
Příslušenství





Nyní můžete dát vozidlu skutečně sportovní ráz! 
S originálním příslušenstvím získá Váš Suzuki 
Swift vzhled silného vozu, čímž ještě zdůrazníte 
jeho sportovního ducha. A stejně jako Vám Swift 
poskytuje potěšení z jízdy, možnostem indivi-
duální volby nevymezuje žádné hranice. Ať již 
hledáte příslušenství interiéru, exteriéru nebo 
všestrannou funkční výbavu, vždy naleznete 
správné řešení vyhovující Vašemu stylu i zámě-
ru. A samozřejmě vše ve špičkové kvalitě vozů 
Suzuki, což znamená přesnou montáž, přitažlivý 
design a více než příznivé ceny. Zní to dobře? 
Ještě lépe to vypadá! Přesvědčte se sami...

Originál

www.suzuki-motor.cz
Obrázky uvedené v tomto katalogu mohou částečně zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo 
příslušenství. Konkrétní výbavu vozidla je třeba zjistit dotazem u smluvního partnera Suzuki 
s přihlédnutím k právě aktuálnímu ceníku.



Exteriér

Přední spojler
pro 3 a 5dveřové modely, opatřený  
základním nátěrem. Doporučujeme  
lakovat v barvě karoserie.

 obj. čís. 990E0-63J23-000 

Chromovaná ozdobná  
maska chladiče 

 obj. čís. 990E0-63J27-000 

Předveďte svého sportovního ducha.

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Zadní spodní spojler
pro 3 a 5dveřové modely, opatřený základním 
nátěrem. Doporučujeme lakovat díly v barvě karoserie. 
Ne v kombinaci se sadami lapačů nečistot, tažným 
zařízením a koncovkou výfuku.

 obj. čís. 990E0-63J24-000 

Panel zadních dveří
opatřený základním nátěrem. Doporučujeme lakovat 
díly v barvě karoserie. Ne v kombinaci se spojlerem 
zadních dveří. 

 obj. čís. 990E0-63J13-000

Panel zadních dveří
opatřený základním nátěrem. Doporučujeme lakovat 
díly v barvě karoserie (bez obr.). Ne v kombinaci 
se spojlerem zadních dveří. 

  obj. čís. 990E0-63J02-000

Sada bočních spojlerů
pro 3 a 5dveřové modely, opatřená základním 
nátěrem. Doporučujeme lakovat díly v barvě 
karoserie. Ne v kombinaci se sadami lapačů 
nečistot.

 obj. čís. 990E0-63J25-000 

Spojler zadních dveří
opatřený základním nátěrem.  

Doporučujeme lakovat díly v barvě karoserie.  
Ne v kombinaci s panelem zadních dveří.

    obj. čís. 990E0-63J26-000

Jestliže pocházíte ze sportovní rodiny, proč to jemně neukázat? Konec konců 
Suzuki Swift obsahuje know-how a zděděné vlastnosti verze pro rallye, která 
se cítí jako doma též na blátivých cestách a získává ocenění kdekoliv, kam 
přijede. A proč nemít tento pocit ze sportovního vozu též na otevřené silnici? 
S originálními doplňky jako jsou přední a zadní spojlery, boční spojlery, střešní 
spojler či sportovní vnější dekor pro Váš Swift je to možné, navíc se každý den 
znovu můžete těšit, až nasednete do svého „sportovního“ vozu. 



Sada bočních ochranných lišt 
prahů „Crossover“

antracitová pro 3 a 5dveřové modely
 obj. čís. 990E0-63J18-000 

Sada bočních ochranných lišt 
prahů „Crossover“

stříbrná pro 3 a 5dveřové modely 
(bez obr.)

 obj. čís. 990E0-63J19-000

Přední ochranná lišta nárazníku 
„Crossover“
antracitová

 obj. čís. 990E0-63J14-000 

Přední ochranná lišta nárazníku 
„Crossover“

stříbrná (bez obr.)
 obj. čís. 990E0-63J15-000

Zadní ochranná lišta nárazníku 
„Crossover“
antracitová

 obj. čís. 990E0-63J16-000

Zadní ochranná lišta nárazníku 
„Crossover“

stříbrná (bez obr.)
 obj. čís. 990E0-63J17-000 

Sada mlhových světlometů
 obj. čís. 990E0-63J41-000

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Exteriér
Vybavený k vítězství.



Exteriér
Jen ať to každý vidí.

Střešní spojler
pro 3 a 5dveřové modely, opatřený 
základním nátěrem. Doporučujeme 

lakovat díly v barvě karoserie.
  obj. čís. 990E0-62J85-000 

Zadní spodní spojler
pro 3 a 5dveřové modely, opatřený 

základním nátěrem.  
Doporučujeme lakovat díly v barvě 

karoserie; na všech ilustracích  
lakování dvoubarevně. 

