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Suzuki MC har till 2020 års säsong tagit fram ett
antal editionversioner med utvalda tillbehör av
toppkvalitet som både förhöjer utseendet och
prestandan på din drömhoj.
Ge din motorcykel en personlig karaktär utan att
tumma på kvalité eller krossa din budget.

SUZUKI MC EDITIONS 2020
• GSX-R1000 - Yoshimura edition
• GSX-S1000 - Yoshimura edition
• GSX-S750 - Arrow edition
• V-Strom 650 - Adventure edition
• GSX-S125X - Arrow edition

GSX-R1000
Yoshimura edition

GSX-R1000 Yoshimura edition

Sporthojarnas kung är tillbaka, bättre än någonsin, redo att regera. Det är kulmen på över 30 års tillförlitlig GSX-R
prestanda, innovation, dominans och oöverträffat värde. Det är det fysiska resultatet av stolthet, passion, expertis,
beslutsamhet av ett Suzuki-teknikteam som älskar motorcykelkörning och racing som livet självt. Byggd med stolthet och
passion i vad namnet GSX-R representerar. Med kompetens utvecklad över mer än tre decennier av GSX-R-prestanda och
en beslutsamhet att se GSX-R1000 återkräva sin rättvisa titel som sportmotorcyklarnas kung.
Slip-on Yoshimura R-11Sq
Med sin unika R-11sq-design har
Yoshimura skapat en ikon. R-11Sq
är speciellt framtagen för Suzuki
med ett aggressivt utseende i
kolfiber och underbart ljud
Ordinarie pris: 9 680 kr

Ensistkuts
Lyfter fram den sportiga
sidan hos GSX-R och gör
den till en äkta ensitsig
modell.

Racingruta tonad
Denna ”Double Bubble”
racingruta ger din mc
både mer stil och bättre
aerodynamik.

Ordinarie pris: 1 249 kr

Ordinarie pris: 995 kr

Motorskydd vänster
Den perfekta
kombinationen av design
och skydd.

Motorskydd höger
Anodiserad monteringsplatta i aluminium med
slityta i extremt hållbar
POM material.

Ordinarie pris: 1 395 kr

Regplåtshållare
Tillverkad i rostfritt stål.
Varje bit pulverlackeras
svart för bästa utseende
och hållbarhet.
Ordinarie pris: 1 619 kr

Ordinarie pris: 1 695 kr

Bromshandtagsskydd
Förhindrar oavsiktliga
inbromsningar. Fräst
fäste i högkvalitativt
aluminium med skyddsbåge av plast.
Ordinarie pris: 995 kr

Paketpris: 11 995 kr

*

Ordinarie pris: 17 628 kr

GSX-S1000
Yoshimura edition

GSX-S1000 Yoshimura edition

Med DNA från en supersportlegend kommer denna sportiga roadster. En motorcykel byggd för verklig spänning. Född
på tävlingsbanan och uppfostrad på gatan, GSX-S1000 härrör från den legendariska, mästerskapsvinnande genen hos
2005-2008 års GSX-R1000. GSX-S1000 för med sig den sportiga andan från Suzuki GSX-R till gatan, med delad teknik och
komponenter förpackade i ett chassi som utformats speciellt för komfortabel landsvägskörning.

Slip-on Yoshimura ALPHA
Alphas styling, passform och
slutresultat kommer från
investeringar gjorda i teknik som
kombinerar decennier med praktisk
erfarenhet med det senaste inom
digital design. Ljudvolym och form
ger den magiska ljud Yoshimura är
känd för.
En titt på ett Alpha-system och du
vet att det är något speciellt!
Ordinarie pris: 8 669 kr

Vindavvisare
Tonad vindavvisare.
Minskar vindtrycket
men framför allt ger
motorcykeln det rätta
stuket.
Ordinarie pris: 1 295 kr

LED-blinkers
Högteknologiska LEDblinkers. Satsen består
av två främre och två
bakre blinkers.

Regplåtshållare
Tillverkad i rostfritt stål.
Varje bit pulverlackeras
svart för bästa utseende
och hållbarhet.

Framaxelskydd
Axelskydd för framhjulet.
Aluminium i silver/svart
med Suzuki-logotyp.

Ordinarie pris: 2 295 kr

Ordinarie pris: 895 kr

Ordinarie pris: 1 619 kr

Bakaxelskydd
Axelskydd för bakhjulet.
Aluminium i silver/svart
med Suzuki-logotyp.
Ordinarie pris: 945 kr

Paketpris: 10 995 kr

*

Ordinarie pris: 15 718 kr

*Gäller så långt lagret räcker. Monteringskostnad ingår ej.

GSX-S750
Arrow edition

GSX-S750 Arrow edition

Låt det vilda insugsvrålet tränga in i din själ. Känn äkta “GSX-R-kraft”. Bemästra apex i varje kurva. Driven av en legendarisk
supersportmotor. Beväpnad med den senaste tekniken. Anpassad för att råda över gatorna. Skapad för att regera över de
nakna sporthojarna. GSX-S750 är kurvornas härskare.

Slip-on Arrow
Få en Italiensk racerbanupplevelse
på din körning med hjälp av Arrow
Slip-On. Tillverkad av rostfritt stål
och kolfiber.
Ordinarie pris: 5 489 kr

Vindavvisare
Tonad vindavvisare.
Minskar vindtrycket
men framför allt ger
motorcykeln det rätta
stuket.
Ordinarie pris: 1 895 kr

Ensitskuts
Förvandlar din GSX-S till
en sportigare, ensitsig
mc. Lackerad i mattsvart
(YKV).

Kraschpuckar
Skydd för att minska
eventuella skador på din
cykel. Tillverkad av stål
med nylonplatta.

