
Accesorii oriGiNALe

MAGYAR SUZUKI ZRT. își rezervă dreptul să efectueze în orice moment, fără o înștiințare prealabilă, schimbări, modificări, reproiectări sau întreruperi ale producției oricărui produs. 
Unele articole din catalog ar putea să nu corespundă standardelor locale sau cerințelor declarate. Vă rugăm să consultați reglementările locale înainte de a comanda și instala accesoriile din acest catalog.
Culorile reale sau ambalajul pot fi diferite față de cele care apar în acest catalog.

űc MAGYAR SUZUKI ZRT. Toate drepturile rezervate.

Accesoriile Originale Suzuki au fost special concepute 
pentru autovehiculele Suzuki și se ridică la aceleași 
standarde de calitate precum cele ale autovehiculului. 
Țineți cont că doar Accesoriile Originale Suzuki au 
fost testate și aprobate de Suzuki, spre a fi utilizate. 
Instrucțiunile necesare pot fi consultate în manualele 
relevante. Este posibil ca în unele situații instalarea și/
sau utilizarea altor piese accesorii să aibă un efect negativ 
asupra caracteristicilor structurale ale autovehiculului 
dumneavoastră, reducând prin aceasta siguranța la 
conducere. Suzuki nu poate prelua nici o răspundere cu 
privire la avarii cauzate de utilizarea altor accesorii decât 
Accesoriile Originale Suzuki.

La data publicării acestei broșuri, orice alte informații 
anterioare nu mai sunt valabile. Unele imagini din broșură 
prezintă echipamente speciale.

Acest catalog oferă informații cu caracter informativ și nu 
reprezintă un document contractual.

Vă rugăm să vă asigurați că respectați toate cerințele legale 
din țara dvs. atunci când utilizați gama de accesorii Suzuki.

Ultima actualizare: octombrie 2021

ESZTERGOM SUCURSALA 
Email: contact@suzuki.ro

48V sHVs Mild Hybrid
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1 Montați capac de roată de 16“, pentru a satisface cerințele de omologare pentru proeminențele exterioare.

1 | Ornament bară față
Set de trei bucăți, vopsit argintiu.
Cod piesă 99115-63T00-K01

4 | Jantă din aliaj „MisTi” 6,5 J × 17"
Pentru anvelope de 215/55 R17, cu capac 
central cu emblemă S, omologată ECE-R 124.
Negru mat
Cod piesă 990E0-61M76-002
Negru lucios
Cod piesă 990E0-61M78-002

2 | Ornament bară spate
Set de patru bucăți, vopsite argintiu.
Cod piesă 99115-63T10-K01

7 | Jantă oțel 16“ 1

Negru, oțel, fără capac central roată.
Cod piesă 43210-54P00-09L

8 | Set de capace de roată 16“
Set compus din patru bucăți, culoare argintie.
Cod piesă 990E0-54P00-27N

9 | set TPMs
Include senzor TPMS, ventil și piese de montaj 
(fără poză).
Cod piesă 43139-52s11-000

3 | Folie protectoare mâner portieră
Transparentă, protejează mașina 
dumneavoastră de zgârieturi.  
Set compus din patru bucăți.
Cod piesă 99126-57T00-000

10 | set pentru roata de 
rezervă
Cuprinde anvelopa, 
ventilul, janta, 
suportul, placa, trusa 
de scule și cricul.
Cod piesă  
990E0-STSXV-010

6 | Jantă de iarnă din  
aliaj 16“
Argintiu, pentru anvelope 
de 215/60 R16, cu capac 
central cu emblemă S, 
omologată ECE-R 124.
Cod piesă 
43210-54PQ0-0Ks

5 | Jantă din aluminiu 
„MOJaVE” 6,5 J × 17"
Negru lucios, pentru 
anvelope de 215/55 R17,  
cu capac central cu 
emblemă S, omologată 
ECE-R 124.
Cod piesă 
43210-54PU0-0sP
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1 Etichetă de avertizare: Pictograme cu „AVERTISMENT” în engleză, franceză, spaniolă, germană, rusă, chineză, turcă și arabă (pictogramă tip A).
2 Toate autovehiculele sunt echipate din fabrică cu un set de covorașe. Aveți grijă să nu suprapuneți NICIODATĂ covorașele accesorii peste setul 
de covorașe echipate din fabrică. Setul de covorașe echipate din fabrică trebuie scos dacă doriți să utilizați setul de covorașe accesorii.