Pouze v kombinaci s koncovkami výfuku  
obj. čís. 990E0-62J18-000 nebo  

obj. čís. 990E0-65J32-000; 
ne v kombinaci s tažným zařízením 

 obj. čís. 990E0-62J10-000

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Sada bočních spojlerů
pro 3 a 5dveřové modely, opatřená 
základním nátěrem. Doporučujeme 
lakovat díly v barvě karoserie; 
na všech ilustracích lakování 
dvoubarevně.

   obj. čís. 990E0-62J09-000

Sportovní mřížka chladiče
pro 3 a 5dveřové modely, opatřená 
základním nátěrem. Doporučujeme 

lakovat díly v barvě karoserie.
 obj. čís. 990E0-62J08-000

Přední spojler
pro 3 a 5dveřové modely, 

opatřený základním nátěrem. 
Doporučujeme lakovat díly 

v barvě karoserie; na všech 
ilustracích lakování dvoubarevně.

 obj. čís. 990E0-62J07-000



Zadní spodní spojler
pro 3 a 5dveřové modely, nelakovaný. 

Doporučujeme lakovat díly v barvě 
karoserie. Pouze v kombinaci 

s koncovkou výfuku  
obj. čís. 990E0-62J18-000,  

ne v kombinaci s tažným zařízením 
 obj. čís. 990E0-62J02-000

Sada bočních spojlerů
pro 3 a 5dveřové modely,  

nelakovaná. Doporučujeme  
lakovat díly v barvě karoserie.

   obj. čís. 990E0-62J01-000

Přední spojler
pro 3 a 5dveřové modely, 
nelakovaný. Doporučujeme  
lakovat díly v barvě karoserie.

 obj. čís. 990E0-62J00-000

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Kryty zpětných zrcátek
2 kusy matně černé, karbonový vzhled

   obj. čís. 990E0-63J03-000

Sada mlhových světlometů
 obj. čís. 990E0-63J10-000

Kryty zpětných zrcátek
2 kusy vzor červené textilie, odpovídá 
vnitřnímu obložení dveří

   obj. čís. 990E0-63J03-001

Exteriér
Demonstrujte dynamiku.



Přední spojler
opatřený základním nátěrem. Doporučujeme 
lakovat díly v barvě karoserie.

 obj. čís. 99000-99036-S42 

Zadní spodní spojler
opatřený základním nátěrem. Doporučujeme 
lakovat díly v barvě karoserie.

 obj. čís. 99000-99036-S43 

Přední dekor „Sport“
matně černý

 obj. čís. 990E0-63J06-000 

Přední dekor „Sport“
černo-stříbrný, karbonový vzhled 
(bez obr.)

 obj. čís. 990E0-63J06-001

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Ozdobná sada kapoty motoru
6dílná, matně černá

 obj. čís. 990E0-63J07-000

Ozdobná sada kapoty motoru
černo-stříbrná, karbonový vzhled (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-63J07-001

Dekor „Kostkovaná vlajka I“
na boční panely vozu, stříbrná metalíza 

   obj. čís. 990E0-62J96-001

Dekor „Kostkovaná vlajka II“
na boční panely vozu, antracitová 
metalíza (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J97-001

Dekor „Kostkovaná vlajka I“1

na kapotu motoru, střechu, dveře zavazadlového 
prostoru a zpětná zrcátka, stříbrná metalíza

   obj. čís. 990E0-62J96-000

Dekor „Kostkovaná vlajka II“1

na kapotu motoru, střechu, dveře zavazadlového 
prostoru a zpětná zrcátka, antracitová metalíza 
(bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J97-000

Exteriér
Silnice patří Vám.

1Střešní dekor nelze použít na vozidla s VIN začínajícím „J…“.

Kromě rychlosti, díky které se vyhrávají závody, je samozřejmě žádoucí vypadat 
co nejlépe na cílové fotografii. A není lepší způsob, jak zdůraznit Vaši sportovní 
stránku, než se Suzuki Swift Sport. S metalickými dekory kostkované vlajky a 
s dynamickými spojlery se tento rychlý Swift zrodil jen proto, abyste se mohli cítit 
jako opravdoví šampióni, na každé cestě, za každou zatáčkou a hlavně v srdci. 



Exteriér
Extra styl - chróm a hliník.

