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КАТАЛОГ 
АКСЕСУАРІВ



2

Зробіть 
його своїм
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www.suzuki.ua
Деякі ілюстрації в цій брошурі можуть відображати додаткове обладнання та аксесуари. 
Для отримання точної інформації про обладнання автомобіля, зверніться до авторизованого дилера Suzuki.

Ви обрали модель автомобіля, визначилися з кольором, однак це ще не все. Завдяки 
величезній кількості аксесуарів для інтер’єру та екстер’єру Vitara здатен відобразити 
Вашу індивідуальність. Існує безліч можливостей зробити Ваш Vitara ще унікальнішим.
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Повноприводний автомобіль створений не лише для того, аби долати безкраї 
пустелі чи підкорювати гірські вершини. Технології, завдяки яким Vitara впевнено 
почувається в умовах бездоріжжя, роблять його ідеальним автомобілем для 
міста. А з величезним вибором аксесуарів та індивідуальних опцій Ваш Vitara 
точно не залишиться непоміченим. 

Міський стиль

Персоналізація
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1 | Накладка фари денного світла, невелика 
хромована, комплект з 2 шт.

 Арт. №  990E0-54P10-CFB

2 |  Боковий захисний молдинг, невеликий 
хромований/чорний колір, для лівої та правої сторони

 Арт. № 990E0-54P08-CSM 

3 |  Спойлер даху 
чорний перламутровий металік (Cosmic 
Black Pearl Metallic)

  Арт. № 990E0-54P05-ZCE

Зображення немає

  Спойлер даху 
білий (Superior White)

  Арт. № 990E0-54P05-26U

  бірюзовий перламутровий металік 
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic )

 Арт. № 990E0-54P05-ZQN

  срібний металік (Silky Silver Metallic)

 Арт. № 990E0-54P05-ZCC

 сірий металік (Galactic Grey Metallic) 

 Арт. № 990E0-54P05-ZCD

  білий перламутровий (Cool White Pearl)

 Арт. № 990E0-54P05-ZNL
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1 |  Накладка для переднього 
бампера, велика 
сріблястий/чорний колір, замість 
стандартного оздоблення

 Арт. № 990E0-54P44-000 

3 |  Накладка для заднього бампера 
сріблястий/чорний колір

 Арт. № 990E0-54P47-000 

2 |  Боковий захисний молдинг, великий 
чорний колір, комплект для лівої та пра-
вої сторони, може бути пофарбований у 
колір кузова

 Арт. № 990E0-54P07-000 

4
4 |  Накладка на задній бампер, чорна 

виготовлена з надійного 
термопластичного матеріалу

 Арт. № 990E0-54P51-000

5 | Накладка фари денного світла, 
велика 
чорний колір, комплект з 2 шт.

 Арт. № 990E0-54P10-000 
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Персоналізація
Off-road стиль
Vitara народився в пустелі. Саме тут він вчився долати непрохідні шляхи 
та не відступати перед викликами природи. І він не забув звідки походить. 
Спогади про перемоги над бездоріжжям знайшли вихід у Off-road стилі, 
завдяки якому Vitara почувається впевнено у міських джунглях.
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3 4

Колір — чорний1

1 2

Колір — білий1

Екстер'єр 

1 Підходить лише для GL+ та GLX

3 |  Оздоблення накладок крила 
чорний перламутровий металік 
(Cosmic Black Pearl Metallic)

 Арт. № 990E0-54P71-ZCE

4 |  Решітка радіатора 
чорний перламутровий металік 
(Cosmic Black Pearl Metallic)

  Арт. № 990E0-54P70-ZCE

2 |  Оздоблення накладок 
крила 
біле (Superior White)

  Арт. № 990E0-54P71-26U

Персоналізація
Допоможіть Вашому Vitara вирізнитися з-поміж інших, обладнавши його на 
свій смак. Широкий вибір аксесуарів для інтер'єру та екстер'єру дозволить 
зробити Ваш Vitara справді унікальним.

1 |  Решітка радіатора  
біла (Superior White)

  Арт. № 990E0-54P70-26U
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Інтер'єр

Внутрішній годинник

2 У набір входить п'ять обідків для повітропроводів та один обідок для центрального годинника

10
9 |  Центральний годинник, 

карбоновий 
без обідка посередині

  Арт. № 99000-99053-CL1

 з обідком посередині

  Арт. № 99000-99053RCL1

10 |  Центральний годинник Kanji 
без обідка посередині

  Арт. № 99000-99053-CL2

 з обідком посередині

  Арт. № 99000-99053RCL2

8 |  Колір — бірюзовий

  Накладка панелі приладів  
комплект з 2 шт., бірюзовий перламутровий 
металік (Atlantis Turquoise Pearl Metallic) 
Арт. № 990E0-54P72-ZQN

  Комплект обідків для повітропроводів2  
комплект з 6 шт., бірюзовий перламутровий 
металік (Atlantis Turquoise Pearl Metallic)

