
2020 HONDA
DREAM KOLEKCIA



V našej širokej kolekcii podľa vášho vkusu si 
vždy niečo vyberiete bez ohľadu na váš model 

Hondy alebo životný štýl. Či už ich budete 
nosiť na akciách alebo počas svojho voľného 
času, zo značky Honda môžete urobiť súčasť 

svojho života, na ceste alebo mimo nej.

Honda Dream kolekcia je od oblečenia 
až po doplnky vyrobená podľa rovnakých 

štandardov dizajnu a kvality, podľa ktorých 
vyrábame naše autá, motocykle alebo ostatné 

produkty. Doprajte si zážitky so značkou, 
ktorej dôverujete, s Honda Dream kolekciou.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny 
predajca značky Honda.

2020 HONDA
DREAM KOLEKCIA





Pánske polo 
tričko

Toto sivé tričko s golierom je ideálne na 
každodenné nosenie. Má kontrastné červené 
gombíky na golieri a sieťovinový vzor na bokoch, 
na hrudi je logo Honda. 

Vyrobené z 50 % polyesteru a 50 % piké bavlny.

Čierne tričko

Toto čierne polyesterové tričko je pri nosení 
maximálne ľahké. Kontrastná červená sieťovinová 
štruktúra po stranách skutočne zdôrazní postavu. 

Na hrudi a rukáve má červené logo Honda.

Vyrobené zo 100% polyesteru.
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Mikina s kapucňou

V čiernej mikine na zips a s kapucňou sa bude vždy cítiť pohodlne 
a každý uvidí, ktorej značke patrí vaše srdce. Kapucňa je sivej 
farby, má kontrastujúce červené šnúrky a biele logo vpredu. 
Predné vrecká zvýrazňuje biela sieťovinová štruktúra.

Vyrobená z 50 % polyesteru a 50 % bavlny.
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Softshellová bunda

Čierna softshellová bunda s kontrastnými 
červenými pásmi a červenou sieťovinou na boku je 
ideálna, keď sa vonku trocha ochladí. Má vrecko 
na hrudi vpredu a červené logo Honda na pleci.

Vyrobené zo 100 % polyesteru.

Košeľa

Dajte si ju na seba a ste pripravení vyraziť za svojimi 
plánovanými povinnosťami. Táto štýlová biela 

košeľa s červeným nápisom Honda nad predným 
vreckom a v hornej časti chrbta je ideálnym 

doplnkom vášho profesionálneho outfitu. Môžete 
ju kombinovať s akýmkoľvek oblečením vo svojom 

šatníku a vždy budete vyzerať skvelo.

Vyrobené zo 65% polyesteru a 35% bavlny.
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Svetlosivé tričko

Ak potrebujete tričko, ktoré môžete nosiť pri 
akejkoľvek príležitosti, je pre vás toto sivé tričko 
s bielym logom Honda a čiernou štvorčekovou 
zástavou vpredu tá správna voľba. V spodnej časti 
má nápis „Honda“.

Vyrobené zo 100 % bavlny.

Biele tričko

Na tomto tričku je v zvislom smere profil 
pneumatiky a vpredu má kontrastujúce 
červené logo Honda. Aj v spodnej časti 

má nápis „Honda“. Je ideálnym doplnkom 
vášho bežného letného outfitu.

Vyrobené zo 100 % bavlny.
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Čiapka s rovným 
šiltom

Vyniknite vďaka tejto modernej čiapke s rovným 
šiltom. Dodáva sa v čiernej farbe s tmavosivým 
logom Honda vpredu. Skvelo a rafinovane doplní 
váš elegantný vzhľad.

Je vyrobená zo 100 % bavlny, s plastovým 
zatváraním a gumeným odznakom.
Musíte objednať 2 kusy.

Čiapka

Klasická červená a čierna čiapka je 
perfektný spôsob, ako doplniť váš štýl 

počas chladných zimných dní. 

Vyrobené zo 100% akrylu.
Musíte objednať 2 kusy.
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Baseball čiapka

Táto klasická čiapka so šiltom predstavuje pohodlný a módny kúsok pre 
všetkých našich fanúšikov. Dodáva sa v čiernej farbe s červeným okrajom 
na šilte a kontrastujúcou značkou Honda naboku. Vzhľad čiapky dopĺňa 
tmavosivé logo Honda vpredu. 
 
