CATÁLOGO DE
ACESSÓRIOS

1

Personalizar
2

Depois de o ver, apaixonou-se e agora é objecto de desejo. Mas a história ainda não acabou.
Pode tornar o novo Suzuki Baleno em algo especial, em algo único: o seu Baleno. Mostre
como é, porque conduz este automóvel e porque o conduz com estilo próprio.

Algumas imagens deste catálogo podem mostrar equipamento especial ou acessórios adicionais.
Para mais informação, por favor, entre em contacto com o seu Concessionário Suzuki.

3

Kits
Kit AERO

1

Os fortes ventos são apenas
uma ligeira brisa com os
ailerons AERO, com o seu
design também adicionam
um toque desportivo. O
design AERO transforma o
Baleno num veículo mais
elegante e desportivo.

1 | Kit AERO 1
Ref. 99KIT-68P00-AER
Este kit pode ser pintado à cor da
carroceria ou em outros tons.
Inclui:			
			

1

4

n

 poiler dianteiro
S
Ref. 990J0M68P07-010

n

 poiler, lateral
S
Ref. 990J0M68P07-030

n

 poiler, traseiro
S
Ref. 990J0M68P07-020

Não em combinação com:
Set de frisos de guarda-lamas e pálas Ref. 990E0-68P08-000.
Embelezador de faróis de nevoeiro Ref. 990E0-68P10-000.
Faixa decorativa desportiva Ref. 990E0-68P91-00x.
Pálas flexíveis dianteiras Ref. 990E0-68P13-000.

Pálas flexíveis traseiras Ref. 990E0-68P14-000.
Pálas rígidas dianteiras Ref. 990J0M68P00-010.
Pálas rígidas traseiras Ref. 990J0M68P00-020.
Gancho de reboque desmontável Ref. 72901-68P00-000.

Kit CITY

2

com vários pisos, o transito em hora de ponta.
A cidade está cheia de obstáculos e devemos
estar preparados para o que pode acontecer.
Proteger o Suzuki Baleno com o kit CITY oferece
uma protecção útil e efectiva, e não só na
cidade.

2 | Kit CITY 1
Ref. 99KIT-68P00-CIT
Inclui::

1

Não em combinação com:
Spoiler dianteiro Ref. 990J0M68P07-010.
Spoiler lateral Ref. 990J0M68P07-030.
Spoiler traseiro Ref. 990J0M68P07-020.
Pálas flexíveis dianteiras Ref. 990E0-68P13-000.

n

 rotecções de esquina de pára-choques
P
Ref. 990E0-68P06–000

n

 olduras laterais com insígnia Baleno
M
Ref. 990E0-68P07-000

n

F risos de guarda-lamas
Ref. 990E0-68P08-000

Pálas flexíveis traseiras Ref. 990E0-68P14-000.
Pálas rígidas dianteiras Ref. 990J0M68P00-010.
Pálas rígidas traseiras Ref. 990J0M68P00-020.
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Kits
Kit BASIC

Se necessita de uma forma prática para lidar com o dia
a dia, necessita do kit BASIC. O Baleno fica assim com
tudo o necessário para enfrentar os obstáculos da vida:
compras, mudanças, malas e qualquer coisa que possa
surguir ao virar da esquina.

3 | Kit BASIC

3

6

Ref. 99KIT-68P00-BAS
Este kit inclui:
n

Jogo de tapetes „ECO“
Ref. 75901-68P40-000

n

 rotecção de carga
P
Ref. 990E0-68P52-000

n

T apete para a bagageira”
Ref. 990E0-68P41-000

n

P
 rotecção de pára-choques
traseiro
Ref. 990E0-68P57-001

Kit SPORT

Para um interior mais desportivo. Alavanca de velocidades com pele
em cor preta e costuras vermelhas. Tapetes com costuras a vermelho.

