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DODAJTE VAŠEJ HONDE 
SKUTOČNÚ OSOBITOSŤ
Čo môže byť lepšie ako originálne príslušenstvo Honda, aby ste vašu 

Hondu pretvorili na skutočne osobný stroj? Či už vám ide o extra 

priestor na batožinu, lepší pocit komfortu, robustnejšiu ochranu, 

väčší výkon alebo jednoducho atraktívnejší vzhľad skútra, v ponuke 

máme všetko. Naše príslušenstvo, ktoré je skonštruované s rovnakým 

dôrazom na detaily ako vaša Honda vrátane 2-ročnej záruky, sa 

k vášmu motocyklu dokonale hodí a  zvýši jeho hodnotu. Bližšie 

informácie vám poskytne váš miestny predajca Honda. Poradí vám, 

ako si dokonale prispôsobiť svoj skúter Honda.
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PRÍSLUŠENSTVO
FORZA 750

MUSÍTE MAŤ

STREDOVÁ TAŠKA
08L79-MKT-D00

Táto čierna 9-litrová stredová taška 
dokonale zapadne do priestoru medzi 
kolená jazdca a  je ideálna na prená-
šanie každodenných nevyhnutností. 
Praktický otvor v prednej časti na 
káble k smartfónu. Obsahuje kryt pred 
dažďom. 
Maximálna nosnosť: 2 kg
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SÚPRAVA S VRCHNÝM KUFROM 
SMART

08ESY-MKV-STBA, B, C alebo D

Systém SMART s 50-litrovým vrchným kuf-
rom ponúka možnosť otvoriť veko po dete-

kovaní kľúča. Umožňuje uložiť dve prilby. 
Zabudovanú vložku zámku možno použiť na 

zamknutie vrchného kufra aj po odobratí 
z nosiča. S opierkou chrbta, zadným nosi-

čom a panelom v zladenej farbe.
Dostupné sú štyri farby: červená 

(STBA), čierna (STBB), strieborná 
(STBC) a modrá (STBD).
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ZADNÝ NOSIČ
08L74-MKT-D00ZC

Zadný nosič s rukoväťami na zlepšenie pohodlia spo-
lucestujúceho a  jednoduchú manipuláciu so skútrom. 
Vhodný pre všetky veľkosti vrchných kufrov.
Maximálna nosnosť: 10 kg

35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR SO 
SYSTÉMOM NA JEDEN KĽÚČ
08ESY-MKT-TB35OK

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Dodávaný systém 
jedného kľúča Honda umožňuje použiť spínací kľúč na 
zamknutie kufra. 
Maximálna nosnosť: 6 kg 
Zadný nosič sa predáva samostatne.

VNÚTORNÁ TAŠKA BOČNÝCH 
KUFROV
08L78-MKT-D00

Súprava 2 vnútorných tašiek v tvare nového dizajnu boč-
ných kufrov. Vnútorné tašky v čiernej farbe s diskrétnym 
označením Honda sa dodávajú s popruhom na plece na 
jednoduché prenášanie.

VODOODOLNÁ TAŠKA
08L81-MKS-E00

Túto veľkú vodoodolnú tašku vyrobenú z pevnej tkaniny 
si v prípade potreby môžete pripevniť na skúter a dodáva 
sa s dvomi popruhmi na plece, rukoväťou na prenášanie 
a reflexnými prvkami.

SÚPRAVA BOČNÝCH KUFROV S 
DRŽIAKOM
08ESY-MKV-PNA

Súprava 2 bočných kufrov s kapacitou 26 l na pravej stra-
ne a 33 l na ľavej strane. Systém jedného kľúča umožňuje 
otvárať a  zatvárať bočné kufre pomocou kľúča skútra. 
Dodávaná s držiakom.
Zadný nosič a dizajnové panely v zladenej farbe sa pre-
dávajú samostatne.

BATOŽINA

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE VRCHNÝ 
KUFOR (25 L)
08L77-MKT-D00

Vnútorná taška pre vrchný kufor ponúka 25-litrový 
priestor na odkladanie. Popruh umožňuje jednoduché 
prenášanie. Je ozdobená logom Honda.
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POHODLIE

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE
08T71-MKT-D00

Na displeji TFT je  zobrazených 5 úrovní teploty týchto 
tenkých vyhrievaných rukovätí. Po vypnutí zapaľovania 
je  posledná poloha uložená do pamäte. Integrovaný 
obvod na ochranu batérie proti vybitiu.

