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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

 Μάσκα Meter Μάσκα Meter Μάσκα Meter Μάσκα Meter Φιµέ                                                                                         Φιµέ                                                                                         Φιµέ                                                                                         Φιµέ                                                                                         

Το σετ περιλαµβάνει όλο το σχετικό υλικό τοποθέτησης για εύκολη 

εγκατάσταση. Μειώνει την πίεση του αέρα και δίνει στη GSX-S µία κοµψή 

εικόνα.                                                                                                                                              
Το γνήσιο κάλυµµα του προβολέα πρέπει να τροποποιηθεί.

 51800-13812-000 151,97 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Καπάκι καουτσούκ                                                                                     Καπάκι καουτσούκ                                                                                     Καπάκι καουτσούκ                                                                                     Καπάκι καουτσούκ                                                                                     

kkkkαπάκι από καουτσούκ, καλύπτει το παξιµάδι του τιµονιού
99000-99074-A24 4,44 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                             Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                             Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                             Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                             

Ενισχύει την sport εµφάνιση και το καθιστά ένα πραγµατικό ενιαίο κάθισµα. 

Μαύρο µατ (YKV).

45500-13810-YKV 103,86 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                

Ενισχύει την sport εµφάνιση και το καθιστά ένα πραγµατικό ενιαίο κάθισµα. 

Μαύρο (YVB).

45500-13810-YVB 103,86 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                 Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                 Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                 Κάλυµµα ουράς για µονή σέλα                                                                 

Ενισχύει την sport εµφάνιση και το καθιστά ένα πραγµατικό ενιαίο κάθισµα. 

Κόκκινο (YVZ)

45500-13810-YVZ 103,86 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μονή σέλα αναβάτη                                                                                 Μονή σέλα αναβάτη                                                                                 Μονή σέλα αναβάτη                                                                                 Μονή σέλα αναβάτη                                                                                 

Κοµψή, µοναδική σέλα για τον αναβάτη, έτσι ώστε η GSX-S750 να τραβήξει 

τα βλέµατα.

45100-13K50-000 60,55 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ αντίβαρα τιµονιού                                                                    Σετ αντίβαρα τιµονιού                                                                    Σετ αντίβαρα τιµονιού                                                                    Σετ αντίβαρα τιµονιού                                                                    

Μειώνει την κούραση από την δόνηση του τιµονιού, , , , φτιαγµένο από ατσάλι 

και καπάκι ανοδιοµένου αλουµινίου µε το λογότυπο SUZUKI.                                                            

Το σετ αποτελείται από 2 τµχ.                                                        

990D0-13K18-000 64,19 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ κάλυµµα πλαισίου                                                                              Σετ κάλυµµα πλαισίου                                                                              Σετ κάλυµµα πλαισίου                                                                              Σετ κάλυµµα πλαισίου                                                                              

Ατσάλι µε νάιλον "µαξιλαράκι". Σετ των 2 τµχ.
990D0-13K40-000 256,75 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα µπροστινού άξονα                                                                   Κάλυµµα µπροστινού άξονα                                                                   Κάλυµµα µπροστινού άξονα                                                                   Κάλυµµα µπροστινού άξονα                                                                   

Κατασκευασµένο από αλουµίνιο και νάιλον, ασηµί µε µαύρη αντίθεση και 

λογότυπο SUZUKI. To σετ αποτελείται από 2 τµχ.

990D0-04K16-000 75,26 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα εναλλάκτη                                                                                                                Κάλυµµα εναλλάκτη                                                                                                                Κάλυµµα εναλλάκτη                                                                                                                Κάλυµµα εναλλάκτη                                                                                                                

από µατ ανθρακόνηµα 
990D0-13K20-CRB 106,31 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα συµπλέκτη                                                                                                                                       Κάλυµµα συµπλέκτη                                                                                                                                       Κάλυµµα συµπλέκτη                                                                                                                                       Κάλυµµα συµπλέκτη                                                                                                                                       

από µατ ανθρακόνηµα 
990D0-13K25-CRB 129,01 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα µίζας                                                                                             Κάλυµµα µίζας                                                                                             Κάλυµµα µίζας                                                                                             Κάλυµµα µίζας                                                                                             

από µατ ανθρακόνηµα 
990D0-13K26-CRB 80,31 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μπροστινό φτερο                                                                                                       Μπροστινό φτερο                                                                                                       Μπροστινό φτερο                                                                                                       Μπροστινό φτερο                                                                                                       

από µατ ανθρακόνηµα.                               
990D0-13K90-CRB 283,40 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Βάση συστήµατος πλοήγησης                                                               Βάση συστήµατος πλοήγησης                                                               Βάση συστήµατος πλοήγησης                                                               Βάση συστήµατος πλοήγησης                                                               

Η βάση του συστήµατος πλοήγησης έχει σύστηµα απόσβεσης κραδασµών 

και είναι συµβατή µε αρκετά συστήµατα πλοήγησης µοτοσυκλετών. 

