TARTOZÉK
KATALÓGUS
1

Szabd saját
ízlésedre.
2

Már kinézted az autót, és a színt is kiválasztottad, de itt még ne állj meg. A külső és belső
tartozékok fantasztikus választékával a Vitarád a Te egyéniségedet fogja tükrözni. Imádni
fogod az ALLGRIP 4WD technológiát, és a radaros féktámogató rendszert. De ennél többet
is tehetsz, hogy teljesen egyedivé varázsold - legyen az autód a Te saját, egyedi Vitarád.

www.suzuki.hu

A katalógusban szereplő egyes fotókon speciális berendezések vagy tartozékok láthatók.
Az autóhoz járó felszerelések pontos listáját kérje Suzuki partnerétől.

3

Személyre szabás
Városi dizájn

Az összkerékhajtású járművek már nem csupán a sivatagba és hegyekbe valók.
A jó útfogáshoz és a nehéz terep kezeléséhez szükséges technológia révén a Vitara
a városban is ideális. Ezen felül, számos tartozékot és személyes opciót adtunk
hozzá, hogy a Te Vitarád igazán kiemelkedjen a városi forgalomból.
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1 | Nappali menetfény dekoráció, kicsi
króm, 2 db-os szett
Cikkszám: 990E0-54P10-CFB

2 | Oldalsó díszléc, kicsi
króm/fekete porszórt, jobb
és baloldali részből álló szett
Cikkszám: 990E0-54P08-CSM

1

2

3
3 | Tető spoiler
színre fújt, kozmikus fekete
gyöngymetál (ZCE)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZCE
Tető spoiler (kép nélkül)
színre fújt, ragyogó fehér (26U)
Cikkszám: 990E0-54P05-26U
színre fújt, Atlantisz türkiz
gyöngymetál (ZQN)

színre fújt, selymes
ezüstmetál (ZCC)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZCC
színre fújt, galaktikus
szürke metál (ZCD)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZCD
színre fújt, gyöngyházfehér
metál (ZNL)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZNL

Cikkszám: 990E0-54P05-ZQN
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1

2 | Oldalsó díszléc, nagy
fekete porfestett, jobb és baloldali
részből álló szett, színre fújható

Cikkszám: 990E0-54P44-000

3 | Hátsó páncél
ezüst/fekete

Cikkszám: 990E0-54P07-000

Cikkszám: 990E0-54P47-000

3

2

5

4
4 | Csomagtér élvédő, fekete
tartós hőre lágyuló műanyagból
Cikkszám: 990E0-54P51-000

6

1 | Első páncél, nagy
ezüst/fekete,
eredeti rész helyére

5 | Nappali menetfény dekoráció, nagy
fekete szemcseszórt, 2 db-os szett
Cikkszám: 990E0-54P10-000

Személyre szabás
Masszív dizájn

A Vitara a vadonban született. Itt tanulta meg a jó útfogást, valamint, hogy
a természet minden erejével megbirkózzon. És nem felejtette el, honnan jött.
A masszív dizájn opciók jól tükrözik a terepjáró örökséget, ugyanakkor arról is
gondoskodnak, hogy a városban járva is forogjanak utána a fejek.
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Személyre szabás
A Vitara nem csupán kitűnik a tömegből, de teljesen az egyéniségedre is szabhatod,
hogy tökéletesen a saját ízlésed tükrözze. Akár a belsőt, akár a külsőt, akár mindkettőt
szeretnéd személyre szabni, kiegészítők széles választéka áll rendelkezésedre, hogy
bebiztosítsd, hogy ne legyen két egyforma Vitara az utakon.

Külső

1

2

Fehér verzió1
1 | Első díszrács
színre fújt, ragyogó fehér (26U)
Cikkszám: 990E0-54P70-26U

2 | Sárvédő dekoráció
ragyogó fehér (26U)
Cikkszám: 990E0-54P71-26U

3

4

Fekete verzió1
3 | Sárvédő dekoráció
kozmikus fekete
gyöngymetál (ZCE)

4 | Első díszrács
kozmikus fekete
gyöngymetál (ZCE)

Cikkszám: 990E0-54P71-ZCE

Cikkszám: 990E0-54P70-ZCE
1

8

Csak a GL+ GLX verziókhoz használható

Belső

5 | Zongora-fekete

5

Műszerfalpanel
2 db-os szett, fekete (0CE)
balkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P72-0CE
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P73-0CE
A/C szellőző keret2
6 db-os szett, fekete (0CE)
Cikkszám: 990E0-54P74-0CE

6
6 | Narancs
Műszerfalpanel
2 db-os szett, horizont
narancsmetál (ZQP),
balkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P72-ZQP
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P73-ZQP
Szellőző keret2
6 db-os szett, horizont
narancsmetál (ZQP)
Cikkszám: 990E0-54P74-ZQP

7
8

7 | ALLGRIP embléma
négykerékhajtású gépkocsikhoz,
a műszerfalpanelre rögzíthető, színes
tartozék verzióra történő csere esetén
Cikkszám: 990E0-54P79-GRP
8 | Türkiz
Műszerfalpanel
2 db-os szett, Atlantisz
türkiz gyöngymetál (ZQN)
balkormányos modell
Cikkszám: 990E0-54P72-ZQN
jobbkormányos modell
Cikkszám: 990E0-54P73-ZQN
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Szellőző keret2
6 db-os szett, Atlantisz türkiz
gyöngymetál (ZQN)
Cikkszám: 990E0-54P74-ZQN
9 | Fehér
Műszerfalpanel
2 db-os szett, ragyogó fehér (26U)
balkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P72-26U
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P73-26U

Interior Clock
9

9 | Középkonzol óra, karbon
Középső szellőző keret nélkül
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10 | Középkonzol óra, Kanji
Középső szellőző keret nélkül

Cikkszám: 99000-99053-CL1

Cikkszám: 99000-99053-CL2

Középső szellőző kerettel

Középső szellőző kerettel
Cikkszám: 99000-99053RCL2

Cikkszám: 99000-99053RCL1

2

Szellőző keret2
6 db-os szett, ragyogó fehér (26U)
Cikkszám: 990E0-54P74-26U

A szett 5 db szellőző keretet és 1 db középkonzol óra keretet tartalmaz
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Külső
A Vitara alapból jól néz ki, szép a vonalvezetése. De Te még tovább erősítheted
a kinézetét, stílusos első és hátsó páncélokkal, valamint hátsó tető spoilerekkel.

1|

Hátsó páncél
fekete/ezüst, az eredeti
rész helyére
Cikkszám: 990E0-54P47-00
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1

2
2|

3
Tető spoiler
színre fújt, kozmikus fekete gyöngymetál (ZCE)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZCE

3|

Cikkszám: 990E0-54P05-ZCC
galaktikus szürke metál (ZCD)

Tető spoiler
színre fújt, ragyogó fehér (26U)

Cikkszám: 990E0-54P05-ZCD

Cikkszám: 990E0-54P05-26U

gyöngyházfehér (ZNL)
Cikkszám: 990E0-54P05-ZNL

Kép nélkül

4|

selyem ezüstmetál (ZCC)

színre fújt, Atlantisz türkiz gyöngymetál (ZQN)

alapozott, színre fújható

Cikkszám: 990E0-54P05-ZQN

Cikkszám: 990E0-54P05-000

Első páncél
színre fújt, ezüst/fekete,
az eredeti rész helyére

5|

Cikkszám: 990E0-54P44-000

Első páncél, kicsi
ezüst
Cikkszám: 990E0-54P45-000

4

5

6|

Sárvédő szélesítő szett
fekete porfestett,
komplett szett az első
és hátsó sárvédőkhöz
Cikkszám: 990E0-54P09-000

