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Шлях вгору вільний, коли Ви за кермом Jimny. 
Як і Ви, Jimny полюбляє вилазки на природу, і чим 
складніша дорога, тим цікавіше. Щоб не підвести 
у важких умовах, міцний позашляховик має все 
необхідне стандартне обладнання. А першокласні 
оригінальні аксесуари Suzuki надають Вашому 
надійному партнеру довершених штрихів для будь-
якої подорожі.

www.suzuki.ua
Деякі ілюстрації в цій брошурі можуть відображати спеціальне обладнання та аксесуари.
Щоб дізнатися точну інформацію про обладнання автомобіля, прохання звертатися до Вашого дилера Suzuki.
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Кузов
Туди, де безкрайня широчінь.

1 | Підніжки 
Ґрунтовані, встановлюються 
з правої та з лівої сторони, 
можна пофарбувати у колір 
кузова

 Арт. № 99000-990YB-776

2 | Підніжки
Алюмінієві, встановлюються 
з правої та з лівої сторони

 Арт. № 99000-990YB-784

1
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3 | Задня захисна труба
хромована, з нержавіючої 
сталі, неможливо 
встановити разом з 
фаркопом 

 Арт. № 99000-990YB-713

4 | Підніжки
хромовані труби з 
нержавіючої сталі, 
встановлюються з правої 
та з лівої сторони

 Арт. № 99000-990YB-778 

5 | Підніжки
матові чорні труби 
з нержавіючої сталі, 
встановлюються з 
правої та з лівої сторони 
(зображення немає)

 Арт. № 99000-990YB-779

Якщо жадаєш пригод, потрібне гарне екіпірування, наприклад, щоб спритно 
повернути під час полювання або звичайної поїздки на природу. Це стосується і 
Jimny, а додатковий шарм від цих стильних і функціональних аксесуарів обов’язково 
передасться і Вам. Так само, як після цілого дня, присвяченого тренуванню, Ви не 
тільки почуваєтесь, але і виглядаєте значно краще. А як ще має бути після дня, 
проведеного на свіжому повітрі?

3

42
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Кузов
6 | Спойлер даху

ґрунтований, може бути 
пофарбований у колір кузова

 Арт. № 990E0-57M05-000
 Арт. № 990E0-62J00-GLU

6
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11 | Оздоблення ручки дверей 
 хромоване покриття, 
 2 шт. в комплекті

  Арт. № 99000-99064-485 

12 | Накладка ручки дверей 
 хромоване покриття, 
 2 шт. в комплекті

  Арт. № 99000-99064-488

10 | Хромована решітка радіатора
 хромоване покриття

  Арт. № 99000-990C5-006

13 | Насадка на глушник 
 кругла, з нержавіючої сталі

  Арт. № 00800-60912-K00

9 | Хромоване оздоблення 
заднього ліхтаря
хромоване покриття 

 Арт. № 99000-990YB-710

7 | Оздоблення фар
хромоване покриття, 
2 шт. в комплекті

 Арт. № 99000-99064-487

8 | Протитуманні фари
повний комплект включає 
протитуманні фари, обідок 
та джгут проводів

 Арт. № 990E0-57M51-000

97 8
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Кузов
Колеса для справжніх чоловіків.

14 | Легкосплавний диск  5,5 J x 15" 1
 дизайн з 7 подвійних спиць 
 “CROSS”, сріблястий

  Арт. № 99000-990YS-029

15 | Легкосплавний диск 5,5 J x 15" 1 
 дизайн з 5 спиць “STAR”, сріблястий

  Арт. № 990E0-76J01-000

14 15

1 Підходить до стандартної шини, заводська поставка з гайками.
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18 | Легкосплавний диск 5,5 J x 15" 1
 дизайн з 10 спиць “KALAHARI”, 
 колір сріблястий

  Арт. № 990E0-57M70-000

19 | Легкосплавний диск 5,5 J x 15" 1 
 дизайн з 10 спиць “GOBI”, 
 колір чорний

  Арт. № 990E0-57M71-000

20 | Легкосплавний диск 5,5 J x 15" 1 
 дизайн з 10 спиць “ATACAMA”, 
 колір титан

  Арт. № 990E0-57M72-000

21 | Легкосплавний диск 5,5 J x 15" 1 
 дизайн з 10 спиць “MOHAB”,   
 колір полірований титан

  Арт. № 990E0-57M73-000

2119

18 20

16 |  Гайки з секретом для 
колісних дисків “Sicustar”
комплект з 4 шт.

