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Sestavite  
si jo po  
svojih željah. 



 
 

Poleg pisane palete barv je tu na voljo še ogromno dopolnilne opreme. Vaša VITARA bo 
resnično samo vaša šele, ko jo boste dopolnili in sestavili po svojih željah. Všeč vam je 
tehnologija ALLGRIP 4WD, sistem za radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) in ostali 
sistemi, ki omogočajo vožnjo z  avtomobilom, kot bi bil živ. Toda vedno obstaja še nekaj 
več, s čimer lahko naredite svoje vozilo edinstveno - to je samo vaša personalizirana 
VITARA. 

www.suzuki.si 
Nekatere slike v tej brošuri so lahko opremljene s posebno opremo ali pripomočki. 
Vse cene vključujejo DDV. Ponudba velja do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in 
tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so simbolične. Cene v katalogu ne vključujejo montaže dopolnilne opreme. 
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Personalizacija 
 
 

Urban design 
Vozila na štirikolesni pogon že zdavnaj ne živijo več samo v hribih in v puščavi. 
Uporaba tehnologije za boljši oprijem cestišča in sposobnost prilagajanja surovemu 
terenu so naredili Vitaro za odličen mestni avtomobil današnjega časa. 
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1 / Okvir za dnevne pozicijske luči (mali), krom. 
Kataloška št. 990E0-54P10-CFB. 
Cena: 98,83€ 

2 / Stranska bočna zaščita (mala), krom/črna barva, komplet za levo in desno stran. 
Kataloška št. 990E0-54P08-CSM. 
Cena: 257,15€ 

3 / Zadnji strešni spojler v kozmično črni biserno kovinski barvi (ZCE). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCE. 
Cena: 296,23€ 
Brez slike: 
 Zadnji strešni spojler v superiorno beli barvi (26U). 
Kataloška št. 990E0-54P05-26U. 
Cena: 296,23€ 
Zadnji strešni spojler v atlantsko modri biserno kovinski barvi (ZQN). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZQN. 
Cena: 296,23€ 
Zadnji strešni spojler v svilnato srebrni kovinski barvi (ZCC). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCC. 
Cena: 296,23€ 

Zadnji strešni spojler v galaktično sivi kovinski barvi (ZCC). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCD. 
Cena: 296,23€ 
Zadnji strešni spojler v hladno beli biserni barvi (ZNL). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZQN. 
Cena: 296,23€ 
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3 / Zaščita zadnjega odbijača, v črni/srebrni barv 
Kataloška št. 990E0-54P47-000. 
Cena: 203,54€ 

2 / Stranska bočna zaščita (velika), zrnasto  
črne barve, komplet za levo in desno stran. 
Kataloška št. 990E0-54P07-000. 
Cena: 139,03€ 

1 / Zaščita prednjega odbijača (velika), v srebrni/črni barvi. 
Zamenjava za del original opreme 
Kataloška št. 990E0-54P44-000. 
Cena: 207,20€ 

4 / Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača, v črni barvi, izdelano iz 
trpežne termo plastike. 
Kataloška št. 990E0-54P51-000. 
Cena: 48,85€ 

5 / Okvir za dnevne pozicijske luči (velik), 
zrnasto črne barve, dva kosa v kompletu 
Kataloška št. 990E0-54P10-000. 
Cena: 60,83€ 



 
 

Personalizacija 
 

 
 

Rugged design 
Vitara je bila rojena v divjini. Divjina je bila tisto mesto, kjer se je Vitara 
naučila obvladovati cesto in se spopadati z vsemi stvarmi v katere je bila 
vržena. Hkrati tudi ni pozabila od kod je njen izvor. Rugged design Vitari 
omogoča, da pokaže svojo dediščino iz voženj po brezpotjih ter hkrati 
poskrbi, da se bodo ljudje tudi v mestu obračali za njo. 
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Personalizacija 
 
Ni samo to, da Vitara izstopa iz množice, lahko si jo prilagodite po svojem 
lastnem okusu. Vseeno ali gre za notranjost, zunanjost ali oboje hkrati. Na 
voljo vam je široka paleta dopolnilne opreme, ki vam omogoča, da bo vsaka 
Vitara videti drugačna. 

Zunanjost 
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Bela izvedenka1 
 
1 / Prednja maska, pobarvana v 
superiorno beli barvi. 
Kataloška št. 990E0-54P70-26U. 
Cena: 49,53€ 

 
 
2 / Okrasna letvica v superiorno 
beli barvi. 
Kataloška št. 990E0-54P71-26U. 
Cena: 22,28€ 

Črna izvedenka1 
 
3 / Okrasna letvica v kozmično črni 
biserno kovinski barvi. 
Kataloška št. 990E0-54P71-ZCE. 
Cena: 22,28€ 

 
 
4 / Prednja maska, pobarvana v 
kozmično črni biserno kovinski barvi. 
Kataloška št. 990E0-54P70-ZCE. 
Cena: 49,53€ 

1 Možno samo v paketu s serijsko 
opremo PREMIUM in ELEGANCE. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notranja sredinska ura 
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Notranjost 
5 / Piano črna barva 
Kombi instrument 
Dvodelni set, pobarvan v piano črni 
barvi (0CE) za volan na levi strani. 
Kataloška št. 990E0-54P72-0CE. 
Cena: 93,43€ 
 
Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v piano 
črni barvi (0CE). 
Kataloška št. 990E0-54P74-0CE. 
Cena: 39,86€ 
 
 6 / Oranžna barva 
Kombi instrument 
Dvodelni set, pobarvan v horizontno 
oranžni kovinski barvi (ZQP) za volan 
na levi strani. 
Kataloška št. 990E0-54P72-ZQP. 
Cena: 93,43€ 
 
Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v horizontno 
oranžni kovinski barvi (ZQP) 
Kataloška št. 990E0-54P74-ZQP. 
Cena: 39,86€ 
 
 

7 / Napis ALLGRIP 
Za vse modele z 4WD za namestitev na 
armaturno ploščo v primeru zamenjave barvne 
verzije dopolnilne opreme. 
Kataloška št. 990E0-54P79-GRP 
Cena: 15,95€ 