6
11

7|

Hátsó lámpa keret
króm, 4 db-os szett

7

Cikkszám: 990E0-54P28-CTB

8|

Csomagtérajtó él
króm dizájn
Cikkszám: 990E0-54P22-000

8

9
9|

Ajtó kilincs dekor
króm, 4 db-os kulcsnélküli rendszerhez
Cikkszám: 990E0-61M44-000
Ajtó kilincs dekor
króm, 4 db-os kulcsnélküli rendszerhez
Cikkszám: 990E0-61M45-000
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Külső
11 | Nappali menetfény dekoráció, kicsi
króm, 2-részes szett

10 | Nappali menetfény dekoráció, nagy
fekete, porfestett, 2 db-os szett

Cikkszám: 990E0-54P10-CFB

Cikkszám: 990E0-54P10-000

10

11

12

12 | Dekorációs szett, „Giraffe”
fekete dekor szett az A-oszlopra,
oldalsó tetőélekre és C-oszlopra
Cikkszám: 990E0-54P95-000

14 | LED küszöbvilágítás
az első ajtók nyitáskor megvilágítja
az ajtó alatti területet, megkönnyítve
az utasok ki- és beszállását
Cikkszám: 99000-990B4-132

13

14

13 | Izzó szett irányjelzőbe, átlátszó
irányjelzőbe való 2 db 12V21W
(PY21W) izzót tartalmazó izzó szett,
króm bevonattal, tiszta üveg
Cikkszám: 990E0-61M01-000
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Külső
Vitarád stílusának egyik legmarkánsabb eleme lehet egy szuper kerék szett.
Van aki az alumíniumot, van aki a feketét, van aki a polírozottat, van aki a mattot
választja. Bárhogy is döntesz, nálunk biztosan megtalálod, amit szeretni fogsz
- és persze egy fantasztikus autót is találsz majd hozzá.
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15 | Alumínium felni „Mojave”
6,5 × 17”, 215/55 R17 méretű
gumihoz, Suzuki logós
középkupakkal, ECE-R 124
tanúsítvánnyal,
fekete polírozott
Cikkszám: 43210-54PU0-0SP
ezüst
Cikkszám: 43210-54PS0-0KS

16 | Alumínium felni „Gobi”
6,5 J × 16”, 215/60 R16
méretű gumihoz, Suzuki logós
középkupakkal, ECE-R 124
tanúsítvánnyal,

16

fekete polírozott
Cikkszám:43210-54PR0-0SP
ezüst
Cikkszám: 43210-54PQ0-0KS

17

17 | Alumínium felni „Misti”
6,5 J × 17”, 215/55 R17 méretű
gumihoz, Suzuki logós
középkupakkal,
ECE-R 124 tanúsítvánnyal,
ezüst
Cikkszám: 990E0-61M75-002
matt fekete
Cikkszám: 990E0-61M76-002
fekete polírozott
Cikkszám: 990E0-61M78-002
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19

19 | „Sicustar” kerékőr
Thatcham minősítéssel,
4 db-os szett
Cikkszám: 990E0-59J46-000
„Sicurit” Kerékőr
4 db-os szett (kép nélkül)
Cikkszám: 990E0-59J48-000

18
18 | Dísztárcsa szett, 16”
ezüst, 4 db-os szett

20

20 | Szelepsapka, S-logóval
4 db-os szett
Cikkszám: 990E0-19069-SET

Cikkszám: 990E0-54P00-27N

21 | Felni csavarkupak
fekete, 5db-os szett, egy felnihez
Cikkszám: 990E0-61M70-COV

21

15

Belső
Sok időt töltesz majd Vitarádban, így fontos, hogy az autód belsejét ennek megfelelően
tervezd meg. Számtalan lehetőség áll rendelkezésedre a kormány, a sebességváltó,
a pedálok, és a műszerfal dekorálására. Nehéz lesz választanod.

1|

Belső világítás3
Belső padló világítás,
vörös fény
Cikkszám: 99000-99080-C16
kék fény
Cikkszám: 99000-99080-C17
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1

2

3

2|

Műszerfalpanel
2 db-os szett, élénkpiros 5 (ZCF)
balkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P72-ZCF
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P73-ZCF

3|

Szellőző keret2
6 db-os szett, piros 5 (ZCF)
Cikkszám: 990E0-54P74-ZCF

4|

Műszerfalpanel
2 db-os szett, szavanna
elefántcsontmetál (ZQQ)

4

5

balkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P72-ZQQ
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P73-ZQQ
5|

Szellőző keret2
6 db-os szett, szavanna
elefántcsontmetál (ZQQ)
Cikkszám: 990E0-54P74-ZQQ

6|

6
7

8

9

2
3

7|

8|

9|

Középkonzol dekoráció
piros 5 (ZCF)

ALLGRIP embléma
négykerékhajtású gépkocsikhoz, a műszerfalpanelre
rögzíthető, színes tartozék verzióra történő csere esetén
Cikkszám: 990E0-54P79-GRP
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10 | Középkonzol dekoráció
szavanna elefántcsontmetál (ZQQ)

4WD-s gépkocsihoz

4WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P78-ZCF

Cikkszám: 990E0-54P78-ZQQ

2WD-s gépkocsihoz

2WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P77-ZCF

Cikkszám: 990E0-54P77-ZQQ

Középkonzol dekoráció
ragyogó fehér (26U)

11

11 | Középkonzol dekoráció
horizont narancsmetál (ZQP)

4WD-s gépkocsihoz

4WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P78-26U

Cikkszám: 990E0-54P78-ZQP

2WD-s gépkocsihoz

2WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P77-26U

Cikkszám: 990E0-54P77-ZQP

Középkonzol dekoráció
Atlantisz türkiz gyöngymetál (ZQN)

12

12 | Középkonzol dekoráció
fekete (0CE)

4WD-s gépkocsihoz

4WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P78-ZQN

Cikkszám: 990E0-54P78-0CE

2WD-s gépkocsihoz

2WD-s gépkocsihoz

Cikkszám: 990E0-54P77-ZQN

Cikkszám: 990E0-54P77-0CE

A szett 5 db szellőző keretet és 1 db középkonzol óra keretet tartalmaz
Gyárilag beszerelt a GL+ (borostyánsárga) és GLX (fehér) modellekbe
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Belső
13+14

13 | Kormány
sportos fekete bőrkormány,
türkiz díszvarrással
Cikkszám: 990E0-54P91-TUR
14 | Kormánykerék betét
Atlantisz türkiz gyöngymetál (ZQN)
Cikkszám: 990E0-54P75-ZQN

15

16

17

18

15 | Kormány
sportos fekete
bőrkormány, piros
díszvarrással

16 | Kormány
sportos fekete bőrkormány, narancssárga
díszvarrással

17 | Kormány
sportos fekete
bőrkormány, ezüst
díszvarrással

18 | Kormány
sportos fekete
bőrkormány, fehér
díszvarrással

Cikkszám:
990E0-54P91-ORA

Cikkszám:
990E0-54P91-RED

19 | Kormánykerék betét4
Piros 5
(ZCF)

20 | Kormánykerék betét4
horizont
narancsmetál (ZQP)

Cikkszám:
990E0-54P75-ZCF

19

Cikkszám:
990E0-61M91-000

Cikkszám:
990E0-54P91-WHT

21 | Kormánykerék betét4
szavanna elefántcsontmetál (ZQQ)

22 | Kormánykerék betét4
ragyogó fehér
(26U)

Cikkszám:
990E0-54P75-ZQP

20

Cikkszám:
990E0-54P75-ZQQ

Cikkszám:
990E0-54P75-26U

21

22

4

18

23 | Kormánykerék betét5
fekete
(0CE)