  Арт. № 990E0-54P74-ZQN

9 |  Колір — білий

  Накладка панелі приладів  
комплект з 2 шт., біла (Superior  White) 
Арт. № 990E0-54P72-26U

 Комплект обідків для повітропроводів2  
  комплект з 6 шт., білий (Superior White) 

 Арт. № 990E0-54P74-26U

5 |  Колір — чорний (Piano black)

  Накладка панелі приладів  
 комплект з 2 шт., чорна (Piano Black) 
Арт. № 990E0-54P72-0CE

  Комплект обідків для повітропроводів2  
комплект з 6 шт., чорний (Piano Black) 
 Арт. № 990E0-54P74-0CE

6 |  Колір — помаранчевий

  Накладка панелі приладів 
комплект з 2 шт., помаранчевий металік 
(Horizon Orange Metallic) 
Арт. № 990E0-54P72-ZQP

  Комплект обідків для повітропроводів2 
комплект з 6 шт., помаранчевий металік 
(Horizon Orange Metallic) 
Арт. № 990E0-54P74-ZQP

7

7 |  Емблема ALLGRIP  
для будь-якого 4WD, кріпиться на накладці панелі 
приладів у разі заміни на кольоровий аксесуар

 Арт. № 990E0-54P79-GRP
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Екстер'єр

1

Дизайн автомобіля Vitara виразний та строгий. Стильні накладки для 
переднього та заднього бампера, а також задній спойлер даху допоможуть 
посилити враження.

1 |  Накладка для заднього 
бампера 
чорний/сріблястий колір, 
замість стандартного 
оздоблення

 Арт. № 990E0-54P47-000
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2 |  Спойлер даху 
чорний перламутровий металік (Cosmic Black 
Pearl Metallic)

  Арт. № 990E0-54P05-ZCE

3 |  Спойлер даху 
білий (Superior White)

  Арт. № 990E0-54P05-26U

Зображення немає

 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 (Cool White Pearl)

 Арт. № 990E0-54P05-ZNL

 грунтований, може бути 
пофарбований у колір кузова

 Арт. № 990E0-54P05-000

6 |  Комплект 
розширювачів крила  
колір чорний, структурні, 
на передні та задні арки 
крила

 Арт. № 990E0-54P09-000

5 |  Накладка для переднього 
бампера, невелика  
сріблястий колір

 Арт. № 990E0-54P45-000

4 |  Накладка для переднього 
бампера, велика 
сріблястий/чорний колір, замість 
стандартного оздоблення

 Арт. № 990E0-54P44-000
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9

77 |  Оздоблення задніх 
ліхтарів 
хромовані, комплект з 
4 шт.

 Арт. № 990E0-54P28-CTB

8 |  Молдинг задньої 
кришки багажного 
відділення 
хромований

 Арт. № 990E0-54P22-000

9 |  Накладка ручки дверей 
хромована, встановлюється на всі 
чотири ручки, тільки для автомобілів з 
безключовим доступом

 Арт. № 990E0-61M44-000

   Накладка ручки дверей 
хромована, встановлюється на всі чотири 
ручки, тільки для автомобілів без системи 
безключового доступу 

 Арт. № 990E0-61M45-000
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Екстер'єр 
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10 | Накладка фари денного світла, 
 велика 
 чорна, комплект з 2 шт.

  Арт. № 990E0-54P10-000

11 | Накладка фари денного світла,  
 невелика 
 хромована, комплект з 2 шт.

 Арт. № 990E0-54P10-CFB

13 |  Комплект лампочок 
покажчика повороту 
комплект з 2 шт., 12 В, 21 Вт 
(PY21W), хромоване покриття

 Арт. № 990E0-61M01-000 

14 |  Підсвічування 
при відкритті передніх дверей 
простір під ними підсвічується, щоб 
пасажири бачили, куди їм ступати

 Арт. № 99000-990B4-132

12 |  Декоративне оздоблення «Жирафа» 
колір чорний, покриває передню 
стійку, бокову частину даху та задню 
стійку кузова

 Арт. № 990E0-54P95-000
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Екстер'єр 

15

16

Ніщо не підкреслить винятковий зовнішній вигляд Вашого Vitara краще, 
ніж чудове оздоблення коліс. Комусь до вподоби сріблясті диски, хтось 
обере комбіновані, а дехто віддасть перевагу матовим. Яким би не був Ваш 
вибір, у нас є колеса на будь-який смак, які чудово пасуватимуть Вашому 
автомобілю.

