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pro vás.
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Některé obrázky v této brožuře mohou zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství.
Pro přesnější informace o výbavě konkrétního vozidla kontaktujte prosím svého autorizovaného partnera 
Suzuki.

Takže jste ho viděli, zamilovali se do něho a toužíte ho mít. Ale to není celý příběh. Přeměňte 
své nové Suzuki Baleno v něco výjimečného a opravdu jedinečného - ve své vlastní Baleno. 
Ukažte, kdo jste, proč řídíte toto vozidlo a proč jste mu dali vlastní stylovou podobu. 

pro vás.
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Protivítr? Vítr do zad? Se spoi - 
lery v designu AERO, které 
Vašemu vozu Baleno propůj-
čují sportovní charakter, se 
přemění ve vánek. Design 
AERO podtrhne elegantní 
a  sportovní vzhled Vašeho 
vozu.

Design AeRO

Pakety

1 | Paket AERO 

	 Obj.	č.	99KIT-68P00-AER

 Paket obsahuje: 
 n  Přední spoiler 

Základní nátěr, možnost lakování v barvě 
karoserie 
Obj.	č.	990J0M68P07-010 

	 n  Nástavce prahů 
Základní nátěr, možnost lakování v barvě 
karoserie 
Obj.	č.		990J0M68P07-030 

	 n  Zadní spoiler 
  Základní nátěr, možnost lakování v barvě 
karoserie 
Obj.	č.			990J0M68P07-020 

1
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Těsné parkovací manévry, popojíždění v zác-
pách, vícepodlažní parkovací domy, večerní 
provoz – město je plné nástrah. Buďte připraveni 
na ty méně příjemná překvapení, která na Vás 
městský provoz občas chystá. Chraňte sebe 
a své Baleno pomocí doplňků CITY. Je to účinná, 
užitečná a zároveň atraktivní ochrana nejen do 
města. 

Design City

2 | Paket CITY 

	 Obj.	č.	99KIT-68P00-CIT

 Paket obsahuje:

 n  Ochrana rohů nárazníku 
Obj.	č.	990E0-68P06–000	

 n  Boční ochrana karoserie  
Se stříbrným štítkem s logem BALENO 
Obj.	č.		990E0-68P07-000	

 n  Sada rozšíření blatníků včetně bočních 
prahů  
Obj.	č.		990E0-68P08-000

2
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Pakety
Abyste se vypořádali s nástrahami každodenního 
života, potřebujete praktickou výbavu. S doplňky 
BASIC to není žádný problém. Díky koberečkům, rohoži 
do zavazadlového prostrou a ochranným fóliím je 
Baleno připraveno na veškeré nástrahy spojené s na -
kládáním, vykládáním, nakupováním, cestou domů 
a   vším, co na Vás může čekat za rohem. 

Design BAsIC

3 | Paket BASIC	pro	levostranné	řízení	

 Obj.	č.	99KIT-68P00-BAS

 Paket obsahuje:

 n  Sada koberečků „ECO“ pro 
levostranné řízení 
Obj.	č.	75901-68P40-000

 n  Rohož do zavazadlového 
prostoru „ECO“ 
Obj.	č.	990E0-68P41-000
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 n  Ochrana vnitřní ložné hrany 

Obj.	č.	990E0-68P52-000

 n  Ochranná fólie pro nárazník, 
 průhledná 
Obj.	č.	990E0-68P57-001
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4 | Paket SPORTY	pro	levostranné	řízení	

	 Obj.	č.	99KIT-68P00-SPO

 Paket obsahuje:

	 n  Sportovní rukojeť řadící páky  
červené prošití 
Obj.	č.	990E0-68P36-RED		

	 n  Kožená manžeta pro řadicí páku, 
červené prošití 
Obj.	č.	990E0-68P38-RED	

 n  Sada koberečků „DLX“ pro levostranné řízení 
červené prošití 
Obj.	č.	75901-68P60-RED	

Toužíte po sportovním stylu? Řešení najdete v podobě sportovní 
řadicí páky čalouněné černou kůží s červeným prošitím a robustních, 
sportovních koberečcích s červeně vyšitým nápisem Baleno.