5

Cikkszám:
990E0-54P75-0CE

23

A képen tartozékként rendelhető kormánykerék szerepel
A képen a jármű alapfelszereltségét képező eredeti kormánykerék szerepel
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25 | Váltógomb
Piros, manuális váltóhoz, jobbés balkormányos modellhez, színes
betéttel és színes díszvarrással
5MT-hez6
Cikkszám: 990E0-54P36-RED
6MT-hez7 (kép nélkül)
Cikkszám: 990E0-54P37-RED
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26 | Váltógomb
Narancssárga, manuális váltóhoz,
jobb- és balkormányos modellhez,
színes betéttel és színes
díszvarrással
5MT-hez6
Cikkszám: 990E0-54P36-ORA
6MT-hez7 (kép nélkül)
Cikkszám: 990E0-54P37-ORA

27

27 | Váltógomb
Ezüst, manuális váltóhoz, jobbés balkormányos modellhez, színes
betéttel és színes díszvarrással
5MT-hez6
Cikkszám: 990E0-54P36-000
6MT-hez7 (kép nélkül)
Cikkszám: 990E0-54P37-000

24
24 | Váltógomb
Türkiz, manuális váltóhoz, jobb- és balkormányos modellhez,
színes betéttel és színes díszvarrással

28

5MT-hez6

28 | Váltógomb
Ezüst, manuális váltóhoz, jobbés balkormányos modellhez, színes
betéttel és színes díszvarrással
5MT-hez6

Cikkszám: 990E0-54P36-TUR

Cikkszám: 990E0-61M36-000

6MT-hez7 (kép nélkül)

6MT-hez7 (kép nélkül)

Cikkszám: 990E0-54P37-TUR

Cikkszám: 990E0-61M37-000

29

30

31

32

29 | Váltóharang
jobb- és balkormányos
modellhez, ezüst
díszvarrással

30 | Váltóharang
jobb- és balkormányos
modellhez, türkiz
díszvarrással

31 | Váltóharang
jobb- és balkormányos
modellhez, piros
díszvarrással

32 | Váltóharang
jobb- és balkormányos
modellhez, narancssárga
díszvarrással

6
7

5MT-hez6

5MT-hez6

5MT-hez6

5MT-hez6

Cikkszám: 990E0-54P38-000

Cikkszám: 990E0-54P38-TUR

Cikkszám: 990E0-54P38-RED

Cikkszám: 990E0-54P38-ORA

6MT-hez7 (kép nélkül)

6MT-hez7 (kép nélkül)

6MT-hez7 (kép nélkül)

6MT-hez7 (kép nélkül)

Cikkszám: 990E0-54P39-000

Cikkszám: 990E0-54P39-TUR

Cikkszám: 990E0-54P39-RED

Cikkszám: 990E0-54P39-ORA

5MT = 5 sebességes manuális váltó
6MT = 6 sebességes manuális váltó
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Belső
33 | Alumínium sport pedál szett
lábtartóval, balkormányos,
manuális váltós modellhez,

lábtartóval, balkormányos,
automata váltós modellhez
(kép nélkül)

ezüst

ezüst

Cikkszám:
990E0-54P93-000

Cikkszám:
990E0-54P94-000

türkiz

türkiz

Cikkszám:
990E0-54P93-TUR

Cikkszám:
990E0-54P94-TUR

narancs

narancs

Cikkszám:
990E0-54P93-ORA

Cikkszám:
990E0-54P94-ORA

piros

piros

Cikkszám:
990E0-54P93-RED

Cikkszám:
990E0-54P94-RED

34 | „ECO“ szőnyeg szett
antracit nemez szőnyeg szett,
színes Vitara logóval és varrással, 4 db-os szett, manuális és
automata váltós modellhez,
csak balkormányos modellhez

33

ezüst

piros

türkiz

Cikkszám: 75901-54P20-000

Cikkszám: 75901-54P20-RED

Cikkszám: 75901-54P20-TUR

fehér

narancs

Cikkszám: 75901-54P20-WHT

Cikkszám: 75901-54P20-ORA

34

20

35

35 | „DLX” szőnyeg szett
antracit velúr, színes Vitara logóval
és varrással, 4 db-os szett, manuális és
automata váltós modellhez
ezüst
balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P10-000
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P00-000

36 | Gumiszőnyeg szett
emelt éllel a könnyebb tisztításhoz,
4 db-os szett, manuális és automata
váltós modellhez

fehér

narancs

balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P10-WHT
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P00-WHT

balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P10-ORA
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P00-ORA

türkiz

piros

balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P10-TUR
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P00-TUR

balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P10-RED
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54P00-RED

36

37

38

39

balkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54PB0-000
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 75901-54PA0-000
37 | Közép kartámasz
a nagyobb komfortérzetért,
tároló rekesszel
Cikkszám: 990E0-54P35-000
38 | Dohányzó csomag
szivargyújtót és hamutartót
tartalmaz
Cikkszám: 990E0-61M00-LIG
39 | Utasoldali háló
Cikkszám: 990E0-54P34-002
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Belső
40 | „Baby Safe Plus” gyerekülés
Gyerekülés 0+ csoport, 13 kg súlyig, vagy 12-15
hónapos korig. Az érvényes Gyermekülés biztonsági
ECE R 44/04 standard szerint tesztelve és jóváhagyva.

40

5 pontos rögzítés, állítható magasságú fejtámasz
és övek, a puha, párnázott oldalszárnyak optimális
védelmet nyújtanak az oldalirányú ütközésekkel
szemben, a Baby SAFE ISOFIX Base és Baby Safe
Belted Base bázistalpakhoz rögzíthető, utazáskor
csatlakoztatható BRITAX babakocsival, egy kézzel
beállítható 3 állású fogantyú, könnyen levehető,
mosható huzat, mellkasi párnák a gyermek nagyobb
komfortérzetéért. Ne használja a gyerekülést az
első ülésen, ha az autóban van első ülés légzsák,
vagy ilyen esetben a használati útmutató leírása
szerint kapcsolja ki a légzsákot.
Cikkszám: 990E0-59J37-001

41

41 | „Duo Plus” gyerekülés
Csoport: 1, súlycsoport: 9-18 kg, vagy 9 hónapostól 4 éves
korig. Az érvényben lévő Gyermekülés biztonsági ECE R 44/04
standard szerint tesztelve és jóváhagyva.
Rögzítés módja: ISOFIX kapcsolódási pontokon, optimális
védelem az oldalirányú ütközésekkel szemben, egyedi
Forward Tilt Control, egy kézzel állítható álló helyzetből
döntött és alvási pozícióba. 5 pontos rögzítés, központi
övfeszítős, a vállpárnák csökkentik a gyermek nyakára/
fejére irányuló erőket. A kényelmes anyagú huzat levehető
és mosható. ISOFIX rendszer nélkül az autó saját 3 pontos
biztonsági övével is rögzíthető.
Cikkszám: 990E0-59J56-000
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42

42 | „Kidfix” gyerekülés
Biztonságossá teszi gyermeke számára az utazást: a 2-es és 3-as
csoportú Kidfix gyerekülés 15-36 kg-os súlyhoz készült. Megfelel az
érvényes Gyermekülés biztonsági ECE R 44/04 standard előírásainak,
és optimális védelmet nyújt az oldalirányú ütközésekkel szemben.
A tökéletesen elrendezett 3 pontos rögzítés, valamint az ISOFIX
kapcsolódási pontokhoz történő további rögzítés maximális
stabilitást és biztonságot nyújt. A fejtámasz magassága
11 különböző pozícióba, míg a háttámla az autóülés dőlésszögének
megfelelő pozícióba állítható. A döntési fokozat a levehető
és mosható ülésmagasító párnahuzat hozzáférési nyílásában
lévő karral állítható.
Cikkszám: 990E0-59J25-001

