SKUTERY 2021

KATALOG AKCESORIÓW

HONDA TAKA,
JAK CHCESZ
Jeśli chcesz ulepszyć swój skuter, nic nie zastąpi oryginalnych
akcesoriów Honda. Zwiększone możliwości przewożenia
bagażu, wyższy komfort, solidna ochrona, lepsze osiągi lub po
prostu atrakcyjniejszy wygląd – mamy wszystkie rozwiązania.
Skonstruowane z taką samą dbałością o detale, co pojazdy Honda,
objęte 5-letnią gwarancją (*) nasze akcesoria idealnie pasują do
Twojego skutera i zwiększają jego wartość. Spytaj u dealera Hondy.
Twój skuter Honda może być dokładnie taki, jak chcesz.
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SPIS TREŚCI
FORZA 750 NOWY

04

FORZA 350 NOWY

12

FORZA 125 NOWY

16

X-ADV NOWY

20

SH350i NOWY

28

SH125i / SH150i

34

PCX 125 NOWY

38

SH MODE 125 NOWY

42

VISION 110 NOWY

44

SUPER CUB

46

(*) Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów, zakupionych podczas
zakupu skutera oraz z wykupionym programem Gwarancja Honda PLUS dla skuterów
w Europie. Zapytaj dealera Hondy o szczegółowe informacje.
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AKCESORIA
FORZA 750
NOWY
MODEL

HIT
TORBA NA KONSOLĘ
08L79-MKT-D00

Idealnie dopasowana do przestrzeni
między kolanami kierującego czarna
torba na konsolę o pojemności 9 litrów
doskonale nadaje się do przewożenia
niezbędnych drobiazgów. Wygodne
wycięcie z przodu na przewody do
smartfona. Wyposażona w pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO SMART
08ESY-MKV-STBA, B, C lub D

Kufer górny o pojemności 50 litrów z systemem
bezkluczykowym Smart Key, umożliwiającym
otwarcie pokrywy po wykryciu kluczyka. Może
pomieścić dwa kaski. Wbudowana wkładka
zamka może służyć do zamykania kufra nawet
po zdjęciu go z bagażnika. Zestaw oparcie,
bagażnik tylny oraz panel w pasującym
kolorze. Dostępny w czterech kolorach:
czerwony (STBA), czarny (STBB), srebrny
(STBC) i niebieski (STBD).
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TORBA WEWNETRZNA DO KUFRA
GÓRNEGO (25L)

WODOODPORNA TORBA

08L77-MKT-D00

Wykonana z wytrzymałego materiału, duża,
wodoodporna torba może być w razie potrzeby przypięta
do skutera. Wyposażona w paski na ramię, uchwyt do
przenoszenia i odblaskowe oznakowanie.

08ESY-MKT-TB35OK

TORBY WEWNĘTRZNE DO KUFRÓW
BOCZNYCH

BAGAŻNIK TYLNY

08L78-MKT-D00

Bagażnik tylny z uchwytami, które poprawiają komfort
pasażera i ułatwiają prowadzenie skutera. Pasuje do
wszystkich rozmiarów kufrów.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

Torba wewnętrzna kufra górnego o pojemności 25 litrów.
Z paskiem ułatwiającym noszenie. Z logo Honda.

08L81-MKS-E00

KUFER GÓRNY 35L Z SYSTEMEM
POJEDYNCZEGO KLUCZYKA
W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się
jeden kask. System pojedynczego kluczyka umożliwia
otwieranie kufra górnego przy użyciu kluczyka
zapłonowego skutera.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
Bagażnik tylny sprzedawany oddzielnie.

BAGAŻ

KUFRY BOCZNE ZE STELAŻEM
08ESY-MKV-PNA

Zestaw dwóch kufrów bocznych o pojemności 26 litrów
(prawy) i 33 litrów (lewy). System pojedynczego kluczyka
umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów bocznych
za pomocą kluczyka zapłonowego skutera. Stelaż
w zestawie.
Bagażnik tylny i ozdobne panele w pasujących kolorach
sprzedawane oddzielnie.