8 / Turkizna barva 
Kombi instrument 
Dvodelni set, pobarvan v atlantsko 
modri biserno kovinski barvi (ZQN) za 
volan na levi strani. 
Kataloška št. 990E0-54P72-ZQN. 
Cena: 93,43€ 
 
Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v atlantsko 
modri biserno kovinski barvi (ZQN). 
Kataloška št. 990E0-54P74-ZQN. 
Cena: 39,86€ 
 
 8 / Bela verzija 
Kombi instrument 
Dvodelni set, pobarvan v 
superiorno beli barvi (26U) za 
volan na levi strani. 
Kataloška št. 990E0-54P72-26U. 
Cena: 93,43€ 
 
Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v 
superiorno beli barvi (26U). 
Kataloška št. 990E0-54P74-26U. 
Cena: 39,86€ 
 
 

2 Set je sestavljen iz 5 kosov okvirjev in enega dodatnega za sredinsko uro. 

10 / Sredinska ura Kanji 
Brez sredinskega centralnega 
okvirja. 
Kataloška št. 99000-99053-CL2. 
Cena: 59,30€ 
 
Z sredinskim okvirjem 
Kataloška št. je sestavljena iz dveh 
kataloških št. 
Cena: 67,28€ 
 
 
 

9 / Sredinska ura v carbon optic  
designu. 
Brez sredinskega centralnega 
okvirja. 
Kataloška št. 99000-99053-CL1. 
Cena: 59,30€ 
 
Z sredinskim okvirjem 
Kataloška št. je sestavljena iz dveh 
kataloških št. 
Cena: 67,28€ 
 



 
 

 
 

Zunanjost 
 

 
Vitara ima čudovit izgled in močne linije. Sedaj imate čudovito priložnost, da 
njen izgled še polepšate s prednjim in zadnjim odbijačem. Ne pozabite tudi na 
zadnji strešni spojler. 
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8 / Zaščita zadnjega odbijača, 
pobarvan v črni / srebrni barvi.  
Zamenjava za del originalne 
opreme 
Kataloška št. 990E0-54P47-000. 
Cena: 93,43€ 
 
Okvirji zračnikov 
Šest delni set, pobarvan v 
superiorno beli barvi (26U). 
Kataloška št. 990E0-54P74-26U. 
Cena: 203,54€ 
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2 / Zadnji strešni spojler, pobarvan v kozmično črni biserno 
kovinski barvi (ZCE). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCE 
Cena: 296,23€ 
 
3 / Zadnji strešni spojler, pobarvan v superiorno beli barvi (26U). 
Kataloška št. 990E0-54P05-26U 
Cena: 296,23€ 
 
Brez slike: 
 
Zadnji strešni spojler, pobarvan v atlantsko modri biserno kovinski 
barvi (ZQN). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZQN 
Cena: 296,23€ 
 
Zadnji strešni spojler, pobarvan v svilnato srebrni kovinski barvi 
(ZCC). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCC 
Cena: 296,23€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadnji strešni spojler, pobarvan v galaktično sivi kovinski barvi 
(ZCD). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZCD 
Cena: 296,23€ 
 
Zadnji strešni spojler, pobarvan v hladno beli biserni barvi (ZNL). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZNL 
Cena: 296,23€ 
 
Zadnji strešni spojler, pobarvan v atlantsko modri biserno kovinski 
barvi (ZQN). 
Kataloška št. 990E0-54P05-ZQN 
Cena: 296,23€ 
 
Zadnji strešni spojler, nepobarvan, možno ga je pobarvati v barvo 
vozila. 
Kataloška št. 990E0-54P05-000 
Cena: 160,11€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / Zaščita prednjega odbijača (velika), 
pobarvan v črni / srebrni barvi.  
Zamenjava za del originalne opreme. 
Kataloška št. 990E0-54P44-000. 
Cena: 207,20€ 
 

5 / Zaščita prednjega odbijača (mala), 
pobarvan v srebrni barvi.  
Kataloška št. 990E0-54P45-000. 
Cena: 145,85€ 
 

6 / Zaščitni set za blatnike, 
pobarvan v zrnasto črni barvi.  
V kompletu za sprednja in zadnja blatnika. 
Kataloška št. 990E0-54P09-000. 
Cena: 201,39€ 
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7 / Okrasni okvir za zadnje luči. 
Krom, štiridelni komplet. 
Kataloška št. 990E0-54P28-CTB. 
Cena: 137,65€ 
 

8 / Zaščitna letev za zadnja vrata. 
V krom izgledu. 
Kataloška št. 990E0-54P22-000. 
Cena: 137,65€ 
 

9 / Okrasna letev za kljuko vrat. 
Krom, štiridelni komplet za vsa vrata, 
samo za različice z brez-ključnim 
sistemom zagona vozila. 
Kataloška št. 990E0-61M44-000. 
Cena: 78,76€ 
 
Okrasna letev za kljuko vrat. 
Krom, štiridelni komplet za vsa vrata, 
za različice z ključnim sistemom 
zagona vozila. 
Kataloška št. 990E0-61M45-000. 
Cena: 78,76€ 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zunanjost 
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10 / Okvir za dnevne pozicijske luči (velik) 
Zrnasto črne barve, dvodelni komplet. 
Kataloška št. 990E0-54P22-000. 
Cena: 43,60€ 
 

11 / Okvir za dnevne pozicijske luči (mali) 
Krom, dvodelni komplet. 
Kataloška št. 990E0-54P10-000. 
Cena: 60,83€ 
 

12 / Dekorativni set ''Žirafa'' 
V črni barvi, pokriva A stebriček, stranski rob 
strehe in C stebriček 
Kataloška št. 990E0-54P95-000. 
Cena: 204,76€ 
 

14 / LED funkcija za vstop/izstop iz vozila. 
Pri odpiranju sprednjih vrat se področje pod 
sprednjimi vrati vozila osvetli za pomoč 
potnikom pri vstopanju v oziroma izstopanju 
iz vozila. 
Kataloška št. 99000-990B4-132. 
Cena: 191,02€ 
 

