NC750X - príslušenstvo 2018
Objednávacie číslo

Popis

Poznámka

Štandardná
odporúčaná cena s DPH

Akčná
odporúčaná
cena s DPH

08ESY-MKA-DCT16

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE - SADA (DCT)

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte 08T70-MJM-A01, montážnu sadu 08T70-MKA-D80 a lepidlo 08CRDHGC-20GHE. Nutné dokúpiť relé 08A70-MGS-D30 a prepojovacie káble 08A70-MJL-D30.

270 €

230 €

08ESY-MKA-FOG

LED HMLOVÉ SVETLÁ - SADA

Sada obsahuje LED hmlové svetlá, montážnu sadu a rúrkový rám.

790 €

672 €

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE - SADA (MT)

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte 08T70-MJN-A01, montážnu sadu 08T70-MKA-D80 a lepidlo 08CRDHGC-20GHE. Nutné dokúpiť relé 08A70-MGS-D30 a prepojovacie káble 08A70-MJL-D30.

330 €

281 €

08ESY-MKA-P29

BOČNÉ KUFRE 29L - SADA

Sada obsahuje bočné kufre 08L71-MKA-D80, výstuhy nosičov 08L71-MJJ-D30, panely na bočné kufre
08F84-MBT-800A, 2 vložky zámkov 08M70-MJE-D01 a 2 telá zámkov 08M71-MJE-D01.

670 €

570 €

08ESY-MKA-TB45

KUFOR HORNÝ 45L - SADA

Sada obsahuje horný kufor 08L55-EWL-801E a nosič kufra 08L70-MKA-D80.

440 €

374 €

08F88-MKA-900

KONCOVKA VÝFUKU AKRAPOVIČ

Antikorová koncovka výfuku Akrapovič s titánovým obalom a karbónovým koncom.
Karbónová objímka pre úchyt koncovky, nevyberateľná hluková vložka (DB killer).

699 €

629 €

08HME-MKA-AD16

ADVENTURE SADA

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov,
2 telá zámkov, hlavný stojan, kryty rukovätí a kompletnú sadu LED hmlových svetiel s rúrkovým rámom.

1 990 €

1 692 €

KOMFORT SADA (DCT)

Sada obsahuje kompletné vyhrievané rukoväte s prepojovacími káblami, relé a montážnou sadou,
rúrkový rám, hlavný stojan, kryty rukovätí a 12V zásuvku.

720 €

612 €

KOMFORT SADA (MT)

Sada obsahuje kompletné vyhrievané rukoväte s prepojovacími káblami, relé a montážnou sadou,
rúrkový rám, hlavný stojan, kryty rukovätí a 12V zásuvku.

780 €

663 €

SADA KUFROV

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov
a 2 telá zámkov.

990 €

842 €

08HME-MKA-TO16DCT

TOURING SADA (DCT)

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov,
2 telá zámkov, hlavný stojan a kompletnú sadu vyhrievaných rukovätí.

1 390 €

1 182 €

08HME-MKA-TO16MT

TOURING SADA (MT)

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov,
2 telá zámkov, hlavný stojan a kompletnú sadu vyhrievaných rukovätí.

1 450 €

1 233 €

08HME-MKA-TR16DCT

TRAVEL SADA (DCT)

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov,
2 telá zámkov, hlavný stojan, kompletnú sadu vyhrievaných rukovätí a LED hmlových svetiel s rúrkovým
rámom, krytmi rukovätí a 12V zásuvku.

2 290 €

1 947 €

08HME-MKA-TR16MT

TRAVEL SADA (MT)

Sada obsahuje horný kufor s nosičom, bočné kufre s výstuhami, panely na bočné kufre, 2 vložky zámkov,
2 telá zámkov, hlavný stojan, kompletnú sadu vyhrievaných rukovätí a LED hmlových svetiel s rúrkovým
rámom, krytmi rukovätí a 12V zásuvku.

2 350 €

1 998 €

08L30-MKA-RTBWK

HORNÝ KUFOR 30L - SADA (WAVE KEY)

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, nosič kufra, telo zámku, vložku a jej zaistenie.

240 €

204 €

08L39-MKA-RTB

HORNÝ KUFOR 39L - SADA - NELAKOVANÝ

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, nosič kufra, telo zámku, vložku a jej zaistenie.