  Арт. № 990E0-59J47-000

17 |  Гайки з секретом для 
колісних дисків “Sicurit”
комплект з 4 шт. (немає 
зображення) 

  Арт. № 990E0-59J49-000

16
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22 |  Чохол для запасного 
колеса, жорсткий
Чохол може бути 
пофарбований у колір 
кузова, тільки для моделей 
з колесом Bridgestone Due-
ler H/T 684II 205/70R15 96S.

  Арт. № 990E0-57M13-000

23 |  Чохол для запасного 
колеса, м’який
з білим логотипом Suzuki, 
для моделей зі стандартним 
колесом

  Арт. № 99000-990YB-699

24 |  Чохол для запасного 
колеса, м’який
з синім логотипом Suzuki, 
для моделей зі стандартним 
колесом

  Арт. № 99000-990YB-700

24

22 23



11

Кузов
Колеса на Ваш вибір.  

Вам важко вибирати у житті? Тоді перед Вами ще один непростий вибір – шість 
легкосплавних дисків та три варіанти чохлів для запасного колеса. Але якщо б 
це могло вибити Вас з колії, то, швидше за все, Ви б і не купували Jimny. Тому 
довірте вибір своїм почуттям або просто підкиньте монетку. Будь-який варіант 
надасть автомобілю потужного вигляду та забезпечить неперевершене зчеплення 
з поверхнею дороги за будь-якої ситуації.
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Інтер’єр
Аксесуари, що піднімають настрій.

Хоча для прихильників подорожей на природу просторе багажне відділення та 
надійний захист мають пріоритетне значення, аксесуари для більш комфортного 
та безпечного руху аж ніяк не завадять. І це стосується не тільки керівника 
групи, а й менш досвідчених членів експедиції. Продумані аксесуари допоможуть 
тримати багаж на місці та зберегти усмішку на обличчі навіть під час тривалих 
подорожей.
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2 |  Кнопка блокування 
замка дверей
хромована, 
2 шт. в комплекті

 Арт. № 99000-99079-200

3 |  Підлокітник
з боксом для речей

 Арт. № 99000-990YC-583

2

1

3

1 |  Кондиціонер
тільки для автомобілів 
з електропідсилювачем 
керма

 Арт. № 95000-81AF0-000 
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Інтер’єр
Герой, готовий до будь-яких випробувань.

7 | Автохолодильник
об’ємом 15 л

 Арт. № 990E0-64J30-000 

8 | Автохолодильник
об’ємом 21 л, 
з кріпленням ISOFIX

 Арт. № 990E0-64J23-000 

7

8

5

6 | Сонцезахисні шторки
чорні, комплект з 4 шт.

 Арт. № 990E0-81A00-000

6

4 |  Прикурювач

 Арт. № 39400-59J00-000

5 | Вішалка для одягу 
для кріплення на передніх 
підголівниках

 Арт. № 990E0-79J89-000
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9 | Дитяче крісло “Baby Safe Plus”
Дитяче крісло групи 0+ для дітей 
вагою до 13 кг або віком 12-15 
місяців. Це крісло було протестоване 
та схвалене згідно з чинними 
нормативами безпеки для дитячих 
крісел ECE R 44/04! 

 Система 5-точкових ременів безпеки 
з надійним замком, підголівники та 
ремені регулюються за висотою, м’які 
боковини забезпечують оптимальний 
захист під час бокових зіткнень, 
сумісне з платформами Baby SAFE 
ISOFIX та Baby Safe Belted та під час 
подорожування сумісне з коляскою 
BRITAX , 3-позиційна ручка для 
перенесення з можливістю зміни 
позиції ручки однією рукою, чохол, 
що швидко знімається для прання, 
нагрудні подушечки для комфорту 
дитини. Це дитяче крісло не можна 
використовувати на передньому 
пасажирському сидінні. 

Арт. № 990E0-59J37-000

11 |  Дитяче крісло “ISOFIX Duo Plus”
Дитяче крісло групи 1 для дітей вагою 
9-18 кг або віком від 8 місяців до 4 
років. Це крісло було протестоване 
та схвалене згідно з чинними 
нормативами безпеки для дитячих 
крісел ECE R 44/04! 
Закріплюється в автомобілі за 
допомогою кріпильних скоб 
ISOFIX, забезпечує оптимальний 
захист під час бокових зіткнень, 
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 на зону шиї/голови. 
Зручний тканинний чохол знімається 
для прання. Крісло можливо вста нов-
лювати в автомобілях без системи 
ISOFIX, використовуючи 3-точковий 
ремінь безпеки автомобіля.