4 | Kit SPORT
Ref. 99KIT-68P00-SPO
Este kit inclui:
n

 unho da alavanca de velocidade com
P
costuras vermelhas
Ref. 990E0-68P36-RED

n

F undo da alavanca de velocidade com
costuras vermelhas
Ref. 990E0-68P38-RED

n

Jogo de tapetes com costuras vermelhas
Ref. 75901-68P60-RED
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Exterior

8

Se elegeu o Baleno pelo seu design harmonioso e aerodinâmico, porquê parar por aqui?
Existe uma ampla gama de opções para o refinar mais ao seu estilo. Pode converter o seu
Baleno num automóvel mais desportivo e valioso. Converta-o em algo mais.

1

1 | Faixa decorativa desportiva, lima1
Faixa autocolante que acentua o estilo
desportivo do aileron frontal.
Ref. 990E0-68P91-001

2

2 | Faixa decorativa desportiva, vermelha1
Ref. 990E0-68P91-002
3 | Faixa decorativa desportiva, cinzenta
Ref. 990E0-68P91-000

3

1

Não combina com o spoiler frontal Ref. 990J0M68P07-010.
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Exterior

4

Estes acessórios podem ser pintados à cor da
carroceria ou em dois tons.
4 | Spoiler, frontal 2, 3
Ref. 990J0M68P07-010
5 | Spoiler, lateral 2, 4
Ref. 990J0M68P07-030

5

6 | Spoiler, trasero2, 5, 7
Ref. 990J0M68P07-020

6

10

7

7 | Molduras laterais
Com insígnia Baleno a cinzento, pode ser pintado
Ref. 990E0-68P07-000

8

8 | Protecções de esquina de pára-choques
Kit de 4 unidades, podem ser pintadas
Ref. 990E0-68P06-000
9 | Frisos de guarda-lamas e frisos laterais
para embaladeiras 4, 5, 6
Kit completo para um automóvel, pode ser pintado
Ref. 990E0-68P08-000

9

2

Não em combinação com o jogo de frisos de guarda-lamas incl. frisos laterais para 		
embaladeiras, Ref. 990E0-68P08-000.
3
Não em combinação com molduras de faróis de nevoeiro, Ref. 990E0-68P10-000.
4
Não em combinação com palas flexíveis traseiras Ref. 990J0M68P00-010,
assim como com o jogo de palas flexíveis dianteiras Ref. 990E0-68P13-000.
5
Não em combinação com palas flexíveis traseiras Ref. 990E0-68P14-000,
,assim como com o jogo de palas rígidas traseiras Ref. 990J0M68P00-020.
6
Não em combinação com o spoiler inferior dianteiro Ref. 990J0M68P07-010,
spoiler traseiro Ref. 990J0M68P07-020, e embaladeiras laterais Ref. 990J0M68P07-030.
7
Não em combinação com gancho de reboque desmontável Ref. 72901-68P00-000.
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10

Exterior
10 | Cobertura de manipulo
Cromado, kit para as 4 portas, para 		
viaturas sem sistema de abertura de
porta sem chave, versões GA e GL

11

Ref. 990E0-68P45-000
11 | Embelezador traseiro
Cromado
Ref. 990E0-68P22-000

12+13

12 | Jogo de faróis de nevoeiro
LHD Ref. 990E0-68P51-000
RHD Ref.
13 | Embelezador de faróis de nevoeiro 1
Cromados
Ref. 990E0-68P10-000
14 | Jogo de lâmpadas de intermitentes
Kit de 2 lâmpadas 12V21W design
cromado, praticamente invisíveis
quando desligadas
Ref. 990E0-61M01-000

1

12

 ão em combinação com o spoiler inferior dianteiro
N
Ref. 990J0M68P07-010.