Design spORtY

4
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Pro Baleno jste si zvolili krásný, sladěný design. Pro skončit zde? Existuje celá řada 
dalších možností, jak vzhled a styl Vašeho vozu Baleno ještě doladit. Podtrhněte 
jeho sportovní charakter nebo hodnotu - udělejte z něj opravdu něco extra. exteriér
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1

2

3

1	|	 Sportovní	ozdobný	pruh,	limetkový	1

  Zdůrazněte sportovní charakter pomocí   
sportovních ozdobných pruhů pro přední nárazník 

	 Obj.	č.	990E0-68P91-001

2	|	 Sportovní	ozdobný	pruh,	červený	1 

	 Obj.	č.	990E0-68P91-002

3	|	 Sportovní	ozdobný	pruh,	stříbrný	1 

	 Obj.	č.	990E0-68P91-000

1  Nelze v kombinaci s předním spodním spoilerem 
(obj. č. 990J0M68P07-010).
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4	|	 Přední	spoiler2,	3

 Základní nátěr, možnost lakování v barvě karoserie

	 Obj.	č.	990J0M68P07-010		

5	|	 Nástavce	prahů2,	4

 Základní nátěr, možnost lakování v barvě karoserie

	 Obj.	č.	990J0M68P07-030		

 

6	|	 Zadní	spoiler2,	5 

 Základní nátěr, možnost lakování v barvě karoserie

	 Obj.	č.	990J0M68P07-020

4

6

5

exteriér
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7	|	 Sada	bočních	ochranných	lišt

 Se stříbrným štítkem s logem BALENO, možnost lakování

	 Obj.	č.	990E0-68P07-000

8	|	 Ochrana	rohů	nárazníku	

 Sada pro přední a zadní nárazník, levou a pravou stranu, možnost lakování

	 Obj.	č.	990E0-68P06-000

9	|	 Sada	rozšíření	blatníků	včetně	bočních	prahů	4,	5,	6

  Kompletní sada pro jedno vozidlo s možností lakování

	 Obj.	č.	990E0-68P08-000

7

9

8

2  Ne v kombinaci se sadou rozšíření blatníků (obj. čís. 990E0-68P08-000).
3  Ne v kombinaci s obrubou předních mlhových světel (obj. čís. 990E0-68P10-000). 
4  Ne v kombinaci s předními pevnými lapači nečistot (obj. č. 990J0M68P00-010),  

pryžovými předními lapači nečistot (obj. č. 990E0-68P13-000).
5  Ne v kombinaci se zadními pevnými lapači nečistot (obj. č. 990J0M68P00-020), zadními pryžovými lapači nečistot 

(obj. č. 990E0-68P14-000). 
6  Ne v kombinaci s předním spoilerem (obj. č. 990J0M68P07-010),  

zadním spoilerem (obj. č. 990J0M68P07-020), nástavci prahů (obj. č. 990J0M68P07-030).
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10	|	 Kryty	klik	dveří

  Chromované, sada pro všechny čtyři kliky, pro vozidla 
bez systému keyless go (s otvorem pro zámek) pro 
modely GA a GL

	 Obj.	č.	990E0-68P45-000

11	|	Ochrana	hrany	dveří	zavazadlového	prostoru

 Chromovaný design

	 Obj.	č.	990E0-68P22-000

12	|	 Sada	mlhových	světel	

	 Obj.	č.	990E0-68P51-000

13	|	Obruba	předních	mlhových	světel1

 Chromovaná

	 Obj.	č.	990E0-68P10-000

 

14	|	 	Sada	žárovek	s	chromovým	povrchem	 
do	směrových	světel

  Sada 2 žárovek 12 V, 21 W (PY21W) v chromovaném 
designu, 

	 Obj.	č.	990E0-61M01-000

11

12+13

14

 1  Ne v kombinaci s předním spoilerem 
(obj. č. 990J0M68P07-010).

7  Pouze v kombinaci s maticemi 09159-12073-000.

exteriér

10
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15	|	 Kola	z	lehké	slitiny	„JOURNEY“,	černá7

  Černá leštěná kola z lehké slitiny, 6Jx16”, vhodná 
pro pneumatiky 185/55R16, včetně středového 
krytu s logem Suzuki, schválení WVTA a ECE.