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych
do nowego kształtu kufrów. Czarne z dyskretnym logo
Honda i paskiem na ramię umożliwiającym wygodne
noszenie.

08L74-MKT-D00ZC
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KOMFORT

PODGRZEWANE MANETKI

OWIEWKI GÓRNE

OWIEWKI DOLNE

08T71-MKT-D00

08R72-MKV-D00

08R71-MKV-D00

Wybrany poziom grzania (jeden z pięciu) jest
pokazywany na wyświetlaczu TFT. Ostatnio wybrane
ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu zapłonu.
Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem.

Zestaw owiewek górnych z logo FORZA poprawia
komfort poprzez zmniejszenie przepływu powietrza
wokół talii kierującego.

Zestaw owiewek dolnych z logo FORZA poprawia komfort
poprzez zmniejszenie przepływu powietrza wokół kolan
kierującego.
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OSŁONA DŹWIGNI POSTOJOWEJ

DŹWIGNIA POSTOJOWA

ZESTAW PANELI OZDOBNYCH

08F72-MKT-D00

08F70-MKT-D00

08L81-MKT-D00ZE, F, G lub H

Aluminiowa osłona dźwigni postojowej z czarnym
anodyzowanym wykończeniem i logo Honda sprawi, że
Twój skuter będzie się wyróżniał.

Aluminiowa dźwignia postojowa z takim samym czarnym
anodyzowanym wykończeniem, jak osłona, uatrakcyjnia
wygląd kokpitu FORZA 750.

Atrakcyjny wygląd kufrów bocznych dzięki aluminiowym
panelom ozdobnym.
Dostępne w czterech kolorach:
• Czerwony (RTBE)
• Czarny (D00ZF)
• Srebrny (D00ZG)
• Niebieski (D00ZH)

STYL

OSŁONY BOCZNE

PANELE OCHRONNE PODNÓŻKÓW

08F71-MKV-D00

08P70-MKV-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chronią elementy nadwozia
przed uszkodzeniami i podkreślają poczucie wysokiej
jakości Twojego skutera.

Komplet paneli ochronnych (na prawy i lewy
podnóżek) z logo FORZA i antypoślizgowymi
podkładkami dodają skuterowi elegancji.
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PAKIETY AKCESORIÓW
COMMUTER
ZAWARTOŚĆ
Kufer górny 50L z otwarciem Smart Key
Panel ozdobny ma kufer górny
Oparcie do kufra górnego
Torba wewnętrzna (25L)
Torba konsolowa
Bagażnik tylny

TRAVEL

Numery katalogowe

•
•
•
•
•
•

Kufry boczne z systemem pojedynczego kluczyka
Panele ozdobne na kufry boczne
Stelaż do kufrów bocznych
Podgrzewane manetki
Owiewki górne
Owiewki dolne

STYLE
08HME-MKV-STY

•
•
•
•
•
•

Dźwignia postojowa
Osłona postojowa
Osłony boczne
Panele ochronne podnóżków

•
•
•
•

KOLORY
Candy Chromosphere Red

08HME-MKV-COMZA

08HME-MKV-TRZA

–

Graphite Black
Matte Beta Silver Metallic

08HME-MKV-COMZE

08HME-MKV-TRZB

–

08HME-MKV-COMZF

08HME-MKV-TRZC

–

Matte Jeans Blue Metallic

08HME-MKV-COMZG

08HME-MKV-TRZD

–
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AKCESORIA
FORZA 350
NOWY
MODEL

HIT
ZESTAW KUFRA GÓRNEGO
SMART 45L
08ESY-K1B-TB45ZA, B, C, D lub E

Zestaw obejmujący 45-litrowy kufer górny
z otwarciem bezkluczykowym Smart Key oraz
wszystkie elementy potrzebne do montażu:
Elektryczny zamek pokrywy, oparcie, panel
ozdobny i bagażnik tylny. W kufrze górnym
bez trudu mieszczą się dwa kaski.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępny w pięciu kolorach:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Pearl Cool White (ZB)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Pearl Falcon Gray (ZD)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZE)
• Pearl Falcon Gray (ZD)
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KUFER GÓRNY 35L
08L70-K40-F30ZA, H, J, K lub L