1 | Protecții pentru praguri
Set compus din patru bucăți, din aluminiu, cu emblema S.
Cod piesă 990E0-61M60-001

2 | Folie de protecție pentru prag
Neagră, protejează mașina de zgârieturi, set compus din 
patru bucăți.
Cod piesă
990E0-61M30-001

3 | Covoraș, tavă 1, 2

Margini ridicate, mențin curățenia în spațiul pentru picioare. 
Executate din TPS (Sistem de Protecție Termică) care evită 
rigiditatea la temperaturi scăzute. Textură granulată care 
previne alunecarea. Set format din patru piese, pentru 
vehicule cu cutie de viteze manuală/automată. 
Cod piesă 75901-57TB0-000  VOlaN PE STâNga
Cod piesă 75901-57TA0-000  VOlaN PE drEaPTa 
 (fără poză)

4 | Scrumieră

Cod piesă 89810-86g10-5PK
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1 Sarcina maximă pe acoperiș este de 75 kg, incluzând greutatea proprie a portbagajului de acoperiș multifuncțional și a altor module de transport.
2 Barele transversale de acoperiș nu sunt incluse.
3 Consultați manualul utilizatorului de la vehiculul dumneavoastră pentru informații suplimentare.
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1 | redresor de baterie
Aparat de încărcare, menținere și 
testare pentru baterii convenționale 
plumb-acid de 12 V, optimizează 
puterea și durata de exploatare a 
bateriei.
Cod piesă 990E0-OPTIM-Car

2 | Set de siguranță
Conform cu norma DIN 13164, 
include triunghiul reflectorizant, 
setul de prim ajutor și vesta 
reflectorizantă.
Cod piesă 990E0-61M79-000

3 | Set de completare materiale 
consumabile pentru setul de 
siguranță
(fără poză)
Cod piesă 990E0-61M79-rPl

5 | Husă protecție scaun spate
Protejează scaunele dumneavoastră 
de zgârieturi și murdărie.
Cod piesă 990E0-78r44-000

4 | Set vopsea de retuș

Maro perlat metalizat Canyon Brown
Cod piesă 99000-10415-ZQ3

albastru perlat Sphere
Cod piesă 99000-10415-ZQ4

roșu perlat energic
Cod piesă 99000-10415-ZQ5

alb
Cod piesă 99000-10315-26U

alb perlat Cool White
Cod piesă 99000-10415-ZNL

Negru perlat metalizat Cosmic Black
Cod piesă 99000-10415-ZCE

argintiu metalizat Silky Silver 2
Cod piesă 99000-10415-ZCC

gri închis Titan Premium
Cod piesă 9925d-B0100-ZZZ

6 | Husă din silicon, tip B, pentru cheie
Luminează fosforescent și vă 
protejează cheia de zgârieturi.

Disponibil în următoarele culori:

alb
Cod piesă 99000-79N12-374

Verde limon
Cod piesă 99000-79N12-376

albastru
Cod piesă 99000-79N12-375

1 | Bare transversale de acoperiș 
multifuncționale1

Țeavă din aluminiu cu canal în T, 
cu posibilitate de blocare.
Greutate maximă pentru bagajele 
transportate pe acoperiș : 75 kg
Masă proprie : 4,4 kg
Cod piesă 990E0-61M18-000

2 | Sac de depozitare pentru barele 
transversale de acoperiș2

Negru, cu emblemă Suzuki mare, 
pentru portbagajul de acoperiș.
Cod piesă 990E0-79J91-000

3 | Cârlig de remorcare3

Detașabil, pentru remorci și sisteme de transport.
Sarcina verticală maximă : 75 kg
Capacitatea maximă de remorcare : 1.500 kg
Cod piesă 9927d-54P01-000

4 | set electric
Set de cablaj electric pentru cârligul de 
remorcare.
Cod piesă 9921U-63T20-000  7 pini, volan 
pe stânga
Cod piesă 9921U-63T00-000  13 pini, volan 
pe stânga/dreapta

5 | Adaptor 7/13
Pentru conectarea prizei cu 7 pini la priza 
cu 13 pini.
Cod piesă 990E0-62J41-000

6 | Adaptor 13/7
Pentru conectarea prizei cu 13 pini la priza 
cu 7 pini.
Cod piesă 990E0-79J67-000


