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SUPERSPORT 2022
KATALÓG PRÍSLUŠENSTVA



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

vašu Hondu pretvorili na skutočne osobný stroj? Či už vám ide 

o extra priestor pre batožinu, lepší pocit komfortu, robustnejšiu 

ochranu, väčší výkon alebo jednoducho atraktívnejší vzhľad 

motocykla, v ponuke máme všetko. Naše príslušenstvo, ktoré je 

skonštruované s rovnakým dôrazom na detaily ako vaša Honda, 

vrátane 2-ročnej záruky, váš motocykel dokonale doplní a zvýši 

jeho hodnotu. Bližšie informácie vám poskytne váš miestny 

predajca Honda. Poradí vám, ako si dokonale prispôsobiť svoj 

SUPERSPORT motocykel Honda.

02 Na fotografii je 20YM.
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PRÍSLUŠENSTVO
CBR1000RR-R

VEDELI STE TO?

Model Blade, ktorý zmenil spôsob konstrukcie 
sportových motocyklovH

V roku 1992 vyvinula Honda projekt R&D, ktorý viedol k modelu CBR900RR s cieľom 
vyrobiť vysokovýkonný motocykel, ktorý by na vytrvalostných pretekoch motocyklov 
dokázal poraziť model RVF750. V tom čase to so 128 HP nebol ten najvýkonnejší 
model. Vďaka nízkej hmotnosti 185 kg v porovnaní so svojimi rivalmi, ktorí vážili viac 

ako 200 kg, sa však prvý model Fireblade, ktorý čoskoro získal od svojich priaz-
nivcov prezývku „Blade“, ovládal 

tak jednoducho, až sa zdalo, 
že jazdcovi číta myšlienky. 

Najvýkonnejšie a svižné mo-
tocykle Honda aj viac ako 25 
rokov neskôr naďalej nesú 

odkaz modelov Blade.

CBR900RR 
Fireblade to 

všetko začal.
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KARBÓNOVÝ SPODNÝ KRYT
08F73-MKR-D10

Karbónový spodný kryt je vyrobený z rovnako 
ľahkého, vysoko pevného impregnovaného 
karbónu 3K použitého v modeli RC213V-S. 

Okrem zníženia hmotnosti modelu 
Fireblade RR-R intenzívna matná úpra-
va zlepšuje jeho pretekársky vzhľad.

Má rovnaký tvar ako štandardný 
diel, len je vylisovaný z jedného 

kusa a je o 25 % ľahší.

UZÁVER OLEJA HRC
08F81-MKR-D10

Tento červený eloxovaný uzáver oleja vyrobený z vysoko kvalitného, presne rezaného hliníka, na 
oboch stranách obsahuje laserom vyleptané logo HRC. Vnútorný priestor bol prehĺbený tak, aby 

sa zvýšila pevnosť a znížila hmotnosť. Pri jazde na okruhoch má uzáver tiež taký istý otvor na 
uchytenie kábla, aký sa používa na strojoch HRC.

VÝKON

Na fotografii je 20YM.06



KARBÓNOVÝ PREDNÝ BLATNÍK
08F71-MKR-D10

Tento karbónový predný blatník vyrobený z rovnako 
ľahkého, vysoko pevného impregnovaného karbónu 
3K použitého v modeli RC213V-S, znižuje neodpruženú 
hmotnosť. Jeho intenzívna matná úprava zlepšuje 
pretekársky vzhľad modelu Fireblade RR-R.
Má rovnaký tvar ako štandardný diel, len je o 38 % ľahší.

KARBÓNOVÝ ZADNÝ BLATNÍK
08F70-MKR-D10

Tento karbónový zadný blatník vyrobený z rovnako ľahké-
ho, vysoko pevného impregnovaného karbónu 3K použi-
tého v modeli RC213V-S, znižuje neodpruženú hmotnosť. 
Jeho intenzívna matná úprava zlepšuje pretekársky 
vzhľad modelu Fireblade RR-R.
Má rovnaký tvar ako štandardný diel, len je o 10 % ľahší.

