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Корисна інформація про
оригінальні запасні частини Suzuki

ЗМІСТ

ЗАВЖДИ СПРАВЖНІ!
Suzuki рекомендує оригінальні запасні частини
і технічні рідини для підтримання високого
рівня безпеки, надійності, комфорту і
експлуатаційних якостей ашого автомобіля.
Регулярне технічне обслуговування з проведенням заміни витратних запасних частин
та технічних рідин надзвичайно важливі для безпечного та комфортного керування
Вашим автомобілем Suzuki протягом багатьох років.
До витратних запасних частин відносять мастильні фільтри, повітряні фільтри,
гальмівні колодки, фільтри для кондиціонерів, щітки склоочисників та технічні рідини.
Suzuki рекомендує оригінальні запасні частини. Вони спеціально розроблені для
автомобілів Suzuki і належним чином перевірені для забезпечення максимальних
експлуатаційних характеристик та терміну служби.
Авторизовані дилери Suzuki із задоволенням допоможуть Вам отримати фірмовий
сервіс Suzuki. Завдяки своїм знанням і досвіду, дилери Suzuki можуть запропонувати
Вам найкращий сервіс для безпечного і комфортного водіння Вашого автомобіля.

В цій брошурі міститься інформація про п’ять типів оригінальних запасних частин Suzuki.
Звертайтесь до авторизованого дилера Suzuki для отримання відповідей на будь-які питання, а
також інформації про інші запчастини.
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Що таке оригінальні запасні частини Suzuki?

Справжні Suzuki вироблені з оригінальних запчастин

Кожен автомобіль Suzuki складається з 20-30 тисяч оригінальних запчастин. Їх конструкція та
специфікації розраховані на конкретний тип і модель автомобіля. Кожна запчастина проходить
суворий контроль Suzuki на відповідність технічним характеристикам, якість, надійність, безпеку та
комфорт.
Ми рекомендуємо обирати оригінальні запчастини Suzuki, коли Ви збираєтесь ремонтувати свій
автомобіль або замінювати витратні запчастини, такі як гальмівні колодки, повітряні фільтри
тощо. Кожна оригінальна запчастина ідеально підходить для Вашого автомобіля Suzuki.
Обираючи оригінальні запчастини та фірмове обслуговування Suzuki, Ви підтримуєте свій
автомобіль Suzuki у найкращому стані.

2

Переваги оригінальних запчастин Suzuki

Розроблені та всебічно перевірені Suzuki (SUZUKI Motor Corporation не
виконує перевірку та не рекомендує неоригінальні запчастини)
Задовольняють жорстким стандартам з якості, міцності, відповідності
специфікаціям і т.і., впровадженим Suzuki
Використовуються у виробництві автомобілів на заводах Suzuki
Є в наявності у всіх авторизованих дилерів Suzuki, що пропонують
фірмове обслуговування
Наявність гарантійних зобов’язань при проведенні заміни, що діють
у всіх авторизованих дилерів SUZUKI
Мають збільшений ресурс при експлуатації
Наявність сертифікатів відповідності та повного переліку документації,
що дозволяє продаж та використання на території України

СЕРВІС
SUZUKI
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

ЛЬНІ
ОРИГІНА ТИНИ
ЗАПЧАС
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Безпека і комфорт завдяки
дотриманню плану регламентного обслуговування
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Навіщо потрібне регулярне технічне обслуговування?

З часом витратні запчастини зношуються і псуються, а технічні рідини втрачають свої властивості. Ви
можете не помітити зміни, тому що процес відбувається дуже повільно, але постійно.
Ви можете впевнено сідати за кермо свого Suzuki, якщо Ви дотримуєтесь плану регламентного
обслуговування, наприклад, замінюєте мастило і гальмівні колодки відповідно до регламенту.
Регулярне техобслуговування гарантує безпеку, надійність, комфорт і оптимальні робочі
характеристики Вашого автомобілю Suzuki. Воно економить гроші у довгостроковій перспективі і
дозволяє уникнути серйозних проблем та, як наслідок, великих витрат на ремонт/відновлння
автомобіля. Належне обслуговування також збільшує продажну вартість Вашого автомобіля.
Suzuki рекомендує використовувати оригінальні запчастини під час будь-якого техобслуговування чи
ремонту Вашого Suzuki. Оригінальні запчастини допоможуть Вашому автомобіл постійно
залишатись у найкращій формі.
Авторизовані дилери Suzuki спеціалізуються на продукції Suzuki і з задоволенням допоможуть Вам.
Вони перевірять автомобіль, повідомлять Вас про його стан та порекомендують найкращі рішення.