  Арт. № 99000-990YA-020

10 |  Дитяче крісло “Kidfix”
Тримає Вашого малюка у безпеці: 
Kidfix групи 2 та 3 розраховане на 
дітей вагою 15-36 кг. Воно 
відповідає нормативам безпеки для 
дитячих крісел ECE R 44/04 та 
пропонує оптимальний захист під 
час бокових зіткнень. Дитина 
в ньому пристібається штатним 
3-точковим ременем безпеки, 
а крісло додатково фіксується 
анкерними кріпленнями ISOFIX для 
забезпечення максимальної 
стійкості та захисту. Висота 
підголівника регулюється в одну 
з 11 позицій, а кут нахилу спинки 
регулюється разом з сидінням. 
Нахил спинки здійснюється за 
допомогою важеля, що знаходиться 
у прорізі чохла подушки дитячого 
сидіння, який можна зняти для 
прання.

  Арт. № 990E0-59J25-001

11

10

9
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12

14

13
12 |  Набір ворсових килимків “ECO”

колір антрацит, комплект з 4 шт., 
для автомобілів з механічною та 
автоматичною коробками передач

  Арт. № 99000-990YR-181

13 |  Набір килимків “DLX”
чорні велюрові килимки, комплект 
з 4 шт., для автомобілів з механічною 
та автоматичною коробками передач

  Арт. № 99000-990YR-178

14 |  Набір гумових килимків
гумові килимки, комплект з 4 шт., 
для автомобілів з механічною та 
автоматичною коробками передач

  Арт. № 99000-990AG-014
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Інтер’єр
Все на своїх місцях.

15 |  Настил багажного 
відділення

  Арт. № 990E0-84A14-000

16 |  Піддон багажного відділення
з міцного кислотостійкого пластику, 
що не тріскається (RAL-G3)

  Арт. № 990E0-81A01-000

18

19
17 |  Комплект піддонів для багажного відділення

Комплект з малого (Арт. № 990E0-84A30 -000) 
та великого (Арт. № 990E0-84A31-000) 
піддонів багажного відділення для захисту 
салону під час перевезення багажу 
зі складеними задніми сидіннями

  Арт. № 990E0-84A30-000
  Арт. № 990E0-84A31-000

18 |  Піддон для багажного відділення малий
у формі лотка, водонепроникний

  Арт. № 990E0-84A30-000

19 |  Піддон для багажного відділення великий
у формі лотка, водонепроникний, тільки 
разом з поз. 18 (Арт. № 990E0-84A30-000)

  Арт. № 990E0-84A31-000

15

16

17
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Захист
Навіть героям бойовиків потрібен захист від ударів.

Ваш Jimny піклується про Вас – то й Ви ж не забувайте про нього! Він укомплектований 
численним обладнанням для Вашої безпеки, починаючи з системи ABS і закінчуючи 
подушками безпеки, що у будь-яку мить готові Вас захистити. Проявіть вдячність, 
подарувавши Jimny кілька аксесуарів для захисту фарби, кузова, днища чи інтер’єру 
від ударів, яких він може зазнати на бездоріжжі. Захистіть і себе від небажаних 
зовнішніх впливів, а також від болю, якого здатна завдати кожна подряпина 
на кузові. За міцну і тривалу дружбу!
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4 | Захисні накладки для бампера
для переднього та заднього, комплект 
з 4 шт., не можуть використовуватись 
разом із задніми датчиками паркування 
(Арт. № 990E0-68L53-015)

 Арт. № 990E0-57M06-000

4

1

3

2

1 | Накладка для бампера
переднього, срібляста

 Арт. № 990E0-57M02-000

2 | Боковий захисний молдинг
чорний, з логотипом Jimny, 
для лівої та правої сторони  

 Арт. № 990E0-57M07-000

3 | Боковий захисний молдинг
чорний, без логотипу Jimny, 
для лівої та правої сторони

 Арт. № 990E0-84A06-000
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5 | Комплект вітровиків дверей
передні, комплект з 2 шт.

