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Єлисейські поля у Парижі, Пьяцца Навона у Римі чи особливе маленьке 
кафе на одній з вулиць Барселони – у кожного є своє улюблене місце. 
Як, наприклад, за кермом нового Suzuki SX4. Цей сучасний автомобіль із 
сегмента кросоверів поєднав у собі красоту і технологічність, щоб водій 
насолоджувався стильним керуванням. Функціональність та задоволення. 
Комфорт та безпечність. Потужність та простір. Саме аксесуари поєднують 
повсякденну практичність і естетику – додаткові переваги і додатковий 
стиль, «два в одному». 

www.suzuki.ua
Деякі ілюстрації у цій брошурі можуть відображати спеціальне обладнання та аксесуари.
Щоб дізнатися точну інформацію про обладнання автомобіля, звертайтеся до авторизованого дилера Suzuki. 3



Кузов
Аксесуари, що підкреслюють чудовий вигляд
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Новий SX4 пропонує функціональність у максимально привабливому та 
комфортному вигляді. Функціональність відчувається на будь-якому типі 
доріг. Але крім технічних переваг автомобіль також виділяється за рахунок 
різноманітного додаткового обладнання. Наприклад, високоякісних хромованих 
деталей, які додають завершальних штрихів не тільки фарам, але й автомобілю 
в цілому.  Вони викликатимуть захоплення, куди б Ви не поїхали.

1+2
1 |  Накладки на протитуманні 

фари 1
хромовані, комплект із 2 шт.

 Арт. № 990E0-61M10-000

2 |  Протитуманні фари  
комплект складається з 
протитуманних фар, обідка та 
джгута проводів

 Комплект  GL 
 Арт. № 990E0-61M51-010

 Комплект GA 
 Арт. № 990E0-61M52-000

3

4

3 |  Захисні накладки на бампер 
хромовані, для переднього 
бампера, комплект із 2 шт.

 Арт. № 990E0-61M06-CFR

4 |  Захисні накладки на бампер  
хромовані, для заднього бампера,  
комплект із 2 шт.

 Арт. № 990E0-61M06-CRR

1 Тільки разом з протитуманними фарами. 5



55 |  Боковий захисний молдинг 
хромований, комплект  
для правої та лівої сторін

 Арт. № 990E0-61M08-CSM

6 |  Накладка на дверну ручку 
хромована, комплект на всі 
4 дверні ручки, тільки для 
автомобілів з безключовим 
доступом

 Арт. № 990E0-61M44-000

7 |  Накладка на дверну ручку 
хромована, комплект на всі  
4 дверні ручки, для 
автомобілів без системи 
безключового доступу  
(немає зображення)

 Арт. № 990E0-61M45-000

88 |  Молдинг задньої кришки 
багажного відділення 
хромований

 Арт. № 990E0-61M09-000

9 |  Пакет “Хром” 
повний комплект на весь автомобіль, 
включає хромовані накладки для 
переднього і заднього бамперів, 
хромовані бокові захисні молдинги 
і молдинг задньої кришки багажного 
відділення (див. зображення 3, 4, 5 і 8)

 Арт. № 990E0-61M06-PAC
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Кузов
Наводимо лоск
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10 |  Бокова декоративна панель 
колір – сірий, комплект для 
правої та лівої сторін

 Арт. № 990E0-61M03-000

12 |  Спойлер даху 
ґрунтований, можна 
пофарбувати у колір кузова

 Арт. № 990E0-61M05-000

11 |  Молдинг задньої кришки 
багажного відділення 
колір – матовий алюміній

 Арт. № 990E0-61M22-000
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13 |  Легкосплавний диск “Fuji”  
6 J x 16” 
підходить для 205/60 R16, 
включаючи центральний 
ковпачок з логотипом Suzuki 

 колір – сріблястий
 Арт. № 990E0-61M70-000
 
 колір – блискучий чорний 
 Арт. № 990E0-61M71-000
 
 колір – полірований/чорний 
 Арт. № 990E0-61M73-000

Кузов
Оновлення для кожної шини

Яка користь від найшикарнішого костюма, якщо немає відповідних туфель? 
Так само Ваш стильний SX4 можна “одягнути” у не менш стильні легкосплавні 
колісні диски сріблястого або чорного кольору, а також комбіновані (чорні 
з полірованими вставками). Ці колеса викличуть захоплення та привернуть 
увагу до Вас і Вашого автомобіля у будь-якій ситуації. О, якби в автомобіля 
було більше чотирьох коліс…