17

15 |  Легкосплавний диск «Mojave» 
6,5 J x 17” підходить для 
шин 215/55 R17, включаючи 
центральний ковпачок 
з   логотипом Suzuki

 колір – полірований/чорний

 Арт. № 43210-54PU0-0SP

 колір – сріблястий

 Арт. № 43210-54PS0-0KS

16 |  Легкосплавний диск «Gobi» 
6,5 J x 16” підходить для 
шин 215/60 R16, включаючи 
центральний ковпачок 
з   логотипом Suzuki

 колір – полірований/чорний

  Арт. № 43210-54PR0-0SP

 колір – сріблястий

 Арт. № 43210-54PQ0-0KS

17 |  Легкосплавний диск «Misti»  
6,5 J x 17” підходить для 
шин 215/55 R17, включаючи 
центральний ковпачок 
з   логотипом Suzuki

 колір – сріблястий

 Арт. № 990E0-61M75-002 

 колір – матовий чорний

 Арт. № 990E0-61M76-002

 колір – полірований/чорний

 Арт. № 990E0-61M78-002
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18 |  Комплект колісних ковпаків 16” 
колір сріблястий, комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-54P00-27N

19 |  Болти з секретом для колісних дисків 
«Sicustar» 
схвалені Thatcham, комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-59J46-000

  Болти з секретом для колісних дисків 
«Sicurit» 
комплект з 4 шт. (немає зображення)

 Арт. № 990E0-59J48-000

20 |  Комплект ковпачків вентиля 
шини з логотипом «S» 
комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-19069-SET

21 |  Кришки болтів 
колір чорний, комплект з 5  шт., 
для одного колеса

 Арт. № 990E0-61M70-COV
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Інтер'єр
Подбайте про інтер‘єр автомобіля, щоб зробити Ваше перебування у салоні 
Vitara ще приємнішим. Ви будете вражені розмаїттям варіантів оздоблення керма, 
ручки перемикання передач та накладок панелі приладів.

11 |  Підсвічування3  
підсвічування підлоги 
червоне підсвічування 

  Арт. № 99000-99080-C16

 синє підсвічування

 Арт. № 99000-99080-C17
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6 |  Емблема ALLGRIP  
для будь-якого 4WD, кріпиться на накладці панелі 
приладів у разі заміни на кольоровий аксесуар

 Арт. № 990E0-54P79-GRP

4 |  Накладка панелі приладів
  комплект з 2 шт., айворі матовий 

металік (Savannah Ivory Metallic)

 Арт. № 990E0-54P72-ZQQ

5 |  Комплект обідків для 
повітропроводів2

  комплект з 6 шт., айворі матовий 
металік (Savannah Ivory Metallic)

 Арт. № 990E0-54P74-ZQQ

2 |  Накладка панелі приладів
  комплект з 2 шт., колір червоний 

(Bright Red 5)

 Арт. № 990E0-54P72-ZCF

3 |  Комплект обідків для 
повітропроводів2

  комплект з 6 шт., колір червоний 
(Bright Red 5)

 Арт. № 990E0-54P74-ZCF

10 |  Оздоблення центральної 
консолі 
айворі матовий металік (Savannah 
Ivory Metallic)

  для 4WD

  Арт. № 990E0-54P78-ZQQ

  для 2WD

  Арт. № 990E0-54P77-ZQQ

 11 |  Оздоблення центральної 
консолі

  помаранчевий металік (Horizon 
Orange Metallic)

  для 4WD

  Арт. № 990E0-54P78-ZQP

  для 2WD

  Арт. № 990E0-54P77-ZQP

 12 |  Оздоблення центральної 
консолі

 чорне (Piano Black)

  для 4WD

  Арт. № 990E0-54P78-0CE

  для 2WD 

  Арт. № 990E0-54P77-0CE

 9 |  Оздоблення центральної 
консолі

  бірюзовий перламутровий 
металік (Atlantis Turquoise Pearl 
Metallic)

  для 4WD

  Арт. № 990E0-54P78-ZQN

  для 2WD

  Арт. № 990E0-54P77-ZQN

8|  Оздоблення центральної 
консолі

 біле (Superior White)

  для 4WD 

 Арт. № 990E0-54P78-26U

  для 2WD

 Арт. № 990E0-54P77-26U

7 |  Оздоблення центральної 
консолі 
червоне (Bright Red 5)

  для 4WD

 Арт. № 990E0-54P78-ZCF

  для 2WD

 Арт. № 990E0-54P77-ZCF

3 Штатне обладнання з GL+ (бурштин) та GLX (білий)
2 У комплект входить п'ять обідків для повітропроводів та один обідок для центрального годинника
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Інтер`єр

15

19 20 21 22 23

16 17 18

13+14

4 На малюнку зображене оздоблення керма та додаткове кермо  
5 На малюнку зображене оздоблення керма та штатне кермо

13 |  Кермо 
 спортивне чорне шкіряне кермо з 
бірюзовими швами

 Арт. № 990E0-54P91-TUR

14 |  Оздоблення керма 
бірюзовий перламутровий металік 
(Atlantis Turquoise Pearl Metallic)

 Арт. № 990E0-54P75-ZQN

15 |  Кермо 
 спортивне чорне 
шкіряне кермо з 
червоними швами

  Арт. № 
990E0-54P91-RED

23 |  Оздоблення керма5 
 чорне 
(Piano  
Back)

  Арт. № 
990E0-54P75-OCE

22 |  Оздоблення керма4  
 біле 
(Superior  
White)

  Арт. № 
990E0-54P75-26U

21 |  Оздоблення керма4  
 айворі матовий 
металік (Savannah 
Ivory Metallic)