Hliníkový disk kola „Sun“1,2

12ramenný design 7 x 17; 
pro pneumatiky 205/40 R17 84V, 
včetně zámků kola a krytky náboje

  obj. čís. 990E0-63J34-000

Hliníkový disk kola „Sun“1,2  
včetně pneumatiky Pirelli P7000  
205/40 R17 84V a ventilku

  obj. čís. 990E0-63J34-KPL 

Hliníkový disk kola „Star“1,2

5ramenný design s dvojitými paprsky 
7 x 17; pro pneumatiky 205/40 R17 84V, 
včetně krytky náboje

  obj. čís. 990E0-63J35-000

Hliníkový disk kola „Star“1,2  
včetně pneumatiky Pirelli P7000  
205/40 R17 84V a ventilku

  obj. čís. 990E0-63J35-KPL

Hliníkový disk kola „Crystal Silver“1,2

5ramenný design 6.5 x 16; 
pro pneumatiky 195/45 R16 84V, 
včetně zámků kola a krytky náboje

  obj. čís. 990E0-63J33-000

Hliníkový disk kola „Crystal Silver“1,2  
včetně pneumatiky Pirelli P ZERO NERO  
195/45 R16 84V a ventilku

  obj. čís. 990E0-63J33-KPL

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Zámky kol „SYMBOLZ“
s homologací Thatcham 

   obj. čís. 990E0-62J20-000

Zámky kol „SYMBOLZ“
pro vozidla, jejichž VIN začíná „J...“ (bez obr.) 

 obj. čís. 990E0-65J14-000

Chromované krytky
pro zámky kol „SYMBOLZ“

   obj. čís. 990E0-62J21-000

Zámky kol „BLOCKY“
ne v kombinaci se vznětovými motory 

   obj. čís. 990E0-62J19-000

Zámky kol „BLOCKY“
pro vozidla, jejichž VIN začíná „J...” (bez obr.) 

  obj. čís. 990E0-65J15-000

Jestliže chladná krása Suzuki Swift, kterou oživuje naše silnice, již 
není pro Vás dostatečná, můžete zkusit přidat trochu chrómu a 
hliníku i kolem hran – nebo ještě lépe na kola. A s touto úžasnou 
výbavou není nic snadnějšího: nechejte se zhýčkat oslnivým vý-
běrem, od hliníkových disků kol po chromované lišty dveří zava-
zadlového prostoru. Podívejte se na sebe! 

Hliníkový disk kola „Anthra“1,2

7ramenný design 6.5x16; 
pro pneumatiky 195/45 R16 84V, 
včetně zámků kola a krytky náboje

  obj. čís. 990E0-63J32-000

Hliníkový disk kola „Anthra“1,2  
včetně pneumatiky Pirelli P ZERO NERO  
195/45 R16 84V a ventilku 

  obj. čís. 990E0-63J32-KPL

Hliníkový disk kola „Concept“1

5.5 J x 15, design Concept, antracitová 
metalíza, pro pneumatiky 185/60 R15, 
včetně krytky náboje

  obj. čís. 990E0-62J17-000

Hliníkový disk kola „Concept“1

5.5 J x 15, design Concept, stříbrný, 
pro pneumatiky 185/60 R15, 
včetně krytky náboje

  obj. čís. 990E0-63J20-000

Lišta dveří zavazadlového prostoru 
chromovaný vzhled

   obj. čís. 990E0-63J04-000

Lišta dveří zavazadlového prostoru
černá (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-63J04-001

1 Pro vozidla, jejichž VIN začíná „J ...“, je nutno matice kol objednat samostatně, 
balení obsahuje 4 kusy. Obj. čís. 990E0-63J34-NUT.

2 Použití disku kola 16 a 17 palců vyžaduje individuální zápis do TP - kontaktujte distributora.



Co se týče zajištění komfortu a pohodlí, interiér Suzuki Swift již skutečně víc 
nepotřebuje. Ovšem ještě jsou tu osobní detaily, které Vám umožňují vytvořit si 
interiér podle vlastního vkusu. Jelikož je očekávání lidí stejně individuální, jako 
lidé samotní, předkládáme kompletní výběr doplňků - od loketních opěrek, po 
sluneční clony, ramínka na šaty, zásobníky CD a mnohé další. V Suzuki Swift se 
Vaše přání mohou stát skutečností.

Interiér
Krásný interiér pro cestu na krásná místa.

Volant potažený kůží
černý, s dálkovým ovládáním autorádia

  obj. čís. 990E0-63J31-000

Volant potažený kůží
černo-červený, s dálkovým ovládáním autorádia

  obj. čís. 990E0-62J92-000

Volant potažený kůží je možný pouze pokud je vozidlo vybaveno airbagem!  
Instalaci musí provést autorizovaný dealer Suzuki.