14 / Set žarnic za smernike spredaj. 
Set je sestavljen iz dveh žarnic 12V 21W (PY21W). 
V ''krom'' izvedbi za čisto utripajoče steklo. 
Kataloška št. 990E0-61M01-000. 
Cena: 8,44€ 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zunanjost 
 

 
Nič drugega ne da vaši Vitari lepšega izgleda kot primeren set aluminijastih platišč. Nekateri izberejo 
lita platišča, drugi izberejo črna platišča, tretji polirana platišča, nekaterim pa je všeč mat sijaj. Za 
katerakoli se boste odločili, mi imamo platišča za vas, ki jih boste imeli radi in na katerih se boste 
odlično vozili. 
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15 / Aluminijasta platišča ''Mujave'' 
6,5 J x 17'' primerne za 215/55 R17 pnevmatike, 
vključno s sredinskim pokrovom s Suzuki logom, 
ECE-R 124 certifikat. 
Črno poliranje 
Kataloška št. 43210-54PU0-0SP 
Cena: 161,00€ 
 
Srebrno 
Kataloška št. 43210-54PS0-0KS 
Cena: 144,97€ 
 
 
 
 

16 / Aluminijasta platišča ''Gobi'' 
6,5 J x 16'' primerne za 215/60 R16 
pnevmatike, vključno s sredinskim  
pokrovom s Suzuki logom.  
ECE-R 124 certifikat 
 
Črno poliranje 
Kataloška št. 43210-54PR0-0SP 
Cena: 156,48€ 
 
Srebrno 
Kataloška št. 43210-54PQ0-0KS 
Cena: 134,46€ 
 
 
 
 

17 / Aluminijasta platišča ''Misti'' 
6,5 J x 17'' primerne za 215/55 R17  
pnevmatike, vključno s sredinskim 
pokrovom s Suzuki logom. 
ECE-R 124 certifikat. 
 
Srebrno 
Kataloška št. 990E0-61M75-002 
Cena: 146,12€ 
 
Črna mat 
Kataloška št. 990E0-61M76-002 
Cena: 156,26€ 
 
Črno poliranje 
Kataloška št. 990E0-61M78-002 
Cena: 171,53€ 
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19 19 / Varnostni vijaki ''Sicustar'' 
z Thatcham certifikatom, štirje vijaki v setu 
Kataloška št. 990E0-59J46-000 
Cena: 43,05€ 
 
Varnostni vijaki ''Sicurit'' 
štirje vijaki v setu (brez slike). 
Kataloška št. 990E0-59J48-000 
Cena: 23,55€ 
 
 

20 / Pokrovček za ventil z oznako S 
štirje kosi v setu. 
Kataloška št. 990D0-19069-000 
Cena: 13,25€ 

18 / 16'' pokrov platišča, v srebrni barvi, 
štirje kosi v setu. 
Kataloška št. 990E0-54P00-27N 
Cena: 41,36€ 

21 / Pokrovčki za vijake, v črni barvi, 
pet kosov v setu za eno kolo. 
Kataloška št. 990E0-61M70-COV 
Cena: 3,78€ 



 
 

 
 

 

16 

1 

 

Notranjost 
 

 
Veliko časa boste preživeli v novi Vitari v času vožnje zato je pravi izgled notranjosti pomemben. 
Vseeno ali gre za volan, prestavno ročico, stopalke pedal ali armaturno ploščo, razvajala vas bo 
možnost izbire.  

1 / Ambientalna osvetlitev, notranja osvetlitev tal 
 
rdeča svetloba. 
Kataloška št. 99000-99080-C16 
Cena: 27,89€ 
 
modra svetloba 
Kataloška št. 99000-99080-C17 
Cena: 27,89€ 
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3 2 2 / Kombi instrument, dvodelni set, 
pobarvan v svetlo rdeči barvi (ZCF), 
za volan na levi strani 
Kataloška št. 990E0-54P72-ZCF 
Cena: 93,43€ 
 

3 / Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v svetlo rdeči 
barvi (ZCF). 
Kataloška št. 990E0-54P74-ZCF. 
Cena: 39,86€ 
 

4 / Kombi instrument, dvodelni set, 
pobarvan v slonokoščeni kovinski barvi 
(ZQQ), 
za volan na levi strani 
Kataloška št. 990E0-54P72-ZQQ 
Cena: 93,43€ 
 

5 / Okvirji zračnikov 2 
Šest delni set, pobarvan v slonokoščeni 
kovinski barvi (ZQQ). 
Kataloška št. 990E0-54P74-ZQQ. 
Cena: 39,86€ 
 

7 / Napis ALLGRIP 
Za vse modele z 4WD za namestitev na 
armaturno ploščo v primeru zamenjave barvne 
verzije dopolnilne opreme. 
Kataloška št. 990E0-54P79-GRP 
Cena: 15,95€ 

7 / Centralni sredinski okvir 
pobarvan v svetlo rdeči barvi 5 (ZCF) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-ZCF 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-ZCF 
Cena: 33,60€ 
 

10 / Centralni sredinski okvir 
pobarvan v slonokoščeni kovinski barvi (ZQQ) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-ZQQ 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-ZQQ 
Cena: 33,60€ 
 

8 / Centralni sredinski okvir 
pobarvan v superiorno beli barvi (26U) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-26U 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-26U 
Cena: 33,60€ 
 

11 / Centralni sredinski okvir 
pobarvan v horizontno oranžni kovinski 
barvi (ZQP) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-ZQP 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-ZQP 
Cena: 33,60€ 
 

9 / Centralni sredisnki okvir 
Pobarvan v atlantsko modri biserno 
metalni barvi (ZQN) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-ZQN 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-ZQN 
Cena: 33,60€ 
 