DOLNÝ DEFLEKTOR
08R71-MKV-D00

Súprava dolných deflektorov s logom FORZA zlepšuje 
pohodlie redukovaním prúdenia vzduchu okolo kolien 
jazdca.

HORNÝ DEFLEKTOR
08R72-MKV-D00

Súprava horných deflektorov s logom FORZA zlepšuje 
pohodlie redukovaním prúdenia vzduchu okolo pásu 
jazdca.
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DIZAJN

PODLAHOVÉ PANELY
08P70-MKV-D00

Súprava ľavých a  pravých podlahových panelov 
z  nehrdzavejúcej ocele s logom FORZA a  pro-
tišmykovými podložkami, ktoré dodajú elegant-
ný vzhľad vášmu skútru.

KRYT PÁČKY PARKOVACEJ BRZDY
08F72-MKT-D00

Vďaka tejto hliníkovej páčke parkovacej brzdy v eloxova-
nej čiernej úprave a logu Honda bude váš skúter vyčnie-
vať z radu.

SÚPRAVA DIZAJNOVÝCH PANELOV
08L81-MKT-D00ZE, F, G alebo H

Dodajte bočným kufrom špičkový dojem pomocou tejto 
súpravy dizajnových panelov.
Dostupné sú štyri farby:
• červená (D00ZE)
• čierna (D00ZF)
• strieborná (D00ZG)
• modrá (D00ZH)

PÁČKA PARKOVACEJ BRZDY
08F70-MKT-D00

Táto páčka parkovacej brzdy v rovnakej eloxovanej čier-
nej úprave ako kryt dotvára výsledný dojem kokpitu váš-
ho skútra FORZA 750.

BOČNÉ KRYTY
08F71-MKV-D00

Kryty z  nehrdzavejúcej ocele chránia súčasti motocykla 
pred poškodením nárazmi a zlepšujú pocit kvality z vášho 
motocykla.
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COMMUTER TRAVEL STYLE
OBSAH Pozrite si čísla dielov nižšie 08HME-MKV-STY

50-litrový vrchný kufor s inteligentným otvá-
raním veka •
Dizajnový panel pre vrchný kufor •
Opierka na vrchný kufor •
Vnútorná taška (25 l) •
Stredová taška •
Zadný nosič •
Súprava bočných kufrov so systémami kľúča •
Dizajnové panely pre bočné kufre •
Držiak bočných kufrov •
Vyhrievané rukoväte •
Horné deflektory •
Dolné deflektory •
Páčka parkovacej brzdy •
Kryt páčky parkovacej brzdy •
Bočné kryty •
Podlahové panely •
FARBY

Červená Candy Chromosphere Red 08HME-MKV-COMZA 08HME-MKV-TRZA –

Čierna Graphite Black 08HME-MKV-COMZE 08HME-MKV-TRZB –

Strieborná Matte Beta Silver Metallic 08HME-MKV-COMZF 08HME-MKV-TRZC –

Modrá Matte Jeans Blue Metallic 08HME-MKV-COMZG 08HME-MKV-TRZD –

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA
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Na fotografii je 21YM.12



PRÍSLUŠENSTVO
FORZA 350

MUSÍTE MAŤ

SÚPRAVA SO 45-LITROVÝM 
VRCHNÝM KUFROM SMART
08ESY-K40-TP22ZA, B, H, J alebo L

Súprava so 45-litrovým vrchným kufrom 
Smart na kľúč a  všetkými komponentmi 
potrebnými na jej montáž: Elektronické 
otváranie veka, opierka chrbta, dizajnový 
panel a zadný nosič. 
Tento vrchný kufor umožňuje pohodlné ulo-
ženie 2 prilieb. 
Maximálna nosnosť: 10 kg 
Dostupných je päť farieb: 
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZA)
• Sivá Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Modrá Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Sivá Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Biela Pearl Cool White (ZL)

AKTUALIZOVANÉ
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35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L70-K40-F30ZA, E, J, K alebo L

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu s komfort-
nou podložkou a  systémom kľúča. Maximálna 

nosnosť: 10 kg Zadný nosič sa predáva 
samostatne.