  Арт. № 
990E0-54P75-ZQQ

20 |  Оздоблення керма4  
 помаранчевий металік 
(Horizon Orange  
Metallic)

  Арт. № 
990E0-54P75-ZQP

19 |  Оздоблення керма4  
 червоне 
(Bright 
Red 5)

  Арт. № 
990E0-54P75-ZCF

18 |  Кермо 
 спортивне чорне 
шкіряне кермо з 
білими швами

  Арт. № 
990E0-54P91-WHT

17 |  Кермо 
 спортивне чорне 
шкіряне кермо з 
срібними швами

  Арт. № 
990E0-61M91-000

16 |  Кермо 
 спортивне чорне 
шкіряне кермо з 
помаранчевими швами

  Арт. № 
990E0-54P91-ORA
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29 30 31 32

24

25

26
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2824 | Ручка перемикання передач
  Колір бірюзовий, для МКПП, 

з кольоровим покриттям та кольоровими швами

 для 5-ступінчастої механічної коробки передач

 Арт. № 990E0-54P36-TUR

  для 6-ступінчастої механічної коробки передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-54P37-TUR

29 |  Шкіряний чохол 
з срібними швами

  для 5-ступінчастої 
механічної коробки передач

  Арт. № 990E0-54P38-000

  для 6-ступінчастої 
механічної коробки передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-54P39-000

30 |  Шкіряний чохол 
з бірюзовими швами

  для 5-ступінчастої 
механічної коробки передач

 Арт. № 990E0-54P38-TUR

  для 6-ступінчастої 
механічної коробки передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-54P39-TUR

31 |  Шкіряний чохол 
з червоними швами

  для 5-ступінчастої 
механічної коробки передач

 Арт. № 990E0-54P38-RED

  для 6-ступінчастої 
механічної коробки передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-54P39-RED

32 |  Шкіряний чохол 
 з помаранчевими швами

  для 5-ступінчастої 
механічної коробки передач

 Арт. № 990E0-54P38-ORA

  для 6-ступінчастої 
механічної коробки передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-54P39-ORA

25 | Ручка перемикання передач 
  Колір червоний, для МКПП, 

з кольоровим покриттям та 
кольоровими швами

  для 5-ступінчастої механічної 
коробки передач 
Арт. № 990E0-54P36-RED

  для 6-ступінчастої механічної 
коробки передач (зображення немає) 
Арт. № 990E0-54P37-RED

26 | Ручка перемикання передач 
  Колір помаранчевий, для МКПП, 

з кольоровим покриттям та 
кольоровими швами

  для 5-ступінчастої механічної 
коробки передач 
Арт. № 990E0-54P36-ORA

  для 6-ступінчастої механічної 
коробки передач (зображення немає) 
Арт. № 990E0-54P37-ORA

27 | Ручка перемикання передач 
  Колір срібний, для МКПП, з 

кольоровим покриттям та 
кольоровими швами

  для 5-ступінчастої механічної 
коробки передач

 Арт. № 990E0-54P36-000
  для 6-ступінчастої механічної 

коробки передач (зображення немає)
 Арт. № 990E0-54P37-000

28 | Ручка перемикання передач 
  Колір срібний, для МКПП, з 

кольоровим покриттям та 
кольоровими швами

  для 5-ступінчастої механічної 
коробки передач

 Арт. № 990E0-61M36-000
  для 6-ступінчастої механічної 

коробки передач (зображення немає)
 Арт. № 990E0-61M37-000
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  з підніжкою, для АКПП 
(зображення немає)

  колір — сріблястий

  Арт. № 990E0-54P94-000

  колір — бірюзовий

  Арт. № 990E0-54P94-TUR

  колір — помаранчевий

  Арт. № 990E0-54P94-ORA

  колір — червоний

  Арт. № 990E0-54P94-RED

Інтер'єр

33

34

34 |  Набір килимків «ECO»  
колір антрацит, ворсові, 
з кольоровими швами 
та логотипом Vitara, 
комплект з 4 шт., 
для МКПП та АКПП

 колір — сріблястий

Арт. № 75901-54P20-000

колір — білий

Арт. № 75901-54P20-WHT

колір — червоний

Арт. № 75901-54P20-RED

колір  — помаранчевий

Арт. № 75901-54P20-ORA

колір — бірюзовий

Арт. № 75901-54P20-TUR

 33 |  Алюмінієві спортивні 
накладки на педалі, 
з підніжкою, для МКПП

  колір — сріблястий

  Арт. № 990E0-54P93-000

  колір — бірюзовий

  Арт. № 990E0-54P93-TUR

  колір — помаранчевий

  Арт. № 990E0-54P93-ORA

  колір — червоний

  Арт. №  990E0-54P93-RED
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37

38 39

36

35 |  Набір килимків «DLX» 
колір антрацит, велюрові, з кольоровими 
швами та логотипом Vitara, 
комплект з 4 шт., для МКПП та АКПП

 колір — сріблястий

 Арт. № 75901-54P10-000

  колір — білий

  Арт. № 75901-54P10-WHT

  колір — бірюзовий

 Арт. № 75901-54P10-TUR

  