13
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14 |  Легкосплавний диск “Misti”  
6,5 J x 17” 
підходить для 205/50 R17, 
включаючи центральний ковпачок 
з логотипом Suzuki 

 колір – сріблястий
 Арт. № 990E0-61M75-000
 
 колір – матовий чорний 
 Арт. № 990E0-61M76-000
 
 колір – полірований/чорний 
 Арт. № 990E0-61M78-000

14
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Кузов

17 |  Болти з секретом для  
колісних дисків “Sicustar” 
комплект із 4 шт.

 Арт. № 990E0-59J46-000

16 |  Кришки болтів 
 чорні, комплект із 5 шт. 
(на одне колесо)

 Арт. № 990E0-61M70-COV

15 |  Комплект TPMS2

(система контролю тиску 
повітря у шинах), включаючи 
датчик і гайку 

 Арт. № 43139-61M00-000

18 |  Болти з секретом для  
колісних дисків “Sicurit” 
комплект із 4 шт. (немає 
зображення)

 Арт. № 990E0-59J48-000

16

15

17

2  У разі використання аксесуарних легкосплавних дисків 
переконайтесь, що на автомобілі встановлена TPMS. 11



Дизайн враховує всі дрібниці

Ви облаштували свій дім за власним смаком та залежно від індивідуальних 
потреб. Тепер черга Вашого автомобіля. Шкіряне оздоблення керма та важеля 
перемикання передач, алюмінієві накладки на педалі чи сонцезахисні шторки – 
наші ексклюзивні аксесуари перетворять салон Вашого SX4 на комфортну зону. 
Просто чотириколісний живлющий оазис в асфальтовій пустелі. Перемикати 
швидкість та натискати на педаль акселератора ще ніколи не було так приємно!

Інтер’єр
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2 |  Ручка важеля перемикання 
передач 
зі сріблястими швами

  для 5-ступеневої коробки 
передач 
Арт. № 990E0-61M36-000 

  для 6-ступеневої коробки 
передач  
Арт. № 990E0-61M37-000

3 |  Спортивні накладки на 
педалі 
алюмінієві

  тільки для МКПП 
(немає зображення) 
Арт. № 990E0-61M93-000 
 
 для CVT 
Арт. № 990E0-61M93-001

1 |  Спортивне кермо 
чорне зі сріблястими 
швами

 Арт. № 990E0-61M91-0001

32
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4 |  Декоративна рамка
сіра матова, надає  
центральній консолі  
ще більш елегантного  
вигляду  
  

  для головних пристроїв 
2-DIN 
Арт. № 990E0-61M69-000 

  для штатних програвачів
Арт. № 990E0-61M68-000 

5 |  Оздоблення динаміків 
колір – сріблястий,  
комплект із 4 шт. 

 Арт. № 990E0-61M67-000

6 |  Вішалка для одягу 
кріпиться на передніх 
підголівниках, суцільна

 Арт. № 990E0-79J89-000

7 |  Сонцезахисні шторки
чорні, комплект із 5 шт.

 Арт. № 990E0-61M20-000

5

6

7

4
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8 |    Комплект для куріння 
складається з прикурювача  
та попільниці

   Арт. № 990E0-61M00-LIG 

9 |  Попільниця
чорна  

  Арт. № 89810-86G10-5PK 

10 |  Автохолодильник 
об’ємом 15 л, підключається до 
розетки 12 В

11 |   Автохолодильник 
об’ємом 21 л, підключається 
до розетки 12 В, із кріпленням 
ISOFIX®

10 11

98

Інтер’єр
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Впорядковуємо своє життя
Прагнете індивідуальності? Це не проблема з універсальним багажним 
набором Suzuki, що складається з сумки на колесах, термосумки та 
складаної багажної сумки. Сумки можна використовувати окремо, але 
вони ідеально підходять і для сумісного використання. Вони привнесуть 
порядок у Ваш автомобіль та життя.