43+44

43 | „FAIR”8 gyerekülés
0-18 kg-ig, vagy 0-4 éves korig tervezett biztonsági rendszer. 3
különböző verzióban elérhető, különböző nyelvű használati utasítással.
Az érvényben lévő Gyermekülési biztonsági ECE R 44/04 standard szerint
tesztelve és jóváhagyva.
A következő országokban használható:
Kelet-Európa:
(PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
Cikkszám: 990E0-68L01-001
Közép-Európa
(F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M)
Cikkszám: 990E0-68L01-002
Észak-Európa:
(S, FIN, DK, EST, LV, LT)
Cikkszám: 990E0-68L01-003
44 | Isofix gyerekülés talp „FAIR”
A FAIR gyerekülés-t az ISOFIX kapcsolódási pontokhoz rögzítő rendszer.
0-4 éves korig, vagy maximum 18 kg súlyig. A FAIR gyerekülés talp
megfelel az ECE 44/04 standard előírásainak. 4 különböző interfész,
eltérő méretekben, az autótípusok többségéhez megfelel (A-B-C-D).
Cikkszám: 990E0-68L01-000

8

Csak a “FAIR“ talppal együtt (cikkszám: 990E0-68L01-000)
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45
45 | Csomagtér rendező
a Vitara csomagtartó fedél alá
beférő tálca, alumínium rekesz
elválasztókkal, variálható

46

47

48

49

Cikkszám: 990E0-54P21-000
46 | Csomagtér tálca
tálca alakú, vízhatlan, nedves/
sáros lábbelik tárolására,
a csomagtartó fedél felett
Cikkszám: 990E0-54P15-000
47 | Csomagtér tálca
emelt peremmel
tálca alakú, vízhatlan, nedves/
sáros lábbelik tárolására,
nagyméretű, peremmel ellátott
Cikkszám: 990E0-54P80-000
48 | Csomagtér háló
a csomagok biztonságos
rögzítésére, a Vitara csomagtartó fedél alatt
Cikkszám: 990E0-65J39-000
49 | Függőleges csomagtérháló
megvédi a csomagokat a
csomagtartóból való kieséstől
a csomagtartó tető felnyitásakor
Cikkszám: 990E0-54P34-001
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Belső
50

50 | Csomagtér szőnyeg „ECO”
antracit nemez szőnyeg, színes
Vitara logóval és varrással

türkiz
Cikkszám: 990E0-54P40-TUR

ezüst

narancs

Cikkszám: 990E0-54P40-000

Cikkszám: 990E0-54P40-ORA

fehér

piros

Cikkszám: 990E0-54P40-WHT

Cikkszám: 990E0-54P40-RED

51 | Hűtőtáska
15 literes kapacitás,
12V-ra csatlakoztatható

52 | Hűtőtáska
21 literes kapacitás, 12V-ra csatlakoztatható.
ISOFIX® rögzítéssel
Cikkszám: 990E0-64J23-000

Cikkszám: 990E0-64J30-000

51

52

25

53 | Összehajtható táska
fekete, Suzuki lógóval, 4 csúszásmentes
talppal az alján, és állítható pántokkal az autó
csomagtartójához való egyszerű és biztonságos
rögzítéshez, harmonika táska, 2 hajtással.

53

Méret:
300 mm × 640 mm × 360 mm (teljesen kinyitva)
Kapacitás: 25-30 liter
Cikkszám: 990F0-MLFB1-000

54 | Gurulós táska
fekete, Suzuki logóval, jól guruló kerekekkel,
kihúzható fogantyúval és állítható pántokkal az
autó csomagtartójához történő egyszerű és biztonságos rögzítéshez, állítva befér a csomagtartóba, további 20 cm-rel meghosszabbítható.

54

Méret:
420 mm × 340 mm × 200 mm
(teljesen kinyitva: 620 mm)
Kapacitás: 21-36 liter
Cikkszám: 990F0-MLRB1-000

55 | Termo táska
fekete, Suzuki logóval, állítható pántokkal
az autó csomagtartójához való egyszerű és
biztonságos rögzítéshez, az összehajtható táska
két rekeszének egyikébe pont befér.
Méret:
380 mm × 320 mm × 210 mm
Kapacitás: 21 liter
Cikkszám: 990F0-MLTB1-000

26

55

Belső

27

Védelem
Magasabb szintű védelem az autód részére. Az első és hátsó parkolószenzorok,
az eső- és szélterelő, vagy az oldalsó díszlécek által a Vitara nyújtotta védelem
messze túlmutat a légzsákon és riasztó berendezésen.
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1|

Ajtó díszléc, széles
fekete porfestett, szett jobb
és bal oldalra, színre fújható

2|

Cikkszám: 990E0-54P07-000

Side body moulding small
króm/fekete porfestett,
szett jobb és bal oldalra
Cikkszám: 990E0-54P08-CSM

1

2

3|

Eső- és szélterelő szett
az első ablakokra, 2 db-os szett
Cikkszám: 990E0-54P24-000
a hátsó ablakokra, 2 db-os szett

3

Cikkszám: 990E0-54P25-000

4|

4

Sárfogó gumi szett, merev 9
színre fújható
első kerékházhoz
Cikkszám: 72210-54P00-000
hátsó kerékházhoz
Cikkszám: 72230-54P00-000

5|

Sárfogó gumi szett, flexibilis9
flexibilis sárfogó gumi
S-logóval

5

az első kerékházhoz
Cikkszám: 990E0-54P13-000
hátsó kerékházhoz
Cikkszám: 990E0-54P14-000

Nem használható a 990E0-54P09 cikkszámú sárvédő szélesítővel együtt.

9
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6

7

8

9

6|

Küszöbdekoráció szett
„SOLID”
fekete strukturált felület,
„SOLID” dizájn, 4 db-os szett

7|

Cikkszám: 990E0-54P60-000

Küszöbdekoráció szett
„ELEGANT”
fekete strukturált felület,
„ELEGANT” dizájn, 4 db-os szett

8|

Ajtóvédő fólia
fekete fólia, 4 db-os szett
Cikkszám: 990E0-54P30-000

Cikkszám: 990E0-54P60-001

10

11

10 | Csomagtér élvédő
fekete dizájn, tartós hőre lágyuló
műanyagból, védi a hátsó lökhárítót
a karcolásoktól ki- és berakodás
közben

11 | Csomagtér élvédő
alumínium dizájn, tartós
hőre lágyuló műanyagból,
védi a hátsó lökhárítót
a karcolásoktól ki- és
berakodás közben

Cikkszám: 990E0-54P51-000

Cikkszám: 990E0-54P51-001

12 | Lökhárító védőfólia
fekete fólia, védi a lökhárítót
a karcolásoktól
Cikkszám: 990E0-54P57-000

30

12

9|

Ajtóvédő fólia
átlátszó fólia, 4 db-os szett
Cikkszám: 990E0-54P30-001

Védelem

13

13 | Első parkolószenzorok10
4 db-os, színre fújható szett,
szenzorokkal és piezo
hangszóróval

14

Cikkszám: 990E0-54P56-000
14 | Hátsó parkolószenzor10
4 db-os, színre fújható
szett, szenzorokkal, piezo
hangszóróval
Cikkszám: 990E0-54P53-000

15 | Esőérzékelő
Automatikusan vezérli az
ablaktörlőket az ideális ütemtől
az első folyamatos törlési
sebesség beállításáig
10

GLX-ben széria felszerelés

Cikkszám: 990E0-65J81-015

15
31

Védelem

16 | G3-festék védelem
ideális járműve festésének
védelméhez, a tetőtől
a kerekekig. E szolgáltatásról
érdeklődjön Suzuki
márkakereskedésénél.
Cikkszám: 990E0-GLASC-OAT

32

18

18 | Elsősegély csomag
megfelel a DIN 12164 szabványnak,
elakadásjelző háromszöggel, elsősegély csomaggal, és láthatósági
mellénnyel.
Cikkszám: 990E0-61M79-000

17
19

17 | Javítófesték
Ragyogó fehér (26U)
Cikkszám: 99000-10315-26U
Élénkpiros (ZCF)

19 | Akkumulátor töltő
karbantartó és tesztelő műszer,
12V-os akkumulátorokhoz,
optimalizálja az akkumulátor
teljesítményét és élettartamát
Cikkszám: 990E0-OPTIM-CAR