14

15

17

19 | Porcas anti roubo “SICUSTAR”
Conjunto 4 peças, com
aprovação Thatcham

19

Ref. 990E0-59J47-000
20 | Porcas anti roubo “SICUSTAR”
Conjunto de 4 peças (sem foto)

16

Ref. 990E0-59J49-000

18

21 | Tampões de válvulas Logo Suzuki
Set de 4 peças.
Ref. 990E0-19069-SET

21

22 | Tampões de roda
	Para 15”, jogo de 4 peças, prata		
Pneumático de socorro, kit completo
para substituição de pneumático, incl.
pneu (T135/70R15) max. 80 km/h, macaco
e ferramenta (sem foto)
Ref. 99000M24120-977
23 | Tampão de roda 16”
Prata, set de 4 peças.

22

Ref. 990J0M82P04-010
15 | Jantes especiais “JOURNEY”
negro2
	Preto polido, 6Jx16” para pneus 185/55R16,
incl. centro com logo Suzuki, aprovação
WVTA e ECE.
Ref. 43210-68PS0-0SP
16 | Jantes especiais “SAMBA”
negro2
	Preto polido, 5Jx15” para pneus 175/65R15,
incl. centro com logo Suzuki, aprovação
WVTA e ECE
Ref. 43210-60PS0-0SP

17 | Jantes especiais“JOURNEY” Plata2
	Prateadas, 5Jx15” para pneus 175/65R15,
incl. centro com logo Suzuki, aprovação
WVTA e ECE
Ref. 43210-68PR0-0KS
18 | Jantes especiais “SAMBA”
Plata2
	Prateadas, 5Jx15” para pneus 175/65R15,
incl. centro com logo Suzuki, aprovação
WVTA e ECE

2

 e necessário, solicite 4 porcas anti-roubo por roda,
S
Ref. 09159-12073-000

Ref. 43210-60PU0-0KS
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Interior
O automóvel deve adequar-se
ao seu estilo de vida. O Suzuki
Baleno pode ser desportivo,
prático, aventureiro, com
estilo - tal como deseja. Seja
o designer de interior e dê
forma aos valores do interior
de acordo com as suas
necessidades.

1
1 | Protecção de sol
Jogo de 5 peças, para
todos os vidros na traseira
Ref. 990E0-68P20-000

14

2+3

4+5

2 | Punho da alavanca de velocidades, prata
	Com pontos em fio de cor prata, para 5MT
Ref. 990E0-68P36-000
3 | Cobertura da alavanca de velocidades em pele
Com pontos em fio de cor prata, para 5MT.
Ref. 990E0-68P38-000
4 | Punho da alavanca de velocidades, vermelho
Com pontos em fio de cor vermelha, para 5MT
Ref. 990E0-68P36-RED
5 | Cobertura da alavanca de velocidades em pele

6

Com pontos em fio de cor vermelha, para 5MT
Ref. 990E0-68P38-RED
6 | Apoio de braço
Com compartimento de arrumos
Ref. 990J0M82PPX-010
7 | Kit fumador, com		
Cinzeiro, Isqueiro
Ref. 990E0-68P00-LIG
8 | Ficha USB
para traseira do habitáculo
Ref. 990E0-68P00-USB

7

8

15

9

10

11

12

Interior
13

9 | Saco para o banco
Para colocação no banco traseiro ou da
frente, prática fixação com o sinto
de segurança. Um compartimento
grande, 2 apoios para copos e um
compartimento mais pequeno com
fecho de correr. Poliéster, capacidade
aprox. 25 litros.
Ref. 990F0-MLSB2-000
10 | Rede para arrumos, lado do passageiro
Ref. 990E0-68P34-002
11 | Frigorífico
Capacidade 21 litros, pode ligar a ficha
de 12V e com fixação ISOFIX
Ref. 990E0-64J23-000

14
12 | Frigorífico
	Capacidade 15 litros, pode ligar a ficha de 12V
Ref. 990E0-64J30-000

Ref. 990F0-MLTR2-000

13 | Divisória de arrumos para a consola
	3 compartimentos, poliéster.
Ref. 990F0-MLCB2-000
14 | Organizador pequeño
Organizador para apoio de copos
poliéster.
Ref. 990F0-MLCH2-000

16

15 | Cesto para arrumos poliéster
	Ajusta-se ao lado do passaseiro
ou do condutor. Poliéster.