RÝCHLORADENIE
08U73-MKR-D10

Rýchloradenie komunikuje o riadiacom pedále s riadia-
cou jednotkou motora, ktorá riadi množstvo vstrekova-
ného paliva, úroveň plynu a načasovanie zapaľovania. 
Riadiaca jednotka motora za to odstraňuje zaťaženie z 
prevodového ústrojenstva a umožňuje radenie nahor 
a nadol bez ovládania spojky. Funkcia automatického 
otvorenia plynu rýchloradenia zaručuje plynulé a okam-
žité radenie nadol, čo prispieva k zážitku bez stresu pri 
športovej jazde, ako aj pri jazde na dlhé vzdialenosti. 
Dostupné len pre verziu Fireblade RR-R.

TROJFAREBNÁ SÚPRAVA PRÚŽKOV 
NA KOLESÁ *NH1*
08F79-MKR-D10ZA

Táto súprava prúžkov na kolesá obsahuje logo Honda 
Racing a zlepšuje pretekársky vzhľad podvozku. 
Dostupné pre Grand Prix Red Fireblade RR-R.

A DIZAJN

KARBÓNOVÝ KRYT AIRBOXU
08F74-MKR-D10

Karbónový kryt airboxu je vyrobený z rovnako ľahkého, 
vysoko pevného impregnovaného karbónu 3K použitého 
v modeli RC213V-S. Okrem zníženia hmotnosti modelu 
Fireblade RR-R intenzívna matná úprava zlepšuje jeho 
pretekársky vzhľad. Má rovnaký tvar ako štandardný diel, 
len je o 25 % ľahší.

KRYT ZADNÉHO SEDADLA
08F75-MKR-D10ZA alebo D10ZB/08F70-MKR-D90ZA
Vďaka tomuto štýlovému krytu zadného sedadla, ktorý zni-
žuje hmotnosť o 120 gramov, premeníte svoj motocykel na 
závodný stroj. Tento kryt, ktorý jediným dotykom vymeníte 
za sedadlo spolujazdca, nie je možné používať v kombinácii 
s taškou na sedadlo.
Nachádza sa pod ním priestor na inštaláciu GPS lokátora 
(nezaručuje fungovanie GPS). Dostupné sú tri farby:
• D10ZA: Red (červená) *R380*/D10ZB: Black (čierna) *NHB01*
• D90ZA: Blue (modrá ) *PB395M*
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KRYT REŤAZOVÉHO KOLESA
08P77-MKR-D10

Tento odolný kryt, ktorý zabraňuje zachyteniu predmetov 
v ozubených kolesách, je vyrobený z odolných materiálov 
a je navrhnutý tak, aby nenarušil ohyb výkyvného ramena. 
Je navrhnutý tak, aby vyhovoval predpisom pre obvody, 
zlepšuje tiež pretekársky vzhľad modelu Fireblade RR-R.

SÚPRAVY PADACÍCH PROTEKTOROV
08P71-MKR-D10

Vďaka spätnej väzbe zo stroja RC213V je tieto padacie 
protektory možné namontovať na upevňovacie skrutky 
motora.
Táto súprava obsahujúca protektory na ľavú a pravú 
stranu a dostupná v čiernej farbe nezaručuje ochranu v 
prípade pádu motocykla.

TANKPAD CBR
08P82-MKR-D10

Tento tankpad tvarovaný podľa kriviek nádrže Fireblade 
RR-R chráni farbu pred poškriabaním. Tankpad je flexibil-
ný a vďaka materiálom s karbónovým vzorom má športo-
vý vzhľad, obsahuje logo CBR a je k dostupný v čiernej 
farbe.

VYSOKÝ OCHRANNÝ ŠTÍT PROTI VETRU
08R70-MKR-D10ZA/08R71-MKR-D10ZA

Vysoký ochranný štít proti vetru vyvinutý vo veterných 
tuneloch a pri reálnych jazdách kombinuje zvýšenú 
ochranu pred vetrom a vylepšenú kontrolu nad motocyk-
lom. V porovnaní so štandardnou verziou je horná časť 
ochranného štítu o 8 mm vyššia a 40 mm ďalej vpredu. 
Vďaka originálnemu dizajnu Honda je tiež plne certifiko-
vaný WVTA. Dostupné sú dve verzie:
• 08R70: Zatmavený
• 08R71: Priehľadný

ŠPECIÁLNE SEDADLO JAZDCA 
(ALCANTARA)
08R72-MKR-D10

Špeciálne sedadlo jazdca vyrobené z luxusného materi-
álu Alcantara, ktorý je mäkký na dotyk a poskytuje vyni-
kajúcu priedušnosť, zvyšuje vaše pohodlie počas jazdy. 
Nádherná matná textúra tohto sedadla a značka CBR sú 
chránené povrchovou úpravou odpudzujúcou vodu a zvy-
šujú prvotriedny pocit z modelu Fireblade RR-R.
Dostupné len v čiernej/sivej farbe s červeným prešívaním.

