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Spraw, aby stał się 
naprawdę Twój.
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Spraw, aby stał się 
naprawdę Twój.

3

OK, już je obejrzałeś, już się w nim zakochałeś i wreszcie obiekt twoich pragnień jest Twój. Ale na tym 
nie kończy się ta opowieść. Przemień swoje Suzuki Baleno w auto wyjątkowe, szczególne – Twoje  
i tylko Twoje Baleno. Pokaż, kim jesteś, dlaczego jeździsz tym samochodem i dlaczego robisz to w swoim 
niepowtarzalnym stylu.

Niektóre ilustracje w niniejszej broszurze mogą przedstawiać wyposażenie specjalne lub dodatkowe.  
W celu zapoznania się z aktualną listą wyposażenia oraz cennikiem prosimy zwrócić się do autoryzowanego dealera Suzuki.
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Pakiety

Pakiet AERO
Z wiatrem? Pod wiatr? To drobnostka 
dla Twojego Baleno, wyposażonego   
w nadający mu sportowy charakter 
zestaw spojlerów AERO. Pakiet AERO 
dodatkowo eksponuje eleganckie,  
sportowe oblicze auta, podkreślając 
jego niepowta rzalne walory estetyczne.

1 | Pakiet AERO
     Nr kat. 99KIT-68P00-AER

Powierzchnia zagruntowana, konieczne 
lakierowanie.

Pakiet zawiera:
n Spojler przedniego zderzaka.
 Powierzchnia zagruntowana, możliwość 

polakierowania w kolorze nadwozia 
(jak na zdjęciu) lub w dwóch tonacjach 
kolorystycznych.

 Nr kat. 990J0M68P07-010

n Spojlery progowe
 Powierzchnia zagruntowana, możliwość 

polakierowania w kolorze nadwozia 
(jak na zdjęciu) lub w dwóch tonacjach 
kolorystycznych.

 Nr kat. 990J0M68P07-030

n Spojler tylnego zderzaka.
 Powierzchnia zagruntowana, możliwość 

polakierowania w kolorze nadwozia 
(jak na zdjęciu) lub w dwóch tonacjach 
kolorystycznych.

 Nr kat. 990J0M68P07-020
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2 Pakiet CITY
Manewrowanie podczas parkowania w ciasnych 
miejscach, zatrzymywanie i ruszanie, korzystanie  
z parkingów wielopoziomowych, jazda w wieczor-
nym ruchu ulicznym - miasto jest dla kierowcy 
pełne niebezpiecznych wyzwań. Musisz być przy-
gotowany również na niezbyt miłe niespodzianki, 
nieuniknione podczas miejskiej jazdy. Zabezpiecz 
siebie i Twoje Baleno stosując pakiet CITY. Stanowi 
on skuteczną ochronę Twojego „oczka w głowie” - 
i to nie tylko w mieście.

2 | Pakiet CITY
     Nr kat. 99KIT-68P00-CIT

Pakiet zawiera:
n Listwy narożników zderzaków P+T
       Nr kat. 990E0-68P06–000

n Listwy boczne
 Ze srebrnym emblematem z logo BALENO
 Nr kat. 990E0-68P07-000

n Osłony nadkoli i progów
 Nr kat. 990E0-68P08-000
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Pakiety

Pakiet BASIC 
Potrzebujesz praktycznego wyposażenia, aby zmierzyć się  
z codziennością. Pakiet BASIC rozwiąże ten problem. Dywaniki, 
wykładzina bagażnika i elementy ochronne sprawią,  
że Baleno będzie gotowe stawić czoła życiowym 
koniecznościom - ładowaniu, rozładowywaniu, wyprawom po  
zakupy i wszystkiemu, co spotka Was za następnym rogiem.

3 | Pakiet BASIC do wersji z kierownicą po lewej stronie
     Nr kat. 99KIT-68P00-BAS

Pakiet zawiera:
n Komplet dywaników „ECO”
 Nr kat. 75901-68P40-000

n Wykładzinę bagażnika „ECO”
 Ze srebrnym emblematem z logo BALENO
 Nr kat. 990E0-68P41-000

n Nakładkę ochronną krawędzi bagażnika
 Nr kat. 990E0-68P52-000

n Folię ochronną zderzaka tylnego, przezroczystą.
 Nr kat. 990E0-68P57-001

6

Packages
You need a practical set-up to get to grips with daily life. 
No problem with BASIC Design. With floor mats, luggage 
compartment mat, edge guards and protective foil, the 
Baleno is all set for life’s push and shove – loading, 
unloading, shopping, moving home and whatever else 
might be around the corner. 

BASIC Design

3 | BASIC Package LHD 

 Part No. 99KIT-68P00-BAS

 The package includes:

 ■  Floor mat set “ECO”, LHD
Part No. 75901-68P40-000

 ■  Trunk mat “ECO”
Part No. 990E0-68P41-000 

 ■  Inner loading edge protection
Part No. 990E0-68P52-000

 ■  Bumper protection foil, transparent
Part No. 990E0-68P57-001

 BASIC Package RHD 

 Part No. 99KIT-68PRH-BAS

 The package includes:

 ■  Floor mat set “DLX”, RHD
Part No. 75901-68P50-000 

 ■  Trunk mat “ECO”
Part No. 990E0-68P41-000 

 ■  Inner loading edge protection
Part No. 990E0-68P52-000

 ■  Bumper protection foil, transparent
Part No. 990E0-68P57-001

3
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Wzór SPORTY

4 | Pakiet SPORTY do wersji z kierownicą po lewej stronie
     Nr kat. 99KIT-68P00-SPO

Pakiet zawiera:
n Sportową gałkę dźwigni zmiany biegów, ze szwem w kolorze czerwonym
 Nr kat. 990E0-68P36-RED

n Skórzaną osłonę dźwigni zmiany biegów, ze szwem w kolorze czerwonym
 Nr kat. 990E0-68P38-RED

n Komplet dywaników „DLX”, ze szwem w kolorze czerwonym
 Nr kat. 75901-68P60-RED

Pragniesz sportowych emocji w wielkim stylu? Oto Twój „strój” – 
sportowa gałka dźwigni zmiany biegów obszyta czarną skórą  
i czerwonym szwem oraz wytrzymałe dywaniki podłogowe  
z haftowanym, czerwonym napisem Baleno.
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior
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Nadwozie Wybrałeś płynną i pełną harmonii linię nadwozia Baleno. Nie poprzestawaj na tym. Specjalnie dla Ciebie 
stworzyliśmy mnóstwo możliwości, byś mógł udoskonalić wygląd i styl Twojego Baleno.  
Spraw, by Twoje Baleno miało jeszcze więcej charakteru, Twojej indywidualności i stylu.
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1 | Pasek ozdobny przedniego zderzaka, w kolorze cytrynowym1

        Podkreśla sportowy wygląd auta.
     Nr kat. 990E0-68P91-001

2 | Pasek ozdobny przedniego zderzaka, w kolorze czerwonym1

     Nr kat. 990E0-68P91-002

3 | Pasek ozdobny przedniego zderzaka, w kolorze srebrnym1

     Nr kat. 990E0-68P91-000

1 Wykluczony montaż ze spojlerem przedniego zderzaka (Nr kat. 990J0M68P07-010).
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior
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Nadwozie
4 | Spojler przedniego zderzaka
        Powierzchnia zagruntowana, konieczne lakierowanie.