 Арт. № 00800-87530-000

5

7 | Захисний чохол сидіння
для одного переднього сидіння, 
комплект з 2 шт.

 Арт. № 990E0-84A22-000 

8 | Захисний чохол сидіння
для заднього сидіння

 Арт. № 990E0-79J44-000

7

6

6 | Захисна плівка для бампера
чорна

 Арт. № 99000-990AB-043

8
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 9 |  Бризковики передні
жорсткі, можуть бути 
пофарбовані у колір 
кузова

   Арт. № 99000-99004-X01
 
10 |  Бризковики задні

жорсткі, можуть бути 
пофарбовані у колір 
кузова

  Арт. № 99000-99056-JBS

11 |  Бризковики передні
гнучкі

  Арт. № 990E0-76J20-000

12 |  Бризковики задні
гнучкі

  Арт. № 990E0-76J30-000

Захист
Керуйте чистим автомобілем!

9 + 10

11 + 12
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14 |  Датчик дощу
забезпечує автоматичне 
керування склоочисниками, 
інтервал спрацьовування 
регулюється

  Арт. № 990E0-65J81-000

13 |  Захист фарбового покриття G3
ідеальний захист фарбового 
покриття для Вашого автомобіля 
від даху до коліс. Зверніться до 
дилера Suzuki відносно цього 
сервісу.

  Арт. № 990E0-GLASC-OAT

Захист
13

14
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18

18 |  Набір для підфарбовування

 Superior White (білий)
 Арт. № 99000-10315-26U

 Pearl White 
(перламутровий білий)

 Арт. № 99000-10415-Z7T

 Bluish Black Pearl 3 
(перламутровий чорний)

 Арт. № 99000-10415-ZJ3
 
 Phoenix Red Pearl 

(перламутровий червоний)
 Арт. № 99000-10415-ZLB
 
 Silky Silver Metallic 2 

(сірий металік)
 Арт. № 99000-10415-Z2S

 Ever Green Pearl Metallic 
(зелений перламутровий 
металік)

 Арт. № 99000-10415-ZLC

 Breeze Blue Metallic 
(синій металік)

 Арт. № 99000-10415-ZLU

 Quasar Gray Metallic 
(сірий металік)

 Арт. № 99000-10415-ZMA

16 |  Аптечка
згідно з DIN 13164, включає 
комплект для першої 
допомоги, захисний жилет та 
попереджувальний трикутник

17 |   Зарядний пристрій
для обслуговування та 
перевірки батарей 12 В, 
підвищує потужність та 
довговічність батареї

  Арт. № 990E0-OPTIM-CAR 

15 |  Датчики паркування
комплект з 4 датчиків, 
які можна пофарбувати, 
п’езодинаміка, не можна 
використовувати разом з 
захисними накладками для 
бампера (990E0-57M06-000)

  Арт. № 990E0-68L53-015

15

17

16
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1 Макс. навантаження на дах: 30 кг.
2  Тільки разом з рейлінгами. Макс. навантаження на дах має не перевищувати 30 кг.

Не гайте часу, роздумуючи, що доведеться залишити вдома! Всередині, на даху та позаду 
Jimny вміститься все необхідне для полювання, туристичної поїздки чи відпочинку. 
Модульні системи автомобіля розширюють його транспортувальні можливості 
до потрібного рівня. Ваш Jimny доправить Вас і весь інвентар у будь-якому напрямку: 
за місто, на тренування, на чемпіонат світу, на місцеві пагорби чи до Карпат. А ще можна 
без проблем прихопити з собою причеп.

1 | Роздільна решітка
стальна, легко знімається

 Арт. № 00800-41268-GIT

2 | Багажник для даху 1
алюмінієва трубка 
з Т-образним пазом, 
з фіксатором, тільки для 
автомобілів з рейлінгами

 Арт. № 990E0-79J14-000

Без жодних компромісів.

1

2

Транспортування
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6 |  Кріплення для 
велосипеда “GIRO AF” 2
для транспортування 
цілого велосипеда, одне 
кріплення для одного 
велосипеда  

 Арт. № 990E0-59J20-000 

7 |  Кріплення для 
велосипеда “GIRO SPEED” 2
для транспортування 
велосипеда без 
переднього колеса, одне 
кріплення для одного 
велосипеда

 Арт. № 990E0-59J21-000

3 |  Багажний бокс для 
монтажу на даху “CERTO 
460” 2
Колір – срібний металік 
багажний бокс з системою 
“Master-fit” для швидкого та 
зручного кріплення до 
рейлінгів. Відкривається 
з двох сторін. Об’єм 440 л, 
розміри 192x82x42 см.