	 Obj.	č.	43210-68PS0-0SP

16	|	 Kola	z	lehké	slitiny	„SAMBA“,	černá7 

  Černá leštěná kola z lehké slitiny, 5Jx15”, vhodná 
pro pneumatiky 175/65R15, včetně středového 
krytu s logem Suzuki, schválení WVTA a ECE

	 Obj.	č.	43210-60PS0-0SP

19	|	 Bezpečnostní	šrouby	kol	„SICUSTAR”

  Čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-59J47-000

20	|	 Bezpečností	šrouby	kol	„SICURIT”	

 Čtyřdílná sada (bez vyobrazení)

	 Obj.	č.	990E0-59J49-000

21	|	 Sada	krytek	ventilků	s	logem	S	

 Čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-19069-SET

22	|	 Poklice	kola,	15“

 Čtyřdílná sada, stříbrná

	 Obj.	č.	990J0M82P04-010

23	|	 Sada	rezervního	kola

  Tato sada obsahuje náhradní pneumatiku 
(T135/70R15), držák náhradní pneumatiky, 
nářadí a zvedák, max. rychlost 80 km/h 
(bez vyobrazení)

	 Obj.	č.	99000M24120-977

16

21

22

18

17	|	 Kola	z	lehké	slitiny	„JOURNEY“,	stříbrná7 

  Stříbrně lakovaná kola z lehké slitiny, 6Jx16”, vhod-
ná pro pneumatiky 185/55R16, včetně středového 
krytu s logem Suzuki, schváleno WVTA a ECE

	 Obj.	č.	43210-68PR0-0KS

18	|	 Kola	z	lehké	slitiny	„SAMBA“,	STříBRNá7 

  Stříbrně lakovaná kola z lehké slitiny, 5Jx15”, vhod-
ná pro pneumatiky 175/65R15, včetně středového 
krytu s logem Suzuki, schváleno WVTA a ECE

	 Obj.	č.	43210-60PU0-0KS

15 17

19
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1	|	 Sada	slunečních	clon	

 Sada pěti kusů (pro všechna zadní 
 okna)

	 Obj.	č.	990E0-68P20-000

Vozidlo musí vyhovovat 
Vašemu životnímu stylu. 
A  Baleno může být sportovní, 
praktické, př ipravené na 
dobrodružs t v í ,  s t y lové 
nebo vhodné pro děti - jak 
si budete přát. Staňte se 
designérem interiéru Vašeho 
vozu Baleno a vytvořte jeho 
vnitřní hodnoty v souladu se 
svými potřebami.

1

Interiér
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2	|	 Sportovní	rukojeť	řadicí	páky,	stříbrná

  Pro manuální převodovku s levostranným i pravostranným řízením, 
se stříbrným prošitím pro 5stupňovou manuální převodovku

	 Obj.	č.	990E0-68P36-000

3	|	 	Kožená	manžeta,	stříbrná	

  Pro 5stupňovou manuální převodovku, s levostranným i pra-
vostranným řízením, se stříbrným prošitím

	 Obj.	č.	990E0-68P38-000

4	|	 Sportovní	rukojeť	řadicí	páky,	červená

  Pro manuální převodovku s levostranným i pravostranným řízením, 
s červeným prošitím pro 5stupňovou manuální převodovku

	 Obj.	č.	990E0-68P36-RED

5	|	 	Kožená	manžeta,	červená

  Pro 5stupňovou manuální převodovku, s levostranným i pra-
vostranným řízením, s červeným prošitím

	 Obj.	č.	990E0-68P38-RED

6	|	 Středová	loketní	opěrka

  Pro větší komfort, s úložným prostorem, černá

	 Obj.	č.	990J0M82PPX-010

7	|	 Paket	pro	kuřáky	 	

 Obsahuje zapalovač a popelník 

	 Obj.	č.	990E0-68P00-LIG

8	|	 Nabíjecí	USB	zásuvka

 Pro zadní sedadlo

	 Obj.	č.	990E0-68P00-USB

6

7 8

4+52+3
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9	|	 Taška	pro	zadní	sedadlo

  Vhodná pro zadní sedadlo a sedadlo 
spolujezdce, rychlé upevnění bezpeč-
nostním pásem. Jeden velký oddíl, dva 
držáky nápojů v horní části a přídavný 
malý oddíl na zip pro drobné předměty. 
Šedé aplikace, sportovní červené proši-
tí, s logem Suzuki. Materiál: polyester, 
objem: cca 25 litrů 

	 Obj.	č.	990F0-MLSB2-000

10	|	 	Odkládací	síťka	na	straně	 
spolujezdce

	 Obj.	č.	990E0-68P34-002

11	|	 Velká	chladnička

  Objem 21 litrů, připojení do 12V zásuv-
ky, s upevněním ISOFIX® 

	 Obj.	č.	990E0-64J23-000

11 12 13

14

15

Interiér

12	|	Malá	chladnička

  Objem 15 litrů, připojení do 12V zásuvky

	 Obj.	č.	990E0-64J30-000

13	|		Organizér	pro	středovou	konzoli

  Taška vyrobená na míru pro středovou 
konzoli mezi řidičem a spolujezdcem ve vo-
zidlech Baleno. Lze rozdělit na 3 přihrádky, 
gumová poutka pro 2 pera.  
Materiál: polyester