     Nr kat. 990J0M68P07-010

5 | Spojlery progowe 2,4

        Powierzchnia zagruntowana, konieczne lakierowanie.
     Nr kat. 990J0M68P07-030

6 | Spojler tylnego zderzaka 2,5

    Powierzchnia zagruntowana, konieczne lakierowanie.
     Nr kat. 990J0M68P07-020
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7 | Listwy boczne
     Ze srebrnym emblematem z logo BALENO, możliwość polakierowania.
     Nr kat. 990E0-68P07-000

8 | Listwy narożników zderzaków P+T
        Komplet na przód i tył, możliwość polakierowania.
     Nr kat. 990E0-68P06-000

9 | Osłony nadkoli i progów 4,5,6

    Zestaw na całe auto (na przednie i tylne błotniki oraz na progi), możliwość polakierowania. 
     Nr kat. 990E0-68P08-000

2 Wykluczony montaż z osłonami nadkoli i progów (Nr kat. 990E0-68P08-000).
3 Wykluczony montaż z ramkami reflektorów p/mgl. (Nr kat. 990E0-68P10-000).
4 Wykluczony montaż z przednimi osłonami przeciwbłotnymi sztywnymi (Nr kat. 990J0M68P00-010) oraz przednimi osłonami  
  przeciwbłotnymi elastycznymi (Nr kat. 990E0-68P13-000).
5 Wykluczony montaż z tylnymi osłonami przeciwbłotnymi elastycznymi (Nr kat. 990E0-68P14-000) oraz tylnymi osłonami  
  przeciwbłotnymi sztywnymi (Nr kat. 990J0M68P00-020). 
6 Wykluczony montaż ze spojlerem przedniego zderzaka (Nr kat. 990J0M68P07-010), spojlerem tylnego zderzaka / (Nr kat. 990J0M68P07-020) oraz    
  spojlerami progowymi (Nr kat. 990J0M68P07-030).
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior

Suzuki_15_9454_Acc_Baleno_quer_RZ.indd   8 10.02.16   11:36

Nadwozie

10 | Nakładki zewnętrznych klamek drzwi    
       Chrom,  
     komplet na klamki wszystkich drzwi, do aut bez  
     systemu „keyless go”, do wersji GA i GL, 
     8 elementów.
       Nr kat. 990E0-68P45-000

11 | Listwa ozdobna drzwi bagażnika
          Chrom.
       Nr kat. 990E0-68P22-000

12 | Reflektory przeciwmgielne
     LHD Nr kat. 990E0-68P51-000

13 | Ramki ozdobne reflektorów p/mgl 1

     Chrom. 
       Nr kat. 990E0-68P10-000

14 | Żarówki do kierunkowskazów
     Chrom, 12V21W (PY21W), 
     komplet 2 żarówek 
     niemal niewidoczne, gdy są wyłączone
       Nr kat. 990E0-61M01-000

1 Wykluczony montaż ze spojlerem przedniego zderzaka (Nr kat. 990J0M68P07-010)

7 W razie konieczności prosimy zamówić komplet 4 nakrętek (Nr kat. 09159-12073-000) na koło.
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19

15 | Felga aluminiowa „JOURNEY” czarna 7    
       Czarna polerowana, 6Jx16”, do opon 185/55 R16, w komplecie  
     osłona piasty z logo „Suzuki”, homologacja WVTA i ECE.
       Nr kat. 43210-68PS0-0SP

16 | Felga aluminiowa „SAMBA” czarna 7

           Czarna polerowana, 5Jx15”, do opon 185/55 R16, w komplecie  
     osłona piasty z logo „Suzuki”, homologacja WVTA i ECE.
       Nr kat. 43210-60PS0-0SP

17 | Felga aluminiowa „JOURNEY” srebrna 7

         Lakierowana w kolorze srebrnym, 6Jx16”, do opon 185/55 R16,   
     w komplecie osłona piasty z logo „Suzuki”, homologacja WVTA  
     i ECE.

     Nr kat. 43210-68PR0-0KS

18 | Felga aluminiowa „SAMBA” srebrna 7

     Lakierowana w kolorze srebrnym, 5Jx15”, do opon 175/65 R15,  
     w komplecie osłona piasty z logo „Suzuki”, homologacja WVTA i ECE 
       Nr kat. 43210-60PU0-0KS

19 | Nakrętki antykradzieżowe „Sicustar”    
     4 sztuki, z atestem Thatcham.
     Nr kat. 990E0-59J47-000

20 | Śruby antykradzieżowe „Sicurit”
        4 sztuki (brak ilustr.).
     Nr kat. 990E0-59J49-000

21 | Komplet nakrętek na wentyle z logo „S”
    4 sztuki.
    Nr kat. 990E0-19069-SET

22 | Kołpaki ozdobne, 15”
     4 sztuki, srebrne.
     Nr kat. 990J0M82P04-010

23 | Koło zapasowe
     Zestaw obejmuje koło zapasowe (T135/70 R15), uchwyt koła  
     zapasowego, narzędzia i podnośnik; prędkość maksymalna  
     80 km/h (brak ilustr.).
     Nr kat. 99000M24120-977

7 W razie konieczności prosimy zamówić komplet 4 nakrętek (Nr kat. 09159-12073-000) na koło.
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior
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Wnętrze

Samochód musi odzwierciedlać 
Twój styl życia. Baleno może być 
sportowe, praktyczne, przydatne 
dla podróżników, stylowe, przyjazne 
dzieciom - właśnie takie, jakiego 
potrzebujesz. Zostań projektantem 
wnętrza swojego wiernego Baleno  
i wykorzystaj jego walory, adaptując 
je do swoich potrzeb.

1 | Osłony przeciwsłoneczne
        Czarne, zestaw 5-elementowy 
     (na wszystkie  tylne okna).
     Nr kat. 990E0-68P20-000
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1 | Osłony przeciwsłoneczne
        Czarne, zestaw 5-elementowy 
     (na wszystkie  tylne okna).
     Nr kat. 990E0-68P20-000

2 | Sportowa gałka dźwigni zmiany biegów, ze srebrnym akcentem  
     Do wersji z manualną skrzynią 5-biegową, ze szwem w kolorze srebrnym
     Nr kat. 990E0-68P36-000

3 | Skórzana osłona dźwigni zmiany biegów, z czerwonym akcentem
     Do wersji z manualną skrzynią 5-biegową, ze szwem w kolorze srebrnym.
     Nr kat. 990E0-68P38-000

4 | Sportowa gałka dźwigni zmiany biegów, z wykończeniem czerwonym 
         Do wersji z manualną skrzynią 5-biegową, ze szwem w kolorze czerwonym.
      Nr kat. 990E0-68P36-RED

5 | Skórzana osłona dźwigni zmiany biegów, z czerwonym akcentem 
    Do wersji z manualną skrzynią 5-biegową, ze szwem w kolorze czerwonym.
      Nr kat. 990E0-68P38-RED

6 | Środkowy podłokietnik
     W celu zwiększenia komfortu, ze schowkiem, czarny. 
     Nr kat. 990J0M82PPX-010

7 | Zestaw dla palących
        Zawiera zapalniczkę i popielniczkę.
     Nr kat. 990E0-68P00-LIG

8 | Gniazdo ładowania USB
    Dla pasażerów tylnych siedzeń.
     Nr kat. 990E0-68P00-USB

15

6

7 8

4+52+3
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior
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Wnętrze

9 | Torba na tylne siedzenie
     Możliwość przewożenia na tylnym lub przednim 

siedzeniu, łatwe mocowanie pasem bezpieczeństwa. 
Jedna komora, dwa uchwyty na kubki 0,2 l, kieszeń 
na drobiazgi, zamykana na suwak. Idealnie pasuje do 
wnętrza Twojego Baleno.

     Materiał: poliester 
     Pojemność: ok. 25 litrów
     Nr kat. 990F0-MLSB2-000

10 | Kieszeń siatkowa na drobiazgi
      Nr kat. 990E0-68P34-002

11 | Chłodziarka duża
           Pojemność 21 l, 
     zasilanie z gniazda 12V, 
     mocowanie w zaczepach ISOFIX®.
       Nr kat. 990E0-64J23-000

12 | Chłodziarka mała
     Pojemność 15 l,  
     zasilanie z gniazda 12V.
       Nr kat. 990E0-64J30-000

13 | Organizer do umieszczenia w konsoli 
    Organizer konsoli środkowej  
    Organizer przeznaczony do konsoli środkowej Baleno.  
    3 komory regulowane zależnie od potrzeb, 2 uchwyty na 
    długopisy.  
    Materiał: poliester
    Nr kat. 990F0-MLCB2-000

14 | Organizer do umieszczenia w uchwycie na napoje
        Organizer do umieszczenia w uchwycie na napoje 
     Organizer do przechowywania niewielkich 

przedmiotów.  
     3 komory, 2 uchwyty na długopisy i kieszeń siatkowa. 

Pasuje również do innych samochodów SUZUKI.  
Materiał: poliester

         Nr kat. 990E0-68P00-LIG

15 | Koszyk podręczny
     Doskonale mieści się w we wnętrzu auta, dostępny 

jest również z miejsca kierowcy. Wodoodporny, łatwy 
do zdejmowania i opróżniania.

 Materiał: poliester 
Nr kat. 990F0-MLTR2-000
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16 | Komplet dywaników „DLX”
          Komplet dywaników „DeLuxe” – białe logo BALENO 
     Miękkie i wygodne dywaniki najwyższej jakości z wyszywanym logo Baleno, 
     do wersji M/T i A/T, 4 sztuki 

Nr kat. 75901-68P60-000

17 | Komplet dywaników „DLX” z czerwonym logo
     Komplet dywaników „DeLuxe” – czerwone logo BALENO 
     Miękkie i wygodne dywaniki najwyższej jakości z wyszywanym logo Baleno,  
     do wersji M/T i A/T, 4 sztuki 

Nr kat. 75901-68P60-RED

18 | Komplet dywaników „ECO”
         Komplet dywaników „ECO” – srebrne logo BALENO  
    Wykonane z wykładziny tekstylnej, z czarną lamówką, 
    do wersji M/T i A/T, 4 sztuki.
       Nr kat. 75901-68P40-00

19 | Komplet dywaników gumowych
     Z podwyższoną krawędzią, ułatwiającą utrzymanie czystości wykładziny podłogowej, 
     do wersji M/T i A/T, 4 sztuki. 