 Арт. № 990E0-59J43-000

4 |  Кріплення для лиж 
“MCKINLEY” 2 
для чотирьох пар лиж 
або двох сноубордів

 Арт. № 9000-990YT-106

5 |  Кріплення для лиж 
“EVEREST” 2
для шести пар лиж або 
чотирьох сноубордів

 Арт. № 99000-990YT-107

4

3

5

76

4
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1  Не перевищуйте макс. вертикальне навантаження 75 кг. 
Див. інструкцію з експлуатації для отримання додаткової інформації.

2 Не перевищуйте макс. тягове зусилля.
 Див. інструкцію з експлуатації для отримання додаткової інформації.

8 |  Заднє кріплення для 
велосипедів “STRADA” 1
для двох велосипедів, 
алюмінієві рейки, тільки 
разом з фаркопом.

 Арт. № 990E0-59J22-000

8

9 | Адаптер
для підключення 7-штиркового 
штекера до 13-штиркової розетки 

 Арт. № 990E0-62J41-000

10 |  Адаптер
для підключення 13-штиркового 
штекера до 7-штиркової розетки

  Арт. № 990E0-79J67-000

9 10

Пристрасть до велосипедів.

Транспортування
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12 |  Комплект електропроводки
для фаркопа, 7-полюсний 
з сигналом повороту 

  Арт. № 99000-990YV-065

13 |  Комплект електропроводки
для фаркопа, 13-полюсний 
з сигналом повороту

  Арт. № 990E0-84A65-000

11 |  Фаркоп 2
знімний, замовляйте 
електричну проводку 
окремо (поз. 12 – 13)

  Арт. № 99000-990YV-012

11–13
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Аудіо та

навігація
Скажіть Jimny, куди поїхати, і він направить Вас. Які плани? Поїздка за покупками, а може, 
за тридев’ять земель чи на край світу? Jimny доставить Вас у будь-яке місце. А в дорозі у Вас 
буде повний комплект технічних засобів, щоб з користю провести час, – від радіоприймача 
до мультимедійної, розважальної та комунікаційної системи.

Саундтрек 
до Вашої подорожі.
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1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.

1

1 |  Pioneer AVIC-F40BT 
Керування Вашою навігаційною і мультимедійною 
системою ніколи не було таким легким.

 7-дюймовий сенсорний екран можна налаштувати 
відповідно до Ваших потреб, а режим Advanced App 
дозволяє Вам мати доступ до постійно зростаючого числа 
програм, сумісних з iPod touch®1/iPhone®1 4/4S, 
безпосередньо з Вашої панелі приладів. Якщо потрібно, 
щоб Ваші руки були на кермі, Ви можете керувати 
телефонними дзвінками та мультимедіа за допомогою 
голосових команд, не поворухнувши і пальцем.

 Основні характеристики:

 Навігація

   Оновлені карти 44 європейських країн, включаючи
154 детальні карти міст та 3D-візуалізацію основних
визначних пам’яток.

   Програма для ПК NavGate Feeds дозволяє додавати 
власні пам’ятки до карт Google та ViaMichelin 
(6,9 мільйона попередньо встановлених пам’яток).

   Перетворення тексту на голос забезпечує голосові 
підказки під час руху та надання інформації про рух 
з Traffic Message Channel (TMC) на 18 мовах.

   Голосові команди дають можливість виконувати деякі 
функції аудіосистеми та Bluetooth®2.

   Drive Report повідомляє про дорожню ситуацію, 
а Eco Drive аналізує ходові характеристики (наприклад, 
прискорення, гальмування та викиди CO2).

Мультимедіа

   AM/FM радіо, стандартні аудіо/відеоформати (CD, DVD, USB, SD 
карта) та пряме керування iPod®1/iPhone®1 (з додатковим 
кабелем).

   Advanced App дозволяє програвати музику та відео з Вашого 
iPhone®1/iPod Touch®1.

Телефонія 
  Parrot Bluetooth®2 

Перевірте сумісність з Bluetooth®2.