Zamykany na kluczyk 35-litrowy kufer górny
z oparciem mieszczący jeden kask. Maksymalne
obciążenie: 10 kg Bagażnik tylny sprzedawany
oddzielnie. Dostępny w pięciu kolorach:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Pearl Cool White (ZL)
• Pearl Nightstar Black (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZK)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)
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TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA
GÓRNEGO 35L

BAGAŻNIK TYLNY

PODGRZEWANE MANETKI

08L73-K1B-D00ZC lub D

08ESY-K40-HG19

08L09-MGS-D30

Aluminiowy bagażnik tylny z uchwytami, które
poprawiają komfort pasażera i ułatwiają prowadzenie
skutera. Pasuje do wszystkich rozmiarów kufrów górnych
(niekompatybilny z wersjami SMART).
Dostępny w dwóch kolorach:
• Mat Lucent Silver Metallic (ZC)
• Mat Axis Gray Metallic (ZD)

Ultracienkie podgrzewane manetki z wygodną regulacją
grzania podnoszą komfort jazdy. Trzy poziomy grzania
i zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem
Zestaw zawiera podgrzewane manetki, zestaw
montażowy i klej do manetek odporny na wysoką
temperaturę.

POKROWIEC STOSOWANY NA
ZEWNĄTRZ XL

BLOKADA U-LOCK 120/340

08P34-BC3-801

Skuteczna blokada typu U-Lock ze specjalnej utwardzanej
stali. Antywłamaniomy zamek z zabezpieczeniem przed
rozwierceniem. Wymiary blokady 120-340. Można ją
wygodnie przewozić w schowku pod siedzeniem.

Czarna nylonowa torba z wyhaftowanym srebrnym
logo Honda Wing i czerwonymi suwakami. Regulowana
pojemność od 15 do 25 litrów Wyposażona w regulowany
pasek na ramię i uchwyt do przenoszenia.

AKCESORIA

NAKLEJK NA KOŁA
08F76-K40-F01ZM, N lub P

Łatwy w użyciu zestaw naklejek pozwala spersonalizować
skuter.
Dostępny w trzech kolorach:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV.
Wodoodporny z oddychającej tkaniny umożliwiającej
wyschnięcie mokrego pojazdu. Dwa otwory wycięte na
wysokości przedniego koła umożliwiają zainstalowanie
blokady U-lock.

08M53-KAZ-800
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AKCESORIA
FORZA 125
NOWY
MODEL

HIT
ZESTAW KUFRA GÓRNEGO
SMART 45L
08ESY-K40-TB21ZF, B, C, D lub E

Zestaw obejmujący 45-litrowy kufer górny
z otwarciem Smart oraz wszystkie elementy
potrzebne do montażu: Elektryczny zamek
pokrywy, oparcie, panel ozdobny i bagażnik
tylny. W kufrze górnym bez trudu mieszczą
się dwa kaski.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępny w pięciu kolorach:
• Mat Carnelian Red Metallic (ZF)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Lucent Silver Metallic Gray (ZD)
• Pearl Cool White (ZE)
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KUFER GÓRNY 35L
08L70-K40-F30ZA, C, E, H lub L

Zamykany na kluczyk 35-litrowy kufer górny
z oparciem mieszczący jeden kask. Maksymalne
obciążenie: 10 kg Bagażnik tylny sprzedawany
oddzielnie.
Dostępny w pięciu kolorach:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)
• Lucent Silver Metallic (ZC)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZE)
• Pearl Nightstar Black (ZH)
• Pearl Cool White (ZL)
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TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA
GÓRNEGO 35L

BAGAŻNIK TYLNY

PODGRZEWANE MANETKI

08L73-K1B-D00ZC lub D

08ESY-K40-HG19

08L09-MGS-D30

Aluminiowy bagażnik tylny z uchwytami, które
poprawiają komfort pasażera i ułatwiają prowadzenie
skutera. Pasuje do wszystkich rozmiarów kufrów górnych
(niekompatybilny z wersjami SMART).
Dostępny w dwóch kolorach:
• Mat Lucent Silver Metallic (ZC)
• Mat Axis Gray Metallic (ZD)

Ultracienkie podgrzewane manetki z wygodną regulacją
grzania podnoszą komfort jazdy. Trzy poziomy grzania i
zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem. Zestaw zawiera podgrzewane manetki,
zestaw montażowy i klej do manetek odporny na wysoką
temperaturę.