USB ZÁSUVKA
08ESY-MKR-USB

Táto zásuvka založená na pohodlnom konektore typu 
C, ktorý umožňuje zasunutie zástrčky v ktoromkoľvek 
smere, automaticky určuje optimálne napätie nabíjania 
pre pripojené zariadenia. Dodáva sa s uzáverom, ktorý 
zabraňuje vniknutiu nečistôt alebo vody počas toho, keď 
sa nepoužíva.
• Inštalácia pod sedadlom spolujazdca
• Vrátane montážnej súpravy

OCHRANA POHODLIE
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TAŠKA NA ZADNÉ SEDADLO
08L72-MKR-D10

Táto taška na zadné sedadlo má nastaviteľnú kapacitu od 15 do 22 
litrov. Na každej strane je vybavená vreckami na zips a rukoväťou. 
Vodoodolná vnútorná vložka a kryt proti dažďu chránia vaše osobné veci 
pred poveternostnými podmienkami. Pri výmene sedadla spolujazdca 
je taška vďaka základni s upevňovacími prvkami stále dokonale pripevne-
ná, pričom sa dá ľahko vybrať bez toho, aby ste sa trápili s popruhmi alebo 
nástrojmi.
Nosnosť: 4 kg

TAŠKA NA NÁDRŽ
08L71-MKR-D10

Túto tašku je možné rýchlo pripevniť alebo odobrať, pomocou upevňovacích prvkov na prednej strane však zostane pevne 
zaistená. Originálny dizajn Honda sa dokonale hodí k tvaru nádrže a poskytuje kapacitu 7 litrov bez toho, aby to ovplyvnilo 
ovládanie modelu Fireblade RR-R. V prípade potreby môžete pootvoriť vrecko na hornej strane a pretiahnuť cezeň kábel. 
Vrecká na zips na každej strane, rukoväť a kryt proti dažďu robia z tejto tašky na nádrž ideálnu batožinu pre váš model Fireblade 
RR-R.
Nosnosť: 2 kg

BATOŽINA

Na fotografii je 20YM.
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ÚDRŽBA

VNÚTORNÁ KRYCIA PLACHTA NA MOTOCYKEL
08M72-MKR-D10

Táto čierna plachta vyrobená z hladkého, roztiahnuteľného materiálu a šitá na mieru sa dokonale 
hodí k modelu Fireblade RR-R a chráni ho pred znečistením. Určená len na použitie v interiéri 

(nie je vodoodolná).
Značka CBR je vyobrazená na plachte aj na úložnej taške. (Výrobok sa môže od uvedených 
obrázkov líšiť.)

Na fotografii je 20YM.10



SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA

CARBON RACING RED SP RACING 
RED

SP RACING 
BLACK

SP RACING 
ANNIVERSARY TOURING

08HME-MKR- 
CARBON 08HME-MKR-RR 08HME-MKR-SPRR 08HME-MKR-SPRB 08HME-MKR-SPR30 08HME-MKR-SPTOUR 

Karbónový predný blatník • • • • •
Karbónový kryt airboxu • • • • • 
Karbónový spodný kryt • • • • • 
Karbónový zadný blatník • • • • • 
Kryt zadného sedadla –  
červený *R380* • •
Kryt zadného sedadla –  
čierny *NHB01* • 
Kryt zadného sedadla –  
čierny *PB395M* • 
Uzáver oleja HRC • • • • 
Rýchloradenie •
Súpravy padacích protektorov • • • • 
Kryt reťazového kolesa • • • • 
Špeciálne sedadlo jazdca 
(Alcantara) •
USB zásuvka s  
montážnou súpravou •
Taška na nádrž •
Taška na zadné sedadlo •
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Na fotografii je 19YM.12



