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SPRAW, BY TWOJA HONDA 
BYŁA NAPRAWDĘ TWOJA
Czy jest coś lepszego niż Oryginalne Akcesoria Hondy, co sprawi, że Twoja Honda będzie naprawdę Twoja?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni bagażowej, większego komfortu, wytrzymałych zabezpieczeń, wyższych osiągów lub po prostu 

chciałbyś dodać elementy poprawiające wygląd motocykla, mamy wszystko, czego sobie życzysz. Nasze akcesoria, wykonane z taką samą 

dbałością o szczegóły jak Honda i objęte dwuletnią gwarancją, będą idealnie pasować do Twojego Motocykla i podniosą jego atrakcyjność.

Spytaj u dealera Hondy.

On wie, jak sprawić, by motocykl Hondy był naprawdę Twój.
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Akcesoria  autoryzowane przez Hondę  to akcesoria opracowane przez zewnętrzne firmy i oferowane jako 
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AKCESORIA

CB1000R

Motocykl,  
który zmienił wszystko
Po zdobyciu pięciu tytułów z rzędu w serii wyścigów drogowych World Grand Prix, 

Honda postanowiła wycofać się z wyścigów i skupić się na swoim głównym celu: 

wykorzystaniu rozwiązań technicznych rozwijanych w sporcie do opracowywania 

szybkich modeli cywilnych. Po pierwszej próbie z silnikiem o pojemności 450 cm3, 

Honda zaprezentowała model CB750 Four w styczniu 1969 roku. Początkowa 

przewidywana produkcja 1500 sztuk rocznie okazała się wkrótce wolumenem 

sprzedaży miesięcznej, a następnie skoczyła do 3000 sztuk w miesiącu. Poprzez 

wyznaczanie nowych granic w zakresie osiągów, niezawodności i łatwości 

prowadzenia, Honda stworzyła nową klasę motocykli Superbike. Model CB1000R 

jest nowoczesnym wyrazem tego samego ducha, który od dziesięcioleci przyświeca 

inżynierom Hondy.

Model CB750 FOUR,  
który pojawił się na rynku w lipcu 1969 r.

Zdjęcie przedstawia model 2021
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BLACK EDITION STANDARD EDITION PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIET DESIGN PAKIET DESIGN PAKIET SPORT PAKIET SPECIAL PAKIET JOURNEY PAKIET PLUS

08HME-MKJ-DESF 08HME-MKJ-DESZM 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-FZM 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Komplet aluminiowych 
paneli przedniego błotnika • •

Końcówki kierownicy • •

Osłona chłodnicy • •

Siedzenie kierowcy • •

Siedzenia pasażera •

Nakładka tylnego siedzenia • •

Osłona zegarów • •

Quick shifter • •

Pasy mocowania bagażu • •

Osłona sprzęgła •

Tank Pad •
Torba na zbiornik 
z mocowaniem •
Zestaw torby na tylne 
siedzenie z mocowaniem •
Podstawa bagażnika 
z mocowaniem •

Podgrzewane manetki •

PAKIETY AKCESORIÓW

Zdjęcie przedstawia model 2021
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OSŁONA ZEGARÓW*
08R71-MKJ-E50

Osłona zegarów jest wyposażona 
w wysokiej jakości aluminiowy panel, 
który podkreśla linie CB1000R.

QUICK SHIFTER*
08U70-MKJ-D00

Mierząc intensywność nacisku na 
dźwignię zmiany biegu, quick shifter 
umożliwia kierowcy zmianę biegu bez 
konieczności operowania dźwignią 
sprzęgła lub zamykania przepustnicy.
System działa zarówno przy zmianie 
biegów w górę, jak i w dół, maksyma-
lizując przyjemność z jazdy.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA*
08F80-MKJ-E80ZA

Nakładka tylnego siedzenia dopasowana kolory-
stycznie do malowania motocykla, jest wyposażona 
w wysokiej jakości aluminiowy panel.
Do zamontowania zamiast fotela pasażera.
Dostępne w  kolorze *R337M* Bordeaux Red 
Metallic.