Je vyrobená zo 100 % bavlny, s kovovou prackou a gumeným odznakom.
Musíte objednať 2 kusy.
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Fľaša na vodu

Túto praktickú fľašu na lúhovanie ovocia si  ľahko 
vezmete so sebou. Jej súčasťou je zabudovaná 
slamka, ktorú počas prenášania môžete zložiť, 
aby ste zabránili rozliatiu. V uzávere fľaše je 
zároveň rukoväť, vložka na lúhovanie je v spodnej 
časti, aby ste z nej mohli piť do poslednej kvapky. 
Fľaša je červená a priehľadná, logo Honda je 
naboku. Neobsahuje BPA.

Vyrobená z kopolyesteru Eastman Tritan.

Dáždnik

Nedajte sa zmiasť, toto nie je obyčajný 
dáždnik. Po zložení je malý a ľahký ako 

23‘‘ verzia. Po otvorení a automaticky 
rozloží na veľký 27‘‘ formát. Je vhodný 

pre dve osoby a odolný voči vetru.

Vyrobené zo 100% polyesteru.
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Športová taška

Táto jedinečná športová taška sa skladá z hlavnej priehradky a šikmého vrecka 
vpredu. Má aj odnímateľný popruh na plece na jednoduché nosenie. Rozmery 
(Š x D x V): 47,5 x 29 x 23

Vyrobená zo 100 % polyesterového plátna.
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Slnečné okuliare

Slnko žiari, tak sa nezabudnite chrániť. Používajte 
tieto slnečné okuliare s logom Honda na bokoch 
vždy, keď idete von. Modré reflexné šošovky 
dodávajú okuliarom moderný vzhľad.

Ochrana UV 400 SP1, ISO12312

Bezdrôtová 
nabíjačka a 

powerbanka

Táto bezdrôtová nabíjačka zabezpečuj mimoriadne 
jednoduché nabíjanie vašich zariadení. Ak chcete 

zariadenie nabiť, už k nemu nemusíte pripájať veľa 
rôznych šnúr a káblov. Stačí, keď smartfón položíte 

na bezdrôtovú podložku a spustí sa nabíjanie. Na 
nabíjačke je ukazovateľ kapacity nabitia. 

Vyrobené z vysoko kvalitného hliníka. Kapacita 
4000 mAh, výstupný port 5 V/2,1 A, vstupný port 5 

V/1,5 A. Bezdrôtový nabíjací výkon 5 W.

Bezdrôtové nabíjanie nepodporujú všetky 
smartfóny. Nabíjačka podporuje nabíjanie cez 

pripojený kábel.
11



Nástroj 4 v 1

Tento multifunkčný nástroj je ideálnou pomôckou 
v aute. Obsahuje LED svetlo, bezpečnostné 
kladivko, rezačku pásov a magnet. Svetlo možno 
v núdzovej situácii zmeniť na výstražné červené 
svetlo. Vďaka zabudovanému magnetu je možné 
jednoducho pripevniť tento nástroj vo vozidle 
alebo na iný magnetický povrch, aby ste si 
posvietili, kde treba.

Vyrobené z vysoko kvalitného hliníka.

Odznaky

Niklové odlievané logo Honda vám dodá oficiálny 
vzhľad. Má bezpečnostný uzáver a môžete ho 

nosiť na akomkoľvek textilnom materiáli.

Nabíjací kábel

Tento zaťahovací nabíjací kábel 3 v 1 vám 
umožňuje pripojiť a nabíjať viaceré zariadenia cez 
jednu USB zásuvku. Tento produkt je vybavený 
USB pripojením, prípojkou lightning, mikro USB 
pripojením a USB C konektorom. Je označený 
logom Honda a možno ho použiť ako stojan na 
telefón.
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Plyšová ovečka

Ideálny darček pre najmladších nadšencov značky 
Honda.  Táto mäkká ovečka s čiernou šatkou s 
označením Honda poteší každého. 