Středová loketní opěrka
se zásobníkem CD v odkládací 
přihrádce

   obj. čís. 990E0-62J94-000

Středová loketní opěrka
s odkládací přihrádkou (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J06-000

Ramínko na šaty 
k upevnění na předních opěrkách  
hlavy, 1 kus (na obrázku SX4)

  obj. čís. 990E0-79J89-000

Sada slunečních clon
2 kusy, na zadní boční skla, 
pro 3dveřový model 

   obj. čís. 990E0-62J72-000

Sada slunečních clon
pro 5dveřový model (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J73-000 

Konzola 
pro mobilní telefon  
(bez sady handsfree)

   obj. čís. 990E0-62J56-000 

Zásobník CD 
vhodný k uložení až 4 CD,  
ne v kombinaci se vznětovými motory 

   obj. čís. 990E0-62J60-000 

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Sportovní řadicí páka
kombinace hliník-kůže, pouze pro manuální řazení; 
ne v kombinaci se vznětovými motory

   obj. čís. 990E0-79J65-000

Manžeta řadicí páky
kožená, černá, pro zážehové motory (pouze v kombinaci 
se sportovní řadicí pákou 990E0-79J65-000)

   obj. čís. 990E0-62J50-000 

Manžeta řadicí páky
černo-červená (bez obr.), (pouze v kombinaci se sportovní 
řadicí pákou 990E0-79J65-000)

   obj. čís. 990E0-62J51-000

Zapalovač cigaret
   obj. čís. 99KIT-62J00-LIT 

Popelník
   obj. čís. 89810-86G10-5PK

Dětská autosedačka ISOFIX DuoPlus
skupina G1, děti od 8 měsíců  
do 4 let, resp. od 9 do 18 kg.  
Dětská autosedačka poskytujte dětem 
ve vozidle optimální bezpečnost 
pomocí 5bodových pásů. 
Pásy sedačky lze výškově přestavovat. 
Sedačka je ukotvena pomocí 
úchytů dětské autosedačky ISOFIX, 
namontovaných ve výrobním závodě.

   obj. čís. 99000-990YA-020 

Klimatizace 
pro zážehové motory

  obj. čís. 95000-62J10-000



Vnitřní dekor
stříbrný, na výdechy vzduchu a  
ovládání ventilace

  obj. čís. 990E0-62J52-000

Interiér
Vezměte to rychlým pruhem ke komfortu.

Chladnička 
objem 15 l (na obrázku Jimny)

   obj. čís. 990E0-64J30-000

Chladnička
s upevněním ISOFIX,  
objem 21 l (na obrázku SX4)

   obj. čís. 990E0-64J23-000

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Dekor - sada
3 kusy, na reproduktory a  

na řadicí páku, červená
   obj. čís. 990E0-63J09-000

Dekor - sada
3 kusy, na reproduktory a  

na řadicí páku, chromovaná
   obj. čís. 990E0-63J08-000 

Interiér
Precizní do detailu.

Dekor
pro ovládání klimatizace, červená

 obj. čís. 990E0-63J05-001 

Dekor
pro ovládání klimatizace, 
chromovaný vzhled

 obj. čís. 990E0-63J05-000 



Dekor na výdechy vzduchu
černo-stříbrný, karbonový vzhled 

   obj. čís. 990E0-62J52-001 

Dekor na výdechy vzduchu
vzor červené textilie, odpovídá  
vnitřnímu obložení dveří (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J52-002 

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport







Ochrana

Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport



Sada textilních  
podlahových rohoží „Eco“

plstěná, s logem Swift,  
antracitová, 4dílná

  obj. čís. 990E0-62J82-000

Sada textilních  
podlahových rohoží „Eco“

plstěná, antracitová,  
4dílná (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J15-000 

Sada pryžových podlahových rohoží 
4dílná 

   obj. čís. 990E0-62J57-000

Sada textilních podlahových 
rohoží „DLX“
velurová, s červeným lemem a 
logem Sport na rohoži řidiče, 4dílná

 obj. čís. 990E0-62J83-001

Sada textilních podlahových 
rohoží „Eco“
plstěná, s červeným lemem a logem 
Sport na rohoži řidiče, antracitová, 
4dílná

 obj. čís. 990E0-62J82-001

Sada textilních podlahových rohoží „DLX“
velurová, s logem Swift, antracitová, 4dílná

  obj. čís. 990E0-62J83-000

Sada textilních podlahových rohoží „DLX“
velurová, antracitová, 4dílná (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J14-000

Sada podlážek se zvýšeným okrajem
s logem Suzuki, 2dílná, přední

   obj. čís. 990E0-62J74-000

Suzuki Swift bere ochranu cestujících velmi vážně, proto je 
také součástí standardní výbavy komplexní bezpečnostní 
vybavení. Nicméně pro dodatečnou ochranu při drobných 
každodenních nepříjemnostech, jako jsou kolize při parko-
vání či neopatrném otevření dveří, nabízíme řadu doplňkové 
výbavy, která Vám cestování usnadní: například ochranné 
lišty nárazníků a boční ochranné lišty chránící při drobných 
kolizích, či dodatečně montovaný ultrazvukový parkovací 
asistent, který vám pomůže se vtěsnat i na to nejtěsnější 
parkovací místo.