Арт. № 990E0-59J40-F40

Основний набір для інсталяції
Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

Арт. № 990E0-59J18-KT7

Замовляйте наступні запасні частини окремо: 

Для автомобілів зі штатним радіо:
Монтажна рамка: Арт. № 73821-76J10-5PK (1 шт.)

Для автомобілів без штатного радіо: 

Кріпильні скоби: Арт. № 39321-76J00-000 (1 шт.)
Втулки: Арт. № 34955-54G10-000 (2 шт.)

SM

111
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Мультимедіа

   AM/FM радіо, стандартні аудіо/відеоформати (CD, DVD, USB, SD 
карта) та пряме керування iPod®1/iPhone®1 (з додатковим 
кабелем).

   Режим Advanced App дозволяє програвати музику та відео 
з Вашого iPhone®1/iPod Touch®1 та використовувати функції 
інших сумісних пристроїв.

Телефонія 

   Модуль Parrot Bluetooth®2 непомітно працює з Вашим 
телефоном з будь-якої точки всередині автомобіля та 
зберігає інформацію з 5 різних телефонів (до 1000 контактів 
на один телефон).

  Перевірте сумісність з Bluetooth®2.

Арт. № 990E0-59J40-940

Основний набір для інсталяції
Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

Арт. № 990E0-59J18-KT7

Замовляйте наступні запасні частини окремо: 

Для автомобілів зі штатним радіо:
Монтажна рамка: Арт. № 73821-76J10-5PK (1 шт.)

Для автомобілів без штатного радіо: 

Кріпильні скоби: Арт. № 39321-76J00-000 (1 шт.)
Втулки: Арт. № 34955-54G10-000 (2 шт.)

2 |  Pioneer AVIC-F940BT
6,1-дюймовий (15,5 см) сенсорний WVGA екран можна 
налаштувати відповідно до Ваших потреб, а режим Advanced 
App дозволяє Вам мати доступ до постійно зростаючого 
числа програм, сумісних з iPod touch®1/iPhone®1 4/4S, 
безпосередньо з Вашої панелі приладів.

 Основні характеристики:

 Навігація

   Оновлені карти 44 європейських країн.

   Програма для ПК NavGate Feeds дозволяє додавати власні 
пам’ятки до карт Google та ViaMichelin (6,9 мільйона 
попередньо встановлених пам’яток).

   Перетворення тексту на голос забезпечує голосові підказки 
під час руху та надання інформації про рух з Traffic Message 
Channel (TMC) на 18 мовах.

   Drive Report повідомляє про дорожню ситуацію, а Eco Drive 
аналізує ходові характеристики (наприклад, прискорення, 
гальмування та викиди CO2).

SM

2
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3

 Основний набір для кріплення 
 Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

 Арт. № 990E0-59J18-KT7

 Замовляйте наступні запасні частини окремо:

 Для автомобілів зі штатним радіо:
 Монтажна рамка: Арт. № 73821-76J10-5PK (1 шт.)

 Для автомобілів без штатного радіо:
 Кріпильні скоби: Арт. № 39321-76J00-000 (1 шт.)
 Втулки: Арт. № 34955-54G10-000 (2 шт.)

3 | Pioneer AVIC-F320BT

   AVIC-F320BT повністю інтегрований з системами 
автомобіля і задовольняє всі Ваші потреби в навігації та 
прослуховуванні музики під час подорожі.

   Ви можете легко мати доступ до будь-якої функції за 
допомогою знімного 4,3-дюймового (10,9 см) 
сенсорного екрана з меню швидких команд, яке можна 
налаштувати. Екран можна зняти, щоб унеможливити 
викрадення системи.

   Вдосконалена карта, що покриває 44 країни та понад 2,3 
мільйона пам’яток. За допомогою NavGate Feeds Ви 
можете також додати Ваші особисті пам’ятки.

   Уникайте заторів на дорогах за допомогою Traffic 
Message Channel (TMC), який визначає затори 
в реальному часі та пропонує альтернативні маршрути.

  Програвання аудіо/відео та дзвінки через Bluetooth®2

   Відтворення музики з Вашого улюбленого джерела: CD, 
USB-пристрою або iPod®1/iPhone®1 (пряме керування 
через додатковий кабель). Ви можете також програвати 
стиснуте відео з SD-карти, використовуючи NavGate 
Feeds.