990D0-31JNB-000 59,42 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Καπάκι πλήρωσης λαδιούΚαπάκι πλήρωσης λαδιούΚαπάκι πλήρωσης λαδιούΚαπάκι πλήρωσης λαδιού

∆ίνει µοναδική εµφάνιση στη µοτοσυκλέτα σας. Κατασκευασµένο από 

αλουµίνιο µε τρία διαφορετικά έγχρωµα ένθετα. Επιλέξτε µεταξύ κόκκινου, 

χρυσού ή µπλε.

990D0-17K36-000 47,17 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Καπάκι πλήρωσης λαδιού                                                                        Καπάκι πλήρωσης λαδιού                                                                        Καπάκι πλήρωσης λαδιού                                                                        Καπάκι πλήρωσης λαδιού                                                                        

Σε χρώµιο.
09259-20014-000 6,45 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Θήκη στροφαλοφόρου                                                                             Θήκη στροφαλοφόρου                                                                             Θήκη στροφαλοφόρου                                                                             Θήκη στροφαλοφόρου                                                                             

Σε χρώµιο
09259-36008-000 5,27 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µικρή) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       

Από ανθεκτικό νάυλον µε ανακλαστική ράβδωση, όγκου 5lt µε επέκταση σε 

9lt, περιλαµβάνει αδιάβροχο κάλυµµα και ζώνη ώµου.                                                          

∆εν περιλαµβάνεται ο κρίκος σύνδεσης µε το ρεζερβουάρ (p/n 990D0-

04105-000)                                                                                                                                           

Μέγιστη φόρτωση : 2,5 kg.  Mέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04300-000 83,25 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       Τσάντα ρεζερβουάρ (µεγάλη) µε κρίκο σύνδεσης                                                                                       

Από ανθεκτικό νάυλον µε ανακλαστική ράβδωση. Έχει χωρητικότητα  11lt µε 

επέκταση σε 15lt, περιλαµβάνει αδιάβροχο κάλυµµα και ζώνη ώµου.                                                                                           

∆εν περιλαµβάνεται ο κρίκος σύνδεσης µε το ρεζερβουάρ (p/n 990D0-

04105-000)                                                                                                                                           

Μέγιστη φόρτωση : 2,5 kg.  Mέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04600-000 130,49 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κρίκος σύνδεσης για την τσάντα του ρεζερβουάρ                                                                                    Κρίκος σύνδεσης για την τσάντα του ρεζερβουάρ                                                                                    Κρίκος σύνδεσης για την τσάντα του ρεζερβουάρ                                                                                    Κρίκος σύνδεσης για την τσάντα του ρεζερβουάρ                                                                                    

Ο κρίκος είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση της µεγάλης (p/n 990D0-

04600-000) ή της µικρης τσάντας (p/n 990D0-04300-000) ρεζερβουάρ.   

990D0-04105-000 26,86 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             Θήκη χάρτη για την τσάντα ρεζερβουάρ                                                             

Θήκη χάρτη µε διαφάνια στο πάνω µέρος, είναι ένα χρήσιµο πρόσθετο για 

την µεγάλη τσάντα ρεζερβουάρ µε τον κρίκο σύνδεσης (p/n 990D0-04600-

000).

 990D0-04605-000 20,83 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Μικρή υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Μικρή υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Μικρή υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             Μικρή υφασµάτινη οπίσθια τσάντα                                                                                             

Η οπίσθια τσάντα είναι κατασκευασµένη από νάυλον υλικό µε ανακλαστική 

ράβδωση. Έχει χωρητικότητα 9lt µε επέκταση σε 12lt. Περιλαµβάνει µία 

εσωτερική αδιάβροχη τσάντα και ιµάντες στερέωσης.                                                                                                                                                                                                               

