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JEDNODUCHO NAJLEPŠIE
Naša rodina ultimatívnych skútrov - vybavená pokročilými technológiami a  svižným športovým 

výkonom, definovaná moderným a  pohľadom priťahujúcim štýlom. Úplne nová Forza 750 je 
hlava rodiny, s dychberúcim vzhľadom a dojímavým výkonom svojho 745-kubíkového motora, 

motocyklovými brzdami a vysoko kvalitným odpružením. A s konektivitou Honda Smartphone 
Voice Control je aj bystrá. 

Nová Forza 350 má viac sily a  krútiaceho momentu, aby akcelerovala rýchlejšie, mala 
vyššiu maximálnu rýchlosť, aby bola univerzálnejšia a úspornejšia, a to vďaka novému 

motoru eSP+. Má štíhlu stavbu s lepšou aerodynamikou pre extra komfort vo vysokých 
rýchlostiach, so 40 mm pohybu elektrického plexištítu naviac. Plné LED osvetlenie 

vyžaruje prémiové a  rozoznateľné svetlo a  inovovaný prístrojový panel odteraz 
ponúka aj konektivitu Honda Smartphone Voice Control.

Veľmi populárna Forza 125 má agilitu v meste či mimo neho, a má inovovaný 
dizajn a rozšírený posun elektrického plexištítu, rovnako ako jej veľká sestra. 

Motor eSP+ jej dodáva najlepšiu ekceleráciu v triede, dojazd 480 kilometrov, 
jednoduché udržanie presunovej rýchlosti a  predvídavý, responzívny 

výkon v mestskej premávke či na dlhšie trasy. A trakčná kontrola Honda 
Selectable Torque Control (HSTC) pre sebavedomejšiu jazdu odteraz 

monitoruje a dodržiava priľnavosť zadnej pneumatiky.
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FAREBNÁ 5-PALCOVÁ PRÍSTROJOVKA
Intuitívne ovládanie systému a konektivita v pohybe. 

Všetko čo potrebujete vedieť máte priamo pred sebou, a  to vo 
vysokom kontraste. Môžete si vybrať z  troch vzhľadov displeja, 

s bielym alebo čiernym podkladom, ako sa vám to práve hodí. Uvidíte 
zvolený jazdný mód, všetky nastaviteľné parametre, výkon motora, 

motorovú brzdu, DCT, HSTC a ABS. Spodná lišta môže zobrazovať 
bežné údaje, ako denné počítadlo, spotrebu, či natočenie plynu 

alebo napätie v akumulátore.

Otáčkomer sa pre jasnú zreteľnosť zobrazuje v  zelenej farbe keď 
jazdíte úsporne, a vo vysokých otáčkach bliká na žlto. Samozrejme, 

jazdenie je čistý pôžitok, a pre ten je Forza 750 stvorená. Ak však 
máte povinnosti, nová konektivita Honda Smartphone Voice Control 

spojí váš mobil s prístrojovým panelom, aby ste mohli ľahko ovládať 
navigáciu, hovory, správy a  prehrávanie hudby. Všetko môžete 

ovládať jednoducho a  bezpečne hlasom alebo ovládačmi pri ľavej 
rukoväti.

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný iba s telefónmi Android™.

SILNÝ
HRÁČ
VYBAVENÝ SERIÓZNYM HARDVÉROM.

Kdekoľvek potrebujete byť, v meste alebo mimo neho, pracovne alebo 
pre radosť, Forza 750 kombinuje ostrosť a  pevnosť so skutočným 
GT komfortom a  praktickosťou, so športovou akceleráciou, brzdami 
a kvalitným odpružením ako z veľkého motocykla.

745-kubíkový, osemventilový paralelný dvojvalcový motor dodáva 43,1 kW 
výkonu a  masívnych 69 Nm krútiaceho momentu. Hladko preraďujúca 
šesťstupňová dvojspojková prevodovka DCT ponúka automatickú alebo 
manuálnu zmenu prevodu, s  charakterom zodpovedajúcim vybranému 
jazdnému módu. Dosiahnuteľná je spotreba 3,6 l/100 km, ako aj dojazd 
370 km na 13,2-litrovú nádrž. V ponuke je aj možnosť konverzie na 
výkon 35 kW.
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UPRAVTE SI JU
Zjednodušili sme vám úpravu modelu Forza 750 

na ideálneho partnera s balíkmi výbavy Travel, 
Urban a Style.