240 €

204 €

08L39-MKA-RTBA

HORNÝ KUFOR 39L - SADA - ČIERNY

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, lakované veko (NHA84P), nosič kufra, talo zámku, vložku a
jej zaistenie.

305 €

259 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA - BIELY

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, lakované veko (NHA16P), nosič kufra, talo zámku, vložku a
jej zaistenie.

305 €

259 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA - ČERVENÝ

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, lakované veko (R320P), nosič kufra, talo zámku, vložku a jej
zaistenie.

305 €

259 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA - STRIEBORNÝ

Sada obsahuje 39L horný kufor s opierkou, lakované veko (NHB29M), nosič kufra, talo zámku, vložku a
jej zaistenie.

305 €

259 €

08L48-MKA-RTB

HORNÝ KUFOR 48L - SADA - NELAKOVANÝ

Sada obsahuje 48L horný kufor s opierkou, nosič kufra a telo zámku. Nutné doobjednať vložku zámku
08M71-MJE-D01.

310 €

264 €

08L48-MKA-RTBA

HORNÝ KUFOR 48L - SADA - ČIERNY

Sada obsahuje 48L horní kufr s opěrkou, černě lakované víko (NHA84P), nosič kufru, tělo a vložku
zámku.

399 €

339 €

HORNÝ KUFOR 48L - SADA - BIELY

Sada obsahuje 48L horný kufor s opierkou, biele lakované veko (NHA16P), nosič kufra, telo a vložku
zámku.

399 €

339 €

HORNÝ KUFOR 48L - SADA - ČERVENÝ

Sada obsahuje 48L horný kufor s opierkou, červené lakované veko (R320P), nosič kufra, telo a vložku
zámku.

399 €

339 €

08L48-MKA-RTBG

HORNÝ KUFOR 48L - SADA - STRIEBORNÝ

Sada obsahuje 48L horný kufor s opierkou, strieborné lakované veko (NHB29M), nosič kufra, telo a
vložku zámku.

399 €

339 €

08M51-EWA-601E

HONDA OPTIMATE 3 NABÍJAČKA

Pre olovené batérie s kapacitou 3-50Ah. Umožňuje dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

69 €

62 €

08M51-EWA-801E

HONDA OPTIMATE 5 NABÍJAČKA

Pre väčšinu dostupných typov batérií (MF/AGM, STD, GEL, EFB) s kapacitou 15-192Ah. Umožňuje
dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

105 €

95 €

08P70-MKA-D80

KRYTY RUKOVÄTÍ - SADA

150 €

128 €

08ESY-MKA-MT16

08HME-MKA-CO16DCT
08HME-MKA-CO16MT
08HME-MKA-LU16

08L39-MKA-RTBC
08L39-MKA-RTBE
08L39-MKA-RTBG

08L48-MKA-RTBC
08L48-MKA-RTBE

Akcia je platná pri zakúpení príslušenstva spolu s novým motocyklom v termíne 1.9. - 31.12.2018 a nie je možné ju kombinovať s ďalšími akciami.
Zmena cien vyhradená. Bližšie informácie u autorizovaných predajcov motocyklov Honda, alebo na www.honda.sk .

CB500F - príslušenstvo 2018
Objednávacie číslo
08ESY-MJF-HG1617

Popis

Poznámka

Akčná
Štandardná odporúčaná
odporúčaná cena
cena s DPH
s DPH

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTĚ - SADA

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte a montážnu sadu.

210 €

179 €

08F88-MJW-900

KONCOVKA VÝFUKU AKRAPOVIČ

Antikorová koncovka výfuku s karbónovým ukončením a objímkou pre uchytenie. Teplovzdorná
samolepka Akrapovič, montážna sada súčasťou.

590 €

531 €

08F99-MJW-900

KONCOVKA VÝFUKU TERMIGNONI

Titánová koncovka výfuku.

590 €

531 €

08HME-MJF-CF1617

KOMFORT SADA

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte s montážnou sadou, 12V zásuvku a tank pad.

290 €

247 €

08L30-MJW-RTBWK

HORNÝ KUFOR 30L - SADA (WAVE KEY)

Sada obsahuje 30L horný kufor RTB s opierkou, zámkou a vložkou zámku (na kľúč od motocykla),
mechanizmus uzamykania a zadný nosič.