	 Obj.	č.	990F0-MLCB2-000

14	|	Organizér	do	držáku	nápojů	

  Univerzální organizér pro drobné před-
měty jako mobilní telefon, peněženka, 
pera, mince atd. Tři vnitřní přihrádky, dva 
poutka na pera a jedna přední síťová 
kapsa. Kompatibilní téměř se všemi 
držáky nápojů ve stávajících modelech 
Suzuki.  
Materiál: polyester

	 Obj.	č.	990F0-MLCH2-000

15	|	 Košík	 	

  Voděodolný, snadné vyjmutí a vyprázdnění. 
Materiál: polyester

	 Obj.	č.	990F0-MLTR2-000

9 10
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16	|	 	Sada	koberečků	„DLX”	

  Antracitové velurové koberečky se 
stříbrným vyšitým logem Baleno 
a nubukovým lemováním, čtyřdílná sada, 
pro automatickou/manuální převodovku 

	 Obj.	č.	75901-68P60-000

17	|	 	Sada	koberečků	„DLX”,	červená	

  Antracitové velurové koberečky 
s červeně vyšitým logem Baleno 
a nubukovým lemováním, čtyřdílná sada, 
pro automatickou/manuální převodovku 

	 Obj.	č.	75901-68P60-RED

18	|	 Sada	koberečků	„ECO”	

  Antracitové filcové koberečky se stříbr-
ným vyšitým logem Baleno 
a černým lemováním, čtyřdílná sada, 
pro automatickou/manuální převodovku 

	 Obj.	č.	75901-68P40-000

19	|	 Sada	pryžových	koberečků

  S vyšším okrajem, čtyřdílná sada, pro 
manuální a automatickou převodovku 

	 Obj.	č.	75901-68PL0-000

17

18

19

20

21

22

23

16

20	|	Ochrana	dveřních	prahů	

 Černá, čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-68P60-001

21	|	Ochrana	dveřních	prahů	

 V designu kartáčovaného hliníku,  
 čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-68P60-000

22	|	 Fólie	na	ochranu	dveřních	prahů

 Černá, čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-68P30-000

23	|	 Fólie	na	ochranu	dveřních	prahů

 Průhledná, čtyřdílná sada

	 Obj.	č.	990E0-68P30-001
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24	|	 	Kobereček	do	zavazadlového	prostoru	
„ECO”	

  Antracitový filcový kobereček se stříbrným 
vyšitým logem Baleno a černým lemováním

	 Obj.	č.	990E0-68P41-000

25	|	Organizér	do	zavazadlového	prostoru	
 

  Dokonale zapadne pod kryt zavazadlového 
prostoru Vašeho vozu Baleno, včetně variabilních 
hliníkových přepážek

	 Obj.	č.	990E0-68P21-000	

26	|	 Kryt	organizéru	do	zavazadlového	prostoru	
 

  Kryt zavazadlového prostoru zakryje organizér 
do zavazadlového prostoru, pokud není kryt 
dodán z výroby. (bez vyobrazení)

	 Obj.	č.	990E0-68P21-001

27	|	 Vana	do	zavazadlového	prostoru,	mělká

  Vodě odolná, pro udržení zavazadlového prostoru 
v čistotě.

	 Obj.	č.	990E0-68P15-000

28

26

29

27

30

Interiér

24

25 
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28	|	 	Skládací	taška

  Se dvěma oddíly, velmi praktická taška pro 
nakupování a další činnosti, čtyři polstro-
vané popruhy na boku pro lepší nošení 
v jedné ruce, protiskluzové podložky. Šedé 
aplikace, sportovní červené prošití, vyšíva-
né a tkané štítky s motivy Suzuki.  
Rozměry: V: 250 mm/Š: 300 mm/ 
H: 550 mm/O: cca 40 litrů

	 Obj.	čís.	990F0-MLFB2-000

29	|	 	Látková	taška

  Látková taška šitá na míru do zavazadlo-
vého prostoru vozu Baleno, s možností 
zvětšení z 30 na 40 litrů, protiskluzové 
podložky. Přední kapsa (na zip) pro  
rychlý přístup k drobným předmětům, 
komfortní polstrované popruhy. Šedé  
aplikace, sportovní červené prošití,  
vyšívané a tkané štítky s motivy Suzuki