TRAVEL PACK
Pre dlhšie cesty ponúka Travel pack prídavný priestor pre 
batožinu - pravý 26-litrový a ľavý 33-litrový kufor, oba 

ovládané jedným kľúčom - a zvyšuje osobný komfort 
vďaka vyhrievaným rukovätiam a horným a dolným 
deflektorom.

URBAN PACK 
Pomocníkom pre rušné dni je urban pack, 
pozostávajúci zo zadného kufra Smart 

s vnútornou taškou, ktorý sa ovláda na 
diaľku rovnakým kľúčom ako celý skúter. 
Navyše, stredná taška ponúka ďalší 

a ľahko dostupný odkladací priestor.

STYLE PACK 
Je ďalším rozšírením dychberúceho 

vzhľadu modelu Forza 750. Style pack 
ponúka hliníkový kryt ručnej brzdy, 
bočné kryty z nehrdzavejúcej ocele, 

ktoré ochránia kapotáže pred 
škrabancami, a kryty podlahy 

z gumy a nehrdzavejúcej ocele 
s logom Forza.

NÁŠ ULTIMATÍVNY GT SKÚTER
Športové línie modelu Forza 750 a  veľkorysý, starostlivo navrhnutý 
plexištít, zabezpečujú výbornú ochranu pred vetrom pri diaľničných 
rýchlostiach. Jej moderný dizajn priťahuje pohľady kdekoľvek. Jej príjemný 
a  silný motor je nenahraditeľný, ako aj podvozok, ktorý zjednodušuje 
ovládanie, a  má aj výbornú aerodynamiku vo vysokých rýchlostiach. 
Je aj dostatočne kompaktná na to, aby sa ľahko dostala cez hustú mestskú 
premávku, a aby ste ju odparkovali bez starostí. 

Ani sedlo vás nesklame - je dostatočne pohodlné pre dvoch, s dostatkom miesta 
na jazdcove nohy. A  v  22-litrovom podsedlovom priestore je dostatok miesta na 
integrálnu prilbu, kým vstavaná USB-C zásuvka zabezpečí, že váš mobil bude vždy 
nabitý. Diaľkový ovládač Smart Key môžete mať stále vo vrecku, a aj tak budete môcť 
ovládať zapaľovanie, zamykanie, otváranie nádrže a sedla. Pre zvýraznenie prítomnosti 
na ceste a dobrú viditeľnosť je celé osvetlenie vysoko efektívne LED.

Forza 750 je výsledok. A je to náš ultimatívny GT skúter.
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LUXUS GT
Pracovne alebo pre radosť, Forza 

750 kombinuje ostrosť a pevnosť 
so skutočným GT komfortom. 

S dostatkom miesta na jazdcove nohy, 
ochranou pred vetrom a každodennou 

praktickosťou, s dychberúcou 
odozvou elektronického plynu 

a jemne preraďujúcou šesťstupňovou 
dvojspojkovou prevodovkou DCT.

KONEKTIVITA
Vybavili sme tento skúter prémiovými 

funkciami, ktoré vám pomôžu žiť 
váš život naplno. Vďaka neustálej 

konektivite Honda Smartphone 
Voice Control medzi vaším telefónom 

a jasným plnofarebným TFT 
prístrojovým panelom budete vždy 

v centre diania.  

DOSTATOK MIESTA
Štíhla a kompaktná kapotáž modelu 

Forza 750 ukrýva praktický 22-litrový 
podsedlový priestor. Viac než dosť 

pre integrálnu prilbu a pár vecí 
naviac, vrátane vstavanej zásuvky 

USB-C, vždy pripravenej nabíjať vašu 
elektroniku.

VIĎTE A BUĎTE VIDENÝ
Pre zvýraznenie prítomnosti na ceste 

a dobrú viditeľnosť je celé osvetlenie 
vysoko efektívne LED. Zároveň máte 

o starosť menej, pretože smerovky sa 
vypínajú automaticky.

VNÚTORNÁ SILA
Rúrkový oceľový rám disponuje 

veľkou tuhosťou, kým 41-mm obrátená 
kartridžová vidlica a ľahká hliníková 

kyvná vidlica s nastaviteľným tlmičom 
Pro-Link zabezpečujú mimoriadnu 

ovládateľnosť a precízne riadenie. 