12 / Centralni sredinski okvir 
Pobarvan v piano črni barvi (0CE) 
 
za 4 WD 
Kataloška št. 990E0-54P78-0CE 
Cena: 33,60€ 
 
za 2 WD 
Kataloška št. 990E0-54P77-0CE 
Cena: 33,60€ 
 

2 Set je sestavljen iz 5 kosov okvirjev 
in enega dodatnega za sredinsko uro. 

3 Možno samo v paketu s serijsko 
opremo PREMIUM in ELEGANCE. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notranjost 
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13 / Volanski obroč 
Črn, usnjen volan, športnega izgleda z šivi 
v turkizni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P91-TUR 
Cena: 201,82€ 
 
14 / Dekorativna plastika za volan 
pobarvana v atlantsko modri biserno 
kovinski barvi (ZQN) 
Kataloška št. 990E0-54P75-ZQN 
Cena: 21,78€ 

15 / Volanski obroč 
Črn, usnjen volan, športnega 
izgleda z šivi v rdeči barvi 
Katalo. št. 990E0-54P91-RED 
Cena: 201,82€ 
 
 
 
 
 
19 / Dekorativna plastika za 
volan 4 
pobarvana v svetlo rdeči barvi 
(ZCF) 
Katalo. št. 990E0-54P75-ZCF 
Cena: 21,78€ 

16 / Volanski obroč 
Črn, usnjen volan, športnega 
izgleda z šivi v oranžni barvi 
Katalo. št. 990E0-54P91-ORA 
Cena: 201,82€ 
 
 
 
 
 
20 / Dekorativna plastika za 
volan 4 
pobarvana v horizontno 
oranžni barvi (ZQP) 
Katalo. št. 990E0-54P75-ZQP 
Cena: 21,78€ 

17 / Volanski obroč 
Črn, usnjen volan, športnega 
izgleda z šivi v srebrni barvi 
Katalo. št. 990E0-54P91-000 
Cena: 201,82€ 
 
 
 
 
 
20 / Dekorativna plastika za 
volan 4 
pobarvana v slonokoščeno 
kovinski barvi (ZQQ) 
Katalo. št. 990E0-54P75-ZQQ 
Cena: 21,78€ 

18 / Volanski obroč 
Črn, usnjen volan, športnega 
izgleda z šivi v beli barvi 
Katalo. št. 990E0-54P91-000 
Cena: 201,82€ 
 
 
 
 
 
20 / Dekorativna plastika za 
volan 4 
pobarvana v superiorno beli 
barvi (26U) 
Katalo. št. 990E0-54P75-26U 
Cena: 21,78€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 / Dekorativna plastika za 
volan 5 
pobarvana v piano črni barvi 
(OCE) 
Katalo. št. 990E0-54P75-OCE 
Cena: 21,78€ 

4 Slika prikazuje dekorativno plastiko in volanski obroč iz programa dopolnilne opreme. 
5 Slika prikazuje dekorativno plastiko in volanski obroč kot original del. 
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25 25 / Za ročni menjalnik, primerna za 
vozila z levim ali desnim volanom, z 
diagramom prestav in šivi v rdeči barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P36-RED 
Cena: 141,57€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P37-RED 
Cena: 135,03€ 
 

26 / Za ročni menjalnik, primerna za 
vozila z levim ali desnim volanom, z 
diagramom prestav in šivi v oranžni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P36-ORA 
Cena: 141,57€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P37-ORA 
Cena: 135,03€ 
 

27 / Za ročni menjalnik, primerna za 
vozila z levim ali desnim volanom, z 
diagramom prestav in šivi v srebrni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P36-000 
Cena: 141,57€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P37-000 
Cena: 135,03€ 
 

28 / Za ročni menjalnik, primerna za 
vozila z levim ali desnim volanom, z 
diagramom prestav in šivi v srebrni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Kataloška št. 990E0-61M36-000 
Cena: 111,72€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Kataloška št. 990E0-61M37-000 
Cena: 106,32€ 
 

28 / Za ročni menjalnik, primerna za 
vozila z levim ali desnim volanom, z 
diagramom prestav in šivi v turkizni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P36-TUR 
Cena: 141,57€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Kataloška št. 990E0-54P37-000 
Cena: 135,03€ 
 

29 / Usnjena zaščita prestavne 
ročice 
primerna za vozila z levim ali 
desnim volanom, z šivi v srebrni 
barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P38-000 
Cena: 63,95€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P39-000 
Cena: 65,81€ 
 
 

30 / Usnjena zaščita prestavne 
ročice 
primerna za vozila z levim ali 
desnim volanom, z šivi v 
turkizni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P38-TUR 
Cena: 63,95€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P39-TUR 
Cena: 65,81€ 
 
 

31 / Usnjena zaščita prestavne 
ročice 
primerna za vozila z levim ali 
desnim volanom, z šivi v rdeči 
barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P38-RED 
Cena: 63,95€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P39-RED 
Cena: 65,81€ 
 
 

32 / Usnjena zaščita prestavne 
ročice 
primerna za vozila z levim ali 
desnim volanom, z šivi v 
oranžni barvi.  
 
Za ročico s 5 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P38-ORA 
Cena: 63,95€ 
 
Za ročico s 6 prestavami 
Katalo. št. 990E0-54P39-ORA 
Cena: 65,81€ 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notranjost 

20 

34 

33 

 

33 / Aluminijaste športne stopalke  
vključno s počivalnikom za levo nogo, 
za vozila z volanom na levi strani v 
izvedbi z ročnim menjalnikom. 
 
V srebrni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P93-000 
Cena: 169,14€ 
 
V turkizni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P93-TUR 
Cena: 169,14€ 
 
V oranžni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P93-ORA 
Cena: 169,14€ 
 
V rdeči barvi 
Kataloška št. 990E0-54P93-RED 
Cena: 169,14€ 
 
 
 
 
 
V izvedbi z avtomatskim menjalnikom 
 
V srebrni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P94-000 
Cena: 153,24€ 
 
V turkizni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P94-TUR 
Cena: 153,24€ 
 
 
 
 

V rdeči barvi 
Kataloška št. 990E0-54P94-RED 
Cena: 153,24€ 
 
 
 
 
 

V oranžni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P94-ORA 
Cena: 153,24€ 
 
 
 
 
 

34 / Komplet tepihov ''ECO'' 
Antracit tkani tepihi z obarvanim 
logom Vitara in šivi, 4 kosi v kompletu, 
za vozila z ročnim / avtomatskim 
menjalnikom, za vozila    z levim 
volanom. 
 