Nr kat. 75901-68PL0-000
     
20 | Nakładki osłonowe na progi
         Czarne, 4 sztuki 

Nr kat. 990E0-68P60-001

21 | Nakładki osłonowe na progi
     Szczotkowane aluminium, 4 sztuki 

Nr kat. 990E0-68P60-000

22 | Folie ochronne progów
         Czarne, 4 sztuki 

Nr kat. 990E0-68P30-000

23 | Folie ochronne progów
     Przezroczyste, 4 sztuki 

Nr kat. 990E0-68P30-001
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You have opted for the Baleno’s flowing, harmonious design. Why stop there? There 
are plenty more options for refining your Baleno’s look and style still further. Make 
your Baleno even sportier, more valuable - make it really something else. Exterior
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Wnętrze
24 | Dywanik do bagażnika „ECO”
      Wykładzina bagażnika „ECO” – srebrne logo BALENO 
    Materiałowa wykładzina bagażnika.  
    Do wersji z podwójną podłogą.
    Nr kat. 990E0-68P41-000

25 | Organizer przestrzeni bagażowej
 Organizer bagażnika  
     W formie kuwety, mieści się pod podłogą przestrzeni bagażowej  

Twojego Baleno. Wyposażony w ruchome przegrody wykonane  
     z aluminium.
       Nr kat. 990E0-68P21-000

26 | Pokrywa organizera przestrzeni bagażowej
         Pokrywa organizera bagażnika (podwójna podłoga) 
     Pokrywa organizera bagażnika (Nr kat. 990E0-68P21-000),  
     do zastosowania w przypadku braku w wyposażeniu fabrycznym  

(brak zdjęcia)
       Nr kat. 990E0-68P21-001

27 | Wykładzina bagażnika z niskimi krawędziami
         Wykładzina bagażnika plastikowa 
     Wodoszczelna, łatwa w czyszczeniu.
     Pomaga utrzymać bagażnik w czystości  
     Do wersji z podwójną podłogą.
       Nr kat. 990E0-68P15-000

19
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28 | Składana torba bagażowa
      Dwukomorowa, bardzo praktyczna torba na 

zakupy i nie tylko, cztery paski z wkładkami 
z każdej strony ułatwiające noszenie  
w jednej ręce, antypoślizgowe nakładki. 
Szare aplikacje, sportowe szwy w kolorze 
czerwonym, haftowane logo Suzuki.

 Wymiary (mm): wys. 250 / szer. 300 / głęb. 
maks. 550, 

     poj. maks. ok. 40 l
 Nr kat. 990F0-MLFB2-000

29 | Torba do bagażnika
 Dedykowana torba do bagażnika Baleno, 

możliwość powiększenia z 30 do 40 litrów, 
antypoślizgowe nakładki. Dodatkowa 
kieszeń przednia zamykana na suwak 
zapewnia łatwy dostęp do podręcznych 
drobiazgów, paski z wkładkami zapewniają 
komfort noszenia. Szare aplikacje, sportowe 
szwy w kolorze czerwonym, haftowane logo 
Suzuki.

       Nr kat. 990F0-MLLS2-000

30 | Torba termoizolacyjna
         Czarna, z logo Suzuki, regulowane paski 

zapewniają łatwe i bezpieczne umocowanie 
w bagażniku, mieści się w jednej z dwóch 
kieszeni składanej torby bagażowej, 
Wymiary (mm): wys. 380 / szer. 320 / głęb. 
210,  

     poj. 21 litrów
       Nr kat. 990F0-MLTB1-000
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31 | Fotelik dziecięcy „Baby Safe Plus”
      Fotelik dla dzieci w grupie 0+, niemowląt o masie ciała 

do 13 kg i wieku 12-15 miesięcy. Atestowany i zgodny  
z wymogami normy ECE R 44/04 dotyczącej urządzeń 
zabezpieczających dla dzieci w samochodzie. 
Wyposażony jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulowaną wysokością mocowania oraz zagłówek  
z regulacją wysokości; głębokie, miękko wyściełane 
boczne ścianki zapewniają optymalną ochronę przed 
skutkami uderzeń bocznych. Fotelik jest kompatybilny  
z podstawą Baby SAFE ISOFIX Base i Baby Safe Belted 
Base, a także z wózkami spacerowymi BRITAX; kabłąk 
może być ustawiany w 3 położeniach jedną ręką, 
pokrowiec można szybko zdejmować – nadaje się do 
prania; dodatkowy komfort zapewniają nakładki w 
części piersiowej. Fotelika nie wolno montować na 
przednim fotelu auta wyposażonego w czołowe poduszki 
powietrzne, lub poduszka czołowa pasażera musi zostać 
wyłączona w sposób zgodny z instrukcją obsługi pojazdu.  
Nr kat. 990E0-59J37-001

32 | Fotelik dziecięcy „Duo Plus”
     Fotelik dla dzieci w grupie 1, o masie ciała od 9 do 18 kg 

lub w wieku od około 8 miesięcy do 4 lat. Atestowany  
i zgodny z wymogami normy ECE R 44/04 dotyczącej 
urządzeń zabezpieczających dla dzieci w samochodzie. 
Mocowany do zaczepów ISOFIX, zapewnia optymalną 
ochronę przed skutkami zderzenia bocznego. Unikalny 
mechanizm regulacji pochylenia oparcia, pozwala 
jednym ruchem zmieniać jego położenie z pozycji 
pionowej, poprzez odchyloną, po ustawienie do spania. 
Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z jednościągową 
regulacją, miękkie wyprofilowania na wysokości barków 
zmniejszają obciążenie szyi i głowy. Komfortowe 
pokrycie tkaninowe można zdejmować w celu wyprania. 
Fotelik ten może być także mocowany w samochodzie 
nie wyposażonym w zaczepy ISOFIX, za pomocą 
3-punktowych pasów bezpieczeństwa.  
Nr kat. 990E0-59J56-000
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33 | Fotelik dziecięcy „Kidfix”
     Przeznaczony do bezpiecznego przewożenia dzieci 
    w grupie wiekowej 2 i 3, o masie ciała od ok. 15 do 36 kg.
    Spełnia wymogi aktualnej normy ECE R44/04, 
    zapewjąc optymalną ochronę przed uderzeniami 
    bocznymi. Doskonałe mocowanie pasem trzypunktowym
    oraz dodatkowo w gniazdach typu ISOFIX zapewnia 
    maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. 
    Wysokość zagłówka jest regulowana w zakresie 11 
    pozycji, a oparcie ma możliwość ustawienia odpowiedni
    do kąta pochylenia oparcia fotela samochodu. Regulacj
    oparcia odbywa się za pomocą dźwigni dostępnej przez
    otwór w pokryciu siedziska. Pokrycie jest zdejmowane 
    i nadaje się do prania.  

Nr kat. 990E0-59J25-001

34 | Fotelik dziecięcy “KIDFIX II XP”
     KIDFIX II XP jest nowej konstrukcji fotelikiem 

przeznaczonym dla dzieci w grupie wiekowej 2 i 3, 
zapewniającym spokój rodzicom i bezpieczeństwo oraz 
komfort starszym dzieciom o masie ciała od ok. 15 do 36 
kg. Fotelik posiada wysokie oparcie i innowacyjny system 
XP-PAD, który jeszcze lepiej chroni przed zderzeniem 
czołowym. Atestowany i zgodny z wymogami normy ECE 
R 44/04 dotyczącej urządzeń zabezpieczających dla dzieci  
w samochodzie.   Mocowany do zaczepów ISOFIX, 
zapewnia optymalną ochronę przed skutkami zderzenia 
bocznego. Opatentowany System SecureGuard zapewnia 
prawidłowe pozycjonowanie pasa biodrowego. Głębokie, 
miękko wyściełane ściany boczne fotelika chronią głowę 
i szyję rosnącego dziecka w wieku od 4 do 12 lat. 
Nr kat. 990E0-59J25-002
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Ochrona
Samochód taki, jak Baleno wart jest Twojej troski.  
I nie jest to tylko kwestia utrzymania wartości,  
ale naturalna, instynktowna potrzeba opieki i ochrony 
Twojego auta. Na zewnątrz i wewnątrz, korzystając  
z przeróżnych drobnych, ale efektywnych detali.