Úložný box
skvěle zapadá do ložného prostoru, snižuje výšku 

prahu zavazadlového prostoru, při sklopených 
opěradlech zadních sedadel vytváří rovnou plochu. 

Víko boxu je pokryto kobercem, box je vyroben 
z plastu odolného proti nárazům i působení kyselin.

  obj. čís. 990E0-62J70-000 

Ochrana
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Vana zavazadlového prostoru
vodotěsná

 obj. čís. 990E0-62J53-000 

Ultrazvukový parkovací asistent 
4čidla s možností lakování (průměr 25 mm),  

s piezoelektrickým bzučákem 
   obj. čís. 990E0-62J16-000 



Sada ochranných lišt rohů nárazníků
pro přední i zadní nárazník, 4dílná 
   obj. čís. 990E0-62J78-000 

Koncovka výfuku
nerezová, ne v kombinaci 

se vznětovými motory
  obj. čís. 990E0-65J32-000 

Dejte si pozor!

Koncovka výfuku
chromovaná s laserovým 

gravitováním, ne v kombinaci 
se vznětovými motory

  obj. čís. 990E0-62J18-000 

Sada ochranných lišt rohů nárazníků
pro přední i zadní nárazník, 4dílná 

  obj. čís. 990E0-62J26-000 

Ochrana



Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, 4dílná,  
pro 5dveřový model

  obj. čís. 990E0-62J27-000

Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, 4dílná,  
pro 3dveřový model (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J28-000

Sada bočních ochranných lišt
se stříbrným proužkem, 4dílná,  
pro 3dveřový model

   obj. čís. 990E0-62J84-000

Sada bočních ochranných lišt
se stříbrným proužkem, 4dílná,  
pro 5dveřový model (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J79-000

Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, 4dílná,  
pro 5dveřový model

 obj. čís. 990E0-63J39-000

Sada bočních ochranných lišt
s logem Swift, 4dílná,  
pro 3dveřový model (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-63J38-000

Sada bočních ochranných lišt
s červeným proužkem, 4dílná,  
pro 3dveřový model

   obj. čís. 990E0-62J84-001
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Ochrana



Sada lapačů nečistot
plast, přední (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J04-000 

Sada lapačů nečistot
plast, zadní

 obj. čís. 990E0-62J05-000

Sada lapačů nečistot
plast, zadní

 obj. čís. 990E0-63J30-000 

Sada lapačů nečistot
pryž, přední (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J61-000 

Sada lapačů nečistot
pryž, zadní

 obj. čís. 990E0-62J62-000

Sada lapačů nečistot
pryž, zadní

 obj. čís. 990E0-63J40-000 

Sada lapačů nečistot
pryž, zadní

 obj. čís. 990E0-63J11-000

Ochranná fólie nárazníku
průhledná (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J43-000

Ochranná fólie nárazníku
černá

  obj. čís. 990E0-62J42-000 

Ochranná fólie nárazníku
černá s logem „Sport”

 obj. čís. 990E0-62J42-001

Ochranná fólie nárazníku
průhledná (bez obr.)  
s logem „Sport“

 obj. čís. 990E0-62J43-001 
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Sada krytů prahů
stříbrný antracit, 2dílná,  

pro 3dveřový model
  obj. čís. 990E0-62J54-000

Sada ochranných lišt prahů
2dílná s logem Sport 
pro 3dveřový model

 obj. čís. 990E0-62J54-001 

Sada deflektorů oken
2dílná, pro 3dveřový model

   obj. čís. 990E0-62J33-000 

Sada deflektorů oken
přední, 2dílná, pro 5dveřový model

  obj. čís. 990E0-62J34-000 

Sada deflektorů oken
zadní, 2dílná, pro 5dveřový model

  obj. čís. 990E0-62J35-000

Sada krytů prahů
stříbrný antracit, 4dílná,  

pro 5dveřový model
  obj. čís. 990E0-63J01-000 

Dešťový snímač
ovládá zcela automaticky stěrače  
čelního skla, od nejvhodnějšího  
cyklování až po první stupeň 
nepřetržitého stírání  
(na obrázku Jimny)

   obj. čís. 990E0-65J81-000 



Autoalarm
pro vozidla se sériovým dálkovým 
ovládáním 

  obj. čís. 990E0-62J46-000 

Autoalarm
pro vozidla s Keyless Go

   obj. čís. 990E0-63J21-000

Motorové oleje Shell1

1Zeptejte se svého partnera Suzuki na správný druh oleje  
Shell pro Váš motor.

Suzuki doporučuje:

Povinná výbava - sada 
podle DIN 13164, včetně lékárničky,  
reflexní vesty a výstražného trojúhelníku

   obj. čís. 990E0-65J79-000

Pro každou cestu.