Інтер’єр
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12 |  Складана багажна сумка 
чорна, з логотипом Suzuki, чотирма 
нековзкими ніжками, надійно 
закріплюється у багажному 
відділенні, складається удвічі, 
приблизний розмір у  розкладеному 
стані (В/Д/Ш): 300 мм / 640 мм / 360 мм

 Арт. № 990F0-MLFB1-000

13 14

13 |  Термосумка 
чорна, з логотипом Suzuki,  
з ручками, надійно закріплюється 
у багажному відділенні, 
розміщується в одній з двох 
кишень складаної багажної сумки, 
приблизний розмір (В/Д/Ш):    
380 мм / 320 мм / 210 мм

 Арт. № 990F0-MLTB1-000

14 |  Сумка на колесах 
чорна, з логотипом Suzuki, з колесами, 
що плавно обертаються, телескопічною 
ручкою, надійно закріплюється у багажному 
відділенні, розміщується вертикально, 
приблизний розмір (В/Д/Ш):  
420 мм / 340 мм / 200 мм  
(у розширеному вгору стані: 620 мм)

 Арт. № 990F0-MLRB1-000

12

В = висота, Д = довжина, Ш = ширина 17



15 |  Дитяче крісло “Baby Safe Plus”
групи 0+ для дітей вагою до 13 кг 
або віком 12-15 місяців. 
Протестоване та схвалене згідно з 
чинними нормативами безпеки для 
дитячих крісел ECE R 44/04! Система 
5-точкових ременів з надійним 
замком, підголівники та ремені 
регулюються за висотою, м’які 
боковини забезпечують 
оптимальний захист під час бокових 
ударів. Сумісна з платформами Baby 
SAFE ISOFIX та Baby Safe Belted і під 
час подорожування сумісна з 
коляскою BRITAX. Має 3-позиційну 
ручку для перенесення з 
можливістю зміни позиції ручки 
однією рукою, покриття, що швидко 
знімається для прання, нагрудні 
подушечки для комфорту дитини. 
Це дитяче крісло не можна 
використовувати на передньому 
пасажирському сидінні.

 Арт. № 990E0-59J37-001

15

Інтер’єр
Продумана зручність та безпека

Ми враховуємо все до найменших дрібниць, особливо коли це стосується малюків. 
Ми бажаємо, щоб вони завжди подорожували безпечно і комфортно. Тому ми 
пропонуємо дитячі крісла, які поєднують у собі безпеку і комфорт. І при цьому 
вони мають гарний вигляд, щоб Ваші малюки завжди були задоволені.
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16 |  Дитяче крісло “Kidfix”
Тримає Вашого малюка у безпеці: 
розраховане для дітей групи 2 та 3 
вагою 15-36 кг. Відповідає чинним 
нормативам безпеки для дитячих крісел 
ECE R 44/04 та пропонує оптимальний 
захист під час бокових ударів. Дитина 
в ньому пристібається штатним 
3-точковим ременем безпеки, а крісло 
додатково фіксується анкерними 
кріпленнями ISOFIX для забезпечення 
максимальної стабільності та безпеки. 
Висота підголівника регулюється 
в 11 позицій, а кут нахилу спинки 
регулюється разом з сидінням.  Нахил 
спинки здійснюється за допомогою 
важеля, який знаходиться у прорізі 
чохла подушки дитячого сидіння. Чохол 
можна зняти для прання.

 Арт. № 990E0-59J25-001

17 |  Дитяче крісло “Duo Plus”
Дитяче крісло групи 1 для дітей вагою 
від 9 до 18 кг або віком від 9 місяців до 
4 років. Відповідає чинним нормативам 
безпеки для дитячих крісел ECE R 
44/04. Закріплюється в автомобілі за 
допомогою кріплень 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 
можна знімати для прання. Крісло можна 
встановлювати в автомобілях без системи 
ISOFIX, використовуючи 3-точковий ремінь 
безпеки автомобіля.

 Арт. № 990E0-59J56-000

  Дитяче крісло “FAIR” 
Ця система пасивної безпеки спеціально розроблена для дітей вагою до 18 кг, що приблизно 
відповідає віку від 0 місяців до 4 років.   Дитячі сидіння відповідають вимогам ECE R 44 / 04. 
Разом з платформою “FAIR” крісло можна встановити на будь-яке місце заднього сидіння. 
Платформу “FAIR” слід замовляти окремо. 

