 4 шт. (немає зображення).

	 Арт.	№	990E0-59J48-000

	20	|		КОМПЛЕКТ	КОВПАЧКІВ	ВЕНТИЛІВ	
ШИН	З	ЛОГОТИПОМ	«S»

 Комплект з 4 шт.

	 Арт.	№	990E0-19069-SET

	21	|		КОВПАЧКИ	ДЛЯ	КОЛІСНИХ	БОЛТІВ
 Комплект з 5 шт. для одного колеса.
 Червоний
	 Арт.	№	990E0-61M70-ZCF	

 Білий
	 Арт.	№	990E0-61M70-26U	

 Чорний 
	 Арт.	№	990E0-61M70-COV

17

18

20

2221

16 17



ІНТЕР’ЄР
ЖИТТЯ БАРВИСТЕ

1

18 19



 1 |	ДЕКОРАТИВНІ	ВСТАВКИ	ДВЕРЕЙ1

  Комплект з 4 шт.  
Доступні в наступних кольорах:

 Чорний (Piano black)

	 Арт.	№	990E0-86R16-0CE

 Білосніжний (Superior white)

	 Арт.	№	990E0-86R16-26U

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZZE

  Сіро-синій металік  
(Ice grayish blue metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZZD

 Червоний (Bright red 5)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZCF

  Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZQQ

   Помаранчевий металік  
(Horizon orange metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZQP	

  Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R16-ZQN

 

	 3	|		ПІДСВІЧУВАННЯ2 
  Підсвічування підлоги. 
 Червоне підсвічування 

	 	Арт.	№	99000-99080-C16

 Синє підсвічування

	 Арт.	№	99000-99080-C17

 2 |		ДЕКОРАТИВНА	ВСТАВКА	
ЦЕНТРАЛЬНОЇ	КОНСОЛІ	

  Для 4WD.  
Пропонується в наступних кольорах:

 Чорний (Piano black) 

	 Арт.	№	990E0-54P78-0CE	

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-54P78-26U

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R78-ZZE

  Сіро-синій металік  
(Ice grayish blue metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R78-ZZD

 Червоний (Bright red 5)

	 Арт.	№	990E0-54P78-ZCF

  Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P78-ZQQ

  Помаранчевий металік  
(Horizon orange metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P78-ZQP

  Бірюзовий перламутровий металік 
(Atlantis turquoise pearl metallic) 

	 Арт.	№	990E0-54P78-ZQN
 

Для 2WD (немає зображення).  
Пропонується в наступних кольорах:
Чорний (Piano black)

Арт.	№	990E0-54P77-0CE	

Білосніжний (Superior white)

Арт.	№	990E0-54P77-26U

Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

Арт.	№	990E0-86R77-ZZE

Сіро-синій металік  
(Ice grayish blue metallic)

Арт.	№	990E0-86R77-ZZD

Червоний (Bright red 5)

Арт.	№	990E0-54P77-ZCF

Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)

Арт.	№	990E0-54P77-ZQQ

Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic) 

Арт.	№	990E0-54P77-ZQN

Помаранчевий металік  
(Horizon orange metallic) 

Арт.	№	990E0-54P77-ZQP

2

3

1 Підходить для версій GL+ та GLX.  
2 Штатне обладнання з GL+ (бурштин) та GLX (білий).
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	 4	|		КЕРМО
  Спортивне кермо, з чорною шкірою  

та кольоровою декоративною строчкою.  
Пропонується в наступних кольорах:

 Синій

	 Арт.	№	990E0-54P91-BLU

 Жовтий

	 Арт.	№	990E0-54P91-YEL

 Білий

	 Арт.	№	990E0-54P91-WHT

 Червоний

	 Арт.	№	990E0-54P91-RED

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-61M91-000

 Бірюзовий

	 Арт.	№	990E0-54P91-TUR

 Помаранчевий 

	 Арт.	№	990E0-54P91-ORA

	 5	|		ДЕКОРАТИВНА	ВСТАВКА	КЕРМА
  Пропонується в наступних кольорах:
 Сіро-синій металік (Ice grayish blue metallic)

	 Арт.	№	990E0-86R75-ZZD

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic) 

	 Арт.	№	990E0-86R75-ZZE

 Білосніжний (Superior white) 