Sada lakovacích tužek  
(s bezbarvým lakem)

White Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZA5 

Silky Silver Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCC

Galactic Gray Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCD

Azure Gray Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZY4 

Bluish Black Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZJ3 

Cosmic Black Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCE

Kashmir Blue Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCG

Ochrana
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Cat‘s Eye Blue Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCH

Xtreme Yellow Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCJ

Garnet Orange Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCM

Sunlight Copper Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZFS

Supreme Red Pearl Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZDF 

Spring Green Metallic 
obj. čís. 99000-10415-ZCL

Lakovací tužka
Superior White 
obj. čís. 99000-10315-26U

Bright Red 
obj. čís. 99000-10315-ZCF



Tažné zařízení
odnímatelné, pro vozidla s pohonem 
přední nápravy, elektrickou sadu 
objednávejte samostatně

 obj. čís. 990E0-62J36-000 
 
Tažné zařízení
odnímatelné, pro Swift 4 x 4, elektrickou 
sadu objednávejte samostatně

 obj. čís. 990E0-62J81-000 

Transport

Tažné zařízení
odnímatelné, pro vozidla s pohonem 
přední nápravy, elektrickou sadu 
objednávejte samostatně (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-63J42-000

Tažné zařízení
odnímatelné, pro Swift 4 x 4, elektrickou 
sadu objednávejte samostatně (bez obr.)

 obj. čís. 990E0-63J43-000

Adaptér
pro připojení 7pólového konektoru 

do 13pólové zásuvky 
  obj. čís. 990E0-79J67-000

Adaptér 
pro připojení 13pólového konektoru 

do 7pólové zásuvky (bez obr.)
  obj. čís. 990E0-62J41-000

Věnujte, prosím, pozornost maximální dovolené hmotnosti přívěsu Vašeho vozidla, více informací viz uživatelská příručka.
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Naše nabídka odvozu.
Faktem je, že Swift již nabízí ve své třídě impozantní prostor pro všechny cestu-
jící i zavazadla. Ale opravdu se obejdete bez něčeho navíc, když chcete převézt 
např. jízdní kola či jiné objemné předměty? Mysleli jsme i na to a proto ve svém 
programu příslušenství přicházíme s řadou vhodných transportních systémů. 
Takže si můžete vzít na cesty vše, co potřebujete, aniž by tím byl nějak ohrožen 
komfort cestujících. Kompromisy? Ne se Suzuki Swift!

Zadní nosič jízdních kol „Vario“
pro 2 jízdní kola, hliníková konstrukce,  
pouze ve spojení s tažným zařízením

  obj. čís. 990E0-62J67-000

Doplňkový modul
pro třetí jízdní kolo, pouze pro zadní  
nosič jízdních kol „Vario“ (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-62J68-000 

Elektrická sada 
pro tažné zařízení, 13pólová,  
se směrovým světlem

  obj. čís. 990E0-62J38-000

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 13pólová,  
bez směrového světla

  obj. čís. 990E0-62J40-000

Zadní nosič jízdních kol „Carac“
pro 2 jízdní kola, ocelová konstrukce,  
pouze ve spojení s tažným zařízením

  obj. čís. 990E0-62J66-000 

Elektrická sada 
pro tažné zařízení, 7pólová,  
se směrovým světlem 

  obj. čís. 990E0-62J37-000

Elektrická sada
pro tažné zařízení, 7pólová,  
bez směrového světla 

  obj. čís. 990E0-62J39-000



Základní nosič 1

oválné hliníkové trubky, se zajišťovací 
maticí, pro 3dveřový model 

   obj. čís. 990E0-62J90-000 

Základní nosič 1

oválné hliníkové trubky, se zajišťovací 
maticí, pro 5dveřový model (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J91-000 

Střešní nosič lyží „McKinley“1,2

pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy
   obj. čís. 99000-990YT-106 

Střešní nosič lyží „Everest“1,2

pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy  
(bez obr.)

   obj. čís. 99000-990YT-107 

Transport

Koš na zavazadla „Excursion“ 1,2

k přepravě nákladu na střeše,  
114 x 96 x 11 cm

   obj. čís. 99000-990YT-406 



Střešní nosič jízdních kol „Baracuda“1,2

upevňovací rameno lze namontovat  
vpravo nebo vlevo 

   obj. čís. 99000-990YT-206 

Střešní nosič jízdních kol „Racer“1,2

k přepravě jízdních kol s odmontovaným 
předním kolem 

   obj. čís. 99000-990YT-205

Držák předního kola „Racer“1

pouze pro střešní nosič jízdních kol „Racer“ 
(bez obr.)

   obj. čís. 990E0-62J69-000 

Chytrý způsob, jak vše sbalit.