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F74-MKJ-D00ZA

Spersonalizuj koła swojego motocykla za pomocą 
tego łatwego w montażu zestawu naklejek.
Zestaw 3 łatwych w  montażu pasków po każdej 
stronie koła, idealnie pasujących na obręcze.

OSŁONA CHŁODNICY
08F75-MKJ-E50

Wykonana z  wytrzymałej stali nierdzewnej i  opa-
trzona logo CB1000R osłona pomaga chronić rdzeń 
chłodnicy przed kamieniami, nie ograniczając chło-
dzenia silnika.

KOŃCÓWKI KIEROWNICY
08F71-MKJ-E50

Zestaw końcówek kierownicy nadaje 
CB1000R bardziej sportowy charak-
ter, a  jednocześnie chroni manetki 
w razie upadku.

ZESTAW ALUMINIOWYCH PANELI 
PRZEDNIEGO BŁOTNIKA
08F79-MKJ-D00

Wysokiej jakości aluminiowy panel 
zaprojektowany tak, aby pasował do 
amortyzatora CB1000R.

* Akcesoria już zamontowane na CB1000R Black Edition.

OSIĄGI I DESIGN

Zdjęcie przedstawia model 2021
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ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKJ-TKB18

Prosta i  funkcjonalna torba na zbiornik w kształcie 
specjalnie dostosowanym do motocykla CB1000R.
Przezroczysta kieszeń na górze ułatwia przechowy-
wanie smartfona. Dzięki dołączonemu specjalnemu 
mocowaniu, całość nie przeszkadza w prowadze-
niu motocykla.
• Pojemność: 3 litry
• W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy
• Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

SIEDZENIE PASAŻERA (ALCANTARA)
08F77-MKJ-E50

Dodatkowe siedzisko, idealnie dopasowane do sie-
dzenia kierowcy z Alcantary, zapewniające podob-
ny komfort i stabilność pasażerowi.

ZESTAW PODSTAWY BAGAŻNIKA
08ESY-MKJ-LB21

Podstawa bagażowa zastępuje siedzenie pasażera 
i stanowi stabilną i mocną powierzchnię, do której 
można montować dodatkowy bagaż.

ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKJ-STB18

Prosta i funkcjonalna torba tylna w kształcie spe-
cjalnie dostosowanym do zwężającego się tylnego 
siedzenia. Łatwy i stabilny montaż ułatwia dołączo-
ny specjalny zestaw mocujący.
•  Pojemność 15 litrów, którą można  

powiększyć do 22 litrów.
•  W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.
•  Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.):  

355 x 365 x 243.

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MKJ-E50

Zestaw wyjątkowo smukłych, w  pełni zintegro-
wanych z  innymi sterownikami motocykla, ogrze-
wanych manetek. Regulacja mocy ogrzewania 
znajduje się po lewej stronie kierownicy.
Kierowca ma do dyspozycji 5 różnych poziomów 
ogrzewania.

SIEDZENIE KIEROWCY (ALCANTARA)
08F76-MKJ-E50

Wykonane z najwyższej jakości Alcantary siedzenie 
dla kierowcy zapewnia wygodę i stabilną pozycję 
dosiadu.

KOMFORT

BAGAŻ

POKROWIEC DO UŻYCIA W POMIESZCZENIACH
08P70-MKJ-D00

Czarno-szary pokrowiec do użycia w  pomiesz-
czeniach, zaprojektowany specjalnie dla modelu 
CB1000R. Pokrowiec jest wykonany z  wytrzyma-
łego materiału poliestrowego, chroniącego przed 
zadrapaniami i  kurzem, kiedy motocykl nie jest 
używany.

OSŁONA SPRZĘGŁA
08Z71-MKJ-E50

Piękna osłona sprzęgła gwarantuje ochronę i doda-
je klasy Twojemu modelowi CB1000R.

TANK PAD (NSC)
08P71-MKN-D50

Nowa stylistyka opracowana specjalnie dla linii 
motocykli Neo Sport Cafe. Pomaga chronić zbiornik 
przed zadrapaniami i otarciami.