BRZDNÁ SILA
Dva predné radiálne uchytené štvorpiestikové 

brzdové strmene zvierajú 315-mm kotúče, 
kým zadný dvojpiestikový strmeň 240-mm 

kotúč. Systém ABS prispôsobuje brzdnú 
silu vpredu aj vzadu, s ohľadom na zvolený 

jazdný mód, aby ste bezpečne zastavili za 
každých podmienok. Oplatí sa byť videný, 

preto funkcia Emergency Stop Signal (ESS) 
zapne zadné výstražné smerovky pri prudkom 

brzdení, aby varovala ostatných za vami.  

SOFISTIKOVANÉ TECHNOLÓGIE
Na výber máte zo štyroch jazdných módov, 
vrátane možnosti prispôsobenia, a plynulú 
šesťstupňovú dvojspojkovú prevodovku DCT. 
Trakčná kontrola Honda Selectable Torque 
Control (HSTC) zatiaľ pre vašu bezstarostnú 
jazdu neustále sleduje trakciu zadného kolesa.

ROZŠIRUJE VAŠU
KOMFORTNÚ ZÓNU
Ako elitný atlét, Forza 750 nie je len silná, 
je aj bystrá.

Elektronický plyn (Throttle by wire) kontroluje motor a dvojspojkovú 
prevodovku DCT. Štyri jazdné módy sa dajú vybrať cez 5-palcový 
TFT prístrojový panel - STANDARD, SPORT, RAIN a USER vyvažujú 
výkon motora, brzdenie motorom a  radenie prevodovky, aby 
zodpovedali podmienkam, v  ktorých jazdíte. Nastaviteľný je aj 
zásah ABS a  trakčnej kontroly (HSTC). Mód USER dovoľuje plnú 
personalizáciu motora a  prevodovky vo všetkých dostupných 
parametroch. Integrovaný systém Honda Smartphone Voice Control 
vám umožňuje ovládať navigáciu, hovory, správy a  hudbu, a  to 
jednoducho a  bezpečne hlasovými pokynmi alebo ovládačmi pri 
ľavej rukoväti.

* Systém Honda Smartphone Voice Control je kompatibilný 
iba s telefónmi Android™.
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350:  
ROVNOVÁHA 
SILY
FORZA 350 JE SILA SO SILOU.

Jej nový, kvapalinou chladený SOHC motor eSP+ 
produkuje výkon 21,6 kW, čo je o 12,4 % viac než 
u predchodcu, aby ste mali poruke lepšiu akcel-
eráciu, ktorá vás udrží pred hustou premávkou, 
a aj vyššiu maximálnu rýchlosť na diaľnici. Motor 
je zároveň čistejší, spĺňa normu EURO5, a  je 
vyladený na ukážkovú odozvu s  jemne pracu-
júcim variátorom V-Matic. S  extra výkonom je 
však nový motor aj úsporný: má dojazd 350 km.

TVAROVANÁ, 
ABY ZAPÔSOBILA

Nový, inovovaný vzhľad reflektujúci ostrejší výkon.

Forza 350 nastavuje latku vysoko - je to zrýchlená skulptúra 
aerodynamickej efektivity a štýlu. Jemné a moderné línie vytvárajú 

ten pravý zmysel pre športovosť. Inovovaná predná kapotáž 
a boky na seba úhľadne nadväzujú a upravujú obtekanie vzduchu 

tak, aby redukovali tlak na jazdcov chrbát vo vyšších rýchlostiach, 
kým vyšší elektrický plexištít ponúka ďalšiu ochranu pred vetrom 

jednoduchým stlačením tlačidla.
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OSTRÉ OSVETLENIE
Jasný predný LED svetlomet, koncové 

svetlo a smerovky sú integrálne 
zakomponované do kapotáže. 

Ale nie je to iba o štýle; zabezpečujú 
lepšiu viditeľnosť, ako aj zvýraznenie 

prítomnosti na ceste.

MIESTO NA ŽIVOT
Forza 350 má veľkorysé a  bezpečné odkladacie priestory, natoľko 
potrebné k mestskému životu. Ponúka USB-C zásuvku v odkladacom 
priestore na rukavice, aby ste si mohli dobiť elektroniku, a dostatok 
podsedlového priestoru pre dve integrálne prilby, takže ich so sebou 
nemusíte nosiť. Navyše, diaľkový ovládač Smart Key vám dodáva 
úplnú slobodu - jednoducho si ho dajte do vrecka a jazdite. 