	 Арт.	№	990E0-54P75-26U

 Чорний (Piano black)  

	 Арт.	№	990E0-54P75-0CE

 Червоний (Bright red 5)  

	 Арт.	№	990E0-54P75-ZCF

  Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P75-ZQQ	

  Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P75-ZQN

  Помаранчевий металік  
(Horizon orange metallic)

	 Арт.	№	990E0-54P75-ZQP

4 5
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	 7	|		ШКІРЯНИЙ	ЧОХОЛ	РУЧКИ	
ПЕРЕМИКАННЯ	ПЕРЕДАЧ

  Підходить для моделей  
з лівостороннім або 
правостороннім розташуванням 
керма, з кольоровою  
контрастною строчкою.

  Для 5-ступеневої механічної 
коробки передач. 
Пропонується в наступних 
кольорах:

 Синій 

	 Арт.	№	990E0-54P38-BLU

 Жовтий 

	 Арт.	№	990E0-54P38-YEL

 Червоний 

	 Арт.	№	990E0-54P38-RED

 Сріблястий 

	 Арт.	№	990E0-54P38-000

 Бірюзовий 

	 Арт.	№	990E0-54P38-TUR

 Помаранчевий 

	 Арт.	№	990E0-54P38-ORA

  Для 6-ступеневої механічної 
коробки передач (немає 
зображення). 
Пропонується в наступних 
кольорах:

 Синій 

	 Арт.	№	990E0-54P39-BLU

 Жовтий 

	 Арт.	№	990E0-54P39-YEL

 Червоний 

	 Арт.	№	990E0-54P39-RED

 Сріблястий 

	 Арт.	№	990E0-54P39-000

 Бірюзовий 

	 Арт.	№	990E0-54P39-TUR

 Помаранчевий 

	 Арт.	№	990E0-54P39-ORA

	 6	|	РУЧКА	ПЕРЕМИКАННЯ	ПЕРЕДАЧ
  Для механічної коробки передач, 

підходить для моделей  
з лівостороннім або правостороннім 
розташуванням керма, з кольоровою 
вставкою та кольоровою контрастною 
строчкою. 

  Для 5-ступеневої механічної коробки 
передач.  
Пропонується в наступних кольорах:

 Синій 

	 Арт.	№	990E0-54P36-BLU

 Жовтий 

	 Арт.	№	990E0-54P36-YEL

 Червоний

	 Арт.	№	990E0-54P36-RED

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-54P36-000

 Бірюзовий 

	 Арт.	№	990E0-54P36-TUR

 Помаранчевий

	 Арт.	№	990E0-54P36-ORA

  Для 6-ступеневої механічної коробки 
передач (немає зображення). 
Пропонується в наступних кольорах:

 Синій

	 Арт.	№	990E0-54P37-BLU

 Жовтий

	 Арт.	№	990E0-54P37-YEL

 Червоний

	 Арт.	№	990E0-54P37-RED

 Бірюзовий

	 Арт.	№	990E0-54P37-TUR

 Помаранчевий

	 Арт.	№	990E0-54P37-ORA
	 8	|	РУЧКА	ПЕРЕМИКАННЯ	ПЕРЕДАЧ
  Сріблястий колір, для механічної коробки передач, 

підходить для моделей з лівостороннім або 
правостороннім розташуванням керма, з сріблястою 
вставкою та сріблястою контрастною строчкою.

 Для 5-ступеневої механічної коробки передач.

	 Арт.	№	990E0-61M36-000

  Для 6-ступеневої механічної коробки передач (немає 
зображення).

	 Арт.	№	990E0-61M37-000

6+7
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	 9	|	КОМПЛЕКТ	КИЛИМКІВ	«DLX»
  Антрацит, велюрові, з кольоровим логотипом  

«Vitara» і декоративною строчкою, комплект  
з 4 шт., для МКПП та АКПП.