Cikkszám: 99000-10315-ZCF
Atlantisz türkiz gyöngymetál (ZQN)
Cikkszám: 99000-10415-ZQN
Horizont narancsmetál (ZQP)
Cikkszám: 99000-10415-ZQP
Szavanna elefántcsontmetál (ZQQ)
Cikkszám: 99000-10415-ZQQ

20

Gyöngyház fehér (ZNL)
Cikkszám: 99000-10415-ZNL
Selymes ezüstmetál (ZCC)
Cikkszám: 99000-10415-ZCC

20 | Pollenszűrő szagsemlegesítő
funkcióval
megakadályozza a por, pollenek,
homok, atkák, kellemetlen szagok
és más szennyező anyagok kívülről
az utastérbe kerülését
Cikkszám: 99000-990B7-P25

Galaktikus szürkemetál (ZCD)
Cikkszám: 99000-10415-ZCD
Kozmikus fekete gyöngymetál (ZCE)
Cikkszám: 99000-10415-ZCE

21 | Kutyaponyva hátsó ülésre
a hátsó üléskárpit védelmére

21

22

Cikkszám: 990E0-79J44-000
22 | Csomagtér szőnyeg
lefedi a csomagtér padlót
a hátsó ülések előre döntésekor
vagy csomagtér elválasztó
háló alkalmazásakor is, a hátsó
fejtámlákra rögzíthető
Cikkszám: 990E0-61M48-003

33

Szállítás
Nyugodtan pakold tele a Vitarádat kerékpárral vagy más csomagokkal, a tetőcsomagtartó, a kerékpártartó szélesítő, vagy a csomagtér rácsok segítségével.
Akár a hegyekbe indulsz, akár egyhetes nyaralásra, a Vitara biztonságban és
stílusosan elvisz majd úti célodra, nemcsak téged, de szükséges eszközeidet is.
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1

1|

2

Csomagtér elválasztó rács
az utastér és csomagtér
elválasztására, acél

2|

Cikkszám: 990E0-54P48-000

Csomagtér rács (hosszában)
kettéosztja a csomagteret, acél,
csak a 990E0-54P48 cikkszámú
csomagtér elválasztó ráccsal
együtt használható

3

Cikkszám: 990E0-54P48-001

3|

Csomagtér rács adapter
(hosszában)
adapter a hosszanti osztású
csomagtér rácshoz, a csomagtér aljához rögzíthető
Cikkszám:. 990E0-54P48-002

4-6
4|

Vonóhorog, levehető fejes
utánfutókhoz és egyéb szállítórendszerekhez. Kérjük, külön rendelje
meg a vonóhoroghoz szükséges
elektromos készletet. Maximális
vertikális terhelhetőség: 75 kg.
11

Cikkszám: 72901-54P00-000
5|

Elektromos készlet, 7 pólusú
vonóhoroghoz elektromos készlet,
7 pólusú dugalj beépített irányjelző
figyeléssel, csak balkormányos
modellhez
Cikkszám: 990E0-54P64-000

6|

Elektromos készlet, 13 pólusú
vonóhoroghoz elektromos készlet,
13 pólusú dugalj beépített irányjelző
figyeléssel, balkormányos modellhez

7
7|

8
Vonóhorog adapter, 7/13
A 7 pólusú dugalj 13 pólusú
foglalatba csatlakoztatásához
Cikkszám: 990E0-62J41-000

8|

Vonóhorog adapter, 13/7
A 13 pólusú dugalj 7 pólusú
foglalatba csatlakoztatásához
Cikkszám: 990E0-79J67-000

Cikkszám: 990E0-54P65-000
jobbkormányos modellhez
Cikkszám: 990E0-54P66-000

11

Kérjük, a kezelési útmutatóból tájékozódjon a max. vonókapacitásról és további információkról.
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Szállítás
9

10

9|

Hátsó kerékpártartó
„STRADA”
alumínium kerékpártartó
2 kerékpár szállításához,
vonóhorogra rögzíthető

10 | Hátsó kerékpártartó szélesítő
a „STRADA” kerékpártartóhoz,
3 kerékpár szállításához
Cikkszám: 990E0-59J22-001

Cikkszám: 990E0-59J22-000

12

11

12 | Tetőbox „CERTO 460”12,13,14
ezüst metál színű tetőbox,
„MASTER-FIT” rendszerrel a multi
tetőcsomagtartóra történő könnyű
és kényelmes felszereléshez.
Minden oldalról nyitható, kulccsal
zárható. Kapacitás: 440 liter,
méret: 192 × 82 × 42 cm
Cikkszám: 990E0-59J43-000
Installációs készlet
a tetőbox-hoz (990E0-59J43-000)
rögzítéshez, T-horonnyal

11 | Multi tetőcsomagtartó
alumínium cső T-horonnyal,
tetősínes verzióhoz, zárható,
max. terhelhetőség: 75 kg

13

Cikkszám: 990E0-59J43-001

13 | Tetőcsomagtartó zsák
fekete, nagy Suzuki logóval,
a tetőcsomagtartóhoz

Cikkszám: 78901-54P00-000
tetősín nélküli autóhoz,
max. terhelhetőség: 50 kg

Cikkszám: 990E0-79J91-000

Cikkszám: 78901-54P10-000

12

36

In case of panorama sun roof please order additionally installation kit, p/n 990E0-59J43-001

14

15

14 | Síléctartó „McKinley”13,14
2 snowboard vagy 4 pár síléc
számára, zárható
Cikkszám: 99000-990YT-106
15 | Síléctartó „Everest”13,14
4 snowboard vagy 6 pár síléc
számára, zárható
Cikkszám: 99000-990YT-107

16 | Kerékpárhordozó „Giro AF”13,14
komplett kerékpár szállításához,
egy szett egy kerékpárhoz,
zárható

16

17

Cikkszám: 990E0-59J20-000
17 | Kerékpárhordozó
„Giro Speed”13,14
kerékpárok első kerék nélküli
szállításához, egy szett
egy kerékpárhoz, zárható
Cikkszám: 990E0-59J21-000

13
14

Csak Vitara multi csomagtartóval használható (cikkszám: 78901-54P00-000 vagy 78901-54P10-000).
Vegye figyelembe a max. terhelhetőséget: tetőcsomagtartó nélküli autóknál 50 kg, tetőcsomagtartós autóknál 75 kg.
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Audio és navigáció
A Vitara beépített rendszerei jelenleg az utakon elérhető legkifinomultabb
verziók. A beépített műholdas navigáció segítségével könnyen célba érsz.
A beépített audio rendszer biztosítja a megfelelő a szórakoztatást, és a mobil
eszközök csatlakoztatásával a telefonodra adott hangvezérléssel tervezheted
meg az útvonalat, és állíthatod össze a zenelejátszási listát.
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1
1 | Pioneer AVIC-F60DAB
az autós szórakoztató rendszerek és navigáció kiemelt kategóriája.
Az AVIC rendszer egyszerre biztosítja a hangminőségért felelős audio
komponenseket, és a 17,8 cm-es WVGA multi-touch kijelzőt. Garantáltan
elkápráztatja majd utasait. Az első és a hátsó sorokban is biztosítja
a szórakoztatást, szinte mindenhez csatlakoztatható, és navigál
a forgalomban. Élvezze a rádiózást interferencia nélkül, a beépített DAB /
DAB+ rendszernek köszönhetően. Univerzális okostelefon csatlakoztathatóság: Apple CarPlay for iPhone®15, AppRadio Mode for iPhone®15,
és Android okostelefonokhoz, valamint AVICSYNC, a további valósidejű
információkhoz és extra szolgáltatásokhoz az iPhone®15 és Android-hoz.
Főbb jellemzők:
Okostelefon csatlakoztathatóság
■ Apple CarPlay for iPhone®15 5/5C/5S/6/6Plus

Multimédia
■ DAB+ rádiót játszik, RDS AM / FM rádió, 24 előre beállított csatornával
■ Audio File lejátszás: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 a következőkről:
DVD / CD-R / -RW / USB / SD
■ Video File lejátszás: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19/ FLV19
a következőkről: DVD / CD-R / -RW / USB / SD
USB / SD
■ Android okostelefonok HDMI-n keresztül (opcionális, kábel szükséges)
■ Egyéb AV eszközök 2 hátsó kiegészítő bemeneten keresztül
Telefon
■ Telefonkönyv átmásolása

■ Siri Eyes Free for iPhone®15

■ 5 különböző telefonból származó információkat tud tárolni,
telefononként 1000 telefonszámmal. Ellenőrizze a Bluetooth®16
kompatibilitást.

