
CBR1000RR Fireblade 2017
SUPERSPORT

ZOBRAZENÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Kryt zadného sedla (Victory Red) 
Blatník zadného kolesa (Victory Red) 
Nálepky na kolesá (červené)

195 € 705 € 49 € 195 €

ZADNÝ BLATNÍK LI-ON BATÉRIE
08F70-MKF-D40ZA 08E73-MKF-D40
VICTORY RED

KRYT ZADNÉHO SEDLA 
08F72-MKF-D40ZA 
VICTORY RED

08F70-MKF-D40ZB 08F72-MKF-D10ZA
MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

Montážna sada pre extrémne ľahkú 
HY93 Li-on batériu.
Batéria nie je súčasťou. MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

Zadný blatník dodá vášmu motocyklu 
nielen športovejší nádych, ale tiež 
ochráni tlmič pred nečistotami od 
zadnej pneumatiky.

ASISTENT RADENIA
08U70-MKF-D40
Asistent radenia umožňujúci rýchle a 
komfortné radenie prevodových 
stupňov oboma smermi, bez nutnosti 
použiť spojku. Citlivosť radenia 
nastaviteľná v troch stupňoch. Lakovaný kryt na miesto zadného 

sedla s malým úložným priestorom 
a logom Honda Racing.

33 € 99 €

AKRAPOVI  KONCOVKA
PRIPRAVUJEME 
Homologovaná koncovka výfuku s 
vygravírovaným logom Akrapovič.

BALANCÉRY RIADIDIEL
08F71-MKF-D40
Navrhnuté s dôrazom na ešte výraznejšie zníženie vibrácií prenášaných 
cez rám až do riadidiel vášho motocykla. Pridanou hodnotou je navyše 
ochranná funkcia v prípade pádu.

Uvedené ceny príslušenstva sú odporúčané maloobchodné s DPH. Cena montáže nie je obsiahnutá. Platnosť od: 05 / 2017

Zmena cien vyhradená bez 
predchádzajúceho upozornenia. Bližšie 
informácie u autorizovaných dealerov 

Honda, alebo na www.honda.sk.

Honda originálne príslušenstvo je tu pre vás ako nástroj pre 
plnenie vašich najvnútornejších snov. Kvalita spracovania je u 
nás vždy na prvom mieste a je na ňu kladený taký dôraz, aby 
výrobky dokázali obstáť aj pri tých najnáročnejších testoch, 
ktorými prechádzajú pri každodennom použití v prevádzke.

ZADNÝ MONTÁŽNY STOJAN 
08M50-MW0-801
Rúrkový zadný stojan dvíha motocykel 
za koniec kyvnej vidlice. Zjednodušuje 
čistenie a údržbu. Vhodný aj pre zimné 
parkovanie.



CBR1000RR FIREBLADE 2017 
HONDA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

142 € 119 € 50 €

NÁLEPKY NA KOLESÁ
08F84-MFJ-820A ČERVENÉ

BATOH NA ZADNÉ SEDLO
08ESY-MKF-BAGSE
Ideálne pre víkendové cestovanie. Skladá sa z hlavného vaku a dvoch na zips 
zatvárateľných bočných 1L vreciek. Rozšíriteľný zo základných 14L až na 20L. 
Vrátane obalu proti dažďu. Uchytenie k zadnému sedadlu pomocou štyroch 
integrovaných pútok.

08F84-MFJ-810A BIELE
Sada prúžkov na oba ráfiky 17 "kolies s 
logom Honda Racing. Jednoduchá 
aplikácia, dostupné v červenej, alebo 
bielej farbe.

109 € 35 € 92 € 135 €

12V ZÁSUVKA
08E70-MKF-D40
Pre napájanie dodatočného 
elektronického vybavenia. Zásuvka 
je umiestnená pod sedlom.

TANK PAD HONDA

08P61-MEJ-800
Samolepiaci 3-dielny tank pad v 
karbónovom vzhľade, pomáhajúci 
chrániť nádrž motocykla pred 
ryhami. Obsahuje Honda Wing 
logo. Dostupný tiež v prevedení 
HRC, či Tulipán.

