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2 | Ochranná fólia pod kľučkou na dverách
Priehľadná fólia. Dvojdielna sada.
Obj. čís. 99002-54Z00-003

1 | Ochranná fólia nárazníka
Obj. čís. 99002-53Z00-006 Priehľadná fólia
Obj. čís. 99002-53Z00-017 Čierna fólia

8 | Bezpečnostné matice kolesa
Obj. čís. 99002-54Z00-029

5 | Deliaca mreža batožinového priestoru
Obj. čís. 99002-53Z00-003

6 | Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Obj. čís. 99002-53Z00-001

7 | Sieť do batožinového priestoru
Obj. čís. 99002-53Z00-002

3 | Prahová lišta
Brúsený hliník. Dvojdielna sada.
Obj. čís. 99002-53Z00-016

4 | Sada gumenných rohoží
Štvordielna sada. S logom ACROSS.
Obj. čís. 99002-53Z00-004



Originálne príslušenstvo Suzuki je prispôsobené pre 
vozidlá Suzuki a podlieha rovnakým štandardom 
kvality ako samotné vozidlo. Poznámka: spoločnosť 
Suzuki testovala a schválila na použitie len originálne 
príslušenstvo Suzuki. Potrebné pokyny nájdete  
v príručkách ku konkrétnemu príslušenstvu. V určitých 
podmienkach môže mať montáž alebo používanie iného 
príslušenstva negatívny vplyv na konštrukčné vlastnosti 
vášho vozidla, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti 
jazdy. Spoločnosť Suzuki nepreberá zodpovednosť  
za škody spôsobené používaním iného ako originálneho 
príslušenstva Suzuki.

Vydaním tejto brožúry strácajú predchádzajúce 
informácie platnosť. Na niektorých obrázkoch v tejto 
brožúre je vyobrazená špeciálna výbava. Informácie 
uvádzané v tejto brožúre sú nezáväzné a slúžia len na 
informačné účely. Právo na chyby vyhradené.

Žiadame vás, aby ste pri používaní príslušenstva Suzuki 
postupovali v súlade so všetkými platnými zákonmi 
krajiny, v ktorej je príslušenstvo používané.
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MSC-SUZUKI SLOVENSKO, O.Z.,
WESTEND TOWER, DÚBRAVSKÁ 

CESTA 2, 841 04 BRATISLAVA

Slogan spoločnosti Suzuki „WayofLife!“ je stredobodom našej značky – každé vozidlo, motocykel a prívesný 
motor Suzuki je vyrobený prepotešenie našich zákazníkov – aby sa mohli tešiť z každodenného života.

Dostupnosť štandardnej a príplatkovej výbavy na jednotlivých trhoch môže byť rôzna. Informujte sa u predajcu, pretože špecifikácie a obrázky sa môžu týkať modelov, ktoré 
nie sú ponúkané vo vašej krajine. Spoločnosť MSC-Suzuki Slovensko, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu cien, farebných odtieňov, materiálov, výbavy, špecifikácie a modelov 
či dokonca stiahnutie modelov z predaja bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky fotografie v tomto katalógu boli získané s potrebným povolením. Obrázky vozidiel bez EČV na verejných komunikáciách sú kompozitné fotografie.