 
 
 
 

v srebrni barvi 
Kataloška št. 75901-54P20-000 
Cena: 0,00€ 
 
v beli barvi 
Kataloška št. 75901-54P20-WHT 
Cena: 0,00€ 
 
 
 
 

v rdeči barvi 
Kataloška št. 75901-54P20-RED 
Cena: 0,00€ 
 
v oranžni barvi 
Kataloška št. 75901-54P20-ORA 
Cena: 0,00€ 
 
 
 
 

v turkizni barvi 
Kataloška št. 75901-54P20-RED 
Cena: 0,00€ 
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35 / Komplet tepihov ''DLX'' 
Antracit velur tepihi z obarvanim 
logom Vitara in šivi, 4 kosi v kompletu, 
za vozila z ročnim / avtomatskim 
menjalnikom,  
 
v srebrni barvi 
 
za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54P10-000 
Cena: 54,06€ 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54P00-000 
Cena: 54,06€ 
 
 

v beli barvi 
 
za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54P10-WHT 
Cena: 54,06€ 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54P00-WHT 
Cena: 54,06€ 
 
v turkizni barvi 
 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54P10-TUR 
Cena: 54,06€ 
 

za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54P00-TUR 
Cena: 54,06€ 
 
v oranžni barvi 
 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54P10-ORA 
Cena: 54,06€ 
za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54P00-ORA 
Cena: 54,06€ 
 

v rdeči barvi 
 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54P10-RED 
Cena: 54,06€ 
za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54P00-RED 
Cena: 54,06€ 
 

36 / Komplet gumijastih tepihov 
z dvignjenim robom, 4 kosi v 
kompletu, za vozila z ročnim / 
avtomatskim menjalnikom,  
 
za vozila z levim volanom 
Kataloška št. 75901-54PB0-000 
Cena: 41,35€ 
za vozila z desnim volanom 
Kataloška št. 75901-54PA0-000 
Cena: 41,35€ 
 
 37 / Sredinski naslon za roko 
za več udobja z možnostjo dodatnega 
prostora za hrambo. 
Kataloška št. je sestavljena iz 
kosovnice (več kataloških številk) 
Cena: 235,47€ 
 
38 / Set za kadilce 
sestavljen iz vžigalnika in pepelnika 
Kataloška št. 990E0-61M00-LIG 
Cena: 0,00€ 
 
39 / Mrežasti stranski žep 
Kataloška št. 990E0-54p34-002 
Cena: 14,10€ 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22 

49 48 

47 46 

45 

45 / Pregradne letvice 
z vključeno zaščitno plastiko, ki jo 
namestite na samo dno prtljažnega 
prostora. 
Kataloška št. 990E0-54P21-000 
Cena: 158,95€ 
 
46 / Zaščita prtljažnega prostora 
vodotesna, ki ohranja prtljažni prostor 
čist 
Kataloška št. 990E0-54P15-000 
Cena: 31,04€ 
 
47 / Zaščita prtljažnega prostora z 
dvignjenim robom, vodotesna, ki 
ohranja prtljažni prostor čist 
Kataloška št. 990E0-54P80-000 
Cena: 202,89€ 
 
48 / Zaščitna mreža 
 pod vmesnim pokrovom dvojnega 
dna prtljažnega prostora  
Kataloška št. 990E0-65J39-000 
Cena: 34,60€ 
 
49 / Vertikalna zaščitna mreža 
 ki preprečuje, da bi blago padlo iz 
prtljažnega prostora  
Kataloška št. 990E0-54P34-001 
Cena: 34,54€ 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notranjost 
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49 / Zaščita prtljažnega prostora ''ECO''  
Antracit tkani tepihi z obarvanim logom 
Vitara in šivi. 
 
v srebrni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P40-000 
Cena: 31,27€ 
 

v beli barvi 
Kataloška št. 990E0-54P40-WHT 
Cena: 31,27€ 
 
v turkizni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P40-TUR 
Cena: 31,27€ 
 
 

v oranžni barvi 
Kataloška št. 990E0-54P40-ORA 
Cena: 31,27€ 
 
v rdeči barvi 
Kataloška št. 990E0-54P40-RED 
Cena: 31,27€ 
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54 

53 
53 / Zložljiva torba za prtljažni prostor 
v črni barvi s Suzuki logom 
dimenzije: višina 300 mm, širina 640 mm, 
dolžina 360 mm 
volumen: med 25 in 50 litri (polna 
iztegnjena torba) 
Kataloška št. 990F0-MLFB1-000 
Cena: 52,89€ 
 

54 / Torba na kolesih 
v črni barvi s Suzuki logom 
z vlečno ročico, ki se iztegne 
dimenzije: višina 420 mm, širina 340 mm, 
dolžina 200 mm 
možno povečanje pri višini na 620 mm 
volumen: med 21 in 36 litri (polna višina) 
Kataloška št. 990F0-MLRB1-000 
Cena: 74,40€ 
 

55 / Termo torba za shranjevanje svežih živil 
v črni barvi s Suzuki logom 
dimenzije: višina 380 mm, širina 320 mm, 
dolžina 210 mm 
volumen: 21 litrov 
Kataloška št. 990F0-MLTB1-000 
Cena: 25,05€ 
 



 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 

Notranjost  



 
 

Zaščita 
 

 
Za še več zaščite na vaši Vitari bodo poskrbeli prednji in zadnji parkirni senzorji,  
usmerjevalnika vetra in dežja ter stranski bočni zaščiti. 
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1 / Stranska bočna zaščita (velika) 
zrnasto črne barve, komplet za levo in desno 
stran, na voljo tudi v barvi vozila. 
Kataloška št. 990E0-54P07-000 
Cena: 139,03€ 