OCHRONA

Zdjęcie przedstawia model 2021
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AKCESORIA

HORNET CB750

Odrodzenie legendy
Wysokie osiągi, elastyczność i radość z jazdy - Honda Hornet pojawiła się w Europie 

w  1998 roku i  od razu przebiła się do czołówki sportowych motocykli naked. 

Popularność Horneta, niekwestionowanego pioniera w swojej klasie, nabrała dynamiki 

dzięki rozwojowi internetu, gdzie fani Horneta ze sportowym nastawieniem tworzyli 

aktywne społeczności, znane jako Swarm. Obecnie Hornet powraca...
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET SPORT *RED* PAKIET SPORT *YELLOW* PAKIET STYLE *RED* PAKIET STYLE *YELLOW* PAKIET TOURING
08HME-MLB-SP23Y 08HME-MLB-SP23Y 08HME-MLB-ST23Y 08HME-MLB-ST23Y 08HME-MLB-TOUR

Quick Shifter • •

Osłona zegarów • •

Podnóżki kierowcy • •
Nakładka tylnego 
siedzenia *Red* •
Nakładka tylnego 
siedzenia *Yellow* •

Osłona silnika • •

Crash pady • •

Końcówki kierownicy • •
Aluminiowe mocowanie 
kierownicy • •
Komplet naklejek  
na felgi (x2) *czerwony* •
Komplet naklejek  
na felgi (x2) *żółty* •
Kufry boczne  
(półsztywne)
z mocowaniem

•

Zestaw torby na tylne 
siedzenie z mocowaniem •

Torba na zbiornik 3L •

Folia zabezpieczająca •

Siedzenie kierowcy

Podgrzewane manetki
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QUICK SHIFTER
08U70-MLB-D00

Quick shifter Horneta umożliwia szybkie zmiany 
przełożeń w górę i w dół bez konieczności używa-
nia sprzęgła, a funkcja auto blipper zapewnia płyn-
ną i natychmiastową zmianę biegów, podkreślając 
sportowy charakter motocykla. Obciążenie dla 
operacji zmiany biegów ma trzy stopnie regulacji.

SIEDZENIE KIEROWCY
08R74-MLB-D00ZA

siedzisko kierowcy, obszyte sztuczną skórą 
z  podwójnym czerwonym ściegiem i  logo Hondy, 
podkreślające luksusowy charakter pojazdu.

OSIĄGI I DESIGN

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F73-MLB-D00ZA / 08F73-MLB-D00ZB

Komplet zawiera po 2 naklejki na stronę koła, więc 
na jeden motocykl potrzebne są 2 komplety.
Dostępne w następujących kolorach:
• Żółty 08F73-MLB-D00ZA
• Czerwony 08F73-MLB-D00ZB

TŁUMIK SC-PROJECT (TYTANOWY)
0R24M-PEX-013

Wydech typu slip-on firmy SC-Project podkreśla 
sportowy charakter i dźwięk, zwiększając wrażenia 
z  jazdy. Wydech posiada homologację do użytku 
drogowego i  jest wykonany z ultralekkiego tytanu.  
Specjalnie dla Hondy w  skład zestawu wchodzi 
osłona termiczna z wysokiej jakości włókna węglo-
wego, uzyskanego w technologii hydroformowania 
i specjalnie dopasowana do CB750 Hornet.

MOCOWANIE KIEROWNICY (ALUMINIUM)
08F71-MLB-D00

Precyzyjnie uformowane aluminiowe mocowanie 
kierownicy z  logo Hornet, które podkreśla eksklu-
zywny charakter Twojego CB750.

KOŃCÓWKI KIEROWNICY
08F72-MLB-D00

Komplet końcówek kierownicy z  logo Hondy nada 
Twojemu CB750 bardziej sportowy charakter, 
a jednocześnie chroni manetki w razie upadku.