Якщо проводити
регламентне ТО

2

ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

План регламентного обслуговування

Дуже важливо регулярно обслуговувати Ваш автомобіль і проводити заміну витратних запчастини
та технічних рідин згідно з регламентом. Це потрібно для Вашої безпеки і комфорту під час
керування автомобілем.
На схемі зображений план регламентного обслуговування автомобілів SUZUKI для українського
ринку*. Suzuki рекомендує використовувати оригінальні запчастини під час регламентного
обслуговування. Оригінальні запчастини гарантують безпечне і комфортне водіння. Зверніться до
авторизованого дилера Suzuki, коли буде потрібне проведення технічного обслуговування чи ремонту.
Рекомендоване ТО

Купівля
автомобіля

Заміна мотор. мастила
Заміна мастильного
-й
місяць або
фільтра
Заміна повіттис. км.
ряного фільтра
Заміна гальмівної
рідини
Заміна фільтра
кондиціонеру
Заміна мастила в
МКПП
Заміна привідних
-й
ременів
місяць або

72
90

Я купив автомобіль Suzuki!
Дилер рекомендує регламентне обслуговування…
Проведу регламентне
техобслуговування
у дилера Suzuki.

Чудово!

Насолода від
керування!

60
75
тис. км.

Заміна мотор. мастила
Заміна мастильного фільтра

Якщо не проводити
регламентне ТО

Мені не потрібне
техобслуговування.

Зачекай!
Щось не так!

О, ні! Мій автомобіль не
працює. Треба було
пройти регламентне ТО!

На авторизованому сервісному центрі Вам може бути запропонований комплекс робіт
регламентного обслуговування, а також проведення діагностики систем автомобіля за доступною ціною.
Також Вам можуть бути запропоновані спеціальні акційні програми по сервісному обслуговуванню Вашого
автомобіля. Будь ласка, звертайтесь до авторизованого дилера Suzuki для отримання додаткової інформації.
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Заміна моторного мастила
Заміна мастильного фільтра
Та інше в залежності від моделі

1

-й
місяць

Регламент
технічного
обслуговування
для українського
ринку*

Заміна мотор. мастила
Заміна мастильного фільтра
Заміна гальмівної рідини

48-й
місяць або
60
тис. км.

36
45
тис. км.

12
15
тис. км.

-й
місяць або

-й
місяць або

24
30
тис. км.

-й
місяць або

Заміна моторного
мастила
Заміна мастильного
фільтра
Заміна гальмівної
рідини

Заміна моторного мастила
Заміна мастильного фільтра
Заміна повітряного фільтра
Заміна фільтра кондиціонеру
Заміна охолоджувальної рідини
Заміна мастила в МКПП

У разі перевищення пробігу 90 тис км., виконуйте ті ж самі операції з технічного обслуговування з такими ж
інтервалами, відповідно до поточного пробігу.
* Регламент техобслуговування і запчастини можуть відрізнятись, залежно від умов експлуатації, моделі, пробігу,
стану і т.і. Див. інструкцію з експлуатації або запитайте авторизованого дилера Suzuki у Вашому регіоні для
отримання детальної інформації.
07
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Мастильні фільтри
Рекомендація з заміни

Кожні 15 тис. км або раз на рік, залежно
від того, що настане раніше.
Ця рекомендація залежить від моделі автомобіля, умов експлуатації, регіону тощо.
Дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля або запитайте авторизованого дилера Suzuki
для отримання детальної інформації.

Новий

Мастильний фільтр видаляє з моторного
мастила бруд і елементи, що утворюються
під час роботи двигуна. Рекомендуємо
замінювати мастильний фільтр під час
кожної заміни моторного мастила.