2 / Stranska bočna zaščita (mala) 
krom/črna barva, komplet za levo in desno 
stran. 
Kataloška št. 990E0-54P08-CSM 
Cena: 257,15€ 

3 / Protivetrna in dežna zaščita 
dvodelni komplet 
 
za prednji dve šipi 
Kataloška št. 990E0-54P24-000 
Cena: 64,75€ 
 
za zadnji dve šipi 
Kataloška št. 990E0-54P25-000 
Cena: 100,48€ 
 

4 / Zaščitne zavesice – toge 7 
možno jih je pobarvati v barvo vozila. 
 
za prednji dve kolesi 
Kataloška št. 72210-54P00-000 
Cena: 78,08€ 
 
za zadnji dve kolesi 
Kataloška št. 72230-54P00-000 
Cena: 75,04€ 
 

5 / Zaščitne zavesice – mehke 7 
Z vtisnjenim S logom 
 
za prednji dve kolesi 
Kataloška št. 990E0-54P13-000 
Cena: 42,11€ 
 
za zadnji dve kolesi 
Kataloška št. 990E0-54P14-000 
Cena: 51,56€ 
 

7 Ne v kombinaciji s stranskimi bočnimi zaščitami blatnikov, kataloška št. 990E0-54P09-000 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

28 

12 

11 10 

9 8 

7 6 

990E0-54P51-001

6 / Zaščita pragov vrat paket SOLID 
črne barve s strukturo na površini, 
4 delni komplet 
Kataloška št. 990E0-54P60-000 
Cena: 102,59€ 
 

7 / Zaščita pragov vrat paket ELEGANT 
črne barve s strukturo na površini, 
4 delni komplet 
Kataloška št. 990E0-54P60-001 
Cena: 102,59€ 
 

8 / Zaščitna folija za pragove vrat 
črne barve  
4 delni komplet 
Kataloška št. 990E0-54P30-000 
Cena: 30,05€ 
 

9 / Zaščitna folija za pragove vrat 
Prozorne barve 
4 delni komplet 
Kataloška št. 990E0-54P30-001 
Cena: 34,77€ 
 

10 / Zgornja plastična zaščita odbijača pri prtljažnem 
prostoru 
Narejena iz odporne termo plastike, zaščita odbijača pred 
praskami pri nalaganju in zlaganju tovora v prtljažni prostor 
Kataloška št. 990E0-54P51-000 
Cena: 48,85€ 
 

11 / Zgornja zaščita odbijača pri 
prtljažnem prostoru v dizajnu 
brušenega aluminija 
Narejena iz odporne termo 
plastike, zaščita odbijača pred 
praskami pri nalaganju in 
zlaganju tovora v prtljažni prostor 
Kataloška št. 990E0-54P51-001 
Cena: 54,77€ 

11 / Zgornja zaščita folija 
odbijača pri prtljažnem prostoru, 
 zaščita pred praskami pri 
nalaganju in zlaganju tovora v 
prtljažni prostor 
Kataloška št. 990E0-54P57-001 
Cena: 36,54€ 



 
 

 
 

 
 

 
 

Varnostna oprema 
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13 / Sprednji parkirni senzorji 8 
komplet 4 senzorjev, ki jih je moč 
pobarvati, opremljen z zvočnim 
signalizatorjem  
Kataloška št. 990E0-54P56-000 
Cena: 238,35€ 

14 / Zadnji parkirni senzorji 8 
komplet 4 senzorjev, ki jih je moč 
pobarvati, opremljen z zvočnim 
signalizatorjem  
Kataloška št. 990E0-54P53-000 
Cena: 178,25€ 

15 / Senzor za dež 
Samodejno nadzira brisalce vetrobranskega 
stekla od idealnega intervala do  
kontinuirane hitrosti za brisanje 
Kataloška št. 990E0-65J81-015 
Cena: 161,15€ 

8 tovarniško nameščeno pri paketu ELEGANCE 



 
 

Zaščita 

30 

 

16 / G3 – zaščita laka 
Idealna zaščita laka na vašem vozilu, 
od strehe pa vse do platišč. 
Povprašajte vašega pooblaščenega 
servisnega partnerja blagovne znamke 
SUZUKI glede te storitve. 
Kataloška št. 990E0-GLASC-OAT 
Cena: 123,31€ 
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18 18 / Komplet prve pomoči 
Po standardu DIN 13164 
Vključuje tudi varnostni trikotnik, komplet 
prve pomoči, zaščitni jopič 
Kataloška št. 990E0-61M79-000 
Cena: 20,81€ 
 
 

17 / Korekturne barve za lak 
 
Superiorno bela (2GU) 
Kataloška št. 99000-10315-26U 
Cena: 9,76€ 
 
Svetlo rdeča (ZCF) 
Kataloška št. 99000-10315-ZCF 
Cena: 9,76€ 
 
Atlantsko modra biserno kovinska  (ZQN) 
Kataloška št. 99000-10415-ZQN 
Cena: 9,76€ 
 
Horizontno oranžna kovinska  (ZQP) 
Kataloška št. 99000-10415-ZQP 
Cena: 9,76€ 
 
Slonokoščena kovinska  (ZQQ) 
Kataloška št. 99000-10415-ZQQ 
Cena: 9,76€ 
 
Hladno bela biserna  (ZNL) 
Kataloška št. 99000-10415-ZNL 
Cena: 9,76€ 
 
Svilnato srebrna kovinska  (ZCC) 
Kataloška št. 99000-10415-ZCC 
Cena: 9,76€ 
 
Galaktično siva kovinska  (ZCD) 
Kataloška št. 99000-10415-ZCD 
Cena: 9,76€ 
 
Kozmično črna biserno kovinska  (ZCE) 
Kataloška št. 99000-10415-ZCE 
Cena: 9,76€ 
 

19 / Baterijski polnilec 
Baterijski tester za 12V baterije,  
Optimizira moč baterije in njeno življenjsko dobo 
Kataloška št. 990E0-OPTIM-CAR 
Cena: 137,71€ 
 
 