18 |  Дитяче крісло “FAIR” для Північної Європи 3
для країн: S, FIN, DK, EST, LV, LT

 Арт. № 990E0-68L01-003 

19 |  Дитяче крісло “FAIR” для Східної Європи3

для країн: PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY

 Арт. № 990E0-68L01-001

20 |  Дитяче крісло “FAIR” для Центральної Європи 3
для країн: F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY

 Арт. № 990E0-68L01-002

21 |  Платформа “FAIR”
Ця система призначена для встановлення дитячого крісла “FAIR” на  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 інтерфейси, розраховані на різні розміри, щоб 
покрити усі сегменти автомобільного ринку (клас A-B-C-D).

 Арт. № 990E0-68L01-000 

3Тільки разом з платформою “FAIR” (Арт. № 990E0-68L01-001)

1716
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22 |  Захисна плівка для порога 
захищає автомобіль від 
подряпин, комплект із 4 шт.

 чорна
 Арт. № 990E0-61M30-001 
 
 прозора (немає зображення) 
 Арт. № 990E0-61M30-002

23 |  Накладки на пороги 
двокольорові (чорний і 
сріблястий) з логотипом  SX4,  
комплект із 4 шт.

 Арт. № 990E0-61M30-000
 
24 |  Накладки на пороги 

алюмінієві, з логотипом “S”,  
комплект із 4 шт.

 Арт. № 990E0-61M60-000

22

23

24

20



25 |  Набір килимків “ECO” 
колір "антрацит", ворсові,  
з логотипом SX4,  
комплект із 4 шт.

 Арт. № 990E0-61M38-000

 
26 |  Набір килимків “DLX” 

колір "антрацит", велюрові, з 
логотипом SX4, комплект із 4 шт.

 Арт. № 990E0-61M39-000

 
27 |  Набір гумових килимків 

з логотипом SX4 і логотипом “S”, 
з піднятими краями для захисту 
підлоги від бруду, комплект із 
4 шт.

 Арт. № 990E0-61M29-000 
 

25

27

26

Гарний дизайн, що витримує жорстке поводження!

Інтер’єр
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28
28 |   Піддон для багажного 

відділення  
у формі лотка, 
водонепроникний, для захисту 
багажного відділення від 
бруду

 Арт. № 990E0-61M15-000

Без декоративних елементів

22



29 29 | Килимок для багажного  
 відділення “ECO” 
  колір "антрацит", ворсовий, 

з логотипом SX4

  Арт. № 990E0-61M40-000

30 |    Лоток для багажу  
встановлюється під кришку 
багажного боксу або на неї, 
включає різні алюмінієві 
розділювачі

 Арт. № 990E0-61M21-000

31 |  Багажна сітка 
для закріплення багажу під 
кришкою багажного боксу 

 Арт. № 990E0-65J39-000

32 |  Вертикальна багажна 
сітка 
не дає речам випасти з 
багажного відділення, якщо 
кришка багажника буде 
відчинена

 Арт. № 990E0-61M34-001

Багажне відділення може бути чистим

30

31

32

Інтер’єр
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33 |  Сітка з боку пасажира 

  Арт. № 990E0-61M34-002

33

3534 36

Інтер’єр

36 |  Захисна накладка на задній 
бампер 
захищає бампер від подряпин 
під час завантаження та 
розвантаження, алюмінієва, з 
логотипом “S” 

 Арт. № 990E0-61M61-000

35 |  Захисна накладка на задній 
бампер 
захищає бампер від подряпин 
під час завантаження та 
розвантаження, чорна, з 
логотипом “S”, з міцного 
термопластику

 Арт. № 990E0-61M62-000

34 |  Захисна плівка для бампера 
захищає бампер від подряпин

  чорна
Арт. № 990E0-61M57-000 
 
прозора (немає зображення)
Арт. № 990E0-61M58-000

25



Охоронці Вашого SX4

Чудовий зовнішній вигляд Вашого автомобіля варто захищати. Від вітру і дощу, а також від 
подряпин і вм’ятин. Найкраще скористатись захисними аксесуарами, які до того ж мають 
привабливий вигляд. Наприклад, найкращі охоронці Вашого SX4 — це захисні бокові молдинги.