Переваги при використанні оригінальних мастильних фільтрів:

Зворотний
клапан

Вихід
Вхід

Розроблені і ретельно перевірені для кожного автомобіля Suzuki

У разі несвоєчасної заміни мастильний фільтр може забитися. Він
перестає фільтрувати і пропускає брудне мастило та інші сторонні
речовини до двигуна, призводячи до підвищеного зносу його частин
та у найгіршому випадку до незворотнього пошкодження двигуна.
Будь ласка, звертайтесь до авторизованого дилера Suzuki для отримання додаткової інформації
Мастило надзвичайно важливе для тривалої експлуатації автомобіля.
Створюючи змащувальну плівку між внутрішніми рухомими
частинами двигуна мастило одночасно охолоджує та очищує його
деталі. Рекомендуємо проводити заміну моторного мастила під час
кожної заміни мастильного фільтра.

Забезпечують високий ступінь очищення моторного мастила
Пройшли всебічні тести на відповідність специфікаціям, якість
матеріалів, покриття і зборки, точність встановлення і т.і.

Фільтр

08

Б/В

Корпус
Клапан безпеки

Suzuki рекомендує до використання моторне мастило Shell Helix Ultra
AG 5W30. Це високоякісне моторне мастило, розроблено спеціально
для автомобілів Suzuki. Будь ласка, звертайтесь до авторизованого
дилера Suzuki для отримання додаткової інформації.
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Повітряні фільтри
Рекомендація з заміни

Кожні 45 тис. км або кожні 3 роки, залежно від того, що
настане раніше або за результатами оцінки стану фільтра.
Ця рекомендація залежить від моделі автомобіля, умов єксплуатації, регіону тощо.
Дивіться інструкцію з експлуатації або запитайте авторизованого дилера Suzuki
для отримання детальної інформації.

Новий

Б/В

Повітряні фільтри запобігають
потраплянню бруду і пилу у впускну
систему автомобіля та гарантують
надходження чистого повітря до
двигуна.

Переваги при використанні оригінальних повітряних фільтрів:
Якість фільтрування була перевірена компанією Suzuki
Ідеально підходять для двигунів Suzuki
Термін служби перевірений і задовольняє вимогам Suzuki

Брудний повітряний фільтр може спричиняти:

Погану пропускну здатність повітря у впускну систему автомобіля
Збільшення шкідливих викидів
Збільшення витрати палива та коштів власника
Передчасне зношення деталей двигуна
Погіршення робочих характеристик двигуна
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Гальмівні колодки
Рекомендація з заміни

Гальмівні колодки зупиняють
автомобіль, стискаючи гальмівні
диски. Вони мають надійно
працювати та гарантувати безпечне
водіння.

Замінюйте гальмівні колодки, коли їх
товщина стає меншою за нормативну.
Дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля або запитайте авторизованого дилера Suzuki
для отримання детальної інформації.

Б/В

Нова

Коли колодки зношені:

Переваги при використанні оригінальних гальмівніих колодок:
Сконструйовані та повністю перевірені на етапі розробки для
кожного автомобіля Suzuki.

З’являється скрип під час гальмування
Падає рівень гальмівної рідини
Відбується нагрів гальмівної рідини, що спричинює
утворення "парової пробки"
Погіршується ефективність гальмування, що становить небезпеку
Гальмівні диски можуть бути пошкоджені зношеними колодками,
що спричинить необхідність проведення витратного ремонту

Спеціально розроблені матеріали забезпечують ефективність і
гарний контакт при гальмуванні
Робочі характеристики і довговічність оптимально збалансовані
для автомобілів Suzuki
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Фільтри для кондиціонерів
Рекомендація з перевірки

Кожні 15 тис. км або раз на рік, залежно
від того, що настане раніше .
У
.
Ця рекомендація залежить від типу фільтра, стану середовища, регіону тощо.
Дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля або запитайте авторизованого дилера Suzuki для
отримання детальної інформації

Б/В

Новий

Забруднення фільтра призводить до:

Фільтр кондиціонера зупиняє пил,
пилок, пісок, кліщі тощо, і подає
чисте повітря до салону для
створення комфортної атмосфери.