23

 

1+2 6

7

8

9

3

4

5

 
 

 



23

22

23

 

1+2 6

7

8

9

3

4

5

 
 

 

1 | Owiewki na szyby przednie
        Zestaw 2-elementowy.
     Nr kat. 990E0-68P24-000

2 | Owiewki na szyby tylne
        Zestaw 2-elementowy.
     Nr kat. 990E0-68P25-000

3 | Folia ochronna zderzaka tylnego
        Czarna
       Nr kat. 990E0-68P57-000

4 | Folia ochronna zderzaka tylnego
    Przezroczysta
    Nr kat. 990E0-68P57-001

5 | Nakładka ochronna krawędzi bagażnika
        Nakładka ochronna krawędzi bagażnika  
    Wykończenie w stylu szczotkowanego aluminium. 
      Nr kat. 990E0-68P52-000

6 | Osłony przeciwbłotne przednie, sztywne 8

    Możliwość polakierowania.
    Nr kat. 990J0M68P00-010

7 | Osłony przeciwbłotne tylne, sztywne 9

        Możliwość polakierowania. 
       Nr kat. 990J0M68P00-020

8 | Osłony przeciwbłotne przednie, elastyczne 8

     Z logo „S”. 
Nr kat. 990E0-68P13-000

9 | Osłony przeciwbłotne tylne, elastyczne 9

        Z logo „S”.
      Nr kat. 990E0-68P14-000

8 Wykluczony montaż z osłonami nadkoli i progów (Nr kat. 990E0-68P08-000)  
  oraz spojlerami progowymi / (Nr kat. 990J0M68P07-030).
9 Wykluczony montaż z osłonami nadkoli i progów (Nr kat. 990E0-68P08-000)   
  oraz spojlerem tylnego zderzaka (Nr kat. 990J0M68P07-030).
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10 | Tylne czujniki parkowania
       O aktualną i pełną ofertę systemów parkowania pytaj swojego 

Autoryzowanego Dealera SUZUKI 
Nr kat. 990E0-68P53-000

11 | Przednie czujniki parkowania
 O aktualną i pełną ofertę systemów parkowania pytaj swojego 

Autoryzowanego Dealera SUZUKI
      Nr kat. 990E0-61M56-010
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Automatycznie kontroluje pracę wycieraczek przedniej  
     szyby – od idealnie dobranej pracy przerywanej,  
     po pierwszy zakres pracy ciągłej.
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14
13 | Pokrowiec na tylne siedzenie
       Chroni tapicerkę tylnej kanapy i oparć przednich 

foteli 
Nr kat. 990E0-79J44-000

14 | Lakier zaprawkowy
 Biały perłowy (Pearl arctic white, ZHJ)
 Nr kat. 99000-10415-ZHJ
 Czarny perlisty (Midnight black pearl, ZAM)
 Nr kat. 99000-10415-ZAM
 Srebrny metaliczny (Met. premium silver, ZQS)
 Nr kat. 99000-10415-ZQS
 Czerwony metaliczny (Met. solid fire red, Z4Q)
 Nr kat. 99000-10315-Z4Q
 Niebieski metaliczny (Met. ray blue, Z9Q)
 Nr kat. 99000-10415-Z9Q
 Niebieski (Premium urban blue, ZQT)
 Nr kat. 99000-10415-ZQT
 Szary (Granite grey, ZTN)
 Nr kat. 99000-10415-ZTN
 Szary metaliczny (Met. glistening grey, ZNZ)
 Nr kat. 99000-10415-ZNZ
 Biały (Superior white, 26U)
 Nr kat. 99000-10315-26U

15 | Zestaw ratunkowy
Zgodny z normą DIN 13164, zawiera trójkąt ostrzegawczy,
apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelkę odblaskową.
Nr kat. 990E0-61M79-000

16 | Ładowarka do akumulatora 12V
Z funkcją testera, pozwala w maksymalnym stopniu zachować
moc akumulatora i wydłużyć jego żywotność.
Nr kat. 990E0-OPTIM-CAR
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Transport Zabierasz ze sobą całą rodzinę lub przyjaciół. To oznacza również zabawki, odzież sportową, rowery, sprzęt  
narciarski i snowboardowy. A może chciałbyć opróżnić poddasze? Z przyczepą, uchwytami rowerowymi lub 
pojemnikiem dachowym Twoje Baleno jest naprawdę wszechstronne. Nie tylko doskonale wygląda, ale jest 
również bardzo praktyczne.

Oddziela kabinę od bagażnika, stalowa, łatwa w demontażu
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2 | Poprzeczki bagażnika dachowego
         Rurowe profile aluminiowe z rowkami typu T,  
     zamykane.
     Nr kat. 78901-68P20-000

3 | Torba na poprzeczki bagażnika dachowego
         Czarna, z dużym logo „Suzuki”
     Nr kat. 990E0-79J91-000

4 | Pojemnik dachowy „CERTO 460” 10,11

     Srebrny metaliczny, z systemem „MASTER-FIT” 
umożliwiającym szybkie i wygodne mocowanie 
do poprzeczek bagażnika dachowego, otwierany 
obustronnie, zamykany.

 Masa własna: 17,5 kg
 Pojemność: 440 l
 Wymiary: 192 x 82 x 42 cm
 Nr kat. 990E0-59J43-000
 Zestaw instalacyjny
 Do mocowania pojemnika dachowego  

(Nr kat. 990E0-59J43-000) w rowkach typu T 
poprzeczek bagażnika dachowego.

 Nr kat. 990E0-59J43-001

5 | Uchwyt do nart „EVEREST” 10

 Na 6 par nart lub 4 deski snowboardowe, zamykany.
 Masa własna: 3,0 kg
 Nr kat. 99000-990YT-107

6 | Uchwyt do nart „MCKINLEY” 10

        na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe, zamykany.
 Masa własna: 2,0 kg
 Nr kat. 99000-990YT-106

10 Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika (Nr kat. 78901-68P20-000).

11 Maksymalne obciążenie dachu: 50 kg.
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7 |  Uchwyt na rower „GIRO AF” 10,11

       Do przewożenia kompletnych rowerów, 
zamykany.

 Masa własna: 2,9 kg
 Nr kat. 990E0-59J20-000
 

8 |   Uchwyt na rower „GIRO SPEED” 10, 11

 Do przewożenia rowerów ze zdemontowanym 
przednim kołem, zamykany.

 Masa własna: 2,5 kg
 Nr kat. 990E0-59J21-000

10 Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika 
   (Nr kat. 78901-68P20-000).

11 Maksymalne obciążenie dachu: 50 kg.
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Wyłącznie do holowania przyczep

9 | Hak holowniczy zdejmowany
     Wyłącznie do holowania przyczep
 Nr kat. 72901-68P00-000
 Maksymalne obciążenie pionowe - 60 kg. 

Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi 
samochodu maksymalną dopuszczalną masę 
holowanej przyczepy i pozostałe informacje.

10 | Instalacja elektryczna 7-stykowa
 Do haka holowniczego 
     (brak zdjęcia.).
 Do wersji z kierownicą po lewej stronie 
 Nr kat. 990E0-68P64-000

11 | Instalacja elektryczna 13-stykowa
         Do haka holowniczego 
     (brak zdjęcia.).
 Nr kat. 990E0-68P65-000
 

12 | Łącze przejściowe 7/13
     Do połączenia wtyczki 7-stykowej z gniazdem 

13-stykowym
 Nr kat. 990E0-62J41-000
 

13 | Łącze przejściowe 13/7
     Do połączenia wtyczki 13-stykowej z gniaz-

dem 7-stykowym
 Nr kat. 990E0-79J67-000
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Niezbędne dodatki Podróżuj z fasonem
Suzuki produkuje nie tylko samochody wyróżniające się z otoczenia 
ale również oferuje gamę stylowych akcesoriów, gadżetów i odzieży. 
Możesz wybierać spośród bogatej oferty dodatków zaprojektowanych  
z taką samą pasją, z jaką tworzymy nasze auta.  
O pełną i aktualną ofertę z Kolekcji SUZUKI pytaj swojego 
Autoryzowanego Dealera SUZUKI.

1 | Parasol kompaktowy
          Parasol kompaktowy  
     Wysokiej jakości składany parasol kompaktowy.  
     W zestawie 2 nieprzemakalne futerały neoprenowe, które  
     zapewniają łatwe i wygodne przechowywanie mokrego 

parasola, pasujące do uchwytów na napoje.  
     Detale Suzuki na parasolu i futerałach. 