VIAC SILY 
Forza 350 má viac sily a krútiaceho momentu, pre 
lepšiu akceleráciu a väčšiu maximálnu rýchlosť, aby 
bola pre vás ešte využiteľnejšia. Kvapalinou chladený 
motor eSP+ je vybavený aj trakčnou kontrolou Honda 
Selectable Torque Control (HSTC), aby udržiaval správnu 
priľnavosť zadného kolesa za každých podmienok.

PLYNULÁ AERODYNAMIKA
Štíhla stavba s úhľadným štýlom - 

a vylepšenou aerodynamikou - pre extra 
pohodlie vo vysokých rýchlostiach. Toto 

je jeden univerzánly skúter - prederie 
sa vzduchom v diaľničných rýchlostiach, 

a vďaka svojej kompaktnosti sa ľahko 
prešmykne aj zapchatými ulicami.

UPRAVTE SI OBTEKANIE 
VZDUCHU

Elektricky nastaviteľný (a novo tvarovaný) 
plexištít sa posúva jednoducho, s extra  

40 mm posunu, celkovo v rozmedzí 
180 mm. Výška môže byť upravená 

jednoducho stlačením tlačidla - nahor 
alebo nadol - na ovládači pri ľavej rukoväti, 

aby korešpondovala s večne sa meniacimi 
poveternostnými podmienkami, čím 

redukuje hluk a jazdcovu únavu.

PRÍSTROJOVKA SO ŠTÝLOM
Prístrojový panel kombinuje štýlový 

analógový tachometer a otáčkomer, 
plus číselné údaje a poskytuje 

jazdcovi všetky informácie na prvý 
pohľad, cez deň aj v noci. Odteraz si 

môžete spojiť váš mobil s prístrojovým 
panelom pomocou konektivity Honda 

Smartphone Voice Control.

KVALITNÁ JAZDA
Pevná 33-mm predná teleskopická 

vidlica zabezpečuje pružné ovládanie, 
či už na otvorenej ceste alebo v rušných 

mestských uliciach. Brzdový systém 
zahŕňa aj dvojkanálové ABS, pre istejšiu 

kontrolu na klzkých povrchoch.

* Systém Honda Smartphone Voice Control 
je kompatibilný iba s telefónmi Android™.
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MAJTE VIAC 
ZO ŽIVOTA
TECHNOLÓGIE, PRAKTICKOSŤ A INOVOVANÝ 
SOFISTIKOVANÝ ŠTÝL, VŠETKO V JEDNOM 
ŠPORTOVOM GT SKÚTRI.

Motor eSP+ v  modeli Forza 125 spĺňa normu EURO5 
a dodáva rýchlosť na počkanie, svižný výkon do mestskej 
premávky a veľký dojazd. Odteraz má aj trakčnú kontrolu 
Honda Selectable Torque Control (HSTC) na monitorovanie 
a  udržiavanie trakcie zadného kolesa. A  aby vám rušný 
deň ubehol čo najrýchlejšie, otváranie sedla a zapaľovanie 
ovládate diaľkovým kľúčom Smart Key - hoci aj zo svojho 
vrecka.  

ŠTÝLOVÁ PRAKTICKOSŤ
Buďte pripravený na všetko, čím vás mesto prekvapí.

Technológie a  inžinierstvo sa podpísali pod inovované 
a  dynamické tvary kapotáže - zavŕšené plným, prémiovým LED 

osvetlením - ktoré ponúkajú komfort a  kompaktnosť. Vyladili 
sme aj aerodynamiku vo vysokých rýchlostiach, aby sa znížil tlak 

na jazdcov chrbát, pričom elektrický plexištít má teraz o 40 mm 
väčší posun. Forza 125 má aj obrovské odkladacie priestory; do 

podsedlového priestoru sa vojdú dve integrálne prilby, a ak chcete, 
môžete si ho rozdeliť prepážkou, aby ste ochránili dôležité veci. 

Praktická USB-C zásuvka v prednom priestore nabije váš mobil. 
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PRÍSTROJOVKA SO ŠTÝLOM

Nový LCD prístrojový panel kombinuje 

štýlový analógový tachometer a poskytuje 

jazdcovi všetky informácie na prvý pohľad, 

cez deň aj v noci.