Dostupných je päť farieb: 
• Sivá Mat Cynos Gray Metallic (ZA)

• Červená Mat Carlelian Red Metallic (ZE)
• Modrá Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)
• Sivá Pearls Falcon Gray (ZK)

• Biela Pearl Cool White (ZL)

Na fotografii je 21YM.14



PRUHY NA KOLESÁ
08F76-K40-F01ZM, N alebo P

Prispôsobte si kolesá svojho skútra pomocou tejto súpra-
vy prúžkov s jednoduchým použitím.
Dostupné sú tri farby:
• Zlatá (ZM)
• Červená Candy Graceful (ZN)
• Modrá Sahara Blue Metallic (ZP)

ZADNÝ NOSIČ
08L73-K1B-D00ZD

Hliníkový zadný nosič s rukoväťami na zlepšenie pohodlia 
spolucestujúceho a jednoduchú manipuláciu so skútrom.
Vhodný pre všetky veľkosti vrchných kufrov (nie je kom-
patibilný s verziami SMART).

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESY-K40-HG19

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti so zabudova-
ným ovládacím spínačom pre maximalizáciu pohodlia. 
Meniteľné tri stupne intenzity vyhrievania s integrovaným 
okruhom na ochranu batérie pred vybitím.
Súprava obsahuje vyhrievané rukoväti, montážnu súpra-
vu a vysokoteplotné lepidlo Honda.

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR
08L09-MGS-D30

Čierna nylonová taška s vyšívaným strieborným okrídle-
ným logom Honda na vrchnej časti a s červenými zipsa-
mi. Rozšíriteľná z 15 na 25 l. Dodáva sa s nastaviteľným 
popruhom na plece a rúčkami na prenášanie.

PRÍSLUŠENSTVO

VONKAJŠIA PLACHTA NA 
MOTOCYKEL XL
08P34-BC3-801

Chráni lak pred UV žiarením. Vyrobená z  priedušného 
a vodoodolného materiálu, vďaka čomu skúter schne aj 
po prikrytí. Dva otvory na U-zámok v blízkosti predného 
kolesa.

U-ZÁMOK 120/340
08M53-KAZ-800

Vysoko bezpečný zámok v tvare U vyrobený z  tvrde-
nej špeciálnej ocele. Kotúčový zámok proti prevŕtaniu 
a vybratiu.
Rozmery tohto zámku sú 120 – 340. Možnosť jednodu-
chého prenášania v priehradke pod sedadlom.
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Na fotografii je 21YM.16



PRÍSLUŠENSTVO
FORZA 125

MUSÍTE MAŤ

SÚPRAVA SO 45-LITROVÝM 
VRCHNÝM KUFROM SMART
08ESY-K40-TP22ZA, G, H, J alebo M

Súprava so 45-litrovým vrchným kufrom 
Smart na kľúč a  všetkými komponentmi 
potrebnými na jej montáž: Elektronické 
otváranie veka, opierka chrbta, dizajnový 
panel a zadný nosič. 
Tento vrchný kufor umožňuje pohodlné ulo-
ženie 2 prilieb. 
Maximálna nosnosť: 10 kg 
Dostupných je päť farieb: 
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZA) 
• Čierna Pearl Nightstar Black (ZG)
• Modrá Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Sivá Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Sivá Mat Cynos Gray (ZM)

AKTUALIZOVANÉ
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35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L70-K40-F30ZA, E, H, J alebo K 

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu s komfort-
nou podložkou a  systémom kľúča. Maximálna 

nosnosť: 10 kg Zadný nosič sa predáva 
samostatne. 

Dostupných je päť farieb: 
• Sivá Mat Cynos Gray Metallic (ZA) 

• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZE) 
• Čierna Pearl Nightstar Black (ZH) 
• Modrá Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)

• Sivá Pearls Falcon Gray (ZK)

Na fotografii je 21YM.18



PRUHY NA KOLESÁ
08F76-K40-F01ZM, N alebo P

Prispôsobte si kolesá svojho skútra pomocou tejto súpra-
vy prúžkov s jednoduchým použitím.
Dostupné sú tri farby:
• Zlatá (ZM)
• Červená Candy Graceful Red (ZN)
• Modrá Sahara Blue Metallic (ZP)

VONKAJŠIA PLACHTA NA MOTOCYKEL
08P34-BC3-801

Chráni lak pred UV žiarením. Vyrobená z  priedušného 
a vodoodolného materiálu, vďaka čomu motocykel schne 
aj po prikrytí. Lanko na priviazanie, aby sa predišlo trepo-
taniu vo vetre. Dva otvory na U-zámok v blízkosti pred-
ného kolesa.

U-ZÁMOK 120-340
08M53-KAZ-800

U-zámok s rúrkovým mechanizmom odolný proti manipu-
lácii, ktorý sa zmestí pod sedadlo.