NAKLEJK NA KOŁA

BLOKADA U-LOCK 120-340

08F76-K40-F01ZM, N lub P

08M53-KAZ-800

POKROWIEC DO STOSOWANIA NA
ZEWNĄTRZ

Łatwy w użyciu zestaw naklejek pozwala spersonalizować
skuter.
Dostępny w trzech kolorach:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock. Można ją
schować pod siedzeniem.

Czarna nylonowa torba z wyhaftowanym srebrnym
logo Honda Wing i czerwonymi suwakami. Regulowana
pojemność od 15 do 25 litrów Wyposażona w regulowany
pasek na ramię i uchwyt do przenoszenia.

AKCESORIA

08P34-BC3-801

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV.
Wodoodporny z oddychającej tkaniny umożliwiającej
wyschnięcie mokrego pojazdu. Dodatkowa linka
pozwala na lepsze zamocowanie pokrowca. Dwa otwory
wycięte na wysokości przedniego koła umożliwiają
zainstalowanie blokady U-lock.
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AKCESORIA
X-ADV
NOWY
MODEL

HIT
KUFER GÓRNY SMART
50L
08ESY-MKT-TB50S

Kufer górny o pojemności 50 litrów
z
systemem
bezkluczykowego
otwierania Smart Key, umożliwiającym
otwarcie pokrywy bez wyciągania
kluczyka z kieszeni. Może pomieścić
dwa kaski. Wbudowana wkładka
zamka może służyć do zamykania
kufra nawet po zdjęciu go z bagażnika.
Dołączone oparcie zwiększa wygodę
pasażera.
Bagażnik tylny i panel aluminiowy
sprzedawane oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

21

BAGAŻ

PANEL ALUMINIOWY NA KUFER
GÓRNY

KUFER GÓRNY 35L Z SYSTEMEM
KLUCZYKA

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA
GÓRNEGO 50L

08L83-MKT-D00

08ESY-MKT-TB35OK

08L81-MKS-E00

Aluminiowy panel ozdobny uatrakcyjnia wygląd kufra
górnego (kufry górny nie wchodzi w skład zestawu).

35-litrowy kufer górny mieści jeden pełny kask i wiele
innych rzeczy. System pojedynczego kluczyka i oparcie
w zestawie.
Wymaga bagażnika tylnego (sprzedawany oddzielnie).

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do
50-litrowego kufra górnego. Ponieważ jest wodoodporna
i wyposażona w paski, można ją również zamocować
bezpośrednio do X-ADV. Pasek na ramię umożliwia
wygodne noszenie.
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PANELE ALUMINIOWE NA KUFRY
BOCZNE

ZESTAW TOREB DO KUFRÓW
BOCZNYCH

Zestaw dwóch kufrów bocznych o pojemności 26 litrów
(prawy) i 33 litrów (lewy). System pojedynczego kluczyka
Honda umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów
bocznych za pomocą kluczyka zapłonowego skutera.
Bagażnik tylny i panele aluminiowe sprzedawane
oddzielnie.
Maksymalne obciążenie każdego kufra: 6 kg

08L80-MKT-D00

08L78-MKT-D00

Atrakcyjny wygląd kufrów bocznych dzięki aluminiowym
panelom ozdobnym (kufry boczne nie wchodzą w skład
zestawu).

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych dopasowanych
do nowego kształtu kufrów. Czarne z dyskretnym logo
Honda i paskiem na ramię umożliwiającym wygodne
noszenie.