BEZPEČNEJŠIE BRZDENIE

Spomaľovanie a zastavovanie s 2-kanálovým 

ABS zvyšuje sebavedomie na horších 

cestách alebo za mokra. Brzdenie je precízne 

a stabilné vďaka prednému 259-mm kotúču 

a zadnému 240-mm kotúču.

BOHATÝ PRÍSTROJOVÝ PANEL 

Prístrojový panel zobrazuje všetky 

údaje jasne a prehľadne. Medzi dvoma 

symetrickými ciferníkmi otáčkomera 

a tachometra je displej, ktorý je možné 

prepínať medzi troma módmi ovládačom 

pri ľavej rukoväti.

HSTC

Ďalšou technológiou na zvýšenie jazdcovej 

istoty na mokrej ceste je trakčná kontrola 

Honda Selectable Torque Control (HSTC), 

ktorá na pozadí kontroluje priľnavosť 

zadného kolesa. A aby bol jazdec 

informovaný, kontrolka „T“ zabliká na 

prístrojovke vždy, keď HSTC aktívne 

redukuje pretáčanie zadného kolesa.

SILA A KONTROLA
Štvorventilový motor modelu Forza 125, kvapalinou chladený SOHC jednovalec eSP+ 
(enhanced Smart Power), dodáva výkon 11 kW a  krútiaci moment 12,5 Nm. Tieto čísla 
znamenajú najlepšiu akceleráciu vo svojej triede, ako aj ľahko dosiahnuteľnú rýchlosť 
90 km/h a maximálnu rýchlosť 108 km/h. Bez obetovania výkonu, eSP+ robí motor čistejší 
a  efektívnejší. Technológia  Idling Stop znižuje spotrebu paliva aj emisie tým, že vypne 
motor 3 sekundy po zastavení, a ticho ho opäť naštartuje pri pootočení plynom.

Robustný oceľový rám, 33-mm predná teleskopická vidlica a nastaviteľné zadné tlmiče 
dávaju modelu Forza 125 živú agilitu a  stabilitu na diaľniciach. Pneumatiky Michelin 
a systém ABS poskytujú ešte viac istoty, rovnako aj trakčná kontrola HSTC, ktorá dohliada 
na priľnavosť zadného kolesa bez ohľadu na jazdné podmienky.

VIAC POHODLIA
Odteraz je v prednom odkladacom priestore aj 
USB-C zásuvka, aby ste váš mobil mohli nabíjať 
počas jazdy. A aby ste mali maximálne pohodlie, 
vložte si diaľkový kľúč Smart Key do vrecka 
a nechajte ho tam. Dokážete tak naštartovať motor 
alebo odomknúť a zamknúť sedlo.

ZLEPŠENÁ OCHRANA 
PRED VETROM

Inovovaná, štíhlejšia predná kapotáž 
a boky sa účinne predierajú vzduchom, 

s aerodynamikou, ktorá redukuje tlak 
na jazdcov chrbát. Dlhšie cesty sú tak 

pohodlnejšie. S extra 40 mm posunu má 
elektrický plexištít rozmedzie nastavenia až 

180 mm pre ešte lepšiu ochranu pred vetrom 
a hlukom v hornej polohe, prípadne ponúka 

viac slobody v meste v dolnej polohe.
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ŠPECIFIKÁCIE

FORZA 750 FORZA 350 FORZA 125
MOTOR

Typ motoru
Kvapalinou chladený 4-taktný 8-ventilový SOHC, 
paralelný 2-valec

Kvapalinou chladený 4-taktný SOHC jednovalec Kvapalinou chladený, 4-taktný SOHC jednovalec

Zdvihový objem 745 cm3 329,6 cm3 124,9 cm3

Maximálny výkon 43,1 kW pri 6 750 otáčkach  (35 kW pri 6 000 otáčkach) 21,6 kW / 7 500 ot. za min 11,0 kW pri 8 750 otáčkach

Maximálny krútiaci moment 69 Nm pri 4 750 otáčkach 31,9 Nm / 5 250 ot. za min 12,2 Nm pri 6 500 otáčkach

Spotreba paliva / emisie 3,6 l/100 km / 85 g/km 3 l/100 km / 76,1 g/km 2,34 l/100 km