PRÍSLUŠENSTVO

ZADNÝ NOSIČ
08L73-K1B-D00ZC

Hliníkový zadný nosič s rukoväťami na zlepšenie pohodlia 
spolucestujúceho a jednoduchú manipuláciu so skútrom. 
Vhodný pre všetky veľkosti vrchných kufrov (nie je kom-
patibilný s verziami SMART).

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESY-K40-HG19

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti so zabudova-
ným ovládacím spínačom pre maximalizáciu pohodlia. 
Meniteľné tri stupne intenzity vyhrievania s integrovaným 
okruhom na ochranu batérie pred vybitím.
Súprava obsahuje vyhrievané rukoväti, montážnu súpra-
vu a vysokoteplotné lepidlo Honda.

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR
08L09-MGS-D30

Čierna nylonová taška s vyšívaným strieborným okrídle-
ným logom Honda na vrchnej časti a s červenými zipsa-
mi. Rozšíriteľná z 15 na 25 l. Dodáva sa s nastaviteľným 
popruhom na plece a rúčkami na prenášanie.
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Na fotografii je 21YM.20



50-LITROVÝ VRCHNÝ 
KUFOR SMART
08ESY-MKT-STB50

Systém otvárania 50-litrového 
vrchného kufra SMART umožňuje 
otvoriť veko bez vytiahnutia kľúča 
z  vrecka. Umožňuje uložiť dve prilby. 
Zabudovanú vložku zámku možno 
použiť na zamknutie vrchného kufra 
aj po odobratí z nosiča. Na zlepšenie 
pohodlia spolucestujúceho sa dodáva 
s opierkou.
Zadný nosič a hliníkový panel sa pre-
dávajú samostatne.
Maximálna nosnosť: 6 kg

PRÍSLUŠENSTVO
X-ADV 750

MUSÍTE MAŤ

AKTUALIZOVANÉ
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BATOŽINA

38-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR SO 
SYSTÉMOM KĽÚČA
08ESY-MKT-TB35OK

38-litrový vrchný kufor na 1 integrálnu prilbu a ďalšie prís-
lušenstvo. Dodávaný so systémom na jeden kľúč a opier-
kou chrbta. 
Musia byť kombinované so zadným nosičom (predáva sa 
samostatne).

50-LITROVÁ VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
VRCHNÝ KUFOR
08L81-MKS-E00

Vnútorná taška špeciálne navrhnutá pre 50-litrový vrch-
ný kufor. Keďže je  vodoodolná a  vybavená popruhmi, 
môže sa pripevniť aj priamo na váš motocykel X-ADV. Má 
ramenný popruh na jednoduché prenášanie.

HLINÍKOVÝ PANEL NA VRCHNÝ 
KUFOR
08L83-MKT-D00

Dodajte svojmu 50-litrovému vrchnému kufru výsledný 
dojem pomocou tohto hliníkového dizajnového panela 
(vrchný kufor nie je súčasťou dodávky).

Na fotografii je 21YM.
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SÚPRAVA BOČNÝCH KUFROV S 
DRŽIAKOM
08ESY-MKT-PNA

Súprava 2 bočných kufrov s kapacitou 26 l na pravej stra-
ne a 33  l na ľavej strane. Systém jedného kľúča Honda 
umožňuje otvárať a zatvárať bočné kufre pomocou kľúča 
skútra.
Zadný nosič a hliníkové panely sa predávajú samostatne.
Maximálne zaťaženie (každá strana): 6 kg

STREDOVÁ TAŠKA
08L79-MKT-D00

Táto čierna 9-litrová stredová taška dokonale zapadne do 
priestoru medzi kolená jazdca a je ideálna na prenášanie 
každodenných nevyhnutností. Praktický otvor v prednej 
časti na káble k smartfónu. Obsahuje kryt pred dažďom.
Maximálna nosnosť: 2 kg

HLINÍKOVÉ PANELY PRE BOČNÉ 
KUFRE
08L80-MKT-D00

Dodajte svojim bočným kufrom výsledný dojem pomocou 
týchto hliníkových dizajnových panelov (bočné kufre nie 
sú súčasťou dodávky).

SÚPRAVA VNÚTORNÝCH TAŠIEK 
BOČNÝCH KUFROV
08L78-MKT-D00

Súprava 2 vnútorných tašiek v tvare nového dizajnu boč-
ných kufrov. Vnútorné tašky v čiernej farbe s diskrétnym 
označením Honda sa dodávajú s popruhom na plece na 
jednoduché prenášanie.