Незадовільної вентиляції
Недостатнього охолодження повітря
Збільшення часу на видалення вологи зі скла
Утворення неприємного запаху в салоні автомобіля

Переваги при використанні оригінальних фільтрів для кондиціонерів:

Ефективність оригінальних фільтрів для кондиціонерів Suzuki

Захист від
пилу

Розроблені та перевірені компанією Suzuki
Розраховані на кожну модель Suzuki

Чисте повітря

Чотири сфери дії,
залежно від моделі автомобіля:

Фільтр кондиціонера

Антибактеріальна дія

Антиалергічна дія

(Клітин/мл)

Без обробки

109
106

10

Час

Чисте повітря

Антибактеріальна обробка
0

Test Result

14

Чисте повітря

Активний
вуглець

Кількість бактерій

Захист від пилу
Усунення запаху
Антибактеріальна дія
Антиалергічна дія

Усунення
запаху

1

3

24 (години)

Захисні речовини
оточують алергени.
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ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Щітки склоочисника
Рекомендація з заміни

Замініть щітки склоочисника, у разі появи
наступних ознак:
Ознаки зношених щіток склоочисників

Смуги

Важливість високоякісних склоочисників часто недооцінюється. Як можна
безпечно рухатись, якщо не можеш
бачити дорогу попереду? Щітки склоочисників, що працюють належним
чином, гарантують добру оглядовість
за поганих погодних умов.

Нерівномірне витирання

Розмазування

Помутніння

Вібрація

Огляньте щітки склоочисника для перевірки їх стану

Переваги при використанні оригінальних щіток склоочисника:
Кут, форма та довжина спеціально розраховані під вітрове скло автомобілів Suzuki
Пройшли всебічні перевірки на забезпечення робочих якостей та тривалого терміну служби

Порізи чи
бруд

Тріщини

Розриви

Перевіряйте рівень рідини склоочисника та своєчасно його поповнюйте. Використовуйте
спеціальну незамерзаючу рідину у зимовий період або при низьких температурах.
Деформовані чи
задубілі
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Корозія або
великий
люфт на
шарнірі

17

08

ЗАВЖДИ
СПРАВЖНІ!

Фірмове обслуговування Suzuki

Тільки авторизований дилер Suzuki
дійсно знає Ваш автомобіль Suzuki.

2

Спецінструмент для діагностики та ремонту автомобілів Suzuki

Авторизовані дилери Suzuki знають автомобілі Suzuki краще за будь кого,
обслуговуючи багато автомобілів кожного дня.
Вони мають спецінструмент SUZUKI для діагностики і ремонту, який дає можливість
виконати точну діагностику та швидкий ремонт.

1

Професійне обслуговування автомобілів Suzuki

Авторизовані дилери Suzuki пропонують повний комплекс послуг сервісу,
починаючи з діагностики та техобслуговування і закінчуючи ремонтом.
Менеджери та техніки авторизованих дилерів Suzuki постійно підвищують свої
навички, проходячи курси з будови, діагностики і ремонту автомобілів.

Програмне забезпечення для комп’ютеризованої діагностичної системи Suzuki
регулярно оновлюється, щоб надати можливість спеціалістам Suzuki мати доступ
до всіх функцій.
Тому вони можуть точно визначити можливі причини несправностей, про які
повідомляють клієнти, та замінити тільки ті запчастини, які потребують заміни.

Актуальна інформація
Завдяки навчанню та регулярним технічним бюлетеням Виробника наші
спеціалісти мають високий рівень знань та актуальну інформацію стосовно
останніх змін у автомобілях Suzuki.
Наші спеціалісти добре проінформовані щодо унікальних сервісних вимог до
автомобілів Suzuki. Вони можуть отримати підтримку від Дистрибьютора та
SUZUKI Motor Corporation.
18

Авторизовані дилери Suzuki мають оновлену інформацію,
необхідну для обслуговування автомобілів Suzuki, включаючи
посібники та бюлетені з технічного обслуговування і ремонту.
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