TORBA KONSOLOWA

TORBA 25L DO KUFRA GÓRNEGO

08L79-MKT-D00

08L77-MKT-D00

ALUMINIOWY BAGAŻNIK TYLNY
*NH460M*

Idealnie dopasowana do przestrzeni między kolanami
kierującego czarna torba konsolowa o pojemności
9 litrów doskonale nadaje się do przewożenia
niezbędnych drobiazgów. Wygodne wycięcie z przodu
na przewody do smartfona. Wyposażona w pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg

Torba wewnętrzna kufra górnego o pojemności 25 litrów
z wygodnym paskiem na ramię. Z logo Honda.

KUFRY BOCZNE ZE STELAŻEM
08ESY-MKT-PNA

08L74-MKT-D00ZC

Bagażnik tylny z uchwytami, które poprawiają komfort
pasażera i ułatwiają prowadzenie skutera. Pasuje do
wszystkich rozmiarów kufrów.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
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LAMPY PRZECIWMGIELNE Z
MOCOWANIAMI

ZESTAW DODATKOWYCH OWIEWEK
NA NOGI

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK

08ESY-MKT-FL21

08R71-MKT-D00

Dwie dodatkowe lampy LED poprawiają widoczność
podczas jazdy we mgle.
Sterowane przełącznikiem na lewym ramieniu kierownicy,
po włączeniu pojawia się symbol na wyświetlaczu TFT.
Wymagają montażu na orurowaniu przednim
(sprzedawane oddzielnie).

Ozdobione logo X-ADV owiewki poprawiają komfort jazdy
poprzez zmniejszenie przepływu powietrza wokół talii i ud.

Wybrany poziom grzania (jeden z pięciu) jest
pokazywany na wyświetlaczu TFT. Ostatnio wybrane
ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu zapłonu.
Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem.

ORUROWANIE PRZEDNIE

PODNÓŻKI

OSŁONY DŁONI

08P70-MKH-D00

08R72-MKT-D00

08P72-MKS-E00ZC lub E00ZD

Srebrne orurowanie chroniące nadwozie skutera
i umożliwiające zamontowanie lamp przeciwmgielnych
(sprzedawane oddzielnie).

Lepsza kontrola podczas jazdy w terenie i ostrzejszy
wygląd Adventure dzięki zestawowi aluminiowych
podnóżków.

Dopasowane do standardowych hanbarów osłony
zapewniają lepszą ochronę i komfort poprzez
zmniejszenie przepływu powietrza wokół rąk.
Dostępny w dwóch kolorach:
• Czarne (*NH1*)
• Czerwone (*R280R*)

08T71-MKT-D00

KOMFORT
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DŹWIGNIA POSTOJOWA
08F70-MKT-D00

Aluminiowa
dźwignia
postojowa
z
czarnym
anodyzowanym wykończeniem sprawi, że Twój X-ADV
będzie się wyróżniał.

OSŁONA DŹWIGNI
POSTOJOWEJ
08F72-MKT-D00

Idealnie dopasowana do
aluminiowej dźwigni, osłona
ta nadaje kokpitowi X-ADV
niepowtarzalny wygląd.

STYL

ALUMINIOWY UCHWYT KIEROWNICY

ZESTAW OSŁON BOCZNYCH

PANELE OCHRONNE PODNÓŻKÓW

08F71-MKT-D00

08F75-MKT-D00

08F70-MKH-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chronią elementy nadwozia
przed uszkodzeniami i podkreślają wygląd premium
modelu X-ADV.

Panele ochronne podnóżków ze stali nierdzewnej
z antypoślizgowymi podkładkami i ozdobnym logo X-ADV
nadają X-ADV jeszcze bardziej elegancki wygląd.