20 / Zračni čistilni filter 
Zaustavi prah, cvetni prah, pesek, pršice, 
neprijetne vonjave ter ostale nečistoče v zraku 
Kataloška št. 99000-990B7-P25 
Cena: 47,75€ 
 
 

21 / Zaščitna prevleka zadnjih  
sedežev 
za oblazinjenja na zadnjih sedežih 
Kataloška št. 990E0-79J44-000 
Cena: 43,48€ 
 
 22 / Zaščita prtljažnega prostora 
Zaščita prtljažnega prostora je 
nameščena na vzglavnike na 
zadnjih sedežih in je posebej 
prikrojena Vitari, zato je uporabna 
tudi ob zloženih zadnjih sedežih 
ali ob nameščeni zaščitni 
pregradni mreži. 
Kataloška št. 990E0-61M48-003 
Cena: 88,12€ 
 
 



 
 

Potepanje 
 

 
Naložite svojo Vitaro s kolesi in ostalo opremo zahvaljujoč strešnemu prtljažniku, podaljšanemu nosilcu 
za kolesa ter pregradnim mrežam, ki zaščitijo vas in vaše vozilo. Vseeno je ali ste na poti v hribe 
oziroma boste ostali teden dni nekje na soncu, vaša Vitara vas bo pripeljala tja varno in v pravem stilu. 
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9 Prosim upoštevajte maksimalno vlečno zmogljivost glede na navodila za uporabo za vaše vozilo.  
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1 / Zaščita potniškega prostora 
za ločitev med prostorom zadnjih 
sedežev in prtljažnim prostorom 
Kataloška št. 990E0-54P48-000 
Cena: 221,10€ 
 
 

2 / Pregradna mreža (prečna) 
za ločitev prtljažnega prostora na 
dva dela, v paketu samo z 
artiklom 990E0-54P48-000 
Kataloška št. 990E0-54P48-001 
Cena: 195,47€ 
 
 

3 / Adapter za artikel št.                
990E0-54P48-001 
za določanje višine prečne 
razdelitve prtljažnega prostora.  
Kataloška št. 990E0-54P48-002 
Cena: 25,00€ 
 
 

4 / Vlečna kljuka, snemljiva *9 
brez električnega seta, 
maksimalna vertikalna 
obremenitev 75 kg  
Kataloška št. 72901-54P00-000 
Cena: 363,58€ 
 
 
5 / Električni 7 polni set za kljuko 
za vozila z levim volanom. 
Kataloška št. 990E0-54P64-000 
Cena: 104,18€ 
 
 
6 / Električni 13 polni set za kljuko 
za vozila z levim volanom. 
Kataloška št. 990E0-54P65-000 
Cena: 123,37€ 
 
 

7 / Adapter 7/13 
za priključitev iz 7 na 13 polni set 
Kataloška št. 990E0-62J41-000 
Cena: 10,87€ 
 
 

8 / Adapter 13/7 
za priključitev iz 13 na 7 polni set 
Kataloška št. 990E0-79J67-000 
Cena: 15,88€ 
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10 V  primeru, da ima vaše vozilo panoramsko streho morate dodatno naročiti inštalacijski set  990E0-59J43-001 

9 / Zadnji nosilec za kolesa ''STRADA'' 
Iz aluminija, namenjeno transportu dveh 
koles  
Kataloška št. 990E0-59J22-000 
Cena: 505,36€ 
 
 

10 / Podaljšek zadnjega nosilca 
za kolesa ''STRADA'' 
primeren za transport treh koles 
Kataloška št. 990E0-59J22-001 
Cena: 92,49€ 
 
 

11 / Strešni nosilci iz aluminija  
 
za vozila z letvami 
maksimalna obremenitev 75 kg 
Kataloška št. 78901-54P00-000 
Cena: 185,15€ 
 
za vozila brez strešnih letev 
maksimalna obremenitev 50 kg 
Kataloška št. 78901-54P10-000 
Cena: 157,93€ 
 
 

  12 / Strešni kovček ''CERO 460'' *10/11/12 
   V srebrni barvi s sistemom zapiranja  
   ''MASTER-FIT'', kovček se lahko odpira z  
   obeh strani, in ima ključavnico. 
   Kovček je volumna 440 litrov 
   Dimenzije: dolžina 192 cm 
                     širina 82 cm 
                     višina 42 cm 
    Kataloška št. 990E0-59J43-000 
    Cena: 582,18€ 
 
   Inštalacijski set 
   samo za strešni kovček ''CERO 460'' 
   Kataloška št. 990E0-59J43-001 
   Cena: 99,99€ 
 
 13 / Vreča za shranjevanje 

strešnih nosilcev 
črna s Suzuki logom 
Kataloška št. 990E0-79J91-000 
Cena: 19,45€ 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

37 

17 16 

15 14 

11 Samo v kombinaciji z Vitara strešnimi nosilci s kataloško št. 78901-54P00-000 oz. 78901-54P10-000 

12 Prosim, da upoštevate, da je maksimalna nosilnost za vozila brez stranskih letev na strehi 50 kg ter za vozila s 
stranskimi letvami 75 kg. 

14 / Nosilec za smuči ''McKinley'' 
za transport 2 snežnih desk oz. 4 parov 
smuči, s ključavnico 
Kataloška št. 99000-990YT-106 
Cena: 101,08€ 
 
 
15 / Nosilec za smuči ''Everest'' 
za transport 4 snežnih desk oz. 6 parov 
smuči, s ključavnico 
Kataloška št. 99000-990YT-107 
Cena: 113,74€ 
 
 

16 / Nosilec za kolesa ''Giro AF'' *11/12 
za transport enega kolesa v celoti, s 
ključavnico 
Kataloška št. 990E0-59J20-000 
Cena: 93,07€ 
 
 

17 / Nosilec za kolesa ''Giro Speed'' *11/12 
za transport enega kolesa brez prvega 
kolesa, s ključavnico 
Kataloška št. 990E0-59J21-000 
Cena: 100,56€ 
 
 



 
 