1 |  Боковий захисний молдинг
чорний, з логотипом SX4, 
встановлюється з правої 
та з лівої сторони, можна 
пофарбувати у колір кузова

  сірий фон логотипа
Арт. № 990E0-61M07-000

 Арт. № 990E0-61M07-001

  чорний фон логотипа 
Арт. № 990E0-61M07-000

 Арт. № 990E0-61M07-002

  білий фон логотипа
Арт. № 990E0-61M07-000 
Арт. № 990E0-61M07-003

3 |  Захисні накладки на 
бампер 
чорні, для переднього і 
заднього бамперів,  
комплект із 4 шт., можна 
пофарбувати у колір кузова 

  Арт. № 990E0-61M06-000

1

Захист
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2 |  Вітровики дверей
передні, комплект із 2 шт.

  Арт. № 990E0-61M24-000

 Вітровики дверей
 задні, комплект із 2 шт.  

  Арт. № 990E0-61M25-000

2

3
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4 |  Бризковики передні
жорсткі, зерниста поверхня, 
можна пофарбувати у колір кузова

  Арт. № 990E0-61M11-000

  Бризковики задні
жорсткі, зерниста поверхня, 
можна пофарбувати у колір кузова

  Арт. № 990E0-61M12-000

5 |  Бризковики передні
гнучкі, з логотипом “S”

  Арт. № 990E0-61M13-000

  Бризковики задні
гнучкі, з логотипом “S”  

  Арт. № 990E0-61M14-000

6 |  Захисне покриття сидінь  
для заднього сидіння

 Арт. № 990E0-79J44-000

4

5 6
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7 |  Захист фарбового покриття G3 4 
Ідеальний захист фарбового 
покриття для Вашого автомобіля від 
даху до коліс.  
Відносно цього сервісу звертайтеся 
до дилера Suzuki.

 Арт. № 990E0-GLASC-OAT

Захист

7

4Не наносити на шкіряну оббивку 29



Захист

11 |  Датчик паркування, 
задній5

комплект із 4 датчиків  
і п’єзодинаміка

10 |  Датчик паркування, 
передній5

комплект із 4 датчиків  
і п’єзодинаміка

8 |  Система сигналізації
для автомобілів з 
безключовим доступом і 
стартом

9 |  Датчик дощу5

забезпечує автоматичне 
керування склоочисниками, 
інтервал спрацювання 
регулюється

 Арт. № 990E0-65J81-010

10

11

8 9

5Для всіх комплектацій, окрім GLX

Спеціалісти з безпеки – на борту
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12 | Набір для підфарбовування

 crystal lime metallic (зелений металік) 
 Арт. № 99000-10415-ZUS 
 
 amethyst grey pearl metallic (сірий перламутровий металік) 
 Арт. № 99000-10415-ZUR
 
 superior white (білий)
 Арт. № 99000-10315-26U
 
 cool white pearl metallic (білий перламутровий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZNL
 
 cosmic black pearl metallic (чорний перламутровий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZCE
 
 bright red 5 (червоний)
 Арт. № 99000-10315-ZCF

 silky silver metallic (світло-сірий металік)
 Арт. № 99000-10415-Z2S 

 galactic grey metallic (сірий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZCD

 boost blue pearl metallic (синій перламутровий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZUM

 bison brown pearl metallic (коричневий перламутровий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZUC

12

13 13 |  Пристрій для заряджання 
для обслуговування та перевірки 
батарей 12 В, покращує 
потужність та довговічність 
батареї

 Арт. № 990E0-OPTIM-CAR
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1 |  Решітка багажного відділення
для відокремлення салону від 
багажного простору, стальна, 
легко знімається

 Арт. № 990E0-61M48-000

Для Вашого багажу завжди вистачить місця

Хобі потребують додаткового простору. Наші решітки допоможуть розділити та використовувати 
наявне місце відповідно до Ваших потреб. А якщо знадобиться ще більше місця для атрибутів 
активного відпочинку, спортивне обладнання поїде на даху. Саме для цього призначені наші 
поперечини багажника.