  Для моделей з лівостороннім  
розташуванням керма.  
Пропонується в наступних кольорах:

 Сріблястий 

 Арт.	№	75901-54P10-000

  Білий

	 Арт.	№	75901-54P10-WHT

 Бірюзовий

	 Арт.	№	75901-54P10-TUR

 Червоний

	 Арт.	№	75901-54P10-RED

  Помаранчевий

	 Арт.	№	75901-54P10-ORA

 Жовтий

	 Арт.	№	75901-54P10-YEL

 Синій

	 Арт.	№	75901-54P10-BLU

10		|		КОМПЛЕКТ	ГУМОВИХ	КИЛИМКІВ
  З піднятими краями для захисту підлоги від бруду, комплект  

з 4 шт., з логотипом «Vitara» білого кольору, для МКПП та АКПП.
  Для моделей з лівостороннім розташуванням керма.

	 	Арт.	№	75901-54PB1-000

9
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	11	|		КОМПЛЕКТ	КИЛИМКІВ	«ECO»	
  Антрацит, ворсові, з кольоровим 

логотипом «Vitara» і декоративною 
строчкою, комплект з 4 шт., для МКПП  
та АКПП, тільки для моделей  
з лівостороннім розташуванням керма. 
Пропонується в наступних кольорах: 

 Сріблястий

	 Арт.	№	75901-54P20-000

 Червоний

	 Арт.	№	75901-54P20-RED

 Помаранчевий

	 Арт.	№	75901-54P20-ORA

 Білий

	 Арт.	№	75901-54P20-WHT

 Жовтий

	 Арт.	№	75901-54P20-YEL

 Синій

	 Арт.	№	75901-54P20-BLU

 Бірюзовий

	 Арт.	№	75901-54P20-TUR

	12	|	КОМПЛЕКТ	КИЛИМКІВ	«DELUXE»
  Ці дизайнерські килимки пропонуються з чотирма 

варіантами кольорового оформлення емблеми 
«Vitara», бокового елемента і кромки. Комплект  
з 4 шт., для моделей з МКПП та АКПП. Логотипи 
«Vitara» розташовані з боку водія і пасажира. 
Килимки оснащені гачками для фіксації та вставкою 
під каблук з боку водія. Тільки для моделей  
з лівостороннім розташуванням керма.  
Пропонується в наступних кольорах:

 Сірий

	 Арт.	№	75901-54P50-001

 Помаранчевий

	 Арт.	№	75901-54P50-002

 Бірюзово-синій 

	 Арт.	№	75901-54P50-003

 Червоний

	 Арт.	№	75901-54P50-004
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14	|	 	ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ПІДЛОКІТНИК
  Для покращення комфорту,  

з відділенням для зберігання речей.

	 	Арт.	№	990E0-54P35-000

15	|	 	КОМПЛЕКТ	ДЛЯ	ПАЛІННЯ
  Включає прикурювач та попільничку.

	 	Арт.	№	990E0-61M00-LIG

	13	|		АЛЮМІНІЄВІ	СПОРТИВНІ	 
	 НАКЛАДКИ	НА	ПЕДАЛІ

  Тільки для моделей з лівостороннім 
розташуванням керма, у комплект  
входить опора для ноги.

 Для моделей з МКПП. 
 Пропонується в наступних кольорах: 
 Синій

	 Арт.	№	990E0-54P93-BLU

 Жовтий

	 Арт.	№	990E0-54P93-YEL

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-54P93-000

 Бірюзовий

	 Арт.	№	990E0-54P93-TUR

 Помаранчевий

	 Арт.	№	990E0-54P93-ORA

 
  Для моделей з АКПП  

(немає зображення).  
Пропонується в наступних кольорах:

 Синій

	 Арт.	№	990E0-54P94-BLU

 Жовтий

	 Арт.	№	990E0-54P94-YEL

 Сріблястий

	 Арт.	№	990E0-54P94-000

 Бірюзовий

	 Арт.	№	990E0-54P94-TUR

 Помаранчевий

	 Арт.	№	990E0-54P94-ORA

13
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16		|	ДИТЯЧЕ	КРІСЛО	«BABY-SAFE	i-SIZE»
  «Baby-Safe i-Size» — дитяче крісло, що відповідає 

вимогам нового стандарту ECE R129. Сидіння 
забезпечує комфорт і безпеку для немовлят віком  
до 15 місяців і завдяки можливості регулювання 
захищає вашу дитину під час зростання до 83 см.

	 Арт.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

17		|	ДИТЯЧЕ	КРІСЛО	«DUO	PLUS»
  Дитяче сидіння 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 
нормативами безпеки для дитячих крісел ECE R 44/04. 