Vyrobená z polyesteru a náplne z PET guľôčok vo 
vreckách z hodvábneho papiera.

Podbradník

Vaše dieťa sa s ním stane fanúšikom Hondy. Tento 
tkaný podbradník so zapínaním na suchý zips 

udrží vaše dieťa v bezpečí a čistote po celý čas.
Rozmery: 20 x 32 cm

Vyrobený z polyesterového velúru a 
bavlneného froté. Musíte objednať 3 kusy.
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Cumlík

Červeno-biele ortodontické priehľadné cumlíky 
s logom Honda. Veľkosť 2 (6-18 mesiacov). Každé 
balenie obsahuje dva cumlíky.

Vyrobený zo silikónu bez obsahu BPA a v súlade 
s normou EN1400. Balené po štyroch (balené v 
dvoch blistroch po dva kusy).

Opakovane 
použiteľné rúško

Chráňte sa štýlovo. Vďaka čiernemu 
opakovane použiteľnému rúšku s červenou 

značkou Honda môžete chrániť seba i 
ostatných a zároveň podporiť našu značku.

Vyrobené zo 100 % bavlny 
s pohodlnými gumičkami.
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Dotykové pero 
na kľúčenke

Použite toto dotykové pero, aby ste sa nemuseli 
dotýkať obrazoviek a tlačidiel prstami. Špeciálnu 
špičku môžete použiť na ovládanie elektronických 
zariadení, ako sú smartfóny, ale aj na zadanie 
svojho PIN kódu pri platení v obchode. Už si 
nemusíte robiť starosti s umývaním rúk, keď sa 
dotýkate povrchov. Pero môžete používať aj ako 
bežné guľôčkové pero s modrou tuhou.

Plniace pero

Urobte dojem vďaka tomuto plniacemu peru 
Waterman špičkovej kvality. Toto plniace pero má 

povrch z nehrdzavejúcej ocele s logom Honda. 
Je zabalené v luxusnej darčekovej krabičke a 

dodáva sa s atramentovou náplňou.

15



Šnúrka

Tmavosivá závesná šnúrka s logami s hodvábnou 
potlačou má pracku v oblasti pri kľúčoch. Kovový 
háčik umožňuje kľúče veľmi jednoducho pridať 
alebo odobrať. Balené po desať kusov.

Vyrobené zo 100% polyesteru.

Bluetooth 
reproduktor

Vychutnajte si obľúbené melódie s týmto 
kompaktným, no výkonným 3 W Bluetooth 

reproduktorom s logom Honda. Vydrží hrať až 4 
hodiny na jedno nabitie a jeho pracovný rádius 

je 10 metrov, čím tento reproduktor nepochybne 
zapôsobí na každého. Jeho súčasťou je 

ambientné modré osvetlenie v spodnej časti a 
má aj funkciu zdvíhania prichádzajúcich hovorov 

systémom hands-free.

Špecifikácie: hliníkový dizajn so zabudovanou 
300mAh lítiovou batériou.
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Hrnček

Túto súpravu tvoria dva hrnčeky v škatuľke. Na 
bielom hrnčeku je sivý vzor pneumatiky a červené 
logo, na čiernej verzii je sivý vzor štvorčekovanej 
zástavky a červené logo Honda. 

Vyrobené z keramiky.

Šálky na 
espresso

Doprajte si dávku espressa v týchto štýlových 
šálkach. Biele šálky zdobí sivý vzor pneumatiky a 

červené logo Honda. Ku každej šálke je biely tanierik.

Vyrobené z keramiky.
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STRANA  POLOŽKA ČÍSLO DIELU STRANA  POLOŽKA ČÍSLO DIELU