2 |  Решітка багажного відділення 
(поздовжня) 
для розділення багажного 
простору на дві частини, стальна, 
легко знімається, тільки разом з 
решіткою багажного відділення 
(Арт. № 990E0-61M48-000)

 Арт. № 990E0-61M48-001

1

2

Транспортування
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3 |  Поперечини багажника 
Алюмінієва трубка з Т-образним 
пазом, з фіксатором 

  тільки для автомобілів з 
рейлінгами6

Арт. № 990E0-61M18-000 

 для автомобілів без рейлінгів 7
 Арт. № 990E0-61M33-000

4 |  Багажний бокс “CERTO 460” 8,10

Колір – сріблястий металік. 
Багажний бокс з системою “Master-
fit” для швидкого та зручного 
кріплення до поперечин багажника. 
Відкривається з двох сторін, 
замикається.  Об’єм 440 л,  
розміри 192 x 82 x 42 см

 Арт. № 990E0-59J43-000

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

 Арт. № 990E0-79J91-000

6 |  Кріплення для лиж 
“MCKINLEY” 9,10 
для чотирьох пар лиж 
або двох сноубордів,  
замикається

 Арт. № 99000-990YT-106

7 |  Кріплення для лиж 
“EVEREST” 9,10

для шести пар лиж або 
чотирьох сноубордів,  
замикається

 Арт. № 99000-990YT-107

3

4

6 7

6 Макс. навантаження на дах: 75 кг
7 Макс. навантаження на дах: 50 кг
8 У разі наявності панорамного люка в даху потрібно замовити монтажний комплект (Арт. № 990E0-59J43-001)
9 Не сумісні з панорамним люком у даху
10  Тільки разом з поперечинами багажника. Прохання не перевищувати макс. навантаження на дах. Для автомобілів 

з рейлінгами макс. навантаження на поперечини: 75 кг; для автомобілів без рейлінгів макс. навантаження на поперечини: 50 кг

Транспортування
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9 |  Кріплення для велосипеда 
“GIRO SPEED”10

для транспортування велосипеда 
без переднього колеса, одне 
кріплення для одного велосипеда, 
замикається 

 Арт. № 990E0-59J21-000

8 |  Кріплення для велосипеда 
“GIRO AF”10

для транспортування цілого 
велосипеда, одне кріплення для 
одного велосипеда, замикається  

 Арт. № 990E0-59J20-000

10  Тільки разом з поперечинами багажника. Прохання не перевищувати макс. навантаження на дах. Для автомобілів 
з рейлінгами макс. навантаження на поперечини: 75 кг; для автомобілів без рейлінгів макс. навантаження на поперечини: 50 кг

8
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10 |  Фаркоп, знімний 11, 12

замовляйте електричну проводку 
окремо. Тільки для причепів. Не 
використовувати для велосипедної 
системи кріплення.

 Арт. № 990E0-61M43-000

12 |  Комплект електропроводки
для фаркопа, 13-полюсний  
із сигналом повороту

 Арт. № 990E0-61M65-000

 
11Не перевищуйте макс. тягове зусилля, зазначене в інструкції з експлуатації до Вашого автомобіля.
12 Не перевищуйте макс. вертикальне навантаження. У разі використання причепа: 75 кг.

10

11 |  Комплект електропроводки  
для фаркопа, 7-полюсний  
із сигналом повороту

 Арт. № 990E0-61M64-000

Транспортування
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www.suzuki.ua

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 відпові-
дають таким ж самим стандартам якості, що й сам автомобіль. 
Звертаємо Вашу увагу, що оригінальні аксесуари Suzuki про-
йшли випробування та схвалені для використання на автомо-
білях Suzuki. Необхідні інструкції можна знайти у відповідних 
посібниках користувача. В деяких випадках встановлення та/
або використання комплектуючих від інших виробників може 
мати негативний вплив на конструктивні характеристики Ва-
шого автомобіля та знизити безпеку руху.  Компанія Suzuki не 
може прийняти жодної відповідальності за пошкодження, що 
наступили у наслідок використання неоригінальних аксесуа-
рів Suzuki.

Після публікації цієї брошури, вся попередня інформація стає 
недійсною. Деякі ілюстрації в цій брошурі показують спеціаль-
не обладнання. 

Інформація, надана у цій брошурі, не тягне за собою жодних 
зобов’язань та надається виключно для ознайомлювальних ці-
лей. Наявність помилок не виключено.

Остання редакція: листопад 2013 р.