	 Obj.	č.	990F0-MLLS2-000

30	|				Izolační	taška

  Černá, s logem Suzuki, individuálně 
nastavitelné popruhy pro snadnou a bez-
pečnou fixaci v zavazadlovém prostoru 
vozidla, hodí se do jedné ze dvou kapes 
skládací tašky.  
Rozměry: Cca V: 380 mm/Š: 320 mm/ 
H: 210 mm, objem: 21 litrů

	 Obj.	čís.	990F0-MLTB1-000

V = výška, Š = šířka, H = hloubka, O = objem
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32	|	Dětská	sedačka	„DUO	PLUS“

  Dětská sedačka ve skupině 1 pro děti s hmotností 
9 až 18 kg, ve věku cca 9 měsíců až 4 roky. Tato 
sedačka je testována a schválena podle aktuální 
normy dětských sedaček ECE R 44/04. Instalace je ve 
vozidle provedena ukotvením pomocí systému ISOFIX. 
Sedačka zajišťuje optimální ochranu proti bočnímu 
nárazu, má jedinečné nastavení sklonu vpřed, jedno-
ruční přestavení pro změnu ze vzpřímené pozice do 
nakloněné pozice nebo do pozice pro spánek.  
5bodový systém pásů s nastavením jedním tahem, 
výplň v oblasti ramen snižující zátěž v oblasti krku 
a hlavy. Komfortní tkaninové čalounění lze za 
účelem praní sejmout. Sedačka může být ve vozidle 
umístěna i bez systému ISOFIX pomocí 3bodových 
bezpečnostních pásů vozidla.

  Obj.	č.	990E0-59J56-000 

31	|	Dětská	sedačka	„BABY	SAFE	PLUS“

  Dětská sedačka ve skupině 0+ pro děti do hmotnosti 
13 kg ve věku 0−15 měsíců. Tato sedačka je testována 
a schválena podle aktuální normy dětských sedaček ECE 
R 44/04. 5bodová instalace pomocí bezpečnostních pásů 
vozidla, výškově nastavitelná opěrka hlavy a pásy, hlubo-
ké měkce čalouněné bočnice poskytují optimální ochra-
nu při bočním nárazu, kompatibilní s Baby SAFE ISOFIX 
Base a Baby Safe Belted Base a pro cestování kompati-
bilní s kočárky BRITAX, 3polohová rukojeť pro přenášení 
s nastavením, které lze provést jednou rukou, snadno 
snímatelný potah pro praní, čalounění v oblasti hrudníku 
pro pohodlí dítěte .Dětská sedačka nesmí být použita na 
předním sedadle spolujezdce, pokud je sedadlo vybaveno 
předním airbagem, nebo je nutné přední airbag spolu-
jezdce vypnout podle návodu k obsluze vozidla.

 Obj.	č.	990E0-59J37-001	

31 32

Interiér
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	34	|	 Dětská	sedačka	„KIDFIX	II	XP“

  KIDFIX II XP je nová dětská sedačka skupiny 2 a 3 pro 
vyšší bezpečnost a komfort větších dětí s hmotností od 
15 do 36 kg. Tato autosedačka s oporou zad s inovativ-
ním systémem XP-PAD zajišťuje unikátní ochranu proti 
čelnímu nárazu. Je testována a schválena podle aktuální 
normy dětských sedaček ECE R 44/04. Díky instalaci do 
vozidla pomocí upevnění ISOFIX nabízí tato sedačka 
optimální ochranu proti bočnímu nárazu. Sedačka je 
vybavena 4. kotevním bodem SecureGuard (patento-
váno) zajišťujícím optimální polohu bezpečnostního 
pásu. Její měkce polstrované bočnice nabízejí vyšší míru 
bezpečnosti pro hlavu a krk větších dětí ve věku od 
4 do 12 let.

  Obj.	č.	990E0-59J25-002

	33	|	 Dětská	sedačka	„KIDFIX“

  pro bezpečí Vašich dětí: Kidfix pro skupiny 
2 a 3, pro děti od 15 do 36 kg. Splňuje aktuální 
bezpečnostní normu ECE R44/04 a nabízí 
optimální ochranu proti bočnímu nárazu. 
Bezproblémová instalace pomocí 3bodového 
bezpečnostního pásu i dodatečné uchycení 
pomocí systému ISOFIX zajišťují maximální 
stabilitu a bezpečnost. Výšku opěrky hlavy lze 
nastavit do 11 pozic a opěradlo je nastavitel-
né podle sklonu sedadla vozidla. Sedačku lze 
sklopit pomocí páčky v přístupovém otvoru 
odnímatelného potahu sedáku (je možné jej 
vyprat).