Lyže a jízdní kola se dají zvládnout – ale díky systému střešních nosičů Swift lze bezpečně přepravit i cokoliv 
dalšího: kromě základního střešního nosiče a nosičů jízdních kol a lyží nabízíme i dva aerodynamické střeš-
ní boxy o objemu 370 a 380 litrů, jež Vám poskytnou tolik prostoru a flexibility, kolik jen budete potřebovat. 
Zní to jako rajská hudba o cestování? Pak Vám toto příslušenství Suzuki Swift může garantovat, že budete 
připraveni kdykoliv vyrazit – a že budete samozřejmě více než šťastni, že Vás na cestách provází.

Přenosná a úschovná taška
pro základní nosič, černá,  
s potiskem a velkým logem Suzuki 

   obj. čís. 990E0-79J91-000

Střešní box „Camper“1,2

objem 380 l, max. zatížení 35 kg,  
150 x 90 x 35 cm

   obj. čís. 99000-990YT-507 

Střešní box „Aspen“1,2

objem 370 l, max. zatížení 38 kg,  
223 x 56 x 35 cm (bez obr.)

   obj. čís. 99000-990YT-502 

1 Max. zatížení střechy: 75 kg.
2 Pouze v kombinaci se základním střešním nosičem 
(990E0-62J90-000 nebo 990E0-62J91-000).Vhodné pro:  Swift modelový rok 05-06  Swift modelový rok 07-08  Swift Sport





Audio
a navigace

Autorádio VDO Dayton CD4526
kompatibilita CD a MP3, výstup 4 x 40 W, 
ovládání Softkey, měnitelná barva osvětlení 
tlačítek, softwarové menu, 4 předdefinovaná 
nastavení zvuku (Flat, Pop, Rock, Classic), 
systém basové korekce, 2kanálový (2V) výstup 
předzesilovače, vypnutí zvuku při telefonování, 
zásuvka Aux-In, odnímatelný čelní panel

  obj. čís. 990E0-59J08-000 

Kabel adaptéru 
pro přístroj 990E0-59J08-000 k připojení 
externího přístroje, např. přehrávače MP3 
nebo iPod®1 (bez obr.)

  obj. čís. 990E0-59J08-001

Instalační sada autorádia
k výměně standardního 2DINového autorá-
dia za autorádio z nabídky originálního pří-
slušenství Suzuki, včetně rámečku, držáku 
autorádia a instalační sady (bez obr.)

  obj. čís. 99KIT-62J00-CS1

Suzuki Swift udělá z každé cesty ryzí potěšení. Ovšem jestli chcete ještě umocnit své zážitky, bude 
Vám naše nabídka multimediálního příslušenství znít jako ta pravá hudba pro Vaše uši. S designově 
propracovaným autorádiem VDO a adaptéry pro video, MP3 a iPod® budete mít své oblíbené interprety 
a filmy na cestách stále s sebou. Tak si zazpívejte společně a nebojte se zvolit si svou vlastní cestu – 
navigační systém Pioneer je vždy naladěn, kamkoliv chcete jet.
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navigace
Audio a

Adaptér iPod®1 Siemens VDO
vhodný pro výrobcem montovaný systém 
autorádia a navigace Siemens VDO 
(na obrázku Grand Vitara)

   obj. čís. 990E0-64J28-000 

Adaptér iPod®1 Panasonic
vhodný pro výrobcem montovaný systém 
autorádia Panasonic  
(na obrázku Grand Vitara)

   obj. čís. 990E0-64J25-000 

Handsfree s bluetooth včetně 
potlačování zvuku
Na LCD displeji zobrazeny všechny důležité 
informace z Vašeho telefonu (jako je telefon-
ní číslo příchozího hovoru, poslední volané 
číslo či telefonní seznam), displej lze umístit 
na kterémkoliv místě přístrojového panelu 
kvůli optimální čitelnosti a co nejlepšímu 
přístupu, skvělá akustika, jelikož systém 
handsfree je plně integrován ve vozidle, ob-
sahuje kabel adaptéru pro připojení ke stan-
dardně montovanému autorádiu (Panasonic) 
a navigaci (Siemens VDO). Standardní balení 
obsahuje: 1x Bluebox (elektronická jednot-
ka), 1x obrazovku, 1x mikrofon, 1x kabel 
napájení, 1x sadu kabelů pro připojení 
reproduktorů, včetně ztlumení autorádia při 
telefonování a ISO konektorů, příslušenství 
k montáži, uživatelskou příručku

   obj. čís. 990E0-64J24-000 

Sada reproduktorů
2dílná, montáž dopředu a dozadu,  
dual cone, 65 W, frekvenční rozsah 
80–17 500 Hz, včetně ozvučnice

  obj. čís. 990E0-62J32-000

1iPod® je registrovaná ochranná známka Apple Inc.