PRÍSLUŠENSTVO
CBR650R

VEDELI STE TO? Co znamená HSTC?
H

Od roku 1992, od modelu ST1100 alebo „Pan European“, ponúka Honda stále viac svojich 
motocyklov so systémom kontroly trakcie Honda (HSTC). Tento systém neustále moni-
toruje rýchlosti predných a zadných kolies prostredníctvom snímačov rýchlosti zabu-

dovaných do protiblokovacieho systému (ABS). Keď sa zadné koleso začne otáčať 
výrazne rýchlejšie ako predné, systémy zmenšia prívod paliva do motora a obme-
dzia prekĺzavanie zadného kolesa. V roku 2019 Honda v novom modeli CBR650R 

prvýkrát použila túto technológiu na 
motocykli SuperSport so stredným 

objemom. Jazdec ho môže podľa 
potreby deaktivovať.

CBR650R 
v akcii.
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SÚPRAVA ČERVENÝCH PRÚŽ-
KOV NA KOLESÁ

08F84-MFJ-820A

Súprava troch okrúhlych nálepiek, ktoré sa 
jednoducho lepia a dokonale pasujú na 
dve 17-palcové kolesá. V prípade záujmu 

je možné použiť aj logo Honda Racing 
(súčasť súpravy).

TANKPAD (S CBR LOGOM)
08P82-MKR-D10

Sivý tankpad v tvare šípu s logom CBR. Chráni lak nádrže pred poškriabaním a odermi.

Na fotografii je 19YM.

OCHRANA
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SÚPRAVA RÝCHLORADENIA
08U72-MKN-D50

Meraním intenzity prepínania umožňuje snímač rýchloradenia jazdcovi menenie prevo-
dových stupňov bez toho, aby musel uberať plyn. Systém pomáha pri radení nahor, čím 
maximalizuje zážitok z jazdy.

KRYT ZADNÉHO SEDADLA
08F72-MKN-D50ZA alebo D50ZB

Dodajte svojmu modelu CBR650 závodný vzhľad s týmto krytom zadného sedadla, ktorý 
obsahuje pohodlnú podložku. Pre exkluzívnejší vzhľad je k dispozícii hliníková vložka (pre-
dáva sa samostatne). Dostupné sú dve farby:
• Grand Prix Red *R-380* (D50ZA)
• Mat Gunpowder Black Metallic *NH-436M* (D50ZB)

VÝKON A DIZAJN

HLINÍKOVÉ PANELY PREDNÉHO 
BLATNÍKA
08F73-MKN-D50

Dva vysoko kvalitné hliníkové panely navrhnuté na pred-
ný blatník dodávajú vášmu motocyklu finálny športový 
vzhľad Neo Sport Cafe.

HLINÍKOVÝ PANEL BOČNÉHO KRYTU
08F75-MKN-D50

Dva vysoko kvalitné hliníkové bočné kryty, ktoré dodáva-
jú tomuto modelu ikonický vzhľad.

HLINÍKOVÁ DOSKA NA KRYT SEDADLA
08F76-MKN-D50

Hliníková doska vysokej kvality, ktorú možno pridať ku 
krytu zadného sedadla na vylepšenie ikonického vzhľadu 
motocykla.
(Kryt zadného sedadla sa predáva samostatne.)
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TAŠKA NA ZADNÉ SEDADLO
08ESY-MKJ-STB18

Jednoduchá a funkčná taška na zadné sedadlo špeciálne prispôsobená jeho zúženému 
tvaru. Montáž je vďaka špeciálnej dodávanej súprave nadstavca jednoduchá a stabilná. 
Objem 15 litrov rozšíriteľný na 22 litrov. Obsahuje kryt pred dažďom. 
Rozmery v mm (Š x D x V): 355 x 365 x 243

TAŠKA NA NÁDRŽ
08ESY-MKJ-TKB18

Funkčná 3-litrová taška s upevnením na nádrž. Stabilná montáž nenarúša manipulá-
ciu s modelom CBR650. Priehľadné vrecko na vrchu tašky pre jednoduché uskladne-
nie smartfónu. Obsahuje plachtu proti dažďu a nadstavec.
Rozmery v mm (Š x D x V): 178 x 285 x 130

SÚPRAVA VYHRIEVANÝCH RUKOVÄTÍ
08ESY-MKN-HG19B

Mimoriadne tenké rukoväte vyhrievané po celom obvode s inteligentným rozdelením tepla, 
ktoré sa zameriava na časti dlaní najcitlivejších na zimu. Obsahuje integrované ovládanie 
pre maximálne pohodlie jazdca a integráciu dizajnu. Dostupné sú meniteľné tri stupne 
intenzity vyhrievania. Integrovaný obvod na ochranu batérie proti vybitiu. Táto súprava 
obsahuje montážnu sadu a špeciálne lepidlo odolné proti vysokým teplotám.