Aluminiowy uchwyt kierownicy z logo X-ADV to luksusowy
dodatek podkreślający charakter modelu.
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PAKIETY AKCESORIÓW
ZAWARTOŚĆ
Kufer górny 50L z otwarciem Smart Key
Panel aluminiowy na kufer górny
Oparcie do kufra górnego
Kufry boczne z systemem pojedynczego kluczyka
Panele aluminiowe na kufry boczne
Bagażnik tylny
Stelaż do kufrów bocznych
Torba konsolowa
Torby wewnętrzne do kufrów bocznych
Podgrzewane manetki
Uchwyt kierownicy
Dźwignia postojowa
Osłona postojowa
Osłony boczne
Panele ochronne podnóżków
Osłony dłoni czarne *NH1*

TRAVEL

STYLE

08HME-MKT-TRA21

08HME-MKT-STY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ADVENTURE
BLACK

RED

08HME-MKT-ADTZB

08HME-MKT-ADTZC

•

Osłony dłoni czerwone *R280R*
Orurowanie przednie
Lampy przeciwmgielne LED z mocowaniem
Zestaw dodatkowych owiewek na nogi
Podnóżki

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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AKCESORIA
SH350i
NOWY
MODEL

HIT
ZESTAW KUFRA GÓRNEGO
SMART 35L
08HME-K53-DH0ZD, G, J lub K

35-litrowy
plastikowy
kufer
górny
w kolorze pasującym do lakieru modelu SH.
Kufer może pomieścić jeden pełny kask
ma oparcie poprawiające komfort jazdy
pasażera. Elektrycznie otwierana pokrywa
– nie trzeba nawet wyciągać kluczyka
z kieszeni. Bagażnik tylny w zestawie.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępne w czterech kolorach:
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZG)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Black (ZK)
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KUFER GÓRNY 35L

SZYBA PRZEDNIA

PODGRZEWANE MANETKI

08L70-KTW-B11ZE, N, V lub W

08R70-K1W-D20ZB

08ESY-K53-GRIP

W kufrze górnym o pojemności 35 litrów mieści się jeden
kask. Oparcie, zamek i system kluczyka w zestawie.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępne w czterech kolorach:
• Pearl Cool White (ZE)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Black (ZW)

Wyższy komfort jazdy dzięki szybie przedniej o wysokości
46 cm dopasowanej do wyglądu SH350i.

Ultracienkie podgrzewane manetki z wygodną regulacją
grzania podnoszą komfort jazdy. Trzy poziomy grzania
i zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem
Zestaw zawiera podgrzewane manetki, zestaw
montażowy i klej do manetek odporny na wysoką
temperaturę.

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA
GÓRNEGO 35L

PRZEZROCZYSTE OSŁONY DŁONI

BLOKADA U-LOCK TYPU L

08P70-K0R-D20

08M53-MEE-800

08L09-MGS-D30

Para idealnie dopasowanych, przezroczystych osłon
dłoni, które chronią przed zimnym powietrzem.
Montaż jest dziecinnie prosty dzięki przygotowanym
otworom.

Blokada przeciwkradzieżowa U-Lock.

AKCESORIA

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda
na przedniej kieszeni Regulowana pojemność od 15 do
25 litrów. Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do
przenoszenia.
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PAKIETY AKCESORIÓW
ZAWARTOŚĆ
Kufer górny Smart 35L
Komfortowe oparcie
Elektryczne otwarcie pokrywy
Bagażnik tylny
Szyba przednia
Osłony dłoni
Podgrzewane manetki

CITY

•
•
•
•
•
•
•

DOSTĘPNE KOLORY
Pearl Cool White

08HME-K53-CITYZD

Mat Ruthenium Silver Metallic

08HME-K53-CITYZG

Mat Carnelian Red Metallic

08HME-K53-CITYZJ

Czarny

08HME-K53-CITYZK
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AKCESORIA
SH125i / SH150i

HIT
KUFER GÓRNY SMART 35L
08L72-K53-DH0ZA, B, E lub N

Mieszczący
jeden
kask
35-litrowy
plastikowy kufer górny z oparciem.
Wymaga elektrycznego otwarcia pokrywy
(sprzedawane
oddzielnie).
Dostępny
w czterech kolorach dopasowanych do
lakierów modeli SH125 / SH150:
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Lucent Silver Metallic (ZB)
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZE)

ELEKTRYCZNE OTWARCIE
POKRYWY
08L70-K0R-D00

Umożliwia otwieranie kufra górnego Smart
bez wyjmowania kluczyka z kieszeni.