  Закріплюється в автомобілі за допомогою кріпильних 
скоб ISOFIX, забезпечує оптимальний захист під час 
бокових ударів, унікальний контроль нахилу вперед; 
його можна відкинути з вертикального положення 
назад та у положення для спання однією рукою.  
5-ти точкова система ременів з легким регулюванням, 
наплічники знижують навантаження в області  
шиї/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.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

18	|	 	ДИТЯЧЕ	КРІСЛО	«KIDFIX	XP»
  KIDFIX XP — нове дитяче крісло групи 2 та 3, що дає 

батькам упевненість у безпеці своїх дітей та гарантує 
комфорт дітям старшого віку вагою від 15 до 36 кг. 
Інноваційна накладка XP-PAD, якою оснащене це крісло 
з високою спинкою, забезпечує додатковий захист  
при лобових зіткненнях. Це крісло протестоване  
та схвалене згідно з поточними нормативами безпеки 
для дитячих крісел ECE R 44/04. Установлення крісла 
за допомогою кріпильних скоб ISOFIX забезпечує 
дитині оптимальний захист у разі бокового зіткнення. 
SecureGuard (заявлений патент) гарантує оптимальне 
розташування поясного паска безпеки. А його великі 
м’які боковини формують захисний кокон для голови  
та шиї дітей віком від 4 до 12 років.

	 Арт.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

19	|	 	ДИТЯЧЕ	КРІСЛО	«FAIR»
  Його система утримування спеціально створена  

для дітей від народження до досягнення ваги  
18 кг, що відповідає віку приблизно від 0 місяців  
до 4 років. Крісло пропонується у трьох різних 
версіях, до яких додаються інструкції користувача 
на різних мовах.  
Це крісло протестоване та схвалене згідно  
з поточними нормативами безпеки для дитячих 
крісел ECE R 44/04.

  Для Східної Європи  
(PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)

  Арт.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

  Для Центральної Європи 
(F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)

  Арт.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

  Для Північної Європи 
(S, FIN, DK, EST, LV, LT)

  Арт.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ

20	|	 	ПЛАТФОРМА	ISOFIX	ДЛЯ	ДИТЯЧОГО	 
КРІСЛА	«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.	№	НЕ	ПОСТАЧАЄТЬСЯ
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	21	|		КОМПЛЕКТ	НАКЛАДОК	НА	ПОРОГИ	
«SOLID»

  Чорний з структурованою поверхнею, 
дизайн SOLID, комплект з 4 шт.

	 	Арт.	№	990E0-54P60-000

22	|	 	КОМПЛЕКТ	НАКЛАДОК	НА	ПОРОГИ	
«ELEGANT»

  Чорний з структурованою поверхнею,  
дизайн ELEGANT, комплект з 4 шт.

	 	Арт.	№	990E0-54P60-001

23	|	 	ЗАХИСНА	ПЛІВКА	ДЛЯ	ПОРОГІВ
 Чорна, комплект з 4 шт.

	 	Арт.	№	990E0-54P30-000

24	|	 	ЗАХИСНА	ПЛІВКА	ДЛЯ	ПОРОГІВ	
 Прозора, комплект з 4 шт.

	 	Арт.	№	990E0-54P30-001

25	|		ЗАХИСНА	НАКЛАДКА	 
НА	ЗАДНІЙ	БАМПЕР

  Чорний, з надійного термопластичного 
матеріалу, захищає задній бампер  
від подряпин при завантаженні  
та розвантаженні багажного відділення.

  Арт.	№	990E0-54P51-000

26	|	 	ЗАХИСНА	НАКЛАДКА	 
НА	ЗАДНІЙ	БАМПЕР

  Кольору матованого алюмінію,  
з надійного термопластичного 
матеріалу, захищає задній бампер  
від подряпин при завантаженні  
та розвантаженні багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-54P51-001

27	|	 	ЗАХИСНА	ПЛІВКА	НА	ЗАДНІЙ	
БАМПЕР

  Чорного кольору, захищає бампер  
від подряпин.