	 Obj.	č.	990E0-59J25-001

33 34
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Auto jako Baleno ve Vás probudí potřebu o něj 
pečovat. Nejde jen o zachování hodnoty, nýbrž 
o instinktivní potřebu vozidlo opečovávat 
a chránit. Zvenku i zevnitř pomocí drobných, ale 
účinných maličkostí. 

Ochrana
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3	|	 Fólie	na	ochranu	nárazníku	

 Černá

 Obj.	č.	990E0-68P57-000

4	|	 Fólie	na	ochranu	nárazníku

 Průhledná

 Obj.	č.	990E0-68P57-001

5	|	 Vnitřní	ochrana	nakládací	hrany	

  V designu hliníku pro ochranu hrany 
při nakládání zavazadlového prostoru

 Obj.	č.	990E0-68P52-000

6	|	 Pevné	přední	lapače	nečistot8 

 S možností lakování

 Obj.	č.	990J0M68P00-010

7	|	 Pevné	zadní	lapače	nečistot9 

 S možností lakování

 Obj.	č.	990J0M68P00-020

8	|	 Pryžové	přední	lapače	nečistot8

 S logem Suzuki

 Obj.	č.	990E0-68P13-000

9	|	 Pryžové	zadní	lapače	nečistot9 

 S logem Suzuki

 Obj.	č.	990E0-68P14-000

1+2 6

7

8

9

3

4

51	|	 Sada	deflektorů,	přední	

  Dvoudílná sada

 Obj.	č.	990E0-68P24-000

 

2	|	 Sada	deflektorů,	zadní	

 Dvoudílná sada

 Obj.	č.	990E0-68P25-000

8  Ne v kombinaci s se sadou rozšíření blatníků 
(obj. č. 990E0-68P08-000), nástavci prahů 
(obj. č. 99J0M68P07-030).  

9  Ne v kombinaci se sadou rozšíření blatníků 
(obj. č. 990E0-68P08-000), zadním spoilerem 
(obj. č. 99J0M68P07-020).
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12	|				Dešťový	senzor	 	

  Automaticky řídí stěrače čelního okna 
 od ideálního intervalu až po první rychlost 
 při trvalém stírání 

 Obj.	č.	990E0-65J81-020

10|	 Zadní	parkovací	senzory	

 Sada čtyř snímačů a piezo elektrického bzučáku,  
 s možností lakování v barvě karoserie (jako na obrázku)

 Obj.	č.	990E0-68P53-000

11|	 Přední	parkovací	senzory	

  Sada čtyř snímačů a piezo elektrického bzučáku, 
s možností lakování v barvě karoserie (jako na obrázku) 

 Obj.	č.	990E0-61M56-010

10 11 12

Ochrana
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13	|	Ochranný	potah	pro	zadní	sedadlo	

 Ochrání čalounění zadních sedadel

 Obj.	č.	990E0-79J44-000	

14	|	 Lakovací	tužky

 Pearl arctic white (ZHJ)  
 Obj.	č.	99000-10415-ZHJ

 Midnight black pearl (ZAM) 
 Obj.	č.	99000-10415-ZAM

 Met. premium silver (ZQS) 
 Obj.	č.	99000-10415-ZQS

 Met. solid fire red (Z4Q) 
 Obj.	č.	99000-10315-Z4Q 

 Met. ray blue (Z9Q) 
 Obj.	č.	99000-10415-Z9Q

 Premium urban blue (ZQT) 
 Obj.	č.	99000-10415-ZQT

 Granite grey (ZTN) 
 Obj.	č.	99000-10415-ZTN

 Met. glistening grey (ZNZ) 
	 Obj.	č..	99000-10415-ZNZ

 Superior white (26U) 
	 Ob.	č.	99000-10315-26U

15

1613

15	|	 Lékárnička		

  Sada splňuje DIN 13164,  
obsahuje výstražný trojúhelník,  
lékárničku a reflexní vestu 

	 Obj.	č.	990E0-61M79-000

16	|	Nabíječka	akumulátorů	

  Pro nabíjení a testování 12V  
akumulátorů, optimalizuje jejich  
výkon a životnost

 Obj.	č.	990E0-OPTIM-CAR

14
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1	|	 Dělicí	mříž	do	zavazadlového	prostoru