   Підтримка дзвінків через Bluetooth®2: модуль Parrot 
Bluetooth®2 може зберігати, керувати та телефонувати 
(до 400 контактів з 3 різних телефонів). Мікрофон 
постачається у комплекті.

 Арт. № 990E0-59J40-320

 

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.
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1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.

5

4 |   Pioneer AVH-2400BT
Здійснюйте бездротові дзвінки та дивіться відео на 
5,8-дюймовому сенсорному екрані на панелі приладів 
з AV-приймачем або насолоджуйтесь Вашою музикою 
з різних джерел – якісно та легко.

   Модуль Parrot Bluetooth®2 для бездротових дзвінків:  
зберігає до 1000 контактів. Плюс потокове аудіо

   Ваша музика та колекція фільмів може бути майже у всіх 
популярних форматах, включаючи CD-A, DVD, MP3, WMA, 
AAC, JPEG, MP4 та DivX

   Aux In та USB для зручного підключення iPod®2, iPhone®2 
(з додатковим кабелем) або іншого пристрою

   8-смуговий графічний еквалайзер та кросовер 
дозволяють налаштувати Ваш пристрій до акустики 
Вашого автомобіля

   Налаштування головного меню, фонового зображення та 
підсвічування кнопок (на вибір 113 кольорів)

   Оновіть Вашу систему з додатковим блоком GPS 
AVIC-F220 (поз. 5) для легкого подорожування у Європі.

 Арт. № 990E0-59J40-240

 Основний набір для кріплення 
 Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

 Арт. № 990E0-59J18-KT7

 Замовляйте наступні запасні частини окремо:

 Для автомобілів зі штатним радіо:
 Монтажна рамка: Арт. № 73821-76J10-5PK (1 шт.)

 Для автомобілів без штатного радіо:
 Кріпильні скоби: Арт. № 39321-76J00-000 (1 шт.)
 Втулки: Арт. № 34955-54G10-000 (2 шт.)

5 |  AVIC-F220 Блок навігаційної системи

 Якщо Ви маєте AVH-2400BT (поз. 4) та бажали б мати 
новітню навігацію без придбання цілої системи, ми 
пропонуємо Вам ідеальне рішення.

 AVIC-F220 – це гнучка система, що надає Вам всі 
переваги навігації у компактному розмірі.

 Для запобігання викраденню, пристрій можна зняти 
та взяти з собою. 

 Слот для SD-карти дає можливість здійснювати 
оновлення та завантаження даних з програми для 
ПК NavGate Feeds, щоб знайти в Інтернеті потрібну 
пам’ятку та додати до Вашої карти. 2,3 мільйона 
пам’яток вже встановлені у блоці.

 З AVIC-F220 Ви можете подорожувати впевнено. 
Це надійний, точний та гнучкий блок для оновлення 
Вашої аудіосистеми AVH.

 Арт. № 990E0-59J40-220
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11 |  Приймач Pioneer  MVH-1400UB
З вбудованим підсилювачем MOSFET 50Вт x 4, 
який відтворює потужний акустичний звук 
та початкову якість аудіо з мінімальним 
спотворенням. Розрахований на 
відтворення музики виключно з 
портативних пристроїв, таких як iPod®1/
iPhone®1, USB-пристрій (включаючи MP3/
WAV/WMA файли), або з телефонів чи 
музичних плеєрів, які можна напряму 
підключити через передній AUX-роз’єм.

  Арт. № 990E0-59J54-400

6
6 | Камера заднього огляду Pioneer

дозволяє Вам бачити простір позаду автомобіля 
під час руху заднім ходом. Тільки разом з 
системою навігації Pioneer AVIC.

 Арт. № 990E0-59J11-KAM

7 |  Адаптер для iPod®1

підходить для всіх систем навігації AVIC та 
AVH-пристроїв (немає зображення)

 Арт. № 990E0-59J41-POD

Замовляйте наступні запасні частини окремо:

Для автомобілів зі штатним радіо:
 Набір для інсталяції: Арт. № 990E0-59J55-000 (1 шт.)

Для автомобілів без штатного радіо:
Гвинти: Арт. № 990E0-99J55-SCR (4 шт.)

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
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9 | Автомагнітола Pioneer DEH-1400UB
З вбудованим підсилювачем MOSFET 
50Вт x 4, який забезпечує оптимальні 
робочі рівні з мінімальним 
спотворенням та має RECA Pre-out, що 
додає гнучкості Вашій аудіосистемі. 
Може програвати музику з портативних 
пристроїв, таких як iPod®1/iPhone®1, 
USB-пристрій (включаючи MP3/WAV/WMA 
файли), або з телефонів чи музичних 
плеєрів, які можна напряму підключити 
через передній AUX-роз’єм.