	 	Арт.	№	990E0-54P57-000
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28	|	 	КИЛИМОК	ДЛЯ	БАГАЖНОГО	
ВІДДІЛЕННЯ	«ECO»

  Антрацит, ворсовий,  
з кольоровим логотипом 
«Vitara» та декоративною 
строчкою. Пропонується  
в наступних кольорах:

 Сріблястий

	 	Арт.	№	990E0-54P40-000

  Білий
 	Арт.	№	990E0-54P40-WHT

  Бірюзовий

	 	Арт.	№	990E0-54P40-TUR

 Червоний
	 	Арт.	№	990E0-54P40-RED

  Помаранчевий

	 Арт.	№	990E0-54P40-ORA

 Жовтий

	 Арт.	№	990E0-54P40-YEL

 Синій

	 	Арт.	№	990E0-54P40-BLU
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29	|	 	МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ	ЛОТОК	
БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ

  За розмірами ідеально пасує до простору 
під підлогою багажного відділення,  
з різними алюмінієвими розділювачами.

	 	Арт.	№	990E0-54P21-000

30	|	 	ПІДДОН	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ
  Точно повторює форму багажного 

відділення, водостійкий, сприяє 
підтриманню чистоти в багажному 
відділенні. Поліпропіленовий.  
Для встановлення на підлогу  
багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-54P15-000

31	|	 	ПІДДОН	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ	 
З	ПІДНЯТИМИ	КРАЯМИ

  Точно повторює форму багажного 
відділення, водостійкий, сприяє 
підтриманню чистоти в багажному 
відділенні, великого розміру  
з піднятими краями.

	 	Арт.	№	990E0-54P80-000

32	|	 	СІТКА	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ*
  Для кріплення багажу під підлогою 

багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-65J39-000

33 |	 	ВЕРТИКАЛЬНА	СІТКА	БАГАЖНОГО	
ВІДДІЛЕННЯ*

  Запобігає випадінню багажу  
при відчиненні кришки 
багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-54P34-001

29

30 31 32 33

* Додаткове кріплення постачається окремо.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ
СВОБОДА ПОТРЕБУЄ ПРОСТОРУ
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	 1	|		РОЗДІЛЬНА	РЕШІТКА	
БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ

  Матеріал — сталь з порошковим 
покриттям чорного кольору,  
для відокремлення задніх сидінь  
від багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-54P48-000

	 2	|		РОЗДІЛЬНА	РЕШІТКА	БАГАЖНОГО	
ВІДДІЛЕННЯ	(ПОЗДОВЖНЯ)

  Розділяє багажне відділення на дві секції, тільки 
разом з роздільною решіткою багажного відділення.

  Арт.	№	990E0-54P48-000

	 	Арт.	№	990E0-54P48-001

	 3	|		АДАПТЕР	ДЛЯ	РОЗДІЛЬНОЇ	
РЕШІТКИ	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ	
(ПОЗДОВЖНЬОЇ)

  Призначений для кріплення поздовжньої 
роздільної решітки багажного відділення  
до підлоги багажного відділення.

	 	Арт.	№	990E0-54P48-002	

	 4	|		ФАРКОП	З	ЗНІМНИМ	ГАКОМ1

  Для буксирування причепів і встановлення систем 
кріплення, комплект електропроводки слід замовляти 
окремо. Максимальне вертикальне навантаження 75 кг.

	 	Арт.	№	72901-86R00-000

	 5	|		КОМПЛЕКТ	ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ	7-ПОЛЮСНИЙ	
  Комплект електропроводки для фаркопа, 7-полюсний  

з контролем ламп сигналів повороту, тільки для моделей  
з лівостороннім розташуванням керма.

	 	Арт.	№	990E0-86R64-000

	 6	|		КОМПЛЕКТ	ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ	13-ПОЛЮСНИЙ	
  Комплект електропроводки для фаркопа, 13-полюсний  

з контролем ламп сигналів повороту.
  Для моделей з лівостороннім розташуванням керма.

	 	Арт.	№	990E0-86R65-000

	 7	|		АДАПТЕР	7/13	
  Для під’єднання 7-контактного штекера  

до 13-контактного роз’єму.

	 	Арт.	№	990E0-62J41-000

	 8	|		АДАПТЕР	13/7	
  Для під’єднання 13-контактного штекера  

до 7-контактного роз’єму.