Specifikace:
4,3“ dotyková obrazovka s antireflexní 
úpravou, integrovaný RDS TMC tuner 
(včetně antény), integrovaný Bluetooth, 
handsfree systém s mikrofonem, 
20kanálový GPS přijímač Sirf III, procesor 
400 MHz, integrované paměťové médium 
flash (2 GB v evropské verzi), vstup 
pro SD/MMC kartu až do velikosti 2 GB 
včetně držáku pro instalaci rozšíření, 
dobíjecí s provozní dobou 4,5 hodiny při 
plném zatížení, USB 1.1, Microsoft 
Windows CE.NET 5.0 Core

Navigace:
Velice rychlá kalkulace trasy, interaktivní 
2D a 3D náhledy mapy s inteligentní 
technologií přiblížení, vyhledávání cílů: 
adresy (PSČ, město, ulice, číslo domu), 
předchozích cílů, souřadnic, POI, 
oblíbených (bydliště/práce); nastavení 
trasy: nejrychlejší, nejkratší a ekonomicky 
nejvýhodnější trasa; pro výpočet trasy je 
možno zakázat: silnice bez asfaltu, 
dálnice, přívozy a trajekty, j ízdu 
v protisměru jednosměrnou ulicí, silnice, 
pro jejichž projetí je třeba zvláštní 
povolení, silnice, na nichž se platí 
mýtné

Pokrytí:
Zdarma aktivovány mapové podklady 
pro 28 zemí: AD, AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, 
GI, IT, IE, LI, LU, MC, NO, NL, PT, SM, ES, SE, 
CH, UK, VA, GR, PL, TR, HU, SK; navigační 
pokyny a zobrazení v 25 jazycích

MP3 přehrávač:
MP3 a WMA ze čtečky karet SD/MMC, 
možný poslech hudby při navigování

Prohlížeč obrázků:
JPEG a BMP ze čtečky karet SD/MMC

  obj. čís. 990E0-59J12-000 

Mobilní systém navigace Clarion MAP770

CD měnič Panasonic 
6násobný CD měnič, kompatibilní 
s namontovaným originálním autorádiem

   obj. čís. 990E0-62J77-000 

Montážní držák
pro CD měnič Panasonic (bez obr.)

   obj. čís. 990E0-65J69-000 

CD měnič VDO CHM-604 MP3
měnič na 6 CD s mechanikou odolnou proti 
vibracím. Podporuje MP3 a WMA, přepínání 
mezi digitálním a analogovým výstupem. 
Kompatibilní se systémem autorádia a 
navigace VDO montovanou standardně 
výrobcem, autorádia se systémem autorá-
dia a navigace VDO MS4510 a autorádiem 
VDO CD4526

  obj. čís. 990E0-59J04-000 

Montážní držák
pro CD měnič VDO (bez obr.) 

  obj. čís. 990E0-65J70-000 
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Model automobilu Swift,  
3dveřová verze

červený, měřítko 1:43
obj. čís. 990E0-62J71-000

Model automobilu Swift,  
3dveřová verze

červený, měřítko 1:87 (HO)  
(bez obr.)

 obj. čís. 990E0-62J59-000

Model automobilu Swift Rallye JWRC
Rallye-JWRC v barvách klubu,  

měřítko 1:43
obj. čís. 99000-79N12-MNC



Kolekce
Všechno je v detailech.

Chcete-li potěšit menší či větší fanoušky vozidla Swift, či sami sebe, 
vyberte si z naší kolekce: přesné modely automobilů mohou být atrak-
tivním dárkem nebo jen vystaveny na polici.

Zajímají Vás více originální oděvy Suzuki a další reklamní 
předměty? Tak si vyžádejte u svého prodejce aktuální katalog 
„Móda & další doplňky“.



SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o., U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 

tel.: 220 877 647, fax: 266 710 089, www.suzuki-motor.cz

Váš partner Suzuki

Suzuki doporučuje

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným kvalitativním normám jako vlast-
ní vozidlo. Upozorňujeme důrazně na to, že pouze originální 
příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki prověřeno a 
povoleno. Požadované podmínky montáže je třeba hledat 
v příslušných návodech. Montáž a/nebo použití jiných dílů 
příslušenství může proto za určitých okolností negativně 
změnit vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho konstrukcí a tak 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Pro poškození, vznik-
lá použitím příslušenství, které není originálním příslušen-
stvím Suzuki, je jakékoli ručení ze strany společnosti Suzuki 
vyloučeno.

Zveřejněním této publikace ztrácejí všechny původní infor-
mace svoji platnost. Obrázky znázorňují částečně mimo-
řádnou výbavu.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné a slouží pouze 
k informaci o aktuálním stavu. Změny distributorem vyhra-
zeny. 

Stav: duben 2008