 Арт. № 990E0-59J54-240

8 | Автомагнітола Pioneer DEH-1300MP 
відтворює компакт-диски та MP3-файли. 
4x50 Вт, керування клавішами, червоне 
підсвічування клавіш та біле підсвічування 
дисплея, знімна передня панель, гніздо 
AUX-in спереду; RCA-виходи. 

 Арт. № 990E0-59J54-130

10 |  Автомагнітола Pioneer DEH-3400UB 
iPod®1, MP3, CD, USB, RDS-приймач. 4x50 Вт, 
керування клавішами, червоне підсвічування 
клавіш та біле підсвічування дисплея, знімна 
передня панель, гніздо USB та AUX-in 
спереду; RCA-виходи.

  Арт. № 990E0-59J54-340
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навігація
Аудіо та

12 |  Комплект динаміків
передні, з подвійним 
дифузором, 35 Вт (зображення 
немає)

  Арт. № 00800-10512-VOR

13 |  Комплект динаміків
задні, з подвійним дифузором, 
35 Вт (зображення немає)

  Арт. № 00800-10512-HIN

16

16 | Високочастотний динамік

  Арт. № 00800-10514-000

14 |  Комплект динаміків
передні, 2-канальні, 60 Вт 
(зображення немає)

  Арт. № 00800-10513-VOR

15 |  Комплект динаміків
задні, 2-канальні, 60 Вт 
(зображення немає)

  Арт. № 00800-10513-HIN
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18

17 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9200
сумісна з SD та SD-HC картками. 
Еквалайзер з цифровим підсилювачем 
на 20 Вт. TFT-дисплей (72 x 57 x 12 мм). 
Відображає обкладинки компакт-дисків 
або фотографії. До комплекту входить 
спеціальна проводка Suzuki.

  Арт. № 990E0-59J33-KIT

19 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9000  
з функцією “вільні руки” пропонує телефонію 
та сумісний з усіма музичними джерелами. 
Програє музику з будь-яких сумісних пристроїв 
Bluetooth®2. Вихід звуку через аудіосистему 
автомобіля. Бездротове дистанційне керування 
можна розмістити на кермі. Немає потреби 
в екрані – Parrot MKi9000 пропонує голосове 
меню для керування функціями. До комплекту 
входить спеціальна проводка Suzuki.
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18 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9100
з функцією “вільні руки” (Bluetooth®2 v2.0 + 
EDR) не тільки пропонує телефонію, але також 
сумісна з музичними джерелами (iPod®1, USB 
та Line in). Програє музику з будь-яких 
сумісних стереопристроїв Bluetooth®2 (A2DP). 
Вихід звуку через аудіосистему автомобіля. 
Дисплей OLED (82 x 32 x 14 мм). До комплекту 
входить спеціальна проводка Suzuki.
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1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.
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Ваш дилер Suzuki

Оригінальні аксесуари Suzuki були спеціально розроблені 
для автомобілів Suzuki й відповідають таким самим 
стандартам якості, що й сам автомобіль. Звертаємо Вашу 
увагу, що оригінальні аксесуари Suzuki пройшли відповідні 
випробування та схвалені для використання на автомобілях 
Suzuki. Необхідні інструкції можна знайти у відповідних 
керівництвах користувача. В деяких випадках встановлення 
та/або використання комплектуючих від інших виробни-
ків може негативно позначитися на конструктивних харак-
теристиках Вашого автомобіля й знизити безпеку руху. 
Компанія Suzuki не бере на себе жодної відповідальності 
за пошкодження, що настали внаслідок використання 
неоригінальних аксесуарів Suzuki.

Після публікації цієї брошури вся попередня інформація 
стає недійсною. Деякі ілюстрації в цій брошурі відобража-
ють спеціальне обладнання.

Інформація, надана у цій брошурі, носить рекомендаційний 
характер і надається в ознайомчих цілях. Наявність помилок 
не виключена.

Просимо Вас переконатися, що при використанні аксесуарів 
Suzuki дотримані всі законодавчі вимоги Вашої країни.

Остання редакція: вересень 2013 р.