15

16

16 | Jogo de tapetes “DLX“
Velvet antracite com logo Baleno, jogo
de 4 peças com costuras a cinzento
Ref. 75901-68P60-000

20 | Embelezador interior
de porta

20

4 peças, preto
Ref. 990E0-68P60-001

17
17 | Jogo de tapetes “DLX” vermelho
Velvet antracite com logo Baleno, jogo
de 4 peças com costuras a vermelho
Ref. 75901-68P60-RED
18 | Jogo de tapetes “ECO”
Antracite com logo Baleno, jogo de 4
peças com costuras a cinzento.

21 | Embelezador interior
de porta
4 peças, alumínio.
Ref. 990E0-68P60-000
22 | Lamina protectora porta
Conjunto de 4 peças, preto.

21

Ref. 990E0-68P30-000

Ref. 75901-68P40-000

18

23 | Lamina protectora porta
19 | Jogo de tapetes de borracha
4 peças

Conjunto de 4 peças,
transparente.

Ref. 75901-68PL0-000

Ref. 990E0-68P30-001
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19

23

17

24

Interior

25
26

27

28

29

24 | Tapete protector de bagageira “ECO”
	Antracite com logo Suzuki Baleno
Ref. 990E0-68P41-000
25 | Bandeja organizadora para a bagageira
Ref. 990E0-68P21-000
26 | Cobertura divisória da bagageira
(Se não equipada de fábrica, sem foto)
Ref. 990E0-68P21-001
27 | Saco extensível
 om logo Suzuki aprox:
C
H250mmm/W300mm/D550mm, 40 litros
Ref. 990F0-MLFB2-000

30

18

28 |	Bandeja protectora de bagageira
Em forma de bandeja, resistente à água.
Ref. 990E0-68P15-000
29 | Saco
Com logo Suzuki
aprox: 40 litros
Ref. 990F0-MLLS2-000
30 | 	Saco térmico
Com logo Suzuki
aprox: H380mmm/W320mm/D210mm.
Ref. 990F0-MLTB1-000
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31

32

Interior

31 | Cadeira para bebé “BABY SAFE PLUS”

32 | Cadeira para bebé “DÚO PLUS”

	
Cadeira infantil do grupo 0+ para bebés com um máximo de 13 kg de peso ou 12-15 meses de idade. Cumpre
a norma ECE R 44/04 compatível com base SAFE ISOFIX
e com a Baby Safe Belted.

	Para o grupo 1 com peso aprox. entre 9 e 18 kg.
Cumpre a norma ECE R 44/04 ISOFIX

Ref. 990E0-59J37-001

20

Ref. 990E0-59J56-000

33

34

33 |	Cadeira para bebé “KIDFIX”

34 |	Cadeira para bebé “KIDFIX II XP”

	
Para os grupos 2 e 3 com peso aprox. entre 15
e 36 kg. Cumpre a norma ECE R 44/04 ISOFIX

	Para os grupos 2 e 3 com peso aprox. entre 15 e 36 kg.
Cumpre a norma ECE R 44/04 ISOFIX

Ref. 990E0-59J25-001

Ref. 990E0-59J25-002

.
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Protecção
Um automóvel como o Suzuki Baleno desperta
o instinto de protecção .

22

1+2

3

6

3 | Protecção de pára-choques 		
traseiro
Negro.
Ref. 990E0-68P57-000
4 | Protecção de pára-choques 		
traseiro
Transparente.
Ref. 990E0-68P57-001

4

7

5 | Faixa protectora de bagageira
Ref. 990E0-68P52-000
6 | Jogo de palas rígidas 8
Frente, pode pintar à cor
da carroçaria .
Ref. 990J0M68P00-010
7 | Jogo de palas rígidas 9
Traseira, pode pintar à cor
da carroçaria.