Regplåtshållare
Tillverkad i rostfritt stål.
Varje bit pulverlackeras
svart för bra utseende
och hållbarhet.

Ordinarie pris: 2 995 kr

Ordinarie pris: 1 619 kr

Ordinarie pris: 2 800 kr

Tankpad
Tankpad i kolfiberlook
med Suzuki-logotyp.
Combo av skydd och
design.
Ordinarie pris: 280 kr

Paketpris: 8 995 kr

*

Ordinarie pris: 15 718 kr

*Gäller så långt lagret räcker. Monteringskostnad ingår ej.

V-Strom 650
Adventure edition

V-Strom 650 Adventure edition

Vardagspendling, tuffa och våta förhållanden, kurviga småvägar, långa motorvägskörningar och komfort för två. Den
ultimata allt-i-allo-maskinen. Verktyget som aldrig sviker dig. Tänk på en uppgift, en utmaning, ett äventyr. Svaret på varje
önskan…..V-Strom 650.

Sidoväskor
Perfekt för vardagsinköp eller
helgturer.
– 26 liter höger sida
– 29 liter vänster sida
Ordinarie pris: 9 495 kr

Monteringssats
sidoväskor
Fästen för sidoväskor.

Slip-on Arrow
Tillverkad av svart
aluminium och kolfiber.

Ordinarie pris: 1 195 kr

Ordinarie pris: 5 319 kr

Mellanrör
Ökar både kraft och
vridmoment.

Centralstöd
Håller din V-Strom i
en säker och stabil
position.

Ordinarie pris: 4 729 kr
Ordinarie pris: 2 995 kr

Paketpris: 15 995 kr

*

Ordinarie pris: 23 733 kr

*Gäller så långt lagret räcker. Monteringskostnad ingår ej.

GSX-S125X
Arrow edition

GSX-S125X Arrow edition

GSX-S125 är en spännande street motorcykel. Den ger det mest effektiva förhållandet och den starkaste accelerationen i
den lätta 125 cm³-klassen, med enastående bränsleekonomi och smidig hantering. Framför allt är det en Suzuki GSX-S: En
motorcykel alla skulle vara stolt över att äga. Välj din idag.

Arrow ljuddämpare
Få en Italiensk racerbanupplevelse
på din körning med hjälp av Arrow
Slip-On. Tillverkad av rostfritt stål.
Ordinarie pris: 5 039 kr

Arrow grenrör
Lättare och snyggare än
originalet.
Ordinarie pris: 2 175 kr

Regplåtshållare
Tillverkad i rostfritt stål.
Varje bit pulverlackeras
svart för bästa utseende
och hållbarhet.
Ordinarie pris: 1 389 kr

Paketpris: 5 995 kr

*

Ordinarie pris: 8 607 kr

*Gäller så långt lagret räcker. Monteringskostnad ingår ej.

Din närmaste återförsäljare hittar du på
www.suzukimc.se
5 ÅRS TRYGGHETSGARANTI MC
Förlängd reklamationsrätt på motor och elektronik! Från den 1 januari 2018 har
Suzuki en trygghetsgaranti på hela 5 år för nylevererade motorcyklar från 124
kubik och uppåt (tidigare från 2003 så gäller 251 kubik och uppåt).
Reklamationsrätten omfattar motor, växellåda och elektronik som: digitala
instrument, styrenheter för tändning, bränsleinsprutning och laddningsregulator.
Reklamationsrätten omfattar inte förbrukningsdetaljer som t.ex: glödlampor,
batterier och strömbrytare. Förlängd reklamationsrätt gäller heller inte för MC
som används för tävlingsbruk eller tävlingsliknande förhållanden.

FINANSIERING
Funderar du på hur du ska finansiera din motorcykel?
Wasa Kredit, en del av länsförsäkringsgruppen, kan tillsammans med Suzuki
Motorcyklar erbjuda lån med säkerhet, en så kallad avbetalning. För tillbehören
kan du ansöka om ett lån utan säkerhet.
Lån med säkerhet – avbetalning
• Betala endast 20 % kontant eller byt in ett annat objekt och behåll mer av
ditt sparande.
• Ingen kostnad för att lösa lånet i förtid.
• Säkerheten i fordonet gör att man generellt kan erbjuda en lägre räntesats
än vid ett lån utan säkerhet (så kallat Blancolån).
Lån utan säkerhet(Blancolån)– delbetalning
• Låna till vad du vill.
• Betala ett mindre belopp varje månad istället för allt på en gång.
• Välj en återbetalningstid som passar dig med möjlighet till förtidslösen utan
extra kostnad.

PASSIONEN I MASKINEN
På KGK Motor arbetar vi passionerat med världsledande varumärken – de bästa
inom varje kategori. Vår innersta kärna är lokal – det mänskliga handslaget.
Vår verksamhet sker i symbios med våra partners. Därför är relationer alltid A
och O. Det är människorna hos oss, och deras passion för sitt jobb, som ser till
att lösningarna blir de bästa möjliga. Utan rätt inställning på logistikcentret, i
receptionen eller i specialistfunktionen fungerar det inte. Som grossist fungerar
KGK Motor som ett smörjmedel mellan tillverkare och återförsäljare. Vi gillar våra
partners, och känner passion för vårt jobb: att se till att rätt saker kommer till
rätt plats i rätt tid. Vi hjälper våra kunder att hjälpa sina kunder. I själ och hjärta
är vi fortfarande ett familjeföretag – med stark kultur och gemensam grundsyn
som älskar att lösa problem snabbt när de dyker upp.
Vi vill vara den bästa affärspartner du kan tänka dig – oavsett hur din resa ser ut.