OSŁONA ZEGARÓW
08R70-MLB-D00

Osłona zegarów, która podkreśla kształt reflektora 
i zwiększa komfort jazdy, chroniąc górną część cia-
ła kierowcy.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F70-MLB-D00ZA / 08F70-MLB-D00ZB

Dopasowana kolorystycznie, wyposażona w kom-
fortowe oparcie, nakładka tylnego siedzenia, która 
zastępuje standardowe siedzenie pasażera, doda-
jąc sportowego stylu.
Dostępne w następujących kolorach:
• Black / Yellow 08F70-MLB-D00ZA
• Black / Red 08F70-MLB-D00ZB

PODNÓŻKI KIEROWCY
08R71-MLB-D00

Podnóżki wykonane z  aluminium z  czarnym poły-
skiem, z detalami z polerowanego aluminium i logo 
Hondy, podkreślają wyjątkowy charakter Horneta.

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MLB-RRSEAT

Prosta i  funkcjonalna torba tylna w  kształcie spe-
cjalnie dostosowanym do zwężającego się tylnego 
siedzenia. Łatwy i stabilny montaż jest możliwy po 
zainstalowaniu specjalnego mocowania wchodzą-
cego w skład tego zestawu.
Pojemność 15 litrów, którą można powiększyć do 
22 litrów. 
W zestawie jest również pokrowiec 
przeciwdeszczowy.

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MLB-D00

Niezwykle smukłe podgrzewane manetki, z łatwym 
sterowaniem za pomocą zintegrowanej regulacji 
w kierownicy i z odczytem na na wyświetlaczu TFT.
Wyposażone w 5-stopniową regulację mocy ogrze-
wania i zabezpieczenie przed rozładowaniem aku-
mulatora oraz pamięć ustawień.
Specjalny klej montażowy sprzedawany jest 
oddzielnie.

TORBA NA ZBIORNIK 3L
08L89-MKS-E00

Lekka, kompaktowa torba na zbiornik posiada 
przezroczystą kieszeń i jest idealna do przechowy-
wania małych przedmiotów osobistych.
Torba na zbiornik nie utrudnia prowadzenia, a dzię-
ki klamrze zapinanej i  odpinanej jednym ruchem 
ręki i  magnesowi jest pewnie przymocowana do 
motocykla.
W komplecie znajduje się pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
Pojemność: 3 litra
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH (PÓŁSZTYWNE)
08ESY-MLB-SDB

Zestaw półsztywnych kufrów bocznych (z  żywicy 
epoksydowej) z  emblematami Hondy, specjalnie 
dopasowanych do kształtu motocykla, z  wodo-
odpornymi torbami wewnętrznymi i  zamkami 
w  zestawie. Torby mają pojemność 16,5L każda, 
wyposażone są w szybkozłączki ułatwiające zakła-
danie i zdejmowanie.
Materiał / wykończenie: żywica epoksydowa i polie-
ster z nadaną fakturą, w kolorze czarnym.
Maksymalne obciążenie: 1,4 kg dla każdej strony
Dołączone mocowanie 08L74-MLB-D00.

KOMFORT

BAGAŻ

CRASH PADY
08P70-MLB-D00

Element przeciwpoślizgowy z  logo Hondy zmniej-
sza uszkodzenia w razie upadku.

TANK PAD
08P70-MGC-JQ0

Specjalnie zaprojektowana, pasująca do kształtu 
zbiornika naklejka z logo Hondy chroni lakier przed 
zarysowaniami.

OCHRONA
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AKCESORIA

CB650R

Skąd te przepiękne 
krzywizny?
Jednym z  najbardziej charakterystycznych elementów CB650R jest układ 

wydechowy typu cztery w  jednym. Ten piękny projekt jest hołdem dla innej ikony 

Hondy: modelu CB400F, znanego również jako CB 400 Four. Model CB 400 Four, 

produkowany w  latach 1975-1977, wywołał spore poruszenie dzięki stylistyce café 

racer. Czterocylindrowy silnik o mocy 37 KM osiąganej przy 8500 obr/min i momencie 

obrotowym 24 Nm przy 7500 obr/min nie był projektowany z myślą o zwycięstwach 

na torach wyścigowych. Jednak już pod koniec lat 70. niektóre wersje o pojemności 

492 cm3 osiągały prędkość obrotową silnika 13 500 obr/min i moc około 60 KM.