	 	Арт.	№	990E0-79J67-000

1

7 8

2

4–6

3

1  Заборонено перевищувати максимальне вертикальне навантаження (75 кг) та максимальну масу причепа. Докладна інформація знаходиться в інструкції.
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10	|	 	ПОПЕРЕЧИНИ	БАГАЖНИКА	ДЛЯ	ДАХУ4

    Складаються з алюмінієвих трубок  
з Т-подібними пазами, замикаються. 
Для автомобілів з рейлінгами на даху.  
Власна маса: 4,4 кг.

	 		 	 Арт.	№	78901-54P00-000

  Для автомобілів без рейлінгів на даху.  
Власна маса: 4,6 кг.

	 	 	 	Арт.	№	78901-54P10-000

11	|	 	БАГАЖНИЙ	БОКС	«CERTO	460»2,	3,	4

    Багажний бокс кольору срібний металік з системою 
кріплення «MASTER FIT» для швидкого та зручного  
кріплення до поперечин багажника для даху.  
Відкривається з обох боків, замикається.  
Власна маса: 17,5 кг 
Об’єм: 440 л 
Розміри: 42 х 82 х 192 см

	 	 	 Арт.	№	990E0-59J43-000

   	Монтажний	комплект
    Для кріплення багажного бокса (990E0-59J43-000)  

до Т-подібних пазів.

	 	 	 	Арт.	№	990E0-59J43-001

12	|	 КОРЗИНА	ДЛЯ	ДАХУ3,	4

    Ідеальна для транспортування спорядження всіх форм 
та розмірів, ця корзина для даху має міцний і водночас 
стильний каркас з легких сталевих труб.  
Власна маса: 13,2 кг 
Розміри: 127 х 104 х 15 см

	 		 	 Арт.	№	990E0-62R42-000

13	|	 СІТКА	І	КРІПИЛЬНІ	РЕМЕНІ	ДЛЯ	КОРЗИНИ	ДЛЯ	ДАХУ
    З можливістю регулювання залежно від розмірів вантажу. 

Вісім пересувних гачків забезпечують можливість простого 
кріплення до корзини для даху.  
Розміри: 80 x 80 см

	 		 	 Арт.	№	990E0-62R42-001

	14	| 	ЧОХОЛ	ДЛЯ	ЗБЕРІГАННЯ
    Чорного кольору, з великим логотипом «Suzuki»,  

для поперечин багажника для даху.

	 	 	 Арт.	№	990E0-79J91-000	
 

	 9	|		ЗАДНЄ	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ВЕЛОСИПЕДА	«STRADA»1

     Алюмінієве кріплення для двох велосипедів,  
що встановлюється на гак фаркопа.  
Власна маса:   12,5 кг  
Максимальна маса одного велосипеда:  23,5 кг

	 		 	 Арт.	№	990E0-59J22-000

9

10

11

12

13

14
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17	|	 	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ВЕЛОСИПЕДА	 
«GIRO	AF»3,	4

     Для транспортування зібраного велосипеда, 
одне кріплення для одного велосипеда, 
замикається. На поперечини багажника  
для даху можна встановити до чотирьох 
кріплень.  
Власна маса: 2,9 кг 
Максимальна маса одного велосипеда: 17 кг

	 		 	 Арт.	№	990E0-59J20-000	

18	|	 	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ВЕЛОСИПЕДА	 
«GIRO	SPEED»3,	4

     Для транспортування велосипеда  
без переднього колеса, одне кріплення  
для одного велосипеда, замикається.  
На поперечини багажника для даху  
можна встановити до чотирьох кріплень.  
Власна маса: 2,9 кг 
Максимальна маса одного велосипеда: 17 кг