25-LITROVÁ VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 
VRCHNÝ KUFOR
08L77-MKT-D00

Vnútorná taška vrchného kufra ponúka 25-litrový priestor 
na odkladanie a vďaka popruhu na plece sa ľahko prená-
ša. Je ozdobená logom Honda.

HLINÍKOVÝ ZADNÝ NOSIČ *NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Zadný nosič s rukoväťami na zlepšenie pohodlia spolu-
cestujúceho a  jednoduchú manipuláciu s motocyklom. 
Vhodný pre všetky veľkosti vrchných kufrov.
Maximálna nosnosť: 10 kg
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COMFORT

SÚPRAVA PREDNÝCH HMLOVÝCH 
SVETIEL S MONTÁŽNOU SADOU
08ESY-MKT-FL21

Tieto 2 doplnkové predné LED svetlá zvýšia vašu viditeľ-
nosť a zlepšia ju pre okolitú dopravu. 
Svetlá sa ovládajú priamo spínačom riadidiel a po ich zap-
nutí sa signál zobrazí na TFT monitore. 
Musia byť namontované na kryt kapotáže (predáva sa 
samostatne).

KRYT KAPOTÁŽE
08P70-MKH-D00

Súprava krytu kapotáže, ktorá chráni telo skútra a posky-
tuje priestor na montáž predných hmlových svetiel (pre-
dávajú sa samostatne).

SÚPRAVA SPODNÝCH DEFLEKTOROV
08R71-MKT-D00

Táto súprava deflektorov s logom X-ADV zlepšuje pohod-
lie obmedzením prúdenia vzduchu okolo pása a stehien.

SÚPRAVA STÚPAČIEK PRE JAZDCA
08R72-MKT-D00

S touto súpravou hliníkových stúpačiek pre jazdca zlep-
šíte ovládanie pri off-road jazde a dodáte svojmu modelu 
X-ADV finálny dobrodružný vzhľad.

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08T71-MKT-D00

Na displeji TFT je  zobrazených 5 úrovní teploty týchto 
tenkých vyhrievaných rukovätí. Po vypnutí zapaľovania 
je  posledná poloha uložená do pamäte. Integrovaný 
obvod na ochranu batérie proti vybitiu.

ROZŠÍRENIA CHRÁNIČOV RUKOVÄTÍ
08P72-MKS-E00ZC

Tieto rozšírenia namontované na štandardné chrániče 
rukovätí zvyšujú ochranu a pohodlie obmedzením prúde-
nia vzduchu okolo rúk.
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KRYT PÁČKY 
PARKOVACEJ BRZDY
08F72-MKT-D00
S týmto krytom, ktorý doko-
nale sedí na hliníkovej páč-
ke, dodáte kokpitu svojho 
X-ADV jedinečný vzhľad.

DIZAJN

HLINÍKOVÝ DRŽIAK RIADIDIEL
08F71-MKT-D00
Hliníkový držiak riadidiel má logo X-ADV, ktoré zvýrazňuje 
špičkový charakter vášho modelu X-ADV.

PÁČKA PARKOVACEJ BRZDY
08F70-MKT-D00
Vďaka tejto hliníkovej páčke parkovacej brzdy v eloxova-
nej čiernej úprave bude váš motocykel X-ADV vyčnievať 
z radu.

SÚPRAVA BOČNÝCH KRYTOV
08F75-MKT-D00

Kryty z nehrdzavejúcej ocele chránia súčasti X-ADV pred 
poškodením a zvýrazňujú jeho špičkový vzhľad.

PODLAHOVÉ PANELY
08F70-MKH-D00

Tieto podlahové panely vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
a vybavené protišmykovými podložkami a  logom X-ADV 
doplnia klasický vzhľad vášho modelu.