Μέγιστη φόρτωση 2,5 kg, µέγιστη ταχύτητα µε φόρτωση 130km/h

990D0-04199-000 226,68 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Εσωτερική Τσάντα για την οπίσθια τσάνταΕσωτερική Τσάντα για την οπίσθια τσάνταΕσωτερική Τσάντα για την οπίσθια τσάνταΕσωτερική Τσάντα για την οπίσθια τσάντα 990D0-04197-DIB 10,77 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ιµάντες στερέωσης για την οπίσθια τσάνταΙµάντες στερέωσης για την οπίσθια τσάνταΙµάντες στερέωσης για την οπίσθια τσάνταΙµάντες στερέωσης για την οπίσθια τσάντα 990D0-04197-STP 12,50 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              

ΤΤΤΤο κάλυµµα ρεζερβουάρ µε όψη ανθρακονήµατος και µε λογότυπο της 

SUZUKI, βοηθά στην αποφυγή των γρατζουνιών του ρεζερβουάρ.                                                                                

Εύκολο στην εφαρµογή.                                                                             

Σετ των 3 τµχ.

990D0-13K01-CRB 23,29 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              

ΤΤΤΤο κάλυµµα ρεζερβουάρ σε µαύρο/ασηµί, µε λογότυπο GSX-S βοηθά στην 

αποφυγή των γρατζουνιών του ρεζερβουάρ.                                                                                               

Εύκολο στην εφαρµογή.                                                                             

Σετ των 3 τµχ.

990D0-13K01-BLK 22,51 €          

Ιούνιος 2017 Page 5/11



Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              Κάλυµµα Ρεζερβουάρ                                                                              

ΤΤΤΤο κάλυµµα ρεζερβουάρ σε µαύρο/κίτρινο, µε λογότυπο SUZUKI βοηθά στην 

αποφυγή των γρατζουνιών του ρεζερβουάρ.                                                                                                                     

Εύκολο στην εφαρµογή.                                                                                                                    

Σετ των 3 τµχ.

990D0-13K01-YEL 27,61 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 

Ανθρακόνηµα, κατασκευασµένο από Evotec.                                                                                                    

Σετ των 4 τµχ.

990D0-17K04-CRB 12,90 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 Προστατευτικό Αυτοκόλλητο για την τάπα του ρεζερβουάρ                 

Κατασκευασµένο από µαύρο σαγρέ φύλλο γρανίτη.                                                                                 

Σετ των 4 τµχ.

990D0-17K04-BLK 9,92 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό κάλυµµα του ρεζερβουάρ                                              Προστατευτικό κάλυµµα του ρεζερβουάρ                                              Προστατευτικό κάλυµµα του ρεζερβουάρ                                              Προστατευτικό κάλυµµα του ρεζερβουάρ                                              

∆ιάφανο φύλλο για την δεξία & την αριστερή πλευρά, µε µικρό λογότυπο 

SUZUKI.                                                                                                                                             

Σετ των 2 τµχ.

990D0-13K02-PAD 15,16 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  

Όψη ανθρακονήµατος, κατασκευσαµένο από Evotec.                                                                             

Σετ των 2 τµχ.

990D0-13KFP-CRB 29,64 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  Προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαισίου                                                  

Κατασκευασµένο από µαύρο σαγρέ φύλλο γρανίτη.                                                                     

Σετ των 2 τµχ.

990D0-13KFP-BLK 27,36 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο µαύρο                                                                                 ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο µαύρο                                                                                 ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο µαύρο                                                                                 ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο µαύρο                                                                                 

∆ιαφανές φύλλο, µαύρη / ασηµί εκτύπωση                                                                         

Σετ των 13 τµχ.

990D0-13K06-BLK 116,47 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               

∆ιαφανές φύλλο,  ασηµί εκτύπωση                                                                                             

Σετ των 13 τµχ.

990D0-13K06-SLV 116,47 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο κίτρινο                                                                                ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο κίτρινο                                                                                ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο κίτρινο                                                                                ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο κίτρινο                                                                                

Κίτρινο φύλλο, µαύρη εκτύπωση                                                                                                         

Σετ των 13 τµχ.

990D0-13K06-YEL 116,47 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               ∆ιακοσµητικό αυτοκόλλητο ασηµί                                                                               

∆ιαφανές φύλλο, γκρί εκτύπωση                                                                                                                 

Σετ των 13 τµχ.

990D0-13K06-GRY 116,47 €        

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας για το εσωτερικό της, 6 τµχ για κάθε 

τροχό, µε το λογότυπο  GSX-S

990D0-13K03-PAD 22,28 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                ∆ιακοσµητικά ζάντας                                                                                

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας για το εσωτερικό της, 6 τµχ για κάθε 

τροχό, µε το λογότυπο  GSX-S

 990D0-13KA3-PAD 22,28 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                

∆ιακοσµητικά κίτρινα αυτοκόλλητα τροχού µε κόκκινο λογότυπο S για κάθε 

τροχό.                                                                                                                                                     

Σετ των 4 τµχ.