Nr kat. 990F0-MLMU2-000

2 | Parasol duży
     Czarny, z białym logo Suzuki; z ergonomiczną, miękką rączką. 

W zestawie pokrowiec z paskiem na ramię. 
Nr kat. 990F0-MUMB2-000

3 | Torba na parasol
         Torba na duży parasol (Nr kat.990F0-MUMB2-000).  
     Poliestrowa, impregnowana tkanina, paski ułatwiające 

mocowanie. 
     Do wygodnego montażu w bagażniku Twojego BALENO.
       Nr kat. 990F0-MLUB2-000

4 |  Brelok Suzuki
     Czarno-biały, PVC. 

Nr kat. 990F0-MKEY1-000

5 | Brelok metalowy Suzuki
        Z logo SUZUKI i grawerowaną literą „S”.
      Nr kat. 990F0-MKEY2-000

6 | Zegarek Suzuki
     Czarny, w stalowej kopercie z elastycznym i trwałym paskiem. 

Szkło mineralne, wodoszczelny do 5 atm.  
     W stylowym pudełku upominkowym. 

Nr kat. 990F0-MWAT 2-000

7 | Model BALENO w skali 1:43 
        Dostępny w trzech kolorach: 

Srebrny         Nr kat. 99000-79N12-RA1
 Czerwony     Nr kat. 99000-79N12-RA2
 Niebieski      Nr kat. 99000-79N12-RA3
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Not only does Suzuki make cars that stand out from the 
crowd, we also offer a stylish range of clothing. Choose from 
fleeces, jackets, polos, tees and accessories all designed 
with the same flair and passion that we put into our cars. 

Drive in style

1 |  Pocket Umbrella

  High quality pocket umbrella with two waterproof 
neoprene tubular holders. Quick and easy handling - 
stores your wet pocket umbrella when returning to 
the car. Suzuki details on holders and umbrella. 
Designed to perfectly fi t the door bottle compartments 
of Baleno and other Suzuki models

 Part No. 990F0-MLMU2-000

2 |  Umbrella Large

  Black with white Suzuki logo details, windproof with 
ergonomic EVA soft handle, comes in bag with shoulder
strap, nylon with fi berglass spokes and metal shaft. 
Diameter 130 cm

 Part No. 990F0-MUMB2-000

3 |  Umbrella Bag

  Universal bag for full-size umbrellas like 
990F0-MUMB2-000, universal straps on the top 
and bottom for easy fi xation. Polyester fabric 
with waterproof coating and taped seems. 
Umbrella not included. Sporty red stitching, 
embroidered and woven label Suzuki details, 
suitable for all Suzuki models

 Part No. 990F0-MLUB2-000

4 | Suzuki Keyring

 Black and white, PVC

 Part No. 990F0-MKEY1-000

5 |  Suzuki Metal Keyring

  Metal head and textile fabric keyring with Suzuki logo 
and engraved Suzuki “S”

 Part No. 990F0-MKEY2-000

6 |  Suzuki Watch

  Black stainless steel case. Date and time function, silicon 
strap, clock-face with carbon insets, mineral crystal watch 
glass, diameter 44 mm, 5 ATM water resistant. Comes with 
black gift box

 Part No. 990F0-MWAT 2-000

7 | Baleno Pull-Back Car

 Miniature car 1:43 available in three diff erent colours

 Silver Part No. 99000-79N12-RA1

 Red  Part No. 99000-79N12-RA2

 Blue  Part No. 99000-79N12-RA3

Must-haves

4

2

5

6

31

7

Suzuki_15_9454_Acc_Baleno_quer_RZ.indd   30 10.02.16   11:41



31
31

Audio i nawigacja

Pokładowe systemy multimedialne Suzuki należą do 
najbardziej wyrafinowanych. Wbudowana nawigacja 
satelitarna gwarantuje, że bez problemu dotrzesz do 
celu podróży. System audio dostarcza Ci rozrywki,  
a dzięki łączności mobilnej możesz wyznaczać trasę 
lub wybierać ulubione utwory  za pomocą komend 
głosowych przy użyciu Twojego telefonu. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy  
o zapoznanie się z naszą broszurą dotyczącą audio  
i nawigacji.

Audio 
i nawigacja
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Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem 

graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa 
mapa  Europy z Polską Garmin City Navigator NT 
2015 z 3 letnią aktualizacją przez internet. System 
INRIX z 2 letnią subskrypcją informacji o korkach. 
Polski lektor i interfejs użytkownika. 

• Funkcja PIP obraz w obrazie. 
• Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja 

Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). 
EcoRoute. Zgodność z systemem EGNOS. Komputer 
podróży. Garmin Smartphone link

• Zdejmowany panel z ekranem 7'' TFT. 
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App/HDMI. 
• Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu 

w 5 położeniach. Panel dotykowy.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 

24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 18 stacji. 
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, 

CD-R/RW, Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, 
WMA, AAC, MPEG1/2 Video, DivX z certyfikatem.

• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, 
WMA, AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, 
pokazu slajdów JPEG.

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 
bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla KCA-iP202V 
dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt.

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie 
SM w technologii HDMI – dla kompatybilnych 
telefonów z systemem Android*.

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi 
aplikacji z ekranu SM w technologii MHL i MIRACAST 
– dla kompatybilnych telefonów z systemem 
Android*.

* Konieczne zainstalowanie aplikacji Kenwood Smartphone Control

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. 
Możliwość przełączania na podwójne źródło 
z regulacją głośności.i przełączaniem przód/tył. 
Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor 
graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 5V wyjścia 
(przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 RCA AV 
Input, 1 RCA Video Input do kamery cofania, 
1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth**
Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł 
może  jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje 
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, 
książka telefoniczna (do 1000 pozycji), rozmowy 
wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie 
numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki 
z telefonu w standardzie A2DP (dla 1 aparatu) 
w głośnikach samochodu. Aha radio link i Aupeo 
dla telefonów z systemem Android.

** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX7150DAB

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2 DIN: 
Part No. 73821M68P00-5PK (1x)
Zestaw wkrętów montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4 szt.)

1 |  Kenwood serii DNX7150DAB
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin z mapą całej Europy z 3 letnią aktualizacją w cenie,  zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym 
mikrofonem oraz modułem TMC. Cyfrowy tuner radiowy DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Menu obsługi w języku polskim. Zdejmowany ruchomy panel z ekranem 
7” WideVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym  EQ. Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 
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Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem 

graficznym. Preinstalowana szczegółowa mapa  
Europy z Polską Garmin City Navigator NT 2015 
z 3 letnią aktualizacją przez internet. System INRIX 
z 2 letnią subskrypcją informacji o korkach.

• Polski lektor i interfejs użytkownika. 
• Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/

drugoplanowy. 
• Funkcja PIP obraz w obrazie. Asystent pasa ruchu. 

Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny 
i automatyczny). EcoRoute. Zgodność z systemem 
EGNOS. Komputer podróży.

• Slot kart SD dla dodatkowych map.
• Obsługa źródeł: DVD/Video/Nawigacja/USB/iPod/

App/HDMI. 
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami 

i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 

24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, 

CD-R/RW, Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, 
WMA, AAC, MPEG1/2 Video, DivX z certyfikatem.

• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania 
MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 
Video, pokazu slajdów JPEG.

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 
bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla  dostępnego 
w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt. 

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na 
ekranie SM w technologii HDMI – dla 
kompatybilnych telefonów z systemem Android*. 
Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi 
aplikacji z ekranu SM w technologii MHL 
i MIRACAST – dla kompatybilnych telefonów 
z systemem Android*.

* Konieczne zainstalowanie aplikacji Kenwood Smartphone Control

Funkcje audio/wideo
Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 
7 pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na 
podwójne źródło z regulacją głośności i 
przełączaniem przód/tył. Trzy 2V wyjścia (przód, tył, 
subwoofer), 1 wyjście RCA AV, 1 wejście RCA AV, 
1 wejście Video do kamery cofania z liniami 
parkowania, 1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth**
Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł 
może  jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje 
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, 
książka telefoniczna (do 1000 pozycji), rozmowy 
wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie 
numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki 
z telefonu w standardzie A2DP (dla 1 aparatu) 
w głośnikach samochodu. Aha radio link i Aupeo 
dla telefonów z systemem Android.

** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX4150BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2 DIN: 
Part No. 73821M68P00-5PK (1x)
Zestaw wkrętów montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4 szt.)