255 €

217 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA

Sada obsahuje horný kufor 39L s opierkou, vložku, telo a mechanizmus zámku pre ovládanie kľúčom od
motocykla, zadný nosič.

255 €

217 €

08L48-MJW-RTB

HORNÝ KUFOR 48L - SADA

Sada obsahuje horný kufor 48L s opierkou, vložku a telo zámku pre ovládanie kľúčom od motocykla,
zadný nosič.

345 €

293 €

08M51-EWA-601E

HONDA OPTIMATE 3 NABÍJAČKA

Pre olovené batérie s kapacitou 3-50Ah. Umožňuje dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

69 €

62 €

HONDA OPTIMATE 5 NABÍJAČKA

Pre väčšinu dostupných typov batérií (MF/AGM, STD, GEL, EFB) s kapacitou 15-192Ah. Umožňuje
dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

105 €

95 €

08L39-MJW-RTB

08M51-EWA-801E

Akcia je platná pri zakúpení príslušenstva spolu s novým motocyklom v termíne 1.9. - 31.12.2018 a nie je možné ju kombinovať s ďalšími akciami.
Zmena cien vyhradená. Bližšie informácie u autorizovaných predajcov motocyklov Honda, alebo na www.honda.sk .

CBR500R - príslušenstvo 2018
Objednávacie číslo
08ESY-MJR-HG17

Popis

Poznámka

Štandardná odporúčaná
cena s DPH

Akčná
odporúčaná cena
s DPH

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE - SADA

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte a montážnu sadu.

210 €

179 €

08F88-MJW-900

KONCOVKA VÝFUKU AKRAPOVIČ

Antikorová koncovka výfuku s karbónovým ukončením a objímkou pre uchytenie. Teplovzdorná
samolepka Akrapovič, montážna sada súčasťou.

590 €

531 €

08F99-MJW-900

KONCOVKA VÝFUKU TERMIGNONI

Titánová koncovka výfuku.

590 €

531 €

08HME-MJW-J00ZL

SPORT SADA - BIELA

Sada obsahuje lakovaný (NHA96P) kryt sedla spolujazdca, predný blatník a tank pad nádrže.

295 €

251 €

08HME-MJW-SP18ZF

SPORT SADA - ČIERNA

Sada obsahuje lakovaný (NHB01) kryt sedla spolujazdca, predný blatník a tank pad nádrže.

295 €

251 €

08HME-MJW-SP18ZR

SPORT SADA - ČERVENÁ

Sada obsahuje lakovaný (R380) kryt sedla spolujazdca, predný blatník a tank pad nádrže.

295 €

251 €

HORNÝ KUFOR 30L - SADA (WAVE KEY)

Sada obsahuje 30L horný kufor RTB s opierkou, zámkou a vložkou zámku (na kľúč od motocykla),
mechanizmus uzamykania a zadný nosič.

255 €

217 €

HORNÝ KUFOR 39L - SADA

Sada obsahuje horný kufor 39L s opierkou, vložku, telo a mechanizmus zámku pre ovládanie kľúčom od
motocykla, zadný nosič.

255 €

217 €

08L48-MJW-RTB

HORNÝ KUFOR 48L - SADA

Sada obsahuje horný kufor 48L s opierkou, vložku a telo zámku pre ovládanie kľúčom od motocykla,
zadný nosič.

345 €

293 €

08M51-EWA-601E

HONDA OPTIMATE 3 NABÍJAČKA

Pre olovené batérie s kapacitou 3-50Ah. Umožňuje dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

69 €

62 €

08M51-EWA-801E

HONDA OPTIMATE 5 NABÍJAČKA

Pre väčšinu dostupných typov batérií (MF/AGM, STD, GEL, EFB) s kapacitou 15-192Ah. Umožňuje
dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

105 €

95 €

08L30-MJW-RTBWK
08L39-MJW-RTB

Akcia je platná pri zakúpení príslušenstva spolu s novým motocyklom v termíne 1.9. - 31.12.2018 a nie je možné ju kombinovať s ďalšími akciami.
Zmena cien vyhradená. Bližšie informácie u autorizovaných predajcov motocyklov Honda, alebo na www.honda.sk .

CBR650F - príslušenstvo 2018
Objednávacie číslo

Popis

Poznámka

Štandardná odporúčaná
cena s DPH

Akčná
odporúčaná cena
s DPH

08ESY-MJE-ALARM

ALARM - SADA

Sada obsahuje Averto Alarm s montážnou sadou a magnetickým spínačom alarmu.