1 | Jogo de Chuventos dianteiros

5

Ref. 990J0M68P00-020

8

	2 peças

8 | Jogo de palas flexíveis 8

Ref. 990E0-68P24-000

Frente, pode pintar à cor
da carroçaria

2 | Jogo de Chuventos traseiros

Ref. 990E0-68P13-000

2 peças
Ref. 990E0-68P25-000

9 | Jogo de palas flexíveis 9
Traseira, pode pintar à cor
da carroçaria
Ref. 990E0-68P14-000

9
8

 ão em combinação com o set de frisos
N
de guarda-lamas e frisos laterais de embaladeira
Ref. 990E0-68P08-000,
Ref. 99J0M68P07-030.

9

 ão em combinação com o set de frisos
N
de guarda-lamas e frisos laterais de embaladeira,
spoiler traseiro
Ref. 990E0-68P08-000,
Ref. 99J0M68P07-020.
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Protecção
10

11

12

10| Sensores de parqueamento traseiros
4 peças.
Ref. 990E0-68P53-000
11 | Sensores de parqueamento, frente
4 peças.
Ref. 990E0-61M56-010

24

12 | 	Sensor de chuva		
Ref. 990E0-65J81-020

.

13
13 | Pincel para retoques
Branco pérola (ZHJ)			
Ref. 99000-10415-ZHJ

Azul (ZQT)
Ref. 99000-10415-ZQT

Negro pérola (ZAM)
Ref. 99000-10415-ZAM

Cinzento (ZTN)
Ref. 99000-10415-ZTN

Prata (ZQS)
Ref. 99000-10415-ZQS

Cinzento (ZNZ)
Ref. 99000-10415-ZNZ

Vermelho (Z4Q)
Ref. 99000-10315-Z4Q

Branco superior (26U)
Ref. 99000-10315-26U

Azul (Z9Q)
Ref. 99000-10415-Z9Q

14

14 | Carregador de bateria
Ref. 990E0-OPTIM-CAR

15

15 | Protecção para assentos
traseiros.
Ref. 990E0-79J44-000

25

Transporte

Convide os seus amigos e a família. Quer dizer: brinquedos, bicicletas,
skis e pranchas de snowboard ou de surf. Com os suportes adequados
o Suzuki Baleno pode transportar tudo isto..

1

1 | Rede separadora
	Em aço, fácil de retirar.
Ref. 990E0-68P48-000
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2
4 | Porta-bagagem “CERTO 460” 10, 11

2 | Jogo de barras de tejadilho
Alumínio, com fixação T- Slot,.

	Volume:
Dimensões:

Ref. 78901-68P20-000

Ref. 990E0-59J43-000

Carga max. 50 kg.
3 | Bolsa para barras de tejadilho
Ref. 990E0-79J91-000

440 l.
192 x 82 x 42 cm

.

Kit de instalação
	Fixação T-Slot para porta-bagagem
Ref. 990E0-59J43-001
5 | Porta-skis “Everest”

10

Para 6 pares de Skis ou
4 pranchas de Snowboard.
Ref. 99000-990YT-107

3

6 | Porta-skis “McKinley” 10
	para 4 pares de Skis ou
2 pranchas de Snowboard.
Ref. 99000-990YT-106

4

5

6

10

Apenas em combinação com barra
de tejadilho Baleno

11

Por favor note que a carga máxima
é de 50 kg.
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Transporte

7

7 | Porta bicicletas “GIRO AF” 10, 11
	Para transportar bicicleta completa
Ref. 990E0-59J20-000

8

8 | 	 Porta bicicletas “GIRO SPEED” 10, 11
 ara transportar bicicleta sem
P
roda dianteira.
Ref. 990E0-59J21-000

28

10

Apenas em combinação com barra
de tejadilho Baleno

11

Por favor note que a carga máxima
é de 50 kg.