Audio & navigacija 
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13 / DAB antena 
Za Pioneer CD predvajalnik DEH-X6700DAB    
in Pioneer DAB navigacijski sistem AVIC 
Kataloška št. 990E0-59J54-DAB 
Cena: 43,60€ 
 
 

14 / Pritrditveni set 
1-DIN pritrditveni set za vozila, ki imajo  
v vozilu radio iz originalne opreme 
Kataloška št. je sestavljena iz več kataloških št.  
Cena: 165,69€ 
 
1-DIN pritrditveni set za vozila, ki nimajo  
v vozilu radio iz originalne opreme 
Kataloška št. je sestavljena iz več kataloških št.  
Cena: 71,26€ 
 
 
 

15 / Nadgradnja zvočnikov 
Ustreza za predjno in zadnjo stran, 
dualna cona, 65 Wattov 
frekvenčni obseg 80-17500 Hz 
dvodelni set 
Kataloška št. 990E0-62J32-000 
Cena: 51,80€ 
 
 
 

16 / Kamera za vzvratno vožnjo 
omogoča čist pregled za vzvratno vožnjo, 
samo v kombinaciji s Pioneer AVIC navigacijo 
potrebno je naročiti posebej adapter kabel 
(990E0-61M02-010) 
Kataloška št. 39970-54P00-000 
Cena: 178,55€ 
 
 
 

Prosim, da upoštevate: navigacijo in radijski sistem redno nadgrajujte. 
Izdelki se lahko razlikujejo od produktnih informacij v tem prospektu. 



 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Oblačila & dodatki 
 
 

Vozite v stilu 
Suzuki ne dela samo vozil, ki izstopajo iz množice temveč ponuja tudi različne 
kolekcije oblačil. Izbirate lahko med flisi, jaknami, polo majicami in različnimi 
dodatki, ki so vsi oblikovani s stilom in občutkom – enako kot to vložimo tudi v 
vozila blagovne znamke Suzuki. 
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1 / Vitara flis s kapuco 
Lahek topel flis z zadrgo z natisnjenim logom 
Vitara in Suzuki, s tremi žepi na zadrgo (100% 
polyester) 
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTFJ1-velikost 
Cena: 65,44€ 
 
 
 

2 / Vitara majica brez ovratnika 
Majica za prosti čas s potiskanim logom 
Suzuki in Vitara,  
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTTS1-velikost 
Cena: 27,93€ 
 
 
 

3 / Vitara jakna brez rokavov 
Zunanjost in notranjost 100% polyamid, 
oblazinjenje 100% polyester  
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTBW1-velikost 
Cena: 79,47€ 
 
 
 

4 / Vitara ura Kanji Style 
Črna ročna ura iz  visokokakovostnega jekla, 
neobčutljiva na praske, premera 47 mm, 
vodoodporna do 5ATM, kovinski pašček, lepo 
sovpada z notranjostjo stila Kanji, skupaj z 
darilno škatlo v črni izvedbi.   
Kataloška št. 990F0-VTWA1-000 
Cena: 139,68€ 
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5 / Vitara jakna 
Črne barve, z notranjo mrežasto podlogo, ki 
diha. Z natisnjenim logom Vitara in Suzuki, 
100% polyester. 
Velikosti: S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTXJ1-velikost 
Cena: 63,11€ 
 
 
 

6 / Suzuki obesek za ključe 
Črn in bel, PVC material. 
Kataloška št. 990F0-MKEY1-000 
Cena: 2,95€ 
 
 
 

9 / Tekstilni pas s potiskanim logom Vitara 
Dolžina pasu je 130 cm 
Kataloška št. 990F0-VTTB1-000 
Cena: 16,36€ 
 
 
 

9 / Večnamensko orodje Vitara 
Za prosti čas, ima 9 funkcij, v kompletu je tudi  
trpežna torbica za nošenje orodja okrog pasu. 
Kataloška št. 990F0-VTMT1-000 
Cena: 24,19€ 
 
 
 

5 / Vitara jakna 
Zunanjost in notranjost 100% polyamid, 
oblazinjenje 100% polyester 
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTQJ1-velikost 
Cena: 81,69€ 
 
 
 

5 / Vitara  trak  
Temno siv trak z reliefnim Vitara logom,    
100% polyester, kovinska sponka   
Kataloška št. 990F0-VTLY1-000 
Cena: 5,75€ 
 
 
 

8 / Vitara  polo majica z izvezenim logom 
Suzuki in Vitara, z ovratnikom 
95% bombaž in 5% elastan 
Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
Kataloška št. 990F0-VTFP1-velikost 
Cena: 44,29€  
 
 
 



Vaš Suzuki partner 

MAGYAR SUZUKI ZRT. Podružnica v Sloveniji, Po s lo vn a  co n a  A2 ,  4 20 8  Š en ču r   
w w w . su zu k i . s i   
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 Suzuki originalna dopolnilna oprema je bila izdelana posebej za blagovno znamko vozil Suzuki pod 
enakimi standardi kakovosti kot pri avtomobilih. Želimo vas informirati, da je bila samo Suzuki originalna 
oprema testirana in odobrena za uporabo pri Suzukiju. Potrebna navodila za uporabo boste našli v 
navodilih oz. brošurah, ki so priloženi artiklom. Obstaja možnost, da v nekaterih posebnih okoliščinah 
namestitev in uporaba druge dopolnilne opreme lahko ima negativen vpliv na karakteristike vašega 
vozila in s tem na zmanjševanje varnost vaše vožnje. Suzuki ne prevzema nobene odgovornosti za 
škodo povzročeno zaradi uporabe druge dopolnilne opreme razen za Suzuki originalno dopolnilno 
opremo. 
 
Z objavo informacij v tej publikaciji vse prejšnje informacije prenehajo veljati. Nekatere slike v publikaciji 
prikazujejo posebno opremo. 
 
Podrobnosti v tej publikaciji so neobvezujoči in so namenjeni zgolj v informacijske namene.  
 
Pridružujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez 
predhodnega obvestila. Slike so simbolične. 
 
Ponudba velja do razprodaje zalog. 
 
Vse cene vključujejo DDV. 
 
 