U-ZÁMOK
08M53-MFL-800
Pevný a spoľahlivý U-zámok, ktorý 
možno navyše ľahko uložiť pod sedlo 
vášho motocykla.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO READY-TO-GO SADY
Vybrané sady príslušenstva, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre vás a 

váš motocykel Honda.

68 €

Ďalšie dodávané príslušenstvo, 
ktoré nie je v brožúre zobrazené:

Plachta na motocykel-vnútorná 
(HRC) Tank Pady
Sieť na batožinu
Ochranná fólia

SPORT SADA

12V zásuvka
Zadný blatník
Balancéry riadidiel
Kryt zadného sedla

SPORT TOURING SADA

12V zásuvka
Zadný blatník
Balancéry riadidiel 
Tankvak
Batoh na zadné sedlo

Platnosť od: 05 / 2017

Zmena cien vyhradená bez 
predchádzajúceho upozornenia. Bližšie 
informácie u autorizovaných dealerov 

Honda, alebo na www.honda.sk.

Honda originálne príslušenstvo je tu pre vás ako nástroj pre 
plnenie vašich najvnútornejších snov. Kvalita spracovania je u 
nás vždy na prvom mieste a je na ňu kladený taký dôraz, aby 
výrobky dokázali obstáť aj pri tých najnáročnejších testoch, 
ktorými prechádzajú pri každodennom použití v prevádzke.

PLACHTA NA MOTOCYKEL-VONKAJŠIA
08P34-BC2-801
Strieborná vodeodolná, prievzdušná 
plachta ochraňujúca motocykel pred UV 
žiarením. Lano v spodnej časti zabraňuje 
samovoľnému zdvíhaniu plachty pri 
veterných podmienkach. V prednej časti 
sú obsiahnuté otvory pre U-zámok.

Uvedené ceny príslušenstva sú odporúčané maloobchodné s DPH. Cena montáže nie je obsiahnutá.

TANKVAK
08L71-MKF-D40

Perfektný pre uloženie potrebných 
drobností, ako je peňaženka či 
mobilný telefón. Vo vodeodolnom 
prevedení s Honda Racing logom.

PLACHTA NA MOTOCYKEL-VNÚTORNÁ
08P34-MEE-800
Luxusná červeno-čierna plachta pre 
vnútorné použitie s potlačou vo vzore 
športovej siluety motocykla.
Logo CBR vpredu, HONDA dole a 
RR vzadu.

SUPER SPORTS SADA

12V zásuvka
Zadný blatník
Balancéry riadidiel
Kryt zadného sedla 
Asistent radenia



CBR1000RR Fireblade 2017
SUPERSPORT

READY-TO-GO SADY
Vybrané sady príslušenstva, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre vás a váš motocykel Honda. 

SPORTS SADA SUPER SPORTS SADA SPORT TOURING SADA
08HME-MKF-SPA 08HME-MKF-SSA 08HME-MKF-STA
VICTORY RED VICTORY RED VICTORY RED

08HME-MKF-SPB 08HME-MKF-SSB
MATT BALLISTIC BLACK METALLIC MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

Platnosť od: 05 / 2017

Zmena cien vyhradená bez 
predchádzajúceho upozornenia. Bližšie 
informácie u autorizovaných dealerov 

Honda, alebo na www.honda.sk.

Honda originálne príslušenstvo je tu pre vás ako nástroj pre 
plnenie vašich najvnútornejších snov. Kvalita spracovania je u 
nás vždy na prvom mieste a je na ňu kladený taký dôraz, aby 
výrobky dokázali obstáť aj pri tých najnáročnejších testoch, 
ktorými prechádzajú pri každodennom použití v prevádzke.

Uvedené ceny príslušenstva sú odporúčané maloobchodné s DPH. Cena montáže nie je obsiahnutá.

12V zásuvka
Zadný blatník
Balancéry riadidiel 
Kryt zadného sedla

12V zásuvka
Zadný blatník
Balancéry riadidiel 
Kryt zadného sedla 
Asistent radenia

08HME-MKF-STB
MATT BALLISTIC BLACK METALLIC

12V zásuvka
Zadný blatník 
Balancéry riadidiel
Tankvak
Batoh na zadné sedlo