2 |  Kenwood serii DNX4150BT
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin z mapą całej Europy z 3 letnią aktualizacją w cenie, zestawem głośnomówiącym Bluetooth 
z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” VGA TFT. 
Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 
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Główne funkcje
• Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem 

graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa 
mapa  Europy z Polską Garmin City Navigator NT 
2015 z 3 letnią aktualizacją przez internet. System 
INRIX z 2 letnią subskrypcją informacji o korkach. 
Polski lektor i interfejs użytkownika. 

• Funkcja PIP obraz w obrazie. 
• Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja 

Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). 
EcoRoute. Zgodność z systemem EGNOS. Komputer 
podróży. Garmin Smartphone link

• Zdejmowany panel z ekranem 7'' TFT. 
• Obsługa źródeł: DVD/Video/USB/SD/iPod/App/HDMI. 
• Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu 

w 5 położeniach. Panel dotykowy.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. Programowanie 

24 stacji (18FM/3LW/3 MW).
• Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 18 stacji. 
• DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, VCD, 

CD-R/RW, Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie MP3, 
WMA, AAC, MPEG1/2 Video, DivX z certyfikatem.

• Złącze USB 1.1/2.0 z możliwością odtwarzania MP3, 
WMA, AAC, WAV, MPEG1/2 Video, MPEG4 Video, 
pokazu slajdów JPEG.

• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 
bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla KCA-iP202V 
dostępnego w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki, 
wideo i okładek płyt.

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie 
SM w technologii HDMI – dla kompatybilnych 
telefonów z systemem Android*.

• Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi 
aplikacji z ekranu SM w technologii MHL i MIRACAST 
– dla kompatybilnych telefonów z systemem 
Android*.

* Konieczne zainstalowanie aplikacji Kenwood Smartphone Control

Funkcje audio/wideo
Max. Moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. 
Możliwość przełączania na podwójne źródło 
z regulacją głośności.i przełączaniem przód/tył. 
Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor 
graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 5V wyjścia 
(przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 RCA AV 
Input, 1 RCA Video Input do kamery cofania, 
1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth**
Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje 
bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł 
może  jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje 
podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, 
książka telefoniczna (do 1000 pozycji), rozmowy 
wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie 
numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto 
wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu 
baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki 
z telefonu w standardzie A2DP (dla 1 aparatu) 
w głośnikach samochodu. Aha radio link i Aupeo 
dla telefonów z systemem Android.

** w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDNX7150DAB

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2 DIN: 
Part No. 73821M68P00-5PK (1x)
Zestaw wkrętów montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4 szt.)

1 |  Kenwood serii DNX7150DAB
Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin z mapą całej Europy z 3 letnią aktualizacją w cenie,  zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym 
mikrofonem oraz modułem TMC. Cyfrowy tuner radiowy DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Menu obsługi w języku polskim. Zdejmowany ruchomy panel z ekranem 
7” WideVGA TFT. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym  EQ. Sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 
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Główne funkcje
• Obsługa źródeł: DVD/AV-in/USB/iPod/APPS 
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami 

i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. 

Programowanie 20 stacji (FM/AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD-Video/

Video-CD/CD-DA.
• Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie Dolby Digital, 

MP3, WMA, AAC,WAV, MPEG1/2, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 2.0 High Speed z możliwością 

odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG1/2, DivX.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 

bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla dostępnego 
w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki iTunes 
Radio (iAP2).

Funkcje audio/wideo
  Max. Moc wyjściowa 4 x 50W, 13 pasmowy 

Equalizer graficzny. Trzy 4V wyjścia RCA (przód, 
tył, subwoofer), 1 wejście RCA AV i 1 RCA AV 
przełączalne - wejście iPod/AV2-IN/ wyjście AV 
wejście do kamery cofania z liniami parkowania, 
1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
  Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje 

bezobsługowego zestawu telefonicznego (HFP 
1.6). Funkcje podstawowe: automatyczne 
odbieranie rozmów, książka telefoniczna (PBAP), 
rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe 
wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. 
Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły 
sygnału, stanu baterii. Pozwala również na 
słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP 
w głośnikach samochodu. 

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDDX4016BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2 DIN: 
Part No. 73821M68P00-5PK (1x)
Zestaw wkrętów montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4 szt.)

3 |  Kenwood serii DDX4016BT
 Stacja multimedialna 2 DIN z zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem. 
Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” 
VGA TFT. Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 
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Główne funkcje
• Obsługa źródeł: DVD/AV-in/USB/iPod/APPS 
• Sterowanie ekranem dotykowym lub klawiszami 

i gałką sterowania dźwiękiem.
• Tuner radiowy z RDS z radio text. 

Programowanie 20 stacji (FM/AM).
• DVD z możliwością odtwarzania DVD-Video/

Video-CD/CD-DA.
• Konwerter D/A 24 bit. Odtwarzanie Dolby Digital, 

MP3, WMA, AAC,WAV, MPEG1/2, DivX z certyfikatem.
• Złącze USB 2.0 High Speed z możliwością 

odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG1/2, DivX.
• Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość 

bezpośredniego sterowania urządzeniem za 
pomocą dodatkowego kabla dostępnego 
w akcesoriach. Odtwarzanie muzyki iTunes 
Radio (iAP2).

Funkcje audio/wideo
  Max. Moc wyjściowa 4 x 50W, 13 pasmowy 

Equalizer graficzny. Trzy 4V wyjścia RCA (przód, 
tył, subwoofer), 1 wejście RCA AV i 1 RCA AV 
przełączalne - wejście iPod/AV2-IN/ wyjście AV 
wejście do kamery cofania z liniami parkowania, 
1 złącze USB.

Funkcje Bluetooth*
  Wbudowany Moduł Bluetooth zapewnia funkcje 

bezobsługowego zestawu telefonicznego (HFP 
1.6). Funkcje podstawowe: automatyczne 
odbieranie rozmów, książka telefoniczna (PBAP), 
rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe 
wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. 
Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły 
sygnału, stanu baterii. Pozwala również na 
słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP 
w głośnikach samochodu. 

*w zależności od modelu telefonu

SMP-PD-KDDX4016BT

Zestaw elementów montażowych: 
Ramka konsoli centralnej 2 DIN: 
Part No. 73821M68P00-5PK (1x)
Zestaw wkrętów montażowych: 
Part No. 03541-0516A-000 (4 szt.)

3 |  Kenwood serii DDX4016BT
 Stacja multimedialna 2 DIN z zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem. 
Menu obsługi w języku polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Nieruchomy ekran 6,2” 
VGA TFT. Programowalne sterowanie z kierownicy fabrycznej samochodu. 
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1 |  Kenwood adaptery do iPod®*, iPhone®* 
 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®*, iPhone®* serii 3 i 4 (audio, video).
 Part No. SMP-PD-KIP202 

 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®*, iPhone®* serii 3 i 4 (audio) 
 Part No. SMP-PD-KIP102   

 Adapter umożliwiający bezpośrednie sterowanie iPod®* audio złącze Lightning do iPhone®* 5 i 5S.
 Part No. SMP-PD-KIP103  

2 |  Kamery cofania SRC-01, RVC1 i Kenwood CMOS 
 Kamera cofania z IR SRC-01 (umożliwia uzyskanie obrazu z tyłu pojazdu również w nocy).
 Part No. SMP-PD-KSRC01  

 Kolorowa kamera cofania z RVC1.
 Part No. SMP-PD-RVC1   

 Kamera cofania Kenwood CMOS230.
 Part No. SMP-PD-KCMOS230  

3 |  Antena samochodowa
 Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji 
 Multimedialnych i odbiorników radiowych z tunerem DAB+
 Part No. SMP-PD-DABANTENA 

4 | Kable HDMI i MHL
 Kabel HDMI umożliwiający wyświetlanie ekranu telefonu 
 z systemem iOS na ekranach stacji DNX4150BT i 7150DAB
 Part No. SMP-PD-HD100    

 Kabel MHL umożliwiający wyświetlanie ekranu telefonu z systemem Android
 na ekranach stacji DNX4150BT/5250BT/7150DAB oraz uruchomienie aplikacji 
 w technologii MHL (dla kompatybilnych telefonów).
 Part No. SMP-PD-MH100  

Akcesoria Kenwood

3 4

1 2
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5 |  Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowo port 
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć i filmów np. z pendrive'a. Możliwe jest również 
nagrywanie ulubionych programów na nośnik USB. Tuner posiada 3 wyjścia video przeznaczone do 
podłączenia monitora przedniego oraz dodatkowo dwóch monitorów zagłówkowych. Sterowanie 
odbywa się zdalnie za pomocą dołączonego pilota. W zestawie znajdują się dwie anteny aktywne 
(ze wzmacniaczem) zapewniające możliwość oglądania kilkudziesięciu darmowych programów 
telewizyjnych w cyfrowej jakości.
• Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
• Odbiór przy wysokich prędkościach
• Pamięć ponad 500 kanałów
• Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
• Nagrywanie programów telewizyjnych na USB (PVR)
• Odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć z przenośnych pamięci i dysków USB
• System wideo PAL/NTSC/SECAM; proporcje obrazu 16:9/4:3
• Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
• 4 wyjścia antenowe typu F
• 1 wyjście audio-video RCA composite
• 2 wyjścia wideo RCA composite dla dodatkowych monitorów
• 1 wyjście wideo RCA component HD (1920x1080i)
• 1 wejście audio-wideo RCA composite dla urządzeń zewnętrznych
• Zasilanie 12-24V DC; 6-pinowy wtyk: DC, ACC, Parking, DC out, GND, GND out
• Wymiary: 18 cm x 10,5 cm x 2,1 cm 

Zestaw zawiera: Tuner DTR-2, pilot, 2 aktywne anteny ze wzmacniaczem, dodatkowy odbiornik IR na 
przewodzie, przewód audio-wideo 3xRCA composite, moduł umożliwiający sterowanie z ekranu stacji 
Kenwood DNX zmianą kanałów i głośnością.