■ MirrorLink USB-vel

■ A külső mikrofon tartozék

■ AVICSYNC a valósidejű információkhoz és extra szolgáltatásokhoz
(e szolgáltatás 2014 nyara óta elérhető, ingyenes aktiválás)

Cikkszám: 990E0-59J40-F60

■ AppRadio Mode for iPhone®15 és Android okostelefonok

Navigáció
■ 45 európai ország legfrissebb térképei vannak installálva,
egy 16 GB-os belső meghajtón
■ 10,4 millió km-es úthálózat, beleértve a részletes várostérképeket
és a főbb épületek 3D-s megjelenítését
■ A 10 millió előre telepített POIs Text-to-Speech (TTS) hangalapú
irányítást biztosít, és a Traﬃc Message Channel-ről (TMC) kapja
a forgalmi információkat, 18 nyelven

Az alábbi alkatrészeket kérjük, külön rendelje meg:
Alapvető beszerelő szett
a széria tartozékként rádióval rendelkező, és nem rendelkező
autókhoz is szükséges
Cikkszám: 990E0-59J18-K10
DAB+ antenna:
Cikkszám: 990E0-59J54-DAB
a széria tartozékként rádióval rendelkező autókhoz:
Eredeti rész dekor:

■ A hangfelismerő rendszer révén hangvezérléssel vezérelhet számos
navigációs funkciót, Bluetooth®16 és audió funkciót

Cikkszám: 73821-54P00-5PK

Csatlakoztathatóság

Csavarok:

■ 2 × hátsó USB – 1A

Cikkszám: 03541-0516A-000 (4×)

■ SD kártya foglalat (SDHC kompatibilis)

a széria tartozékként rádióval nem rendelkező autókhoz:

■ iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control
(opcionális, kábel kell hozzá)

Tartók:

■ Kormányról való távvezérlés

Cikkszám: 39321-54P00-000 (1×) és 39322-54P00-000 (1×)

■ 3 × 4 voltos RCA erősítés nélküli hangkimenetek
(első, hátsó, mélynyomó)
■ Hátsó kamera input, grafikus parkolási irányítással
■ Kettős kamera input
■ 1 hátsó monitor RCA kimenet
■ 2 Video bemenet (RCA /Aux-in)
■ 1 HDMI bemenet

15
16

Az iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® az Apple Inc bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc bejegyzett védjegye.

39

2
2 | Pioneer AVIC-F960DAB
teljes körű navigációs, szórakoztató és kommunikációs rendszer
15,5 cm-es WVGA multi-touch kijelzővel. Élvezze a rádiózást
interferencia nélkül, a beépített DAB / DAB+ rendszernek
köszönhetően. Univerzális okostelefon csatlakoztathatóság:
Apple CarPlay for iPhone®15, AppRadio Mode for iPhone®15,
és Android okostelefonokhoz, valamint AVICSYNC, a további
valósidejű információkhoz és extra szolgáltatásokhoz az iPhone®15
és Android-hoz, valamint levehető panel

Multimédia

Főbb jellemzők:

■ Android-os okostelefonok HDMI-n keresztül (opcionális, kábel kell
hozzá)

Okostelefon csatlakoztathatóság
■ Apple CarPlay for iPhone 5/5C/5S/6/6Plus

■ Audio File lejátszás: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 a következőkről:
DVD / CD-R / -RW / USB / SD
■ Video File lejátszás: MPEG1,2,4 / DIVX / H.26419 / JPEG19 / MKV19 /
FLV19 a következőkről: DVD / CD-R / -RW / USB / SD
USB / SD

■ Egyéb AV eszközök 2 hátsó kiegészítő bemeneten keresztül

■ AppRadio Mode for iPhone

Telefon

■ Siri Eyes Free for iPhone®

■ Telefonkönyv átmásolása

■ MirrorLink, USB-vel

■ 5 különböző telefonból származó információkat képes tárolni,
telefononként 1000 telefonszámmal. Ellenőrizze a Bluetooth®16
kompatibilitást.

15

■ AVICSYNC a valósidejű információkért és extra szolgáltatásokért
(E szolgáltatást 2014 nyara óta elérhető, ingyenes aktiválás)
Navigáció

■ Külső mikrofon benne van
Cikkszám: 990E0-59J41-DAB

■ 45 európai ország legfrissebb térképei vannak installálva,
egy 16GB-os belső meghajtón

Az alábbi alkatrészeket kérjük, külön rendelje meg:

■ 10,4 millió km-es úthálózat, beleértve a részletes várostérképeket,
és a főbb épületek 3D-s megjelenítését

Az alap beszerelő szett, a széria tartozékként rádióval rendelkező,
és nem rendelkező autókhoz is szükséges.

■ 10 millió előre installált POI

Cikkszám: 990E0-59J18-K10

■ A Text-to-Speech (TTS) hangalapú iránymutatást biztosít, és a Traﬃc
Message Channel (TMC)-ről kapja az információkat, 18 nyelven
■ A hangfelismerő rendszer révén hangvezérléssel vezérelhet számos
navigációs funkciót, Bluetooth®16 és audio funkciót
Csatlakoztathatóság
■ 2 × hátsó USB – 1A

DAB+ antenna:
Cikkszám: 990E0-59J54-DAB
a széria tartozékként rádióval rendelkező autókhoz:
Eredeti rész dekor:
Cikkszám: 73821-54P00-5PK

■ MicroSD kártya foglalat (SDHC kompatibilis)

Csavarok:

■ iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control (opcionális, kábel kell
hozzá)

Cikkszám: 03541-0516A-000 (4x)

■ Kormányról való távvezérlés
■ 3 × 4 voltos RCA hangkimenetek (első, hátsó, erősítetlen)
■ Hátsó kamera input, grafikus parkolás irányítással
■ Kettős kamera bemenet
■ 1 hátsó monitor RCA kimenet
■ 2 Video bemenet (RCA /Aux-in)
■ 1 HDMI Input

15
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■ DAB+ rádiót játszik, RDS AM / FM rádió, 24 előre beállított csatornával

Az iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® az Apple Inc bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc bejegyzett védjegye.

a széria tartozékként rádióval nem rendelkező autókhoz
Tartók:
Cikkszám: 39321-54P00-000 (1×) és 39322-54P00-000 (1×)

3
3 | Pioneer AVIC-F860BT
teljes körű navigációs, szórakoztató és kommunikációs rendszer
15,5 cm-es WVGA multi-touch kijelzővel. Univerzális okostelefon
csatlakoztathatóság: Apple CarPlay for iPhone®15, AppRadio Mode
for iPhone®15, és Android okostelefonokhoz, valamint AVICSYNC,
a további valósidejű információkhoz és extra szolgáltatásokhoz
az iPhone®15, és Android-hoz, valamint levehető panel.
Főbb jellemzők:
Okostelefon csatlakoztathatóság

USB / SD
■ Android-os okostelefonok HDMI-n keresztül
(opcionális, kábel kell hozzá)
■ Egyéb AV eszközök 2 hátsó kiegészítő input-on keresztül
Telefon
■ Telefonkönyv átmásolás
■ v5 különböző telefon adatait képes tárolni, telefononként 1000
telefonszám. Ellenőrizze a Bluetooth kompatibilitást