Zdjęcie przedstawia model 2019
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 PAKIET NEO SPORT CAFÉ PAKIET SPORT PAKIET KOMFORT PAKIET TRAVEL
08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKY-COM21 08ESY-MKJ-BAG18

Osłony zegarów •
Komplet aluminiowych paneli 
przedniego błotnika •
Osłony wlotów powietrza  
(Aluminium) •
Osłony boczne  
(Aluminium) •

Osłona dolna •
Nakładka tylnego siedzenia 
z aluminiową nakładką •

Quick Shifter • •

Szyba ze wspornikami •
Podgrzewane manetek 
z mocowaniami •

Tank Pad (CB) • •

Zestaw torby na zbiornik •

Zestaw torby na tylne siedzenie •

Zdjęcie przedstawia model 2019

PAKIETY AKCESORIÓW
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QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Mierząc intensywność nacisku na dźwignię zmiany 
biegu, quick shifter umożliwia kierowcy zmianę bie-
gu bez konieczności operowania dźwignią sprzęgła 
lub zamykania przepustnicy.
System wspomaga zmianę biegów w górę, zapew-
niając maksimum wrażeń z jazdy.

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F84-MFJ-810A / 08F84-MFJ-820A / 08F84-MFJ-830A /  
08F84-MFJ-840A / 08F84-MFJ-850A

Komplet naklejek na felgi zawierający 3 paski na 
stronę koła wraz z naklejkami Honda Racing.
Dostępne w 5 kolorach:
• Pearl Sunbeam White (08F84-MFJ-810A)
• Italian Red (08F84-MFJ-820A)
• Candy Tahitian Blue (08F84-MFJ-830A)
• Dragon Green Metallic (08F84-MFJ-840A)
• Digital Silver Metallic (08F84-MFJ-850A)

KOMPLET ALUMINIOWYCH PANELI  
PRZEDNIEGO BŁOTNIKA
08F73-MKN-D50

Dwa wysokiej jakości aluminiowe panele zapro-
jektowane tak, aby pasowały do przedniego błot-
nika i  nadawały Twojemu motocyklowi wyjątkowy 
wygląd w stylu Neo Sport Cafe.

OSŁONY BOCZNE (ALUMINIUM)
08F75-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowe panele chroniące lewą 
i prawą stronę motocykla.

OSŁONY WLOTÓW POWIETRZA (ALUMINIUM)
08F74-MKN-D50

Para wysokiej jakości aluminiowych paneli bocz-
nych wlotów powietrza z pięknie tłoczonym logo 
CB650R.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA 08F72-MKN-D50ZB

Nakładka tylnego siedzenia zastępuje standardowe 
siedzenie pasażera, nadając motocyklowi bardziej 
sportowy wygląd. Zawiera oparcie poprawiające 
komfort kierowcy Dostępna w wersji czarnej mato-
wej: Mat Gun Powder Black Metallic.
Może być uzupełniona o  opcjonalny aluminiowy 
panel 08F76-MKN-D50 (sprzedawany oddzielnie) 
w stylu Neo Sport Cafe.

KOMPLET PANELU NAKŁADKI SIEDZENIA 08F76-MKN-D50

Aluminiowa wstawka poprawiająca wygląd nakładki 
tylnego siedzenia.

Zdjęcie przedstawia model 2019

OSŁONA ZEGARÓW
08R70-MKN-D50

Osłona zegarów jest wyposażona w wysokiej jakości aluminiowy panel, który pod-
kreśla klasyczny wygląd CB650R.
Wymagany stelaż 08R74-MKN-D50 sprzedawane oddzielnie.