35

KUFER GÓRNY 35L
08L70-K77-D01ZA, B, D lub E

Mieszczący jeden kask 35-litrowy plastikowy
kufer górny z oparciem.
Dostępny w czterech kolorach dopasowanych
do lakierów modeli SH125 / SH150:
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Lucent Silver Metallic (ZB)
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZE)
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TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA
GÓRNEGO 35L

SZYBA PRZEDNIA

PRZEZROCZYSTE OSŁONY DŁONI

08R70-K0R-D20ZA

08P70-K0R-D20

08L09-MGS-D30

Specjalnie zaprojektowana szyba przednia wykonana
z trwałego poliwęglanu o grubości 2,5 mm.
Ta elegancka, wytrzymała i elastyczna szyba przednia
gwarantuje szerokie pole widzenia i doskonałą ochronę
górnej części ciała kierującego bez uszczerbku dla
zwrotności skutera.

Para idealnie dopasowanych osłon dłoni, które chronią
przed zimnym powietrzem, a ich montaż jest dziecinnie
prosty dzięki przygotowanym otworom.

POKROWIEC DO STOSOWANIA NA
ZEWNĄTRZ

BLOKADA U-LOCK 105-245

08P34-BC3-8010

Blokada przeciwkradzieżowa U-Lock.

Wykonana z czarnego nylonu ze srebrnym logo Honda
na przedniej kieszeni Regulowana pojemność od 15 do
25 litrów. Przednia kieszeń swobodnie mieści teczkę A4.
Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do
przenoszenia.

AKCESORIA

KOC OCIEPLAJĄCY
08T56-KTF-800 lub 800A

Czarny impregnowany materiał zapinany na suwaki.
Z podszewką utrzymującą ciepło. Zawiera ochraniacz na
klatkę piersiową oraz pokrowiec na siedzenie.
Dostępny w dwóch rozmiarach:
• Rozmiar Standard (800) lub XL (800A)

Zabezpiecza lakier przed promieniowaniem UV.
Wodoodporny z oddychającej tkaniny umożliwiającej
wyschnięcie mokrego skutera. Dodatkowa linka
pozwala na lepsze zamocowanie pokrowca. Dwa otwory
wycięte na wysokości przedniego koła umożliwiają
zainstalowanie blokady U-lock.

08M53-MBB-800
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AKCESORIA
PCX125
NOWY
MODEL

HIT
KUFER GÓRNY SMART
35L
08ESY-K1Z-TB21

Mieszczący jeden kask 35-litrowy
plastikowy kufer górny z oparciem.
Z funkcją elektrycznego otwierania
pokrywy – nie trzeba nawet wyciągać
kluczyka z kieszeni.
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L

SZYBA PRZEDNIA

PODGRZEWANE MANETKI

08ESY-K1Z-35TB

08R70-K1Y-D10

08ESY-K1Z-GRIP

Mieszczący jeden kask 35-litrowy plastikowy kufer górny
z oparciem.
Stelaż kufra górnego i kluczyk w zestawie.

Szyba przednia zwiększa komfort jazdy i dodatkowo
uatrakcyjnia wygląd PCX125.

Ultracienkie podgrzewane manetki z wygodną regulacją
grzania podnoszą komfort jazdy. Trzy poziomy grzania
i zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed
rozładowaniem
Zestaw zawiera podgrzewane manetki, zestaw
montażowy i klej do manetek odporny na Honda wysoką
temperaturę.

AKCESORIA
PAKIET
CITY
ZAWARTOŚĆ
Kufer górny Smart 35L
Elektryczne otwarcie pokrywy
Stelaż kufra górnego
Szyba przednia
Podgrzewane manetki z mocowaniem

08HME-K1Z-TO21

•
•
•
•
•
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AKCESORIA
SH MODE
NOWY
MODEL

BAGAŻ
KUFER GÓRNY 35L
08ESY-K1N-35TB

Mieszczący jeden kask 35-litrowy
kufer górny.
Stelaż kufra górnego i kluczyk
w zestawie.
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AKCESORIA
VISION
NOWY
MODEL