PODVOZOK, ROZMERY A HMOTNOSŤ
Dĺžka x šírka x výška (mm) 2 200 x 790 x 1 485 2 147 x 754 x 1 507 2 140 x 755 x 1 500

Výška sedla (mm) 790 780 780

Rázvor (mm) 1 580 1 510 1 505

Pohotovostná hmotnosť (kg) 235 185 161

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Brzdy (predné/zadná) 
Dva 310-mm kotúče s radiálne uchytenými 
4-piestikovými strmeňmi / jeden 240-mm kotúč s 
2-piestikovým strmeňom (2-kanálové ABS)

256-mm kotúč / 240-mm kotúč 
(2-kanálové ABS)

256-mm kotúč / 240-mm kotúč 
(2-kanálové ABS)

Pneumatiky (predná/zadná) 120/70 R17/ 160/60 R15 120/70 R15 / 140/70 R14 120/70 R15 / 140/70 R14

Odpruženie predné 41-mm, obrátená 33-mm, teleskopická 33-mm, teleskopická

Odpruženie zadné tlmič Monoshock damper, kyvná vidlica Pro-Link dva tlmiče dva tlmiče

Mat Cynos Grey Metallic Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black Lucent Silver Metallic

Mat Carnelian Red Metallic

Graphite Black Mat Beta Silver Metallic Mat Cynos Grey Metallic Pearl Nightstar Black

Mat Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red Pearl Cool White Pearl Falcon Grey

Mat Pearl Pacific Blue

VIAC INFORMÁCIÍ O ORIGINÁLNOM 
PRÍSLUŠENSTVE NÁJDETE NA NAŠICH 
INTERNETOVÝCH STRÁNKACH ALEBO 
V APLIKÁCII HONDA MOTORCYCLES EUROPE.
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Podrobnosti v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt dodávaný alebo ponúkaný na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť špecifikácie 
vrátane farieb, a to vhodným spôsobom bez predchádzajúceho upozornenia. Vynakladajú však všetko úsilie na to, aby zabezpečili presnosť podrobností uvedených 
v tejto brožúre. Podrobnosti o aktuálnych špecifikáciách všetkých uvádzaných produktov získate od svojho predajcu. Táto publikácia za žiadnych okolností 
nepredstavuje priamu ponuku spoločnosti pre akoľvek fyzickú osobu. Celý predaj realizuje distribútor alebo predajca na základe štandardných obchodných 
podmienok poskytovaných distribútorom alebo predajcom, do ktorých je možné na požiadanie nahliadnuť. Aj keď vynakladáme úsilie na zabezpečenie presnosti 
špecifikácie, brožúry sa pripravujú a tlačia niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu vždy aktuálne odrážať zmeny v špecifikácii alebo v niektorých 
ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej vlastnosti. Zákazníkom sa vždy odporúča prediskutovať konkrétne podrobnosti s predajcom, najmä ak výber 
závisí od jednej z inzerovaných funkcií. Informácie a špecifikácie vám poskytne miestny predajca. Upozorňujeme, že poskytnuté hodnoty spotreby paliva sú 
výsledkami získanými spoločnosťou Honda za štandardizovaných testovacích podmienok predpísaných WMTC. Testy sa vykonávajú na vozovke s použitím 
štandardnej verzie vozidla iba s jedným jazdcom a bez dodatočnej voliteľnej výbavy. Skutočná spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od vašej jazdy, údržby 
vozidla, počasia, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, montáže príslušenstva, nákladu, hmotnosti jazdca a spolujazdca ako aj ďalších faktorov. V prípade kúpy 
alebo akéhokoľvek iného druhu transakcie, peňažnej alebo nepeňažnej, zákazník súhlasí, že tak urobil slobodne, na základe svojho vlastného slobodného 

úsudku, a nie úsudku kohokoľvek iného.

JAZDITE ŠTÝLOVO. Pozorne si preštudujte návod na použitie. Spoznajte svoj stroj a jeho schopnosti. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte pohyby ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Brzdite s dostatočným predstihom. Vždy používajte prilbu a kvalitnú výbavu, jazdite zodpovedne a NIKDY nejazdite pod vplyvom 

alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú známkami skúseného a dobrého jazdca.

Prosím, nehádž ma do koša. Posuň ma známemu alebo ma zrecykluj.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka 

Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, e-mail: motoinfo@honda.sk
www.honda.sk/motorcycles