 колір — помаранчевий

 Арт. № 75901-54P10-ORA

 колір — червоний

  Арт. № 75901-54P10-RED

36 |  Набір гумових килимків 
з піднятими краями для захисту 
підлоги від бруду, комплект з 4 шт., 
для МКПП та АКПП

  Арт. № 75901-54PB0-000

38 |  Комплект для куріння 
прикурювач та попільничка

  Арт. № 990E0-61M00-LIG

39 |  Сітка з боку пасажира

  Арт. № 990E0-54P34-002

37 |  Центральний підлокітник 
для покращення комфорту, з відді-
ленням для зберігання речей

  Арт. № 990E0-54P35-000

35
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Інтер'єр

41

40

41 |  Дитяче крісло «Duo Plus» 
дитяче крісло групи 1 для дітей вагою від 9 до 18 кг або 
віком 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 кріплення ISOFIX, 
забезпечує оптимальний захист під час бокових ударів, 
унікальний контроль нахилу вперед, за допомогою однієї 
руки можна відкинути з вертикального положення назад 
та у положення для спання. 5-точкова система ременів з 
легким регулюванням, наплічники знижують навантаження 
в зоні шиї/голови. Зручний чохол з тканини знімається 
для прання. Крісло можна встановлювати в автомобілях 
без системи ISOFIX, використовуючи 3-точковий ремінь 
безпеки автомобіля.

  Арт. № 990E0-59J56-000

40 |  Дитяче крісло «Baby Safe Plus» 
дитяче крісло групи 0+ для дітей вагою до 13 кг 
або віком 12–15 місяців.  
Це крісло протестоване та схвалене згідно з 
поточними нормативами безпеки для дитячих 
крісел ECE R 44/04.

   Система 5-точкових ременів, підголівники та 
ремені регулюються по висоті, м'які боковини 
забезпечують оптимальний захист під час 
бокових ударів, сумісне з платформами Baby SAFE 
ISOFIX та Baby Safe Belted і коляскою BRITAX для 
подорожей, 3-позиційна ручка для перенесення 
з можливістю зміни позиції ручки однією рукою, 
знімне покриття для легкого прання, нагрудні 
подушечки для комфорту дитини. Це дитяче 
крісло не можна використовувати на передньому 
пасажирському сидінні.

  Арт. № 990E0-59J37-001
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43+44

42

6 Тільки разом з платформою «FAIR» (Арт. № 990E0-68L01-000)

42 |  Дитяче крісло «Kidfix» 
Ваш малюк у безпеці: крісло Kidfix групи 2 та 3 розраховане на 
дітей вагою 15-36 кг. Воно відповідає поточним нормативам 
безпеки для дитячих крісел ECE R44/04 та забезпечує 
оптимальний захист під час бокових ударів.

   Закріплюється в автомобілі за допомогою 3-точкового ременя 
безпеки та кріплення ISOFIX для забезпечення максимальної 
стабільності та безпеки. 
11 позицій для регулювання висоти підголівника, кут нахилу 
спинки регулюється відповідно до сидіння автомобіля. Важіль 
регулювання нахилу спинки знаходиться у прорізі чохла подушки 
дитячого сидіння, який знімається для прання.

   Арт. № 990E0-59J25-001

43 |  Дитяче крісло «FAIR»6 
система пасивної безпеки розроблена спеціально для дітей вагою 
до 18 кг (від народження до 4 років). Крісло виконане 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 
(для країн: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)

  Арт. № 990E0-68L01-001

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

  Арт. № 990E0-68L01-002

  для Північної Європи 
(для країн: S, FIN, DK, EST, LV, LT)

  Арт. № 990E0-68L01-003

44 |  Платформа «FAIR» 
система для встановлення дитячого крісла «FAIR» за допомогою 
кріплення ISOFIX. Система розрахована на дітей від народження до 4 
років (вагою до 18 кг). 
Платформа «FAIR» відповідає вимогам ECE R 44/04. Передбачено 
чотири різні варіанти виконання, розраховані на різні розміри, щоб 
покрити більшість сегментів автомобільного ринку (клас A-B-C-D).

  Арт. № 990E0-68L01-000 
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48

46 47

49

45
45 |  Лоток для багажу 

встановлюється під кришку 
багажного боксу, з різними 
алюмінієвими розділювачами

  Арт. № 990E0-54P21-000

46 |  Піддон для багажного 
відділення 
у формі лотка, водонепроникний, 
захищає багажне відділення від 
бруду, встановлюється на настил 
багажного відділення

  Арт. № 990E0-54P15-000

47 |  Піддон багажного відділення з 
піднятими краями 
у формі лотка, водонепроникний, 
захищає багажне відділення 
від бруду, великий, з піднятими 
краями

  Арт. № 990E0-54P80-000

48 |  Сітка багажного відділення 
для кріплення багажу під 
настилом багажного відділення

  Арт. № 990E0-65J39-000

49 |  Вертикальна сітка багажного 
відділення 
запобігає випадінню багажу при 
відкриванні кришки багажного 
відділення