VYSOKÝ OCHRANNÝ ŠTÍT PROTI VETRU
08R70 alebo 08R71-MKN-D10

Tento náhradný ochranný štít proti vetru poskytuje lepšiu ochranu pred vetrom bez toho, 
aby sa zhoršila viditeľnosť. Dostupné sú dva modely:
• Priehľadný (08R70)
• Zatmavený (08R71)

BATOŽINA POHODLIE
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ZADNÝ STOJAN NA ÚDRŽBU
08M50-MW0-801

Vyklápací rúrkovitý stojan z ocele uľahčuje čistenie 
motocykla a údržbu zadného kolesa. Dvíha motocykel za 
koniec výkyvného ramena.

U-ZÁMOK
08M53-MFL-800

U-zámok s rúrkovým mechanizmom odolný proti 
manipulácii.

VONKAJŠIA KRYCIA PLACHTA NA 
MOTOCYKEL
08P34-BC2-801

Vyrobená z priedušného a vodoodolného materiálu, 
vďaka čomu motocykel schne aj po prikrytí. Chráni lak 
pred UV žiarením. Dodáva sa s lankom, vďaka ktorému 
nebude plachta viať vo vetre, a dvomi bezpečnostnými 
otvormi.

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

Na fotografii je 19YM.
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SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA

BALÍKY SPORT COMFORT TRAVEL

OBSAH 08HME-MKY-SP21ZR 08HME-MKY-SP21ZB 08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Rýchloradenie • •
Vysoký ochranný štít (*) • • •
Kryt sedadla • •
Tankpad CBR • •
Vyhrievané rukoväti •
Taška na nádrž s príslušenstvom •
Taška na zadné sedadlo s príslušenstvom •
FARBY

Grand Prix Red •
Mat Gunpowder Black Metallic •

(*) Zatmavený ochranný štít pre športové balíky / 
Číry ochranný štít pre balík Comfort
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PRÍSLUŠENSTVO
CBR500R

VEDELI STE TO?

Musí byt' spol'ahlivost' nudná?H
Nie je zriedkavé, ak sa niektoré modely CB500 hrdo chvália viac ako 300 000 km (viac 

ako 186 000 míľ), ale dlhoročný favorito kuriérov a autoškôl je oveľa viac ako len ťažný 
kôň. Pohár CB500, ktorý začal vo Francúzsku v roku 1996, sa rýchlo rozšíril do celej 

Európy. Od roku 2014 si mladé talenty robia svoje meno aj s malým rozpočtom práve 
na CBR500R. Začali tak okrem iných Sebastien Charpentier alebo James Toseland.

Pohár CBR500R.
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KRYT SEDADLA
08F76-MJW-J00ZC alebo J00ZR

Nahrádza štandardné sedadlo spolujazdca pre ešte agresív-
nejší vzhľad. 
Dostupný v dvoch farbách, aby sa dokonale hodil k 

vášmu modelu CBR500R. 
• Mat Gunpowder Black Metallic *NH436M* (J00ZC)
• Grand Prix Red *R380* (J00ZR)

DIZAJN
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SÚPRAVA VYSOKÉHO OCHRANNÉHO 
ŠTÍTU (ZATMAVENÝ)
08R70-MKP-D00ZA

Zatmavený ochranný štít je vyšší ako štandardná verzia, 
čím sa zvyšuje ochrana proti vetru.

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTI
08ESY-MKP-GHR22

Mimoriadne tenké rukoväte vyhrievané po celom obvo-
de s meniteľnými troma stupňami intenzity vyhrievania. 
Zameriavajú sa na časti dlaní najcitlivejších na zimu. 
Integrované ovládanie pre maximálne pohodlie jazdca 
a integráciu ovládania. Integrovaný obvod na ochranu 
batérie proti vybitiu. Vrátane montážnej súpravy a lepidla 
odolného proti teplu.