9+11

9 | Gancho de reboque
desmontável 12, 13
Apenas para reboques.
Ref. 72901-68P00-000
	Carga max. vertical 60 kg.
Carga max. rebocável - consulte
o manual de utilizador
For trailers only

10 | E-Kit 7-pin
Kit instalação eléctrica.
Com intermitentes (sem foto)
Ref. 990E0-68P64-000
11 | E-Kit 13-pin
	Kit instalação eléctrica.
Com intermitentes.
Ref. 990E0-68P65-000

12

12. Adaptador 7/13
De 7 a 13 pin.
Ref. 990E0-62J41-000

13
13 | Adaptador 13/7
De 13 a 7 pin.
Ref. 990E0-79J67-000

12
13

Incompatível com porta bicicletas.
Não em combinação com spoiler traseiro
Ref. 990J0M68P07-020
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1 |	Guarda-chuva

Imprescindíveis

	Guarda-chuva retráctil com cilindro impermeável para
poder guardar o chapéu molhado quando regressa ao
automóvel.
Ref. 990F0-MLMU2-000
2 |	Guarda-chuva

A Suzuki não fabrica apenas automóveis que se destacam, também disponibiliza uma agradável gama
de acessórios práticos.

	130 cm de diâmetro
Ref. 990F0-MUMB2-000
3 |	Saco para guarda-chuva

1

2

3

	De talla universal como 990F0-MUMB2-000 con tiras de
fijación superiores e inferiores de fácil uso. De poliéster
y resistente al agua, con costuras selladas. Paraguas no
incluido. Bordados en rojo deportivo y con detalles del
logotipo estampados y bordados. Apto para todos los
modelos Suzuki.
Ref. 990F0-MLUB2-000
4 | Porta-chaves
Branco e preto, em PVC.
Ref. 990F0-MKEY1-000
5 |	Porta-chaves

„
	Parte metálica do o “S gravado

4

6

7

Ref. 990F0-MKEY2-000
6 |	Relógio Suzuki
	Caixa de aço preta. Função data e hora, braçadeira
em silicone, cristal mineral, diâmetro 44 mm, resistente
à água 5 ATM.
Ref. 990F0-MWAT2-000

5

7 | Miniatura Suzuki Baleno
Miniatura 1:43, disp. em 3 cores.
Cinzento		

Ref. 99000-79N12-RA1

Vermelho 		

Ref. 99000-79N12-RA2

Azul			Ref. 99000-79N12-RA3
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Áudio e Navegação
Os sistemas Suzuki são dos mais sofisticados.
O sistema de navegação assegura que chega
ao destino sem dificuldade. O sistema de som
mantem o entretinimento e com a ligação ao
telemóvel, pode definir a rota e seleccionar a
sua playlist utilizando comandos de voz. .
Para informação mais detalhada por favor
consulte o folheto de Áudio e Navegação.
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9900L-CATPT-BAL

www.suzukiauto.pt

São os pequenos detalhes que fazem a Suzuki uma grande marca

Última actualização: edição Maio 2016

Todos os acessórios originais da Suzuki foram especialmente desenhados para responder às exigências dos veículos Suzuki e, por tanto, nos mesmos standards de
qualidade, precisão e fiabilidade. Só os acessórios autênticos Suzuki foram testados e analisados para utilização nos veículos Suzuki final e as instruções necessárias
para a sua instalação e manuseamento podem ser encontradas nos respectivos manuais. Recorde que o uso e instalação de outros acessórios não originais podem
afectar negativamente as características estruturais do seu veiculo e reduzir asegurança na condução. Suzuki não aceitará nenhuma responsabilidade por danos
causados pelo uso de acessórios não originais. Com a publicação este folheto, toda a informação anterior deixa de ser válida. Os detalhes neste folheto não são
obrigatórios e só têm carácter informativo, com a excepção de erros ou falhas de impressão.