  Арт. № 990E0-54P34-001
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Інтер'єр

50

51 52

50 |  Килимок для багажника «ECO» 
колір антрацит, ворсовий, 
з кольоровими швами 
та логотипом Vitara

 колір — сріблястий

  Арт. № 990E0-54P40-000

  колір — білий

  Арт. № 990E0-54P40-WHT 

  колір — бірюзовий

  Арт. № 990E0-54P40-TUR

  колір — помаранчевий

 Арт. № 990E0-54P40-ORA

  колір — червоний

  Арт. № 990E0-54P40-RED

51 |  Автохолодильник 
об'єм 15 л, підключається 
до  розетки 12 В

  Арт. № 990E0-64J30-000

52 |  Автохолодильник 
об'єм 21 л, підключається до розетки 12 В, 
з системою кріплення ISOFIX

  Арт. № 990E0-64J23-000
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В = висота, Ш = ширина, Г = глибина

53

54

55

 53 |  Складна сумка 
чорного кольору з логотипом Suzuki, чотирма 
зафіксованими скобами в основі та окремо 
регульованими ременями для зручної та 
надійної фіксації в багажному відділенні 
автомобіля, складається вдвоє

  Розміри: 
Прибл. В 300 мм / Ш 640 мм / Г 360 мм 
(повністю розкрита); об'єм: 25–50 л

  Арт. № 990F0-MLFB1-000

54 |  Сумка на колесах  
чорного кольору з логотипом Suzuki, 
гладкими колесами, висувною ручкою, окремо 
регульованими ременями для зручної та 
надійної фіксації в багажному відділенні 
автомобіля, поміщається в багажне відділення, 
додатково збільшується на 20 см

  Розміри: 
Прибл. В 420 мм / Ш 340 мм / Г 200 мм 
(максимальна висота: 620 мм);  
об'єм: 21–36 л

  Арт. № 990F0-MLRB1-000

55 |  Термосумка  
чорного кольору з логотипом Suzuki, окремо 
регульованими ременями для зручної та 
надійної фіксації в багажному відділенні 
автомобіля, поміщається в одному з відділів 
складної сумки 

  Розміри: 
Прибл. В 380 мм / Ш 320 мм / Г 210 мм; 
об’єм: 21 л

  Арт. № 990F0-MLTB1-000
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Інтер'єр
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Захист
Система подушок безпеки та сигналізація  —  це ще не все, що може запропонувати 
Vitara для надійного захисту. Передній та задній датчики паркування, 
вітровики та бокові захисні молдинги — ми знаємося на комфорті та безпеці.
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4

5

7Не встановлюються разом з розширювачем передніх та задніх арок крила (Арт. № 990E0-54P09-000)

1

3

2

1 |  Боковий захисний молдинг, великий 
чорний, для лівої та правої сторони, 
може бути пофарбований у колір 
кузова

  Арт. № 990E0-54P07-000

  2 |  Боковий захисний молдинг, невеликий 
 хромований/чорний, для лівої та правої 
сторони

  Арт. № 990E0-54P08-CSM 

3 |  Вітровики дверей 
для передніх вікон, 
комплект з 2 шт.

  Арт. № 990E0-54P24-000

  для задніх вікон, 
комплект з 2 шт.

  Арт. № 990E0-54P25-000

4 |  Бризковики передні7  
жорсткі, можуть бути пофарбовані 
у колір кузова

  Арт. № 72210-54P00-000

 Бризковики задні7 
 жорсткі, можуть бути пофарбовані 
 у колір кузова

  Арт. № 72230-54P00-000

5 |  Бризковики передні7  
гнучкі, з логотипом «S»

  Арт. № 990E0-54P13-000

 Бризковики задні7 
 гнучкі, з логотипом «S»

  Арт. № 990E0-54P14-000
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12

6 7

98

10 11

6 |  Накладки на пороги 
SOLID 
чорного кольору зі 
структурною поверхнею, 
дизайн SOLID, комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-54P60-000

7 |  Накладки на пороги 
ELEGANT 
чорного кольору зі структурною 
поверхнею, дизайн ELEGANT, 
комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-54P60-001

8 |  Захисна плівка для порога 
чорна, комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-54P30-000

9 |  Захисна плівка для порога  
прозора, комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-54P30-001

10 |  Захисна накладка на задній 
бампер 
чорного кольору, з надійного 
термопластичного матеріалу, 
захищає задній бампер від 
подряпин при завантаженні 
та розвантаженні багажного 
відділення

  Арт. №990E0-54P51-000

11 |  Захисна накладка на 
задній бампер 
колір — матовий алюміній, з 
надійного термопластичного 
матеріалу, захищає задній 
бампер від подряпин 
при завантаженні та 
розвантаженні багажного 
відділення

  Арт. № 990E0-54P51-001

12 |  Захисна плівка для бампера 
чорна, для захисту бампера 
від подряпин

  Арт. № 990E0-54P57-000
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Захист

13

14

158 Для всіх комплектацій, окрім GLX

13 |  Датчики паркування, 
передні8 
комплект з 4 датчиків, 
які можна пофарбувати, 
звукове сповіщення

  Арт. № 990E0-54P56-000

14 |  Датчики паркування, задні8 
комплект з 4 датчиків, 
які можна пофарбувати, 
звукове сповіщення

  Арт. № 990E0-54P53-000

15 |  Датчик дощу 
забезпечує автоматичне 
керування склоочисниками, 
інтервал спрацювання 
регулюється

  Арт. № 990E0-65J81-015
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Захист

16 |  Захист фарбового 
покриття G3 
Ідеальний захист фарбового 
покриття Вашого автомобіля 
від даху до коліс. Дізнайтеся 
більше у Вашого дилера 
Suzuki.