  Pro oddělení prostoru pro cestující od za-
vazadlového prostoru, snadná demontáž

 Obj.	č.	990E0-68P48-000

1

Pozvěte své přátele nebo celou rodinu. Vezměte s sebou hračky, 
sportovní výbavu, jízdní kola, lyže a snowboardy. A nechtěli jste 
vyklízet půdu? S tažným zařízením, nosičem jízdních kol a střešním 
boxem se Vaše Baleno stane vskutku univerzálním. Jak vidíte, 
Baleno není jen krásné, ale také praktické.

transport
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4	|	 Střešní	box	„CERTO	460“10, 11

  V barvě stříbrná metalíza se systémem 
 „MASTER-FIT” pro rychlou 
a komfortní montáž  
na multifunkční střešní nosič. Lze jedno-
duše otevřít z obou stran, uzamykatelný. 
Hmotnost: 17,5 kg 
Objem:  440 litrů  
Rozměry: 192 x 82 x 42 cm

 Obj.	č.	990E0-59J43-000

  
	 Instalační	sada	

  Pro upevnění střešního boxu 
 (obj. č. 990E0-59J43-000 )  
pomocí T-drážek střešního nosiče 

 Obj.	č.	990E0-59J43-001

5	|	 Nosič	lyží	„EVEREST“	10 

  Až pro 4 snowboardy nebo  
6 párů lyží, uzamykatelný  
Hmotnost:   3,0 kg

 Obj.	č.	99000-990YT-107

6	|	 Nosič	lyží	„MCKINLEY“	10

  Až pro 2 snowboardy nebo  
4 páry lyží, uzamykatelný  
Hmotnost:   2,0 kg

 Obj.	č.	99000-990YT-106

2	|	 Univerzální	střešní	nosič

  Hliníkové trubky se systémem upevně-
ní pomocí T-drážek, uzamykatelný

 Obj.	č.	78901-68P20-000

 Max. nosnost střechy: 50 kg

3	|	 Úložný	vak	pro	střešní	nosič	

  Černý s velkým logem Suzuki,  
pro střešní nosič

 Obj.	č.	990E0-79J91-000

2

3

4 5 6

10 Pouze v kombinaci s univerzálním střešním nosičem Baleno. 
11 Dodržujte prosím maximální nosnost střechy 50 kg.



28

7	|	 Nosič	jízdních	kol	„GIRO	AF“	10,	11

  Pro přepravu celých jízdních kol, jedna 
sada na jedno kolo, uzamykatelný  
Hmotnost: 2,9 kg

 Obj.	č.	990E0-59J20-000

	8	|		 Nosič	jízdních	kol	„GIRO	SPEED“	10,	11

  Pro přepravu jízdních kol bez před-
ního kola, jedna sada na jedno kolo, 
uzamykatelný 
Hmotnost: 2,5 kg

 Obj.	č.	990E0-59J21-000

7

8

10  Pouze v kombinaci s univerzálním střešním nosi-
čem Baleno. 

11 Dodržujte prosím maximální nosnost střechy 50 kg.

přeprava
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12	|	 Adaptér	7/13

  Pro připojení 7pólového konektoru 
do 13pólové zásuvky

 Obj.	č.	990E0-62J41-000

13	|	 Adaptér	13/7

  Pro připojení 13pólového konektoru 
do 7pólové zásuvky

 Obj.	č.	990E0-79J67-000

9+11

12

13

Pouze	pro	přívěsy

9	|	 Odnímatelné	tažné	zařízení		

 Pouze pro přívěsy 

 Obj.	č.	72901-68P00-000

  Dodržujte prosím maximální svislé 
zatížení 60 kg a maximální hmotnost 
přívěsu. Další informace najdete 
v návodu k obsluze.

10	|	 7pólová	elektroinstalace

  Sada elektroinstalace pro tažné zařízení, 
7 pólů s řízením směrových světel (bez 
vyobrazení)

	 	Obj.	č.	990E0-68P64-000

  

11	|		13pólová	elektroinstalace

  Sada elektroinstalace pro tažné zařízení, 
13 pólů s řízením směrových světel

	 Obj.	č.	990E0-68P65-000
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Společnost Suzuki nevyrábí jen automobily, které vyčnívají 
z davu. Nabízíme rovněž stylovou řadu oblečení. Vybírejte 
z flísových oděvů, bund, roláků, triček a doplňků, navržených 
se stejným vkusem a vášní, jaké vkládáme do našich 
automobilů. 

stylová jízda

1	|	 	Skládací	deštník

  Velmi kvalitní skládací deštník s neoprénovým pouzdrem. 
Rychlá a jednoduchá manipulace - pro uložení mokrého 
skládacího deštníku po návratu do vozidla.  
Perfektně padne do držáku na lahve ve dveřních úložných 
prostorách vozu Baleno a v dalších modelech Suzuki.