■ CarPlay for iPhone

■ Külső mikrofon benne van

■ Siri Eyes Free for iPhone®15

Cikkszám: 990E0-59J40-860

■ AHA radio, iPhone®15-ról vagy Android-os telefonról

Az alábbi alkatrészeket kérjük külön rendelje meg:

■ MirrorLink, USB-vel

Alap beszerelő szett
a széria tartozékként rádióval rendelkező, és nem rendelkező
autókhoz is szükséges

■ AVICSYNC a valósidejű információkért és extra szolgáltatásokért
(A szolgáltatás 2014 nyara óta elérhető, ingyenes aktiválás)
Navigáció
■ 45 európai ország legfrissebb térképei vannak installálva,
egy 16GB-os belső meghajtón
■ 10,4 millió km-es úthálózat, beleértve a részletes várostérképeket,
és a főbb épületek 3D-s megjelenítését

Cikkszám: 990E0-59J18-K10
A széria tartozékként rádióval rendelkező autókhoz:
Eredeti rész dekor:
Cikkszám: 73821-54P00-5PK
Csavarok:

■ 10 millió előre installált POI

Cikkszám: 03541-0516A-000 (4×)

■ A Text-to-Speech (TTS) hangalapú iránymutatást biztosít, és a Traﬃc
Message Channel (TMC)-ről kapja az információkat, 18 nyelven

A széria tartozékként rádióval nem rendelkező autókhoz:

■ A hangfelismerő rendszer révén hangvezérléssel vezérelhet
számos navigációs funkciót, Bluetooth®16 és audio funkciót

Tartók:
Cikkszám: 39321-54P00-000 (1×) és Cikkszám: 39322-54P00-000 (1×)

■ 2 × hátsó USB – 1A

Beszerelő szett
Pioneer 2-DIN navigációs egységekhez, és F60DAB, F960DAB
és F860BT Pioneer navigációs egységekhez

■ MicroSD kártya foglalat (SDHC kompatibilis)

Cikkszám: 990E0-59J18-K10

Csatlakoztathatóság

■ iPod / iPhone 17 Music / Video Direct Control
(opcionális, kábel kell hozzá)

4|

■ Távoli input a kormányról

iPhone4/4S® adapter kábel
adapter kábel iPhone4/4S-hez, jó az AVIC F60DAB,
F960DAB navigációs rendszerekhez

■ 3 × 4 voltos RCA hangkimenetek (első, hátsó, erősítetlen)

Cikkszám: 990E0-59J40-IP4

■ Hátsó kamera input, grafikus parkolási irányítással

5|

6|

■ Kettős kamera input
■ 1 hátsó monitor RCA kimenet
■ 2 Video bemenet (RCA /Aux-in)
Multimédia
■ RDS AM / FM rádió, 24 előre beállított csatornával
■ Audio File lejátszás: MP3 / WMA / AAC / WAV19/ FLAC19 a következőkről:
DVD / CD-R / -RW / USB / SD Video File

iPhone adapter kábel
adapter kábel az iPhone5/5C/5S/6/6Plus®13, jó az AVIC navigációs
rendszer F60DAB, F960DAB-hez, plusz Apple Adapter Digital AV,
és plusz kábel fény-USB
Cikkszám: 990E0-59J40-IP5

7|

Android adapter kábel
adapter kábel Android-os okostelefonokhoz, jó az AVIC F60DAB,
F960DAB navigációs rendszerekhez
Cikkszám: 990E0-59J40-AND

■ Video File lejátszás: MPEG1,2,4 / DivX / H.26419 / JPEG19 / MKV19 / FLV19
a következőkről: DVD / CD-R / -RW / USB / SD
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8

8 | Pioneer CD Tuner DEH-X6700DAB
a beépített DAB+ rádió, az élő adás megállító (time shift) funkcióval több ezer
rádióállomáshoz biztosít hozzáférést. Természetesen hagyományos CD-kről
vagy CD-R / RW-ről is alkalmas zenelejátszásra, beleértve az MP3, WMA és WAV
fájlokat, de hordozható eszközökről is, úgy mint az iPod®15 / iPhone®15,
Android okostelefon, vagy USB pendrive. Jellemzők: MOSFET 4 × 50 wattos
erősítő, front Aux-In, RCA pre-out, Radio Data System (RDS), és levehető első
panel. A színes RGB kijelző személyre szabható, az autó megvilágításához
illeszkedően, vagy további effektek hozzáadásával a MIXTRAX EZ funkció
felhasználásával. A MIXTRAX EZ megállás nélküli, klub stílusú zenei mixeket
készít a megadott zenékből, színes effektekkel megvilágítva a kijelzőt,
az egyes dalok üteméhez és hangulatához illeszkedően.
DAB+ Antenna
(Cikkszám: 990E0-59J54-DAB) külön megrendelendő
Cikkszám: 990E0-59J54-670

9

9 | Pioneer CD Tuner DEH-150MP
hagyományos CD-kről vagy CD-R / RW-ről történő zenelejátszáshoz tervezve,
beleértve az MP3, WMA és WAV fájlokat is. Egyéb hanghordozók lejátszása is
lehetséges az első Aux bemeneten keresztül. 4 × 50 Watt kimenet, RCA
erősítés nélküli kimenet, Radio Data System (RDS), és levehető első panel
Cikkszám: 990E0-59J54-150

10

10 | Pioneer CD Tuner DEH1700UB
CD RDS rádió WMA / MP3 lejátszással, és első illusztrált USB-vel.
Piros gomb, és fehér kijelző megvilágítás, android-os média kompatibilis,
RCA erősítés nélküli kimenet, 4 × 50 Watt kimenet, kormányról
vezérelhető, energiatakarékos üzemmód
Cikkszám: 990E0-59J54-270

11

11 | Pioneer CD Tuner DEH-X3700UI
CD RDS rádió, iPod®15 / iPhone®15 közvetlen vezérléssel és RGB színbeállítással,
android-os média kompatibilis, 2 RCA erősítés nélküli kimenet, 4 × 50 Watt
kimenet, kormányról vezérelhető, és telefonvonal bemenet
Cikkszám: 990E0-59J54-370

12

12 | Pioneer Tuner MVH170UI
RDS rádió, iPod®15 / iPhone®15 közvetlen vezérléssel USB-én keresztül,
első aux bemenet és megvilágított első USB, android-os
média kompatibilis, 2 RCA erősítés nélküli kimenet, 4 x 50 Watt
kimenet, kormányról vezérelhető
Cikkszám: 990E0-59J54-470

15
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Az iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® az Apple Inc bejegyzett védjegyei.

Audio és navigáció
13 | DAB antenna
Pioneer CD-s rádióhoz:
DEH-X6700DAB típushoz,
és a Pioneer DAB navigációs
rendszer AVIC-hoz
Cikkszám: 990E0-59J54-DAB

14 | Pioneer beszerelő készlet
1-DIN-es rádió beszerelő
készlet, a széria tartozékként
rádióval rendelkező autókhoz
Cikkszám: 990E0-54P01-KIT
1-DIN-es rádió beszerelő
készlet, a széria tartozékként
rádióval nem rendelkező
autókhoz

15 | Hangszóró készlet
alkalmas előre ill. hátra, duál
kónuszos, 65W, 80-17500 Hzes hangszóró, automatikus
konfigurálás, 2 db-os szett
Cikkszám: 990E0-62J32-000

Cikkszám: 990E0-54P00-KIT

16

16 | Tolatókamera7
tisztán láthatunk hátra tolatás
közben. Csak Pioneer AVIC
navigációval kombinálható.
Az adapter kábelt (990E0-61M02-010)
külön rendelje meg.
Cikkszám: 39970-54P00-000
Adapter kábel
a tolatókamerához, valamennyi
Pioneer AVI navigációs rendszerhez jó
Cikkszám: 990E0-61M02-010