 990D0-WHEEL-00S 22,96 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                

∆ιακοσµητικά κόκκινα αυτοκόλλητα τροχού µε το λογότυπο GSX-S για κάθε 

τροχό.                                                                                                                                                   

Σετ των 4 τµχ.

 990D0-WHL00-GSX 19,73 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                

∆ιακοσµητικά  αυτοκόλλητα για κάθε τροχό διαθέσιµα στους παρακάτω 

κωδικούς χρώµατος.                                                                                  - 

Μπλέ - BLU

- Πορτοκαλί - ORA

- Κόκκινο 1 - RD1                                                                                              

- Άσπρο - WHT

- Κόκκινο 2 - RD2                                                                                         

Σετ των 6  τµχ. για κάθε τροχό .                                                                                       

990D0-WHEEL-col 12,99 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                

∆ιακοσµητικά για κάθε ένα τροχό µε το λογότυπο Suzuki για να 

δηµιουργήσεις την εµφάνιση που ταιριάζει στην µοτοσυκλέτα σου.                                                               

Σετ των 6 τµχ για κάθε τροχό.

990D0-WHL02-RD1 17,58 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                ∆ιακοσµητικά τροχού                                                                                

∆ιακοσµητικά για κάθε ένα τροχό µε το λογότυπο Suzuki για να 

δηµιουργήσεις την εµφάνιση που ταιριάζει στην µοτοσυκλέτα σου.                                                                                

Σετ των 6 τµχ για κάθε τροχό.

990D0-WHL03-RD1 18,11 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά ζάντας µε λογότυπο                                                                               ∆ιακοσµητικά ζάντας µε λογότυπο                                                                               ∆ιακοσµητικά ζάντας µε λογότυπο                                                                               ∆ιακοσµητικά ζάντας µε λογότυπο                                                                               

∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα ζάντας µε το λογότυπο “GSX-S” για το 

εσωτερικό της και το λογότυπο Suzuki στο εξωτερικό του τροχου.                                                                     

Σετ των 6 αυτοκόλλητων για κάθε τροχό.

 990D0-04K03-PAD 18,36 €          

990D0-WHEEL-RD1990D0-WHEEL-RD1990D0-WHEEL-RD1990D0-WHEEL-RD1
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

∆ιακοσµητικά τροχού µε κόκκινο “S”                                                                             ∆ιακοσµητικά τροχού µε κόκκινο “S”                                                                             ∆ιακοσµητικά τροχού µε κόκκινο “S”                                                                             ∆ιακοσµητικά τροχού µε κόκκινο “S”                                                                             

Κίτρινα διακοσµητικά αυτοκόλλητα τροχού µε κόκκινο λογότυπο “S” για να 

ενισχύσετε την σπορ εµφάνιση της µοτοσυκλέτας σας .                                                                  

Σετ των 6 αυτοκόλλητων για κάθε τροχό.

990D0-WHL02-YEL 22,75 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          Καπάκι βαλβίδας ελαστικών                                                                          

Με το σήµα S, σετ των 2 τµχ
990D0-19069-000 8,77 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εξωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εξωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εξωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εξωτερικού Χώρου                                     

Αδιάβροχο κάλυµµα κατασκευασµένο από βαρέως τύπου πολυεστέρα, µε 

αεραγωγούς. Η µαλακή επένδυση προστατεύει τη µοτοσυκλέτα. ∆ιπλές 

ραµµένες ραφές, κεντρικός κάτω  ιµάντας που µπορεί να κλειδώσει µε 

µεγάλες οπές ασφαλείας, ανθεκτικό στη θερµότητα κάτω πλαίσιο.

990D0-RCGSX-00L 63,32 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εσωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εσωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εσωτερικού Χώρου                                     Κάλυµµα Μοτοσυκλέτας , Εσωτερικού Χώρου                                     

Εσωτερικού χώρου κάλυµµα µαύρο,κατασκευασµένο από ύφασµα που 

αφήνει την µοτοσυκλέτα να παίρνει αέρα, µαλακό κάλυµµα, ελαφρύ και 

ανθεκτικό. Ελαστικό εµπρός και πίσω, µπορεί να πλυθεί.