	 Obj.	č.	990F0-MLMU2-000

2	|	 	Velký	deštník

  Černý s bílým logem Suzuki, větruodolný s měkkou ergo-
nomickou rukojetí EVA, dodává se s pouzdrem s ramenním 
popruhem, nylon se sklolaminátovými paprsky a kovovou 
tyčkou.  
Průměr: 130 cm

	 Obj.	č.	990F0-MUMB2-000

3	|	 	Pouzdro	na	deštník

  Univerzální pouzdro pro klasické velké deštníky jako 
990F0-MUMB2-000, univerzální popruhy v horní a dolní 
části pro snadné upevnění. Polyesterová tkanina 
s voděodolnou povrchovou úpravou a podlepenými švy.  
Deštník není součástí dodávky. Sportovní červené prošití, 
vyšívané a tkané štítky s motivy Suzuki, 
vhodné pro všechny modely Suzuki

	 Obj.	č.	990F0-MLUB2-000

4	|	 Přívěšek	na	klíče	Suzuki

 Bílý a černý, PVC

	 Obj.	č.	990F0-MKEY1-000

	5	|	 Kovový	přívěšek	na	klíče	Suzuki

  Přívěšek na klíče skládající se z kovové a textilní části 
s logem Suzuki a vyrytým „S“

	 Obj.	č.	990F0-MKEY2-000

	6	|	 Hodinky	Suzuki

  Černé ocelové tělo. Funkce datum a čas, silikonový pásek, 
ciferník s uhlíkovými vlákny, sklíčko z minerálního skla, 
průměr 44 mm, voděodolné do 5 ATM. Dodává se v čer-
ném dárkovém pouzdře.

	 Obj.	č.	990F0-MWAT	2-000

7	|	 Model	vozu	Baleno

 Miniatura 1:43 ve třech různých barvách

	 Stříbrná	 Obj.	č.	99000-79N12-RA1

	 Červená	 Obj.	č.	99000-79N12-RA2

	 Modrá	 Obj.	č.	99000-79N12-RA3

nezbytná 
výbava

4

2

5

6

31

7



31



MAGYAR	SUZUKI	CORPORATION	LTD.	BRANCH	OFFICE	
CZECH	REPUBLIC,	ORGANIZAČNí	SLOŽKA,  

U průhonu 40, 170 00 Praha 7,  
www.suzuki.cz

Standardní a příplatkové výbavy se mohou lišit v závislosti na daném trhu. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce, protože technické údaje a obrázky se mohou vztahovat 
k modelům, které nejsou pro Váš region k dispozici. SUZUKI si vyhrazuje právo na změnu cen, barev, materiálů, výbavy, technických údajů a modelů a také na ukončení výroby modelů bez 
předchozího upozornění.

Všechny fotografie v této brožuře byly realizovány s příslušným svolením. Obrázky vozidel bez registračních značek na veřejných komunikacích jsou koláže.

Váš partner Suzuki

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro 
vozidla Suzuki a podléhá stejným kvalitativním 
normám jako vlastní vozidlo. Upozorňujeme důrazně 
na to, že pouze originální příslušenství Suzuki bylo 
společností Suzuki prověřeno a povoleno. 
Potřebné pokyny k montáži lze najít v příslušných 
návodech. Za určitých okolností je možné, že 
montáž nebo používání příslušenství může 
mít negativní vliv na vlastnosti Vašeho vozidla 
dané jeho konstrukcí a tak nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost jízdy. Suzuki neodpovídá za 
poškození vzniklé použitím jiného než originálního 
příslušenství Suzuki.

V publikaci obsažené údaje jsou nezávazné  
a slouží pouze k informaci o aktuálním stavu. 
Změny vyhrazeny. 

Údaje obsažené v této brožuře jsou nezávazné 
a slouží pouze k informování o aktuálním stavu. 
Informace nemusí být přesné.

Poslední aktualizace: Únor 2016

Suzuki	„Way	of	Life!“	je	motem	naší	značky	-	každé	vozidlo,	motocykl	a	závěsný	motor	Suzuki 
jsou	vyrobeny	tak,	aby	u	zákazníků	vyvolávaly	nadšení	a	zákazníci	si	mohli	užívat	života.