12 V ZÁSUVKA
08U70-MJW-J00

Napájanie alebo nabíjanie elektrických zariadení pomo-
cou tejto pohodlnej 12 V zásuvky (poskytuje intenzitu 
prúdu 2A).

SÚPRAVA 35 L VRCHNÉHO KUFRA
08ESY-MKP-TB19

Súprava obsahuje 35 l vrchný kufor a všetky komponen-
ty potrebné na inštaláciu na motocykel (zadný nosič a 
základňu). Systém kľúča umožňuje použitie s kľúčom k 
jednotke. Dodáva sa s vnútornou taškou.

TAŠKA NA NÁDRŽ S PRÍSLUŠEN-
STVOM
08ESY-MKP-TKB19

Praktická 3-litrová taška s priehľadným vreckom v hornej 
časti na pohodlné uloženie smartfónu. Taška je vybavená 
krytom proti dažďu a jej jednoduché nasadenie je zabez-
pečené vďaka špeciálnemu dodávanému príslušenstvu.

TAŠKA NA ZADNÉ SEDADLO S PRÍSLU-
ŠENSTVOM
08ESY-MKP-RRSEAT

Funkčná taška na zadné sedadlo s krytom proti dažďu 
má kapacitu 15 l a možno ju rozšíriť na 22 l. Jednoduché 
pripojenie a dokonalá stabilita vďaka špeciálnemu dodá-
vanému príslušenstvu.

POHODLIE BATOŽINA
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TANKPAD (S CBR LOGOM)
08P71-MKF-DK0
Sivý tankpad v tvare šípu s logom CBR. Chráni lak nádrže pred poškriabaním a odermi.

TANKPAD (OKRÍDLENÉ LOGO HONDA)
08P61-KYJ-800

3-dielny samolepiaci tankpad s karbónovou povrchovou úpravou a okrídleným logom 
Honda. Chráni lak nádrže pred poškriabaním a odermi.

OCHRANA
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U-ZÁMOK
08M53-MFL-800

U-zámok s rúrkovým mechanizmom odolný proti 
manipulácii.

VONKAJŠIA KRYCIA PLACHTA NA 
MOTOCYKEL
08P34-BC2-801

Vyrobená z priedušného a vodoodolného materiálu, 
vďaka čomu motocykel schne aj po prikrytí. Chráni lak 
pred UV žiarením. Dodáva sa s lankom, vďaka ktorému 
nebude plachta viať vo vetre, a dvomi bezpečnostnými 
otvormi.

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA

COMFORT
08HME-MKP-CR22

Vysoký ochranný štít (zatmavnený) •
Vyhrievané rukoväti •
12 V zásuvka •

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA
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Poháňaní snami
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My v Honde si nevyberáme ľahšiu cestu. Nikdy nie 
sme spokojní. Nikdy nepoľavujeme. To sú naše 

hodnoty.

V súlade s touto filozofiou nikdy nemáme pocit, že nie je čo zlepšovať. 
Práve preto nikdy neprestaneme posúvať hranice každého motocykla. 

Nikdy sa neprestaneme usilovať o úspech, o posúvanie inovácie, 
techniky a vývoja až na hranu. A potom ešte ďalej. A ďalej.

Preto sme v technike neustále na čele – ako napríklad v prípade 
štvortaktného radového motora, prevodovky s dvojitou 

spojkou alebo airbagu na motocykle. Preto nám nestačí to, 
čo tu už je, a nebojíme sa meniť stav na trhu motocyklov. 

Vďaka neúnavnej snahe sa posúvame dopredu a 
odovzdávame ju aj každému jazdcovi s motocyklom 

Honda na ceste za ďalším dobrodružstvom. Pre 
radosť zo skutočnej slobody. Pre ďalší veľký sen. 

Lebo práve sny nás ženú dopredu.

NADŠENEC. JAZDEC. 
ROJKO.

Poháňaní snami
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Podrobnosti v tejto brožúre sa nevzťahujú na žiadny konkrétny produkt dodávaný alebo ponúkaný 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 produktov vám poskytne váš predajca. Táto publikácia za žiadnych okolností nepredstavuje priamu ponuku spoločnosti pre akoľvek fyzickú osobu. 
Celý 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 nakupuje 
papier zodpovedne od výrobcov 
v rámci EÚ.

Prosím, nezahadzujte ma.
Dajte ma svojmu známemu 
alebo ma recyklujte.