	 		 	 Арт.	№	990E0-59J21-000

15	|	 	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ЛИЖ	«MCKINLEY»3,	4

    Для двох сноубордів або чотирьох пар 
лиж, замикається. 
Власна маса: 2,0 кг

	 		 	 Арт.	№	99000-990YT-106

16	|	 	КРІПЛЕННЯ	ДЛЯ	ЛИЖ	«EVEREST»3,	4

    Для чотирьох сноубордів або шести пар 
лиж, замикається. 
Власна маса: 3,0 кг

	 		 	 Арт.	№	99000-990YT-107

15 16

17 18

1  Заборонено перевищувати максимальне вертикальне навантаження (75 кг) та максимальну масу причепа. Докладна інформація знаходиться в інструкції. 
2 У разі обладнання автомобіля панорамним люком у даху комплект для монтажу, арт. № 990E0-59J43-001, потрібно замовляти окремо.
3 Лише в комплекті з поперечинами багажника, арт. № 78901-54P00-000 або арт. № 78901-54P10-000.
4  Заборонено перевищувати макс. навантаження на дах (50 кг — для автомобілів без рейлінгів та 75 кг — для автомобілів з рейлінгами) з урахуванням власної маси багатофункціонального багажника для даху та інших модулів  
для транспортування.
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	 1	|		ПЕРЕДНІ	ДАТЧИКИ	ПАРКУВАННЯ1

  Комплект включає 4 датчики, які можна 
пофарбувати, звукове сповіщення.

	 	Арт.	№	990E0-54P56-010

	 2	|		ЗАДНІ	ДАТЧИКИ	ПАРКУВАННЯ1

  Комплект включає 4 датчики, які можна 
пофарбувати, звукове сповіщення.

	 	Арт.	№	990E0-54P53-015

	 3	|		ДАТЧИК	ДОЩУ
  Керує склоочисниками, автоматично 

підбираючи інтервал роботи  
або вмикаючи першу безперервну 
швидкість очищення скла.

	 	Арт.	№	990E0-65J81-035

КОРИСНІ РЕЧІ
ІНКОЛИ ВОНИ ДІЙСНО КОРИСНІ

1 2

3

1 Штатне обладнання комплектації GLX.
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	 4	|		ЗАХИСНИЙ	ЧОХОЛ	НА	ЗАДНЄ	СИДІННЯ
 Для захисту оббивки заднього сидіння.

	 	Арт.	№	990E0-78R44-000

	 5	|		КИЛИМОК	ДЛЯ	БАГАЖНОГО	ВІДДІЛЕННЯ
  Покриває підлогу багажного відділення, навіть якщо 

задні сидіння складені і встановлена роздільна 
решітка, кріпиться до підголівників задніх сидінь.

	 	Арт.	№	990E0-61M48-003

	 9	|		МОДЕЛЬ	АВТОМОБІЛЯ	VITARA	 
З	ІНЕРЦІЙНИМ	ДВИГУНОМ

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

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

	 Арт.	№	99000-79NP0-002

  Сіро-синій металік  
(Ice grayish blue metallic)

	 Арт.	№	99000-79NP0-003

4

5

6 7

8 9

	 6	|		ФАРБА	ДЛЯ	УСУНЕННЯ	ПОДРЯПИН
 Білосніжний (Superior white)

	 Арт.	№	99000-10315-26U

 Червоний (Bright red 5)

   Арт.	№	99000-10315-ZCF

  Бірюзовий перламутровий металік  
(Atlantis turquoise pearl metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZQN

  Помаранчевий металік  
(Horizon orange metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZQP

  Айворі матовий металік  
(Savannah ivory metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZQQ

 Білий перламутровий (Cool white pearl)

	 Арт.	№	99000-10415-ZNL

 Срібний металік (Silky silver metallic 2)

	 Арт.	№	99000-10415-ZCC

 Сірий металік (Galactic grey metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZCD

  Чорний перламутровий металік  
(Cosmic black pearl metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZCE	

  Жовтий перламутровий металік  
(Solar yellow pearl metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZZE

  Сіро-синій металік (Ice grayish blue metallic)

	 Арт.	№	99000-10415-ZZD

	 7	|		ЗАРЯДНИЙ	ПРИСТРІЙ
  Для обслуговування та перевірки батарей 

12 В, оптимізує потужність  
та довговічність батарей.

	 	Арт.	№	990E0-OPTIM-CAR	

	 8	|		МІНІАТЮРНА	МОДЕЛЬ	АВТОМОБІЛЯ	
VITARA

  Високоякісна металева колекційна модель 
автомобіля у масштабі 1:43 — не іграшка!

	 Арт.	№	99000-79ND0-005
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Ваш дилер Suzuki

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.

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

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 та комплектуючих від інших виробників може негативно 
впливати на конструктивні характеристики вашого автомобіля і таким 
чином знизити безпеку руху. Suzuki в жодному разі не несе відповідальності 
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.

Останнє оновлення: січень 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.