Na fotografii je 21YM.
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SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA

TRAVEL STYLE

OBSAH 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY

50-litrový vrchný kufor s inteligentným otváraním 
veka •
Hliníkový panel pre vrchný kufor •
Opierka na vrchný kufor •
Súprava bočných kufrov so systémami kľúča •
Hliníkové panely pre bočné kufre •
Zadný nosič •
Držiak bočných kufrov •
Stredová taška •
Vnútorná taška pre bočné kufre a vrchný kufor •
Vyhrievané rukoväte •
Držiak riadidiel •
Páčka parkovacej brzdy •
Kryt páčky parkovacej brzdy •
Bočné kryty •
Podlahové panely •
Rozšírenie chráničov rukovätí čierne *NH1*

Rozšírenie chráničov rukovätí červené *R280R*

Kryt kapotáže

Súprava predných LED hmlových svetiel s montáž-
nou sadou

Súprava spodných deflektorov

Súprava stúpačiek pre jazdca
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VRCHNÝ KUFOR SMART
08ESY-K2L-STB

Táto súprava s 50-litrovým vrchným 
kufrom so systémom kľúča SMART 
Honda sa dodáva so všetkým príslu-
šenstvom potrebným pre nastavenie 
a dokončenie inštalácie na motocykel.

PRÍSLUŠENSTVO
ADV 350

MUSÍTE MAŤ

NOVÝ  
MODEL
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PRÍSLUŠENSTVO

VONKAJŠIA PLACHTA NA MOTOCYKEL XL
08P34-BC3-801

Chráni lak pred UV žiarením. Vyrobená z priedušného a vodoodol-
ného materiálu, vďaka čomu motocykel schne aj po prikrytí.

Lanko na priviazanie, aby sa predišlo trepotaniu vo vetre. Dva 
otvory na U-zámok v blízkosti predného kolesa.

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH 
RUKOVÄTÍ
08ESY-K2L-HG22

Tento balík obsahuje všetky položky potrebné na 
inštaláciu vyhrievaných rukovätí na motocykel.

Balík obsahuje vyhrievané rukoväte, montáž-
nu súpravu a lepidlo na vyhrievané rukoväte.

U-ZÁMOK 120-340
08M53-KAZ-800

Vysoko bezpečný zámok v tvare U vyrobený z  tvrde-
nej špeciálnej ocele. Kotúčový zámok proti prevŕtaniu 
a vybratiu.
Rozmery tohto zámku sú 120 – 340. Možnosť jednodu-
chého prenášania v priehradke pod sedadlom.
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SÚPRAVA 35-LITROVÉHO 
VRCHNÉHO KUFRA SMART S 
KĽÚČOM
08HME-K53-DH0ZD, G, J alebo K

35-litrový plastový vrchný kufor vo farbe zla-
denej s karosériou SH. Tento vrchný kufor 
ponúka priestor na uloženie 1 prilby a  má 
opierku na zlepšenie pohodlia spolujazdca.
Vďaka elektronickému otváraniu veka môže 
jazdec otvoriť veko bez toho, aby vytiahol 
kľúč z vrecka.
Dodávaná so súpravou zadného nosiča.
Maximálna nosnosť: 10 kg
Dostupné sú štyri farby:
• Biela Pearl Cool White (ZD)
• Strieborná Mat Ruthenium Silver Metallic 
(ZG)
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Čierna (ZK)

PRÍSLUŠENSTVO
SH350i

MUSÍTE MAŤ

AKTUALIZOVANÉ
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SÚPRAVA PRIEHĽADNÝCH 
CHRÁNIČOV RUKOVÄTÍ
08P70-K0R-D20

Pár priehľadných chráničov rukovätí ideálne integrovaný 
na zabezpečenie maximálnej ochrany jazdca.
Jednoduchá inštalácia vďaka otvorom v karosérii pripra-
veným na použitie.

35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L70-KTW-B11ZE, N, V alebo W

35-litrový vrchný kufor na jednu prilbu. Dodávaný s kom-
fortnou podložkou, zámkom a systémom kľúča.
Maximálna nosnosť: 10 kg
Dostupné sú štyri farby:
• Biela Pearl Cool White (ZE)
• Strieborná Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Čierna (ZW)

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR
08L09-MGS-D30

Čierna nylonová taška so strieborným logom Honda na 
prednom vrecku. Rozšíriteľná z 15 na 25 l. Predné vrecko 
pojme dokument formátu A4. Dodáva sa s nastaviteľným 
popruhom na plece a rukoväťami na prenášanie.

ČELNÉ SKLO
08R70-K1W-D20ZB

Vylepšite si pohodlie s týmto 46 cm vysokým čelným 
sklom dokonale prispôsobeným dizajnu skútra SH350i.

PRÍSLUŠENSTVO

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESY-K53-GRIP

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti so zabudova-
ným ovládacím spínačom pre maximalizáciu pohodlia. 
Meniteľné tri stupne intenzity vyhrievania s integrovaným 
okruhom na ochranu batérie pred vybitím.
Súprava obsahuje vyhrievané rukoväti, montážnu súpra-
vu a vysokoteplotné lepidlo Honda.