295 €

251 €

08ESY-MJE-HG17RF

VYHRIEVANÉ RUKOVÄTE - SADA

Sada obsahuje vyhrievané rukoväte, montážnu sadu a lepidlo.

360 €

306 €

08ESY-MJE-SB17

BRAŠNA ZADNÁ - SADA

Sada obsahuje zadnú brašnu a montážnu sadu.

95 €

81 €

08ESY-MJE-TB17

HORNÝ KUFOR 35L - SADA

Sada obsahuje horný kufor, držiak zadného nosiča a nosič, vložku a telo zámku pre ovládanie kľúčom od
motocykla.

740 €

629 €

08HME-MJF-S14F

SPORT SADA - BIELA

Sada obsahuje zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad a zadný karbónový blatník. Pre bielu
verziu motocykla (NH-A96P).

285 €

242 €

SPORT SADA - STRIEBORNÁ

Sada obsahuje zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad a zadný karbónový blatník. Pre
striebornú verziu motocykla (NH-A95M).

285 €

242 €

SPORT SADA - ČIERNÁ

Sada obsahuje zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad a zadný karbónový blatník. Pre čiernu
verziu motocykla (NH-436M).

285 €

242 €

SPORT SADA - ČERVENÁ

Sada obsahuje zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad a zadný karbónový blatník. Pre červenú
verziu motocykla (R380).

285 €

242 €

SUPER SPORT SADA - BIELA

Sada obsahuje vyššie plexi, zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad, predný a zadný karbónový
blatník. Pre bielu verziu motocykla (NH-A96P).

470 €

400 €

08HME-MJF-SP14G

SUPER SPORT SADA - STRIEBORNÁ

Sada obsahuje vyššie plexi, zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad, predný a zadný karbónový
blatník. Pre striebornú verziu motocykla (NH-A95M).

470 €

400 €

08HME-MJF-SP17D

SUPER SPORT SADA - ČIERNÁ

Sada obsahuje vyššie plexi, zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad, predný a zadný karbónový
blatník. Pre čiernu verziu motocykla (NH-436M).

470 €

400 €

08HME-MJF-SP18K

SUPER SPORT SADA - ČERVENÁ

Sada obsahuje vyššie plexi, zadný kryt sedla, nálepky diskov kolies, tank pad, predný a zadný karbónový
blatník. Pre červenú verziu motocykla (NH-436M).

470 €

400 €

08L30-MJE-RTBWK

HORNÝ KUFOR 30L - SADA (WAVE KEY)

Sada obsahuje 30L horný kufor RTB s opierkou, zámkou a vložkou zámku (na kľúč od motocykla),
mechanizmus uzamykania a zadný nosič.

240 €

204 €

08L39-MJE-RTB

HORNÝ KUFOR 39L - SADA

Sada obsahuje 39L horný kufor RTB s opierkou, zámkou a vložkou zámku (na kľúč od motocykla),
mechanizmus uzamykania a zadný nosič.

240 €

204 €

08L48-MJE-RTB

HORNÝ KUFOR 48L - SADA

Sada obsahuje 48L horný kufor RTB s opierkou, zámkou a vložkou zámku (na kľúč od motocykla),
mechanizmus uzamykania a zadný nosič.

320 €

272 €

08M51-EWA-601E

HONDA OPTIMATE 3 NABÍJAČKA

Pre olovené batérie s kapacitou 3-50Ah. Umožňuje dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

69 €

62 €

HONDA OPTIMATE 5 NABÍJAČKA

Pre väčšinu dostupných typov batérií (MF/AGM, STD, GEL, EFB) s kapacitou 15-192Ah. Umožňuje
dobíjanie hĺbkovo vybitých batérií od 2V napätia.

105 €

95 €

08HME-MJF-S14G
08HME-MJF-S17A
08HME-MJF-S18K
08HME-MJF-SP14F

08M51-EWA-801E

Akcia je platná pri zakúpení príslušenstva spolu s novým motocyklom v termíne 1.9. - 31.12.2018 a nie je možné ju kombinovať s ďalšími akciami.
Zmena cien vyhradená. Bližšie informácie u autorizovaných predajcov motocyklov Honda, alebo na www.honda.sk .