   Арт. № 990E0-GLASC-OAT
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17

20 21

17 |  Набір для підфарбовування 
Білий (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

20 |  Захисне покриття сидінь 
для заднього сидіння, з 
оббивної тканини

  Арт. № 990E0-79J44-000

19

18 18 |  Зарядний пристрій 
для обслуговування та перевірки 
батарей 12В, оптимізує потужність 
та довговічність батареї

  Арт. № 990E0-OPTIM-CAR

19 |  Фільтр для салону, що знищує 
неприємні запахи 
антибактеріальний, затримує пил, 
пилок, пісок, кліщів, неприємні 
запахи зовні та зсередини 
автомобіля, а також інші 
забруднення у повітрі

  Арт. № 99000-990B7-P25

21 |  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
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Транспортування
Поперечини багажника, додаткове кріплення для велосипедів та роздільні 
решітки багажного відділення дозволяють завантажити у Ваш Vitara велосипеди 
та інший багаж. У гори чи на сонячне узбережжя — куди б Ви не зібрались, 
Vitara безпечно доправить Вас до місця з усім необхідним Вам обладнанням.
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1

9 Заборонено перевищувати максимальне тягове зусилля та інші показники, зазначені в інструкції з експлуатації.

7 8

3

2

4-6

1 |  Роздільна решітка багажного 
відділення 
сталева, для відокремлення салону 
від багажного простору

  Арт. № 990E0-54P48-000

2 |  Роздільна решітка багажного 
відділення (поздовжня) 
сталева, 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 (поздовжньої) 
для закріплення роздільної 
решітки (поздовжньої) у 
найнижчому положенні 
платформи багажного 
відділення

  Арт. № 990E0-54P48-002 

4 |  Фаркоп знімний9  
електрична проводка поставляється окремо. 
Максимальне вертикальне навантаження 75 кг

  Арт. № 72901-54P00-000

5 |  Комплект електропроводки 7-полюсний  
електропроводка для фаркопа,  
7-полюсна з сигналом повороту, тільки для 
автомобілів з лівостороннім керуванням

  Арт. № 990E0-54P64-000

6 |  Комплект електропроводки 13-полюсний  
електропроводка для фаркопа,  
13-полюсна з сигналом повороту 
для моделей з лівостороннім керуванням

  Арт. № 990E0-54P65-000

7 |  Адаптер 7/13  
для підключення 
7-полюсного штекера 
до  13-полюсної розетки

  Арт. № 990E0-62J41-000

8 |  Адаптер 13/7  
для підключення 13-полюсного 
штекера до 7-полюсної 
розетки

  Арт. № 990E0-79J67-000
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Транспортування
9 10

11     12

13

10 Для автомобілів з панорамним люком у даху потрібно замовити монтажний комплект (Арт. № 990E0-59J43-001)

9 |  Заднє кріплення для 
велосипедів «STRADA» 
алюмінієве кріплення 
для двох велосипедів, 
встановлюється на 
фаркопі

  Арт. № 990E0-59J22-000

10 |  Додаткове заднє 
кріплення для велосипеда 
для транспортування трьох 
велосипедів, тільки разом з 
кріпленням для велосипедів 
«STRADA»

  Арт. № 990E0-59J22-001

12 |  Багажний бокс «CERTO 
460»10,11,12 

колір — срібний металік, 
багажний бокс з системою 
«MASTER-FIT» для швидкого 
та зручного кріплення до 
поперечин багажника. 
Відмикається з обох сторін, 
замикається. 
Об'єм 440 л, розміри 
192 х 82 х 42 см

  Арт. № 990E0-59J43-000

  Комплект для монтажу 
для установки багажного боксу 
(990E0-59J43-000) в T-подібний 
паз

  Арт. № 990E0-59J43-001

11 |  Поперечини багажника 
алюмінієва трубка з 
T-подібним пазом, 
замикається 
для автомобілів з рейлінгами, 
макс. навантаження на дах: 
75 кг

  Арт. № 78901-54P00-000

  для автомобілів без рейлінгів, 
макс. навантаження на дах: 
50 кг

  Арт. № 78901-54P10-000

13 |  Сумка для транспортування і 
зберігання 
поперечин багажника, чорна, з 
великим логотипом Suzuki

 Арт. № 990E0-79J91-000
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14 15

171616 |  Кріплення для велосипеда 
«Giro AF»11,12 
для транспортування зібраного 
велосипеда, одне кріплення 
для одного велосипеда, 
замикається

  Арт. № 990E0-59J20-000 

17 |  Кріплення для велосипеда 
«Giro Speed»11,12 
для транспортування 
велосипеда без переднього 
колеса, одне кріплення 
для одного велосипеда, 
замикається

  Арт. № 990E0-59J21-000

11 Лише в комплекті з поперечинами багажника Vitara 78901-54P00-000 або 78901-54P10-000
 12 Заборонено перевищувати макс. навантаження на дах: 50 кг — для автомобілів без поперечин багажника та 75 кг — для автомобілів з 
поперечинами багажника.