U-ZÁMOK TYPU L
08M53-MEE-800

U-zámok s rúrkovým mechanizmom odolný proti 
manipulácii.
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OBSAH CITY

35-litrový vrchný kufor Smart •
Pohodlná opierka •
Elektronické otváranie veka •
Zadný nosič •
Čelné sklo •
Súprava chráničov rukovätí •
Súprava vyhrievaných rukovätí •
DOSTUPNÉ FARBY

Biela Pearl Cool White 08HME-K53-CITYZD

Strieborná Mat Ruthenium Silver Metallic 08HME-K53-CITYZG

Červená Mat Carnelian Red Metallic 08HME-K53-CITYZJ

Čierna 08HME-K53-CITYZK

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA
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PRÍSLUŠENSTVO
SH125i/SH150i

MUSÍTE MAŤ

35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR 
SMART
08L72-K53-DH0ZA, C alebo N
08L72-K0R-DB0ZC alebo D

35-litrový vrchný kufor s opierkou chrbta, 
do ktorého sa zmestí jedna prilba. Musí byť 
vybavený elektronickým otváraním (predáva 
sa samostatne). 
Dostupný v 4 rôznych farbách, aby sa hodil 
k farbe karosérie vášho skútra SH125 alebo 
SH150:
08L72-K53-DH0
• Červená Pearl Splendor Red
• Čierna Pearl Nightstar Black (ZC)
• Sivá Timeless Gray Metallic (ZN)
08L72-K0R-DB0
• Sivá Mat Rock Gray (ZC)
• Biela Mat Pearl Cool White (ZD)

AKTUALIZOVANÉ
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35-LITROVÝ VRCHNÝ KUFOR
08L70-K77-D01ZA, C, F, G alebo H

35-litrový plastový vrchný kufor s opierkou chrb-
ta, do ktorého sa zmestí jedna prilba. 

Dostupný v 5 rôznych farbách, aby sa hodil k 
farbe karosérie vášho skútra SH125 alebo 

SH150: 
• Červená Pearl Splendor Red (ZA) 
• Čierna Pearl Nightstar Black (ZC)

• Sivá Timeless Gray Metallic (ZF)
• Sivá Mat Rock Gray (ZG) 
• Biela Mat Pearl Cool White (ZH)

Na fotografii je 20YM.40



DEKA PRE JAZDCA
08T56-KTF-800 alebo 800A

Čierna vodoodpudivá tkanina so zipsami. S podšívkou 
pre lepšie zateplenie. Zahŕňa kryt hrudníka pre lepšiu 
ochranu a kryt sedadla na udržanie sedadla v suchu pri 
parkovaní.
Dostupné sú 2 rozmery:
• Štandard (800) alebo XL (800A)

SÚPRAVA PRIEHĽADNÝCH 
CHRÁNIČOV RUKOVÄTÍ
08P70-K0R-D20

Pár priehľadných chráničov rukovätí je  dokonale integ-
rovaný pre maximálnu ochranu jazdca a  jednoducho 
sa inštaluje vďaka otvorom v karosérii pripraveným na 
použitie.

VNÚTORNÁ TAŠKA PRE 35-LITROVÝ 
VRCHNÝ KUFOR
08L09-MGS-D30

Čierna nylonová taška so strieborným logom Honda na 
prednom vrecku. Rozšíriteľná z 15 na 25 l. Predné vrecko 
pojme dokument formátu A4. Dodáva sa s nastaviteľným 
popruhom na plece a rukoväťami na prenášanie.

PRIEHĽADNÉ ČELNÉ SKLO
08R70-K0R-D20ZA

Špeciálne navrhnuté čelné sklo vyrobené z 2,5 mm poly-
karbonátu odolného proti veľkému zaťaženiu.
Toto elegantné, odolné a flexibilné čelné sklo zabezpe-
čuje jasné zorné pole a skvelú ochranu hornej časti tela 
jazdca bez toho, aby to ovplyvnilo ovládateľnosť skútra.

PRÍSLUŠENSTVO

U-ZÁMOK 105-245
08M53-MBB-800

U-zámok s rúrkovým mechanizmom odolný proti mani-
pulácii.