Megjegyzés: A navigációs és rádiós rendszerek rendszeresen frissülnek.
A termékek a jelen dokumentumban található leírástól eltérhetnek.
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17

18

17 | Bluetooth®16 rendszer, Parrot MKi9000 telefon kihangosító 18 |
Kéz használata nélküli telefonos szolgáltatást nyújtó szett, ami
kompatibilis valamennyi zene lejátszó forrással. Bármilyen
Bluetooth®14 kompatibilis eszközről képes zenét lejátszani.
Az autó hangszóróin keresztül működik. Vezeték nélküli távoli
vezérlés lehetséges a kormányról. Nincs szükség kijelzőre a Parrot MKi9000-ben a funkciók hang menüvel elérhetőek.
A szett tartalmazza a Suzuki specifikus kábeleket.
Cikkszám: 990E0-59J34-KIT

Bluetooth®13 rendszer, Parrot MKi9200 telefon kihangosító
Kéz használata nélküli telefonos rendszer (Bluetooth®14 v2.0 +
EDR) szett, nem csak telefon szolgáltatáshoz, hanem kompatibilis többféle zene lejátszó forrással is (iPod®13, USB és Line
in). Bármilyen Bluetooth®11 sztereo (A2DP) kompatibilis
eszközről képes zenét lejátszani. Az autó hangszórókon
keresztül működik. Kompatibilis az SD és SD-HC kártyákkal.
Hangszínszabályozó, digitális class-d 20W erősítővel. TFT
kijelző (72 x 57 x 12 mm). Mutatja a CD borítót vagy képet is.
A szett tartalmazza a Suzuki specifikus kábeleket is.
Cikkszám: 990E0-59J33-KIT
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19

20

19 | Bluetooth®16 rendszer, Parrot MKi9100 telefon kihangosító
Kéz használata nélküli rendszer (Bluetooth®16 v2.0 + EDR)
szett, nem csak telefon szolgáltatásra, hanem többféle zene
lejátszási forrással is kompatibilis (iPod®15, USB és Line in).
Bármilyen Bluetooth®16 stereo (A2DP) kompatibilis eszközről
képes zenét lejátszani. Az autó hangszóróin keresztül
működik. OLED kijelző (82×32×14 mm). A szett tartalmazza
a Suzuki specifikus kábeleket is.

20 | Bluetooth®16 rendszer,
Parrot asteroid mini telefon kihangosító
új, kéz használata nélküli multimédiás és navigációs
rendszer, 3,2”-es színes kijelzővel, és vezeték nélküli
vezérléssel.

Cikkszám: 990E0-59J35-KIT

Főbb jellemzők:
Csatlakoztathatóság
■ Bluetooth®16 2.1
■ USB
■ SD kártya
■ Internet kapcsolat kompatibilis okostelefonon,
vagy 3G/4G USB dongle-n keresztül
Telefon
■ Duál üzemmód (egyszerre két mobiltelefon
csatlakoztatható)
■ Automatikus telefonkönyv szinkronizáció
■ Telefononként 5000 telefonszámig
Multimédia
■ Hang vezérelt zene keresés
■ Kompatibilis a csatlakozó kábelen, USB-én,
vagy SD kártyán keresztül csatlakoztatott iPod®16-al
■ Audio file lejátszás: MP3/WMA/ AAC/WAV
Cikkszám: 990E0-59J33-AST

16

A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc bejegyzett védjegye.
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Ruházat és kiegészítők
Legyél stílusos vezetés közben

A Suzuki nem csupán a tömegből kitűnő autókat gyárt, hanem divatos ruházati
cikkeket is. Válogass a Suzuki által kínált mellények, dzsekik, pólók, és egyéb
kiegészítők közül, amelyeket ugyanazzal a lelkesedéssel és szenvedéllyel terveztünk,
mint autóinkat.

1|

Vitara modellautók
4 db-os kisautó szett, a csomag 2-2 db-ot
tartalmaz a Vitara modell személyreszabott
Terep és Városi verziójából.

2|

Cikkszám: 99000-990K4-VTR

3|

Mellény, Vitara
Mellény városi stílusban,
Vitara és Suzuki logóval, szuper
könnyű és meleg, kis helyen elfér,
100% poliamid külső, 100% pamut.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTBW1-méret
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Vitara öntvény kisautó
Minőségi, 1:43 méretarányú öntvény
modellautó gyűjtők számára - nem
játékautó! Türkiz/fekete színben.
Cikkszám: 99000-79N12-VTL

4|

Vitara Póló
Terepstílusú, barna földszínű póló,
Vitara és Suzuki logóval, rávarrt
dizájnnal, 100% pamut.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTTS1-méret

5|

Vitara divat dzseki
Fekete divatos dzseki, lélegző
bélésanyaggal, fém Vitara logóval
és Suzuki logóval, 100% poliészter
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTXJ1-méret

6|

Suzuki kulcstartó
Fekete- fehér, PVC
990F0-MKEY1-000

9|

Vitara textil öv
Suzuki logós polírozott fém csattal,
Vitara felirattal, sötétszürke,
100% poliészter anyagú öv,
130 cm hosszú, állítható hosszúságú.
990F0-VTTB1-000

7|

Vitara Steppelt dzseki
Terepstílusú, barna földszínű steppelt
dzseki kapucnival, nyomtatott
Vitara és Suzuki logóval, szuper
könnyű és meleg, kis helyen is elfér,
100% poliamid külső, 100% poliamid
bélés, 100% poliészter töltet.
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTQJ1-méret
10 | Nyakba akasztó, Vitara
Sötétszürke nyakba akasztó,
Vitara logóval, fém karabinerrel,
100% poliészter anyagból
990F0-VTLY1-000

8|

Divatos póló, Vitara
Vitara piké póló városi stílusban,
Vitara és Suzuki logóval, rávarrt
divatos részletekkel, csíkos gallérral
és ujjvégekkel, 95% pamut,
5% elasztán.

www.suzuki.hu/auto/butik

XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VTFP1-méret
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A Suzuki Eredeti Tartozékok kifejezetten a Suzuki autókhoz
vannak tervezve, az autókra vonatkozó magas minőségi
színvonallal megegyező minőségben. Felhívjuk figyelmét, hogy
kizárólag a Suzuki Eredeti Tartozékok kerültek tesztelésre és
jóváhagyásra a Suzuki általi felhasználáshoz. A használathoz
szükséges útmutatást a vonatkozó használati utasítás
tartalmazza. Előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között
egyéb típusú tartozékok üzembe helyezése és/vagy használata
negatív hatással van az autó szerkezeti jellemzőire, és ily módon
csökkenti a vezetés biztonságát. A Suzuki Eredeti Tartozékokon
kívüli egyéb más tartozékok felhasználása miatt bekövetkező
károkért a Suzuki semmilyen felelősséget nem vállal.
A jelen katalógus kiadásakor minden korábbi információ
érvényét veszti. A katalógusban szereplő egyes fotókon
speciális eszközök láthatók.

A Suzuki
nem csak autó.

Autó, motor és marine – 100 év
innováció. Látogasson el honlapunkra
a QR-kód segítségével, további
információkért a Suzuki életérzésről.

A jelen katalógusban szereplő részletes információk nem
értelmezhetők kötelezettségvállalásként, azok kizárólag
tájékoztatási célt szolgálnak. A katalógusban ideiglenesen
nem elérhető vagy megszűnt tartozékok is szerepelhetnek.
A hibákért felelősséget nem vállalunk.
Kérjük, tartsa be saját országa vonatkozó jogi előírásait
a Suzuki tartozékok használatakor.
Utoljára frissítve: 2018. január

Az Ön Suzuki partnere

MAGYAR SUZUKI ZRT. 2500 ESZTERGOM, SCHWEIDEL J. U. 52.
www.suzuki.hu
www.suzuki.hu/auto/tartozekok
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