14 |  Кріплення для лиж «McKinley»11,12 
для 2 сноубордів або 4 пар лиж, 
замикається 

  Арт. № 99000-990YT-106

15 |  Кріплення для лиж «Everest»12 
для 4 сноубордів або 6 пар лиж, 
замикається

  Арт. № 99000-990YT-107
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Одяг та аксесуари

1 |  Флісова куртка Vitara з капюшоном 
Тепла і легка флісова куртка із застібкою, 
набивними логотипами Vitara та Suzuki, 
щільно обтягуючим капюшоном та 
рукавами з вирізами для пальців, 3 
зовнішні кишені (на застібках), 100 % 
поліестер

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFJ1-розмір

3 | Жилетка Vitara 
Модна жилетка з набивними логотипами Vitara та 
Suzuki, дуже легка і тепла, займає небагато місця при 
пакуванні, зовні  — 100 % поліамід, підкладка — 100 % 
поліамід, наповнювач  — 100 % поліестер.

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTBW1-розмір

2 |  Футболка Vitara 
Футболка Vitara коричневого 
кольору з набивними логотипами 
Vitara та Suzuki, особлива увага до 
деталей, 100 % бавовна

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTTS1-розмір

4 |  Годинник Vitara Kanji 
Наручний годинник чорного кольору 
з нержавіючої сталі, 47 мм в діаметрі, 
водостійкий 5 атм., металевий браслет, 
ідеально підходить до автомобільного 
годинника Vitara Kanji, додається чорна 
подарункова коробка

 990F0-VTWA1-000

Suzuki випускає не лише автомобілі, що виділяються з-поміж 
багатьох інших, а й пропонує колекцію стильного одягу. Куртки, 
сорочки-поло, футболки та аксесуари розроблялись з тими ж 
пристрастю і талантом, які ми вкладаємо в наші автомобілі.

Будьте в тренді
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Одяг та аксесуари

8 |  Модна сорочка-поло Vitara 
Модна сорочка-поло з вишитими 
логотипами Vitara та Suzuki, особлива 
увага до деталей, комір та рукава обшиті 
стрічкою, тканина піке, 95 % бавовна, 5 
% еластан

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFP1-розмір

7 |  Стьобана куртка Vitara 
Стьобана куртка коричневого 
кольору з капюшоном, набивними 
логотипами Vitara та Suzuki, дуже 
легка і тепла, займає небагато 
місця при пакуванні, зовні — 100  % 
поліамід, підкладка — 100 % 
поліамід, наповнювач —  
100 % поліестер.

 XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
 990F0-VTQJ1-розмір

6 |  Брелок Suzuki  
Чорного та білого кольору, ПВХ

 990F0-MKEY1-000

5 |  Модна куртка Vitara 
Модна куртка чорного кольору з 
дихаючою сітчастою підкладкою, 
набивними металевими логотипами 
Vitara та Suzuki, 100 % поліестер

  S/M/L/XL/XXL/3XL
 990F0-VTXJ1-розмір

10 |  Багатофункціональний 
інструмент Vitara 
Багатофункціональний інструмент 
Vitara, 9 функцій, ергономічні ручки, 
надійна сумочка

 990F0-VTMT1-000

11 |  Ремінь Vitara 
Ремінь темно-сірого кольору з 
тисненням у вигляді логотипу 
Vitara, металевий карабін, 100 % 
поліестер

 990F0-VTLY1-000

9 |  Ремінь Vitara з тканини 
Ремінь Vitara, полірована металева 
пряжка з логотипом Suzuki, 
набивний логотип Vitara, 100 % 
поліестер темно-сірого кольору 
довжиною 130 см, за потреби 
можна зменшити.

 990F0-VTTB1-000
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Ваш дилер Suzuki

Автомобілі і мотоцикли – 100 років інновацій. Відвідайте 
нашу домашню сторінку і дізнайтесь більше про Suzuki – 
стиль життя. Suzuki – це не просто автомобіль. 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.  
У деяких випадках встановлення та/або використання 
комплектуючих від інших виробників може мати негативний 
вплив на конструктивні характеристики Вашого автомобіля 
та знизити безпеку руху. Компанія Suzuki не несе ніякої 
відповідальності за пошкодження, які виникли внаслідок 
використання неоригінальних аксесуарів 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.

Остання редакція: січень 2015 р.