VONKAJŠIA PLACHTA NA MOTOCYKEL
08P34-BC3-8010

Chráni lak pred UV žiarením. Vyrobená z  priedušného 
a vodoodolného materiálu, vďaka čomu motocykel schne 
aj po prikrytí. Lanko na priviazanie, aby sa predišlo trepo-
taniu vo vetre. Dva otvory na U-zámok v blízkosti pred-
ného kolesa.
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35-LITROVÝ VRCHNÝ 
KUFOR SMART
08ESY-K1Z-TB21

35-litrový vrchný kufor, do ktorého sa 
zmestí jedna prilba. Vybavený elek-
tronickým otváraním, ktorý jazdcovi 
umožňuje otvoriť veko bez toho, aby 
vytiahol kľúč z vrecka.

PRÍSLUŠENSTVO
PCX125

MUSÍTE MAŤ
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PRÍSLUŠENSTVO

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESY-K1Z-GRIP

Mimoriadne tenké vyhrievané rukoväti so zabudova-
ným ovládacím spínačom pre maximalizáciu pohodlia. 
Meniteľné tri stupne intenzity vyhrievania s integrovaným 
okruhom na ochranu batérie pred vybitím. 
Súprava obsahuje vyhrievané rukoväti, montážnu súpra-
vu a vysokoteplotné lepidlo Honda.

SÚPRAVA S 35-LITROVÝM VRCHNÝM 
KUFROM
08ESY-K1Z-35TB

35-litrový plastový vrchný kufor s opierkou chrbta, do kto-
rého sa zmestí jedna prilba.
Dodáva sa so základňou vrchného kufra a  systémom 
kľúča.

OCHRANNÝ ŠTÍT PROTI VETRU
08R70-K1Y-D10

Ochranný štít proti vetru zlepšuje pohodlie jazdca 
a dotvára výsledný dojem z dizajnu modelu PCX125.

BALÍK

 
CITY

OBSAH 08HME-K1Z-TO21

35-litrový vrchný kufor Smart •
Elektronické otváranie veka •
Základňa vrchného kufra •
Čelné sklo •
Vyhrievanie rukovätí s montážnou súpravou •
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PRÍSLUŠENSTVO
SH MODE

BATOŽINA

35-LITROVÝ VRCHNÝ 
KUFOR
08ESY-K1N-35TB

35-litrový vrchný kufor, do ktoré-
ho sa zmestí jedna prilba. 
Dodáva sa so základňou vrchné-
ho kufra a systémom kľúča.
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PRÍSLUŠENSTVO
VISION

BATOŽINA

35-LITROVÝ VRCHNÝ 
KUFOR
08ESY-K2C-35TB

35-litrový vrchný kufor, do ktoré-
ho sa zmestí jedna prilba. 
Dodáva sa so základňou vrchné-
ho kufra a systémom kľúča.
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BATOŽINA

ZADNÝ NOSIČ
08L70-K0G-910

Vysokokvalitný zadný nosič 
s chrómovaným povrchom 
poskytuje ďalší bezpečný úlož-
ný priestor na batožinu.

PRÍSLUŠENSTVO
SUPER CUB

NOVÝ  
MODEL
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Konkrétne údaje tejto brožúry sa nevzťahujú na konkrétny výrobok, ktorý sa dodáva alebo je v ponuke na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť technické 
údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek to uznajú za vhodné. Môže ísť o významné, ako aj drobné 
zmeny. Vynakladajú však maximálne úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Podrobnosti týkajúce sa špecifikácií všetkých 
ponúkaných výrobkov vám poskytne váš predajca. 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 konkrétne detaily so svojím predajcom, najmä ak výber závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií. Informácie a špecifikácie 
vám poskytne váš 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 prečítajte návod na obsluhu. Spoznajte svoj stroj a jeho schopnosti. Sústredenie pomáha predvídať. Sledujte pohyby iných účastníkov 
cestnej premávky. Brzdite v dostatočnom predstihu. Vždy noste prilbu a kvalitný odev, jazdite v spôsobilom stave a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť 
sú známkami skúseného a dobrého jazdca. Honda podporuje zákon, ktorý hovorí, že všetky prilby musia vyhovovať norme BS 4110. Priezory, ktoré prenášajú 

menej ako 50 % viditeľného svetla, sa podľa zákona nesmú na cestách používať.

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

www.honda.sk

Honda Motor Europe zodpovedne 
nakupuje papier od výrobcov v 
rámci EÚ.

Prosím, nevyhadzujte ma.
Dajte ma svojmu priateľovi 
alebo ma recyklujte.