Wśród bezpłatnych stacji naziemnej telewizji cyfrowej znajdują się kanały ogólne, informacyjne, 
rozrywkowe, edukacyjne, dokumentalne, muzyczne, sportowe, dla dzieci, filmowe oraz religijne. 
Lista programów jest ciągle poszerzana.

 Part No. SMP-PD-KDVBT2   

6 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na ekranie SM wraz z wyświetlaniem 
odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania. 

 Part No. SMP-PD-KPTSV  

6
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5 |  Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Tuner DTR-2 umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Urządzenie posiada dodatkowo port 
USB, który pozwala na odtwarzanie muzyki, zdjęć i filmów np. z pendrive'a. Możliwe jest również 
nagrywanie ulubionych programów na nośnik USB. Tuner posiada 3 wyjścia video przeznaczone do 
podłączenia monitora przedniego oraz dodatkowo dwóch monitorów zagłówkowych. Sterowanie 
odbywa się zdalnie za pomocą dołączonego pilota. W zestawie znajdują się dwie anteny aktywne 
(ze wzmacniaczem) zapewniające możliwość oglądania kilkudziesięciu darmowych programów 
telewizyjnych w cyfrowej jakości.
• Kompatybilność z MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
• Odbiór przy wysokich prędkościach
• Pamięć ponad 500 kanałów
• Tworzenie i edycja listy ulubionych programów
• Nagrywanie programów telewizyjnych na USB (PVR)
• Odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć z przenośnych pamięci i dysków USB
• System wideo PAL/NTSC/SECAM; proporcje obrazu 16:9/4:3
• Sterowanie pilotem bezprzewodowym IR
• 4 wyjścia antenowe typu F
• 1 wyjście audio-video RCA composite
• 2 wyjścia wideo RCA composite dla dodatkowych monitorów
• 1 wyjście wideo RCA component HD (1920x1080i)
• 1 wejście audio-wideo RCA composite dla urządzeń zewnętrznych
• Zasilanie 12-24V DC; 6-pinowy wtyk: DC, ACC, Parking, DC out, GND, GND out
• Wymiary: 18 cm x 10,5 cm x 2,1 cm 

Zestaw zawiera: Tuner DTR-2, pilot, 2 aktywne anteny ze wzmacniaczem, dodatkowy odbiornik IR na 
przewodzie, przewód audio-wideo 3xRCA composite, moduł umożliwiający sterowanie z ekranu stacji 
Kenwood DNX zmianą kanałów i głośnością.

Wśród bezpłatnych stacji naziemnej telewizji cyfrowej znajdują się kanały ogólne, informacyjne, 
rozrywkowe, edukacyjne, dokumentalne, muzyczne, sportowe, dla dzieci, filmowe oraz religijne. 
Lista programów jest ciągle poszerzana.

 Part No. SMP-PD-KDVBT2   

6 | System parkowania na tył
Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na ekranie SM wraz z wyświetlaniem 
odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania. 

 Part No. SMP-PD-KPTSV  
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Rejestratory jazdy 
1 |  Gamin Dash Cam 35

Rejestrator jazdy HD z GPS jest wyposażony w obiektyw szerokokątny, który pozwala uchwycić w kadrze 
całą drogę (nagrania w rozdzielczości 1080p, 720p lub WVGA) lub  wykonać zdjęcie. Zintegrowany mikrofon 
umożliwia rejestrowanie dźwięku wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest w 3 calowy 
wyświetlacz LCD. 

Wszystkie nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu można dokładnie 
określić miejsca kolejnych zdarzeń.  Nagranie można odtwarzać bezpośrednio na kamerze lub skorzystać 
z bezpłatnego oprogramowania Dash Cam Player, by przeglądać je później na komputerze. Rejestrator jest 
wyposażony w funkcję automatycznego wykrywania zdarzeń (czujnik G) z regulacją czułości. 
W przypadku wykrycia zdarzenia — na przykład gwałtownego hamowania czy kolizji — kamera zapisuje nagranie 
w specjalnym pliku.

Dodatkowe funkcje to: Ostrzeganie o zbliżaniu się do przeszkody z przodu i ostrzeganie, gdy pojazd zbliża się 
do czerwonych świateł sygnalizacji drogowej lub fotoradarów.

W zestawie karta microSD™ o pojemności 4 GB

Part No. SMP-PD-GARDCAM35

2 |   Kenwood KCA-DR300
Rejestrator dzięki wbudowanemu czujnikowi GPS automatycznie zapisuje podczas jazdy wraz z obrazem trasy dane: prędkość, 
wysokość n.p.m., długość i szerokość geograficzną oraz kierunek jazdy. Dostarczona na CD_ROM aplikacja „Kenwood Route 
Watcher” umożliwia oglądanie zarejestrowanej trasy na komputerze. 

Dzięki czujnikowi przeciążeń KCA-DR300 automatycznie zapisze nagranie do pamięci i zabezpieczy je przed usunięciem. 
Zintegrowany 3-osiowy czujnik G rejestruje przeciążenia, które odpowiadają kierunkowi i mocy zderzenia.

Dzięki najnowszej technologii wykrywania ruchu i wewnętrznemu akumulatorowi KCA-DR300 może automatycznie włączać się 
i nagrywać film po wykryciu wstrząsu w pobliżu przedniej części samochodu przez czujnik G. Diodowy wskaźnik trybu parkingowego 
działa odstraszająco na potencjalnych złodziei i wandali. 

KCA-DR300 może rejestrować czysty, płynny obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) w małych plikach dzięki 
technologii H.264. Dzięki technologii HDR (High Dynamic Range – dynamiczny zakres jasności) KCA-DR300 może zawsze rejestrować obraz video z optymalną jaskością bez 
niedoświetleń (lub prześwietleń) nawet przy ciemnej (lub jasnej) ekspozycji. Zastosowanie szerokokątnego obiektywu (H 100°/ V55°) o wysokiej jasności f/2.0 umożliwia nagrywanie 
filmów z dużą szczegółowością i jakością nawet w trudnych warunkach oświetleniowych oraz z dużym zakresem kąta widzenia. 

W trybie rejestracji zdarzeń KCA-DR300 rozpoczyna nagrywanie video automatycznie w momencie wykrycia nagłego wstrząsu lub zderzenia. Fragment nagrania od momentu tuż 
przed wypadkiem do momentu w chwilę po wypadku jest automatycznie zapisywany do oddzielnego folderu.

Nagrywanie z szybkością 30 klatek na sekundę zapewnia płynny i naturalny obraz video. W zestawie karta miniSD o pojemnności 8 GB.

Part No. SMP-PD-KREJESTR

2
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*1 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/lmdisclaimer
*2 szczegóły na stronie firmy Garmin: www.garmin.com/pl-PL/legal/ltdisclaimer
*3 Ostrzeżenie o zmęczeniu jest wyświetlane po 2 godzinach jazdy bez dłuższych postojów.
*4 Ostrzeżenia o czerwonych światłach i fotoradarach nie są dostępne we wszystkich regionach.
*5 Aby otrzymywać inteligentne powiadomienia w nawigacji GPS, należy pobrać bezpłatną aplikację Smartphone Link. Za przesył danych pobrane zostaną opłaty zgodne z taryfą operatora. 
  W celu uzyskania informacji o stawkach za przesył danych i roaming należy skontaktować się z operatorem. Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).
*6 W niektórych warunkach skuteczność funkcji ostrzegania może maleć. Więcej informacji można znaleźć na stronie Garmin.com/warnings.
*7 Wymaga smartfona z technologią Bluetooth® (do nabycia osobno).