990D0-IC000-00L 45,39 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σταντ εργασιών                                                                              Σταντ εργασιών                                                                              Σταντ εργασιών                                                                              Σταντ εργασιών                                                                              

Μπλέ στήριγµα εργασιών, ασφαλίζει τη θέση της µοτοσυκλέτας. Κατάλληλο 

για µοτοσυκλέτες µε ή χωρίς ABS.

990D0-STAND-015 74,78 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                             

Roller αντικατάστασης
990D0-STAND-SET 14,80 €          
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           Σετ roller για το στήριγµα εργασιών                                                           

Κοµψά    roller αλουµινίου, σετ των 2 τµχ
990D0-04K17-000 21,03 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     Φορτιστής Μπαταρίας                                                                                     

Φορτιστής µπαταρίας 12V                                                                                                                                                     

Για όλες τις 12V µπαταριές µολύβδού οξέως, GEL, σφραγισµένες "MF" AGM 

(για µοτοσυκλέτα) ή µε τάπες πλήρωσης. Ιδανική για µπαταρίες µε 

χωρητικότητα από 2Ah έως 35Ah (µπορεί να συντηρήσει ακόµη µεγαλύτερες 

µπαταρίες απλώς χρειάζεται περισσότερη φόρτιση)                       

990D0-OPTIM-MB3 58,61 €          

Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      Καλώδιο σύνδεση φορτιστή µπαταρίας                                                      

Επιπλέον ξεχωριστό καλώδιο φόρτισης για µόνιµη τοποθέτηση σε δεύτερη 

µοτοσυκλέτα.

 990D0-OPTI1-CAB 7,36 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              

µε προειδοποιητικό γιλέκο.
990D0-FST01-KIT 10,63 €          

Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              Κουτί πρώτων βοηθειών                                                                              

χωρίς προειδοποιητικό γιλέκο.
990D0- FST01-AID 7,14 €            

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      U-LOCK Κλειδαριά ασφαλείας                                                                                      

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια της µοτοσυκλέτας, η U-LOCK είναι πιθανόν 

ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις την µηχανή σου. Σταθερό υλικό 

χωρίς µετακινούµενα µέρη εκτός του µηχανισµού κλειδώµατος                                                                               

Πιστοποίηµενη : NF-FFMC, classé SRA

990D0-SIL16-270 66,21 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Στικ Χρωµάτων                                                                                Στικ Χρωµάτων                                                                                Στικ Χρωµάτων                                                                                Στικ Χρωµάτων                                                                                

Σκούρο µαύρο (YVB)
990D0-10202-YVB 10,18 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               

Μεταλλικό µάτ µαύρο No. 2 (YKV)
99000-10202-YKV 10,50 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               Στικ Χρωµάτων                                                                               

Φωτεινό περλέ κόκκινο  (YVZ)
990D0-10202-YVZ 9,00 €            
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Αξεσουάρ GSX-S750

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ανδρικές µπλούζες POLO µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                                     Ανδρικές µπλούζες POLO µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                                     Ανδρικές µπλούζες POLO µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                                     Ανδρικές µπλούζες POLO µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                                     

Polo µπλούζα , 95% βαµβάκι, 5% ελαστίνη, κεντηµένο λογότυπο στο 

µπροστινό µέρος, τυπωµένο λογότυπο στην πίσω πλευρά.

∆ιαθέσιµα µεγέθη: 0XS - 3XL

990F0-GSPM1-size 41,05 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ανδρικά Σουέτ µπουφάν µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                Ανδρικά Σουέτ µπουφάν µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                Ανδρικά Σουέτ µπουφάν µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                Ανδρικά Σουέτ µπουφάν µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                                                                

Σουέτ µπουφάν , 80% βαµβάκι, 20% πολυεστέρας, κεντηµένο λογότυπο στο 

µπροστινό µέρος, τυπωµένο λογότυπο στην πίσω πλευρά.

∆ιαθέσιµα µεγέθη: 0XS - 3XL

 990F0-GSSJ1-size 62,08 €          

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή  Λιανική τιµή 

Ανδρικά T-Shirt  µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                 Ανδρικά T-Shirt  µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                 Ανδρικά T-Shirt  µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                 Ανδρικά T-Shirt  µε GSX-S  λογότυπο                                                                                                 

T-shirt,100% βαµβάκι,µέγεθος S-XXL, κεντηµένο λογότυπο στο µπροστινό 

µέρος, τυπωµένο λογότυπο στην πίσω πλευρά.

∆ιαθέσιµα µεγέθη: 00S – XXL

990F0-GSTS1-size 31,07 €          
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