Položky a čísla dielov

03 Pánske polo tričko 3XL 08MLW-20G-P3X
03 Pánske polo tričko 2XL 08MLW-20G-P2X
03 Pánske polo tričko XL 08MLW-20G-PXL
03 Pánske polo tričko L 08MLW-20G-PL
03 Pánske polo tričko M 08MLW-20G-PM
03 Pánske polo tričko S 08MLW-20G-PS
03 Čierne tričko 3XL 08MLW-20G-TB3X
03 Čierne tričko 2XL 08MLW-20G-TB2X
03 Čierne tričko XL 08MLW-20G-TBXL
03 Čierne tričko L 08MLW-20G-TBL
03 Čierne tričko M 08MLW-20G-TBM
03 Čierne tričko S 08MLW-20G-TBS
04 Pánska mikina s kapucňou 3XL 08MLW-20G-H3X
04 Pánska mikina s kapucňou 2XL 08MLW-20G-H2X
04 Pánska mikina s kapucňou XL 08MLW-20G-HXL
04 Pánska mikina s kapucňou L 08MLW-20G-HL
04 Pánska mikina s kapucňou M 08MLW-20G-HM
04 Pánska mikina s kapucňou S 08MLW-20G-HS
05 Pánska softshellová bunda 3XL 08MLW-20G-SS3X
05 Pánska softshellová bunda 2XL 08MLW-20G-SS2X
05 Pánska softshellová bunda XL 08MLW-20G-SSXL
05 Pánska softshellová bunda L 08MLW-20G-SSL
05 Pánska softshellová bunda M 08MLW-20G-SSM
05 Pánska softshellová bunda S 08MLW-20G-SSS
05 Pánska košeľa 3XL 08MLW-20G-S3X
05 Pánska košeľa 2XL 08MLW-20G-S2X
05 Pánska košeľa XL 08MLW-20G-SXL
05 Pánska košeľa L 08MLW-20G-SL
05 Pánska košeľa M 08MLW-20G-SM
05 Pánska košeľa S 08MLW-20G-SS
06 Sivé tričko 3XL 08MLW-20G-TDG3X
06 Sivé tričko 2XL 08MLW-20G-TDG2X
06 Sivé tričko XL 08MLW-20G-TDGXL
06 Sivé tričko L 08MLW-20G-TDGL
06 Sivé tričko M 08MLW-20G-TDGM
06 Sivé tričko S 08MLW-20G-TDGS

06 Biele tričko 3XL 08MLW-20G-TLG3X
06 Biele tričko 2XL 08MLW-20G-TLG2X
06 Biele tričko XL 08MLW-20G-TLGXL
06 Biele tričko L 08MLW-20G-TLGL
06 Biele tričko M 08MLW-20G-TLGM
06 Biele tričko S 08MLW-20G-TLGS
07 Čiapka s rovným šiltom 08MLW-20G-FCAP
 Minimálne objednávacie množstvo = 2 ks

07 Čiapka 08MLW-20G-HAT
 Minimálne objednávacie množstvo = 2 ks

08 Baseballová čiapka 08MLW-20G-BCAP
 Minimálne objednávacie množstvo = 2 ks

09 Fľaša na vodu (1 = 2 ks) 08MLW-20G-BTL
09 Dáždnik 08MLW-20G-UMB
10 Športová taška 08MLW-20G-DUF
11 Slnečné okuliare (1 = 4 ks) 08MLW-20G-SUN
11 Nástroj 4 v 1 08MLW-20G-4IN1
12 Bezdrôtová nabíjačka/
 powerbanka 08MLW-20G-PWB
12 Odznaky (1 = 10 ks) 08MLW-20G-PIN
12 Nabíjací kábel 08MLW-20G-CCA
13 Plyšová ovečka 08MLW-20G-SHP
13 Podbradník 08MLW-20G-BIB
 Minimálne objednávacie množstvo = 3 ks

14 Cumlík (1 = 4 ks) 08MLW-18G-SIL
14 Opakovane použiteľné rúško 08MLW-20S-MASK
 (1 = 10 ks)

15 Dotykové pero na kľúčenke  08MLW-20S-TKPEN
 (1 = 10 ks)

15 Plniace pero 08MLW-18G-FPEN
16 Šnúrka (1 = 10 ks) 08MLW-20G-LANY
16 Bluetooth reproduktor 08MLW-18G-SPK
17 Hrnček (1 = 2 ks) 08MLW-20G-MUG
17 Šálka na espresso (1 = 2 ks) 08MLW-20G-ESP

Čísla dielov, obsah a dizajn sa môžu meniť. Pre čo najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.



Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné 
zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. 

Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie.
Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto 
nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame 

prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

www.honda.sk

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. 
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.