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

1 |  Nuvi 2589LM, Nuvi 2689LM 
Nawigacje przenośne firmy Garmin nuvi 2589 i 2689 serii Advanced to 
kompletne rozwiązanie oferujące zaawansowane funkcje
nawigacji oraz cenne narzędzia umożliwiające bezpieczniejsze, szybsze 
i bezstersowe podrużowanie. Posiadają nowe szklane multidotykowe 
wyświetlacze działające w dwóch położeniach. Ekran w rozmiarach 5" lub 6". 
Nowością jest aplikacja FOURSQUARE pozwalająca na znajdowanie w pobliżu 
punktu nowych restauracji, sklepów etc.

 Wybrane funkcje:
 n  Szczegółowe mapy 45 krajów Europy z bezpłatną, 
  bezterminową¹ aktualizacją,
 n  Technologia Garmin Real Directions z funkcją Garmin Real Voice,  
 n  Darmowa bezterminowa² subskrypcja alertów  
  o utrudnieniach drogowych (przez aplikację Smartphone Link),  
 n  Bluetooth® – zestaw głośnomówiący i zgodność  
  z aplikacją Smartphone Link,
 n  Aktywny asystent pasa ruchu.  

 Nuvi 2589 LM wyswietlacz 5" Part No. SMP-PD-GAR2589
 Nuvi 2689 LM wyswietlacz 6" Part No. SMP-PD-GAR2689

Nawigacje Garmin Drive™ to powiadomienia ułatwiające kierowcy orientację i zachęcające do 
bezpieczniejszej jazdy. Garmin DriveSmart™ to możliwość nawigacji bez potrzeby użycia rąk, 
inteligentne powiadomienia i inne funkcje. Garmin DriveAssist™ z wbudowaną kamerą 
i rejestratorem jazdy to zaawansowane ostrzeżenia, na przykład przed kolizją.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GPS GARMIN DRIVE: 
n  Ostrzeżenia o ostrych zakrętach, zmianach prędkości, szkołach w pobliżu, zmęczeniu3,
 czerwonym świetle, fotoradarach4, jeździe pod prąd, przejazdach kolejowych i miejscach
 przekraczania drogi przez zwierzęta.
n  Wyświetlanie zbliżających się  ważnych lokalizacji wzdłuż trasy bez opuszczania widoku mapy.
n  Przyjazna nawigacja wykorzystująca znane punkty orientacyjne, budynki i sygnalizacje świetlne.
n  Fabrycznie zainstalowane dane z Foursquare® na temat milionów nowych i popularnych sklepów, 
 restauracji oraz innych miejsc.
n  Konfigurowalne wyświetlanie informacji o połączeniach i SMS-ach oraz powiadomień
  aplikacji na ekranie nawigacji5.
n  Nieprzerwanie rejestruje obraz i automatycznie zapisuje pliki w chwili zderzenia; 
 odbiornik GPS rejestruje miejsce i czas zdarzenia (tylko Garmin DriveAssist).
n  Zintegrowana kamera umożliwia ostrzeganie przed kolizją6 i niezamierzoną zmianą pasa ruchu6 
 oraz informowanie, że pojazdy z przodu ruszyły, jak też wyświetla na ekranie rzeczywisty obraz 
 dzięki rozwiązaniu Garmin Real Vision™ (tylko Garmin DriveAssist).
n  Połączenia z wykorzystaniem Bluetooth®7 oraz nawigacja sterowana głosem umożliwiają  
 bezpieczne prowadzenie pojazdu podczas nawigacji i wykonywania lub odbierania połączeń.
n  Najdokładniejsze i najbardziej aktualne komunikaty drogowe firmy Garmin wszędzie tam, 
 gdzie ich potrzebujesz!

Nowa seria rządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™ 

1

Nawigacje przenośne 
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1

1 |  Uchwyt do nawigacji przenośnych z ekranem max. 5" 
Zestaw montażowy (z ukrytymi kablami) zastępujący przyssawkę do szyby i przewód zasilania z gniazda 
akcesoryjnego. Kompatybilny z wszystkimi nawigacjami przenośnymi Garmin z oferty SMP. Umieszczenie 
na lewym słupku pojazdu zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania nawigacji.

Part No. SMP-PD-010-11271-03

2 |  Kabel zasilający  
Kabel zasilający z przetwornikiem z 12V na 5 V do "ukrytego" montażu. Przeznaczenie 
do nawigacji Garmin, rejestratorów jazdy KCA-DR300 i Dash Cam 35.

Part No. SMP-PD-010-11232-10

3 |  Kamera cofania Garmin BC30
Garmin BC30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się z nawigacją i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim 
pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu. 
W połączeniu ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin nuvi bezprzewodowa kamera cofania BC 30 pomaga zauważyć 
pojazdy, pieszych, zwierzęta i inne trudne do zauważenia przeszkody znajdujące się za pojazdem. Jeśli kamera jest podłączona 
do świateł cofania, urządzenie nawigacyjne może automatycznie wyświetlać obraz z kamery za każdym razem, gdy zostanie 
wrzucony bieg wsteczny — po zmianie biegu na inny następuje automatyczne przełączenie w tryb nawigacji. 

Part No. SMP-PD-KAMBC30

2 |  Garmin DriveSmart 50  
Zaawansowana nawigacje przenośna Garmin serii DriveAssist z rejestratorem jazdy i asystentem 
ostrzeżeń o możliwości kolizji i zmianie pasa ruchu. Posiada zaawansowany multidotykowy 
wyświetlacz działający w dwóch położeniach z ekranem w rozmiarze 5". Funkcje ostrzeżeń: 
niebezpieczne zakręty, przejazdy kolejowe, zmiana ograniczenia prędkości, uwaga szkoła, przejście 
dla zwierząt, nieprawidłowy kierunek jazdy, zmęczenie. Ostrzeżenia o zbliżaniu się do korków. 
Asystent pasa ruchu z widokiem skrzyżowań. Fotoradary. Zainstalowana mapa całej Europy 
z dożywotnią aktualizacją map. Live Traffic poprzez aplikację SmartphoneLink. 

Part No. SMP-PD-GARDA50

Akcesoria Garmin

2
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Suzukiʼs “Way of Life!” is the heart of our brand - every Suzuki vehicle, 
motorcycle and outboard motor is built to create excitement so customers can enjoy everyday life.

Hasło Suzuki - „Styl Życia” jest sercem naszej marki - każdy pojazd,   
motocykl lub silnik zaburtowy do łodzi tworzony jest tak, aby uwalniał emocje  

i dostarczał Klientom radości w codziennym życiu.

Oryginalne akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie 
do samochodów Suzuki, co oznacza, że podlegają takim samym 
wymaganiom kontroli jakości, jak samochody tej marki. Prosimy 
pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria Suzuki poddane zostały 
testom dopuszczającym do stosowania w samochodach tej 
marki. Dołączono do nich stosowne instrukcje. Zainstalowanie 
akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych 
okolicznościach negatywny wpływ na parametry pojazdu i w efekcie 
spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Suzuki nie ponosi 
odpowiedzialności za straty spowodowane korzystaniem  
z akcesoriów nieoryginalnych.

Z chwilą publikacji niniejszej broszury wcześniejsze informacje 
stają się nieaktualne. Niektóre ilustracje zamieszczone w tej 
publikacji przedstawiają wyposażenie specjalne.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące i służą 
jedynie celom orientacyjnym. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Prosimy o upewnienie się, czy użytkowanie wybranych akcesoriów 
Suzuki jest w pełni zgodne z obowiązującymi w danym kraju 
przepisami prawa.

Autoryzowany dealer Suzuki

Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o., 01-378 Warszawa,  
ul. Połczyńska 10, Polska

Dostępność standardowego i opcjonalnego wyposażenia może różnić się na poszczególnych rynkach. Prosimy o sprawdzenie podanych informacji u lokalnego dealera Suzuki, 
gdyż specyfikacje i ilustracje zamieszczonych artykułów mogą odnosić się do wersji niedostępnych na danym rynku. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
zmiany, bez uprzedniej informacji, cen, kolorów, materiałów, wyposażenia, specyfikacji i wzorów, jak również do zakończenia oferty wybranych akcesoriów.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszej broszurze zostały wykonane za odpowiednim pozwoleniem. Zdjęcia pojazdów bez tablic rejestracyjnych na publicznych drogach 
zostały poddane obróbce cyfrowej.