BAGAŻ
KUFER GÓRNY 35L
08ESY-K2C-35TB

Mieszczący jeden kask 35-litrowy
kufer górny.
Stelaż kufra górnego i kluczyk
w zestawie.
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AKCESORIA
SUPER CUB

BAGAŻ
BAGAŻNIK TYLNY
08L70-K0G-910

Chromowany
tylny zwiększa
przewozowe.

bagażnik
możliwości
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Podane szczegółowe informacje nie odnoszą się do żadnego konkretnego produktu dostarczanego lub oferowanego do sprzedaży. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmieniania parametrów technicznych produktów, włącznie
z kolorem, po uprzednim poinformowaniu lub bez informowania, w takim czasie i w taki sposób, jaki uważają za dogodny. Może to dotyczyć zarówno zmian zasadniczych, jak i drobnych. Podjęto jednak wszelkie starania, aby
szczegółowe dane zawarte w niniejszej broszurze były dokładne. Skonsultuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specyfikacji przedstawionych produktów. Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie
stanowi oferty Firmy skierowanej do jakiejkolwiek osoby. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera na warunkach i przy wykorzystaniu udzielanych przez Dystrybutora lub Dealera standardowych Warunków
sprzedaży i gwarancji, których kopie są udostępniane na żądanie w punkcie sprzedaży. Chociaż czynione są starania w celu zapewnienia dokładności podawanych danych, broszury reklamowe są przygotowywane i drukowane na
kilka miesięcy przed pojawieniem się produktu w sprzedaży, a zatem nie zawsze mogą natychmiast odzwierciedlić zarówno zmian w danych technicznych jak i w pojedynczych wypadkach dostępności szczególnych funkcji. Klientom
zaleca się zawsze omówienie szczegółów danych technicznych z Dealerem, szczególnie gdy wybór produktu jest uzależniony od jednej z reklamowanych funkcji. Aby uzyskać informacje i specyfikacje, należy skontaktować się
z lokalnym sprzedawcą. Należy pamiętać, że podane wartości zużycia paliwa są wynikami uzyskanymi przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania zalecanych przez WMTC. Testy są przeprowadzane na hamowni, przy
użyciu standardowej wersji pojazdu z tylko jednym kierującym i bez dodatkowego wyposażenia opcjonalnego. Rzeczywiste zużycie paliwa może się zmieniać w zależności od sposobu jazdy, metod konserwacji pojazdu, warunków
pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zamontowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników. Niniejszym potwierdzasz, że każdy zakup lub transakcja (podlegająca opłacie lub nie)
zostały dokonane świadomie, w oparciu o własną wiedzę i osądy, a nie opinie lub sugestie innych osób.
JAZDA W DOBRYM STYLU – zapoznaj się szczegółowo z instrukcją obsługi. Zapoznaj się dokładnie z zasadami poruszania się skuterem oraz jego możliwościami. Koncentracja pomaga w przewidywaniu. Zwracaj uwagę na
postępowanie innych uczestników ruchu. Hamuj z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawsze należy nosić kask i odpowiedni ubiór oraz jeździć w dobrej formie psychofizycznej, NIGDY pod wpływem alkoholu. Umiejętności i uprzejmość
charakteryzują doświadczonego kierowcę, który jeździ w dobrym stylu. Honda w pełni zgadza się wymogami prawa w zakresie zgodności osłon kasków z normą BS 4110. Osłony, które przepuszczają mniej niż 50% światła widzialnego,
nie mogą być legalnie używane na drodze.

Dodatkowa gwarancja Honda Plus dla motocykli, obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy oraz oryginalne akcesoria Honda zamontowane fabrycznie lub w ASO Honda
podczas zakupu motocykla. Gwarancja może być wydłużona o 1, 2 lub 3 lata, czyli łączny okres ochrony gwarancyjnej może wynieść do 5 lat.

Honda Motor Europe – Oddział w Polsce
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska
www.honda.pl
Nie wyrzucaj tej publikacji
do kosza. Daj ją innej osobie
lub przekaż do recyklingu.

Honda Motor Europe używa
papieru pochodzącego od
producentów z UE.