OSŁONA DOLNA
08F71-MKN-D50ZA

Dolna owiewka poprawia wygląd CB650R, dodając odrobinę sportowego charakte-
ru. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji.
Dostępny w wersji czarnej matowej: Mat Gun Powder Black Metallic.

OSIĄGI I DESIGN
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ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKJ-STB18

Prosta i funkcjonalna torba tylna w kształcie specjalnie dostosowanym do zwężają-
cego się tylnego siedzenia. Łatwy i stabilny montaż dzięki dołączonemu zestawowi 
mocującemu. Pojemność 15 litrów z możliwością powiększenia do 22 litrów. W kom-
plecie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243.

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-MKN-HG19

Wyjątkowo cienkie, ogrzewane manetki, zapewnia-
jące ciepło na całym obwodzie. Dopasowany pod 
względem wzornictwa, zintegrowany układ sterowania 
zapewnia doskonały komfort podczas jazdy. System 
wyposażono w  3-stopniową regulację mocy ogrze-
wania i wbudowane zabezpieczenie przed rozładowa-
niem akumulatora. Manetki z inteligentnym rozkładem 
mocy ogrzewania, dobranym pod kątem obszaru dłoni 
najbardziej wrażliwego na zimno. Zawiera mocowania 
i klej Hondy odporny na wysoką temperaturę.

SZYBA PRZEDNIA (PRZYCIEMNIONA)
08R71-MKN-D50

Niewielka, stylowa owiewka, mocowana do panelu 
licznika, chroni klatkę piersiową przed podmuchami 
wiatru przy większych prędkościach.
Wymagany stelaż 08R74-MKN-D50 sprzedawany 
oddzielnie.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKJ-TKB18

Prosta i  funkcjonalna torba na zbiornik w  kształcie specjalnie dostosowanym do 
kształtu motocykla. Dzięki dołączonemu specjalnemu mocowaniu, całość nie prze-
szkadza w prowadzeniu motocykla. Przezroczysta kieszeń w górnej części ułatwia 
przechowywanie smartfona.
Pojemność torby wynosi 3 litry. W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

TANK PAD (CB)
08P71-MKN-D50

Tank Pad pomaga chronić lakier przed 
zadrapaniami.

Zdjęcie przedstawia model 2019

KOMFORT OCHRONA

BAGAŻ
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AKCESORIA

CB500F

Czy niezawodność  
może być nudna?
Egzemplarze CB500 z  przebiegami ponad 300,000 km nie są rzadkością, ale ten 

tradycyjny ulubieniec kurierów i szkół jazdy jest czymś więcej niż tylko mechanicznym 

koniem roboczym. Puchar CB500, zainicjowany we Francji w 1996 r., szybko podbił 

na całą Europę i pomógł wyrobić sobie markę młodym, nie dysponującym wysokim 

budżetem talentom, jak Sebastien Charpentier czy James Toseland.
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NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F76-MJW-J00ZF

Specjalnie ukształtowana, dopasowana kolory-
stycznie nakładka tylnego siedzenia, która zastę-
puje standardowe siedzenie pasażera, dodając 
sportowego stylu.

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F72-MKP-J40ZD / 08F72-MKP-J40ZE / 08F72-MKP-J40ZG /  
08F72-MKP-J40ZH / 08F72-MKP-J40ZJ

Nadaj CB500F bardziej sportowy wygląd dzięki 
łatwemu w montażu kompletowi naklejek na felgi. Na 
każde koło potrzebny jest jeden komplet.
Dostępne w 5 kolorach:
• Lemon Ice Yellow (na zdjęciu) ) 08F72-MKP-J40ZD
• Indi Grey Metallic 08F72-MKP-J40ZE
• Pearl Metalloid White 08F72-MKP-J40ZG
• Mat Crypton Silver 08F72-MKP-J40ZH
• Seal Silver Metallic 08F72-MKP-J40ZJ

TANK PAD (TULIPAN)
08P61-KYJ-800

Naklejka ochronna na zbiornik ze wzorem włókna 
węglowego, pomaga chronić lakier przed zadrapa-
niami i otarciami.

DESIGN

PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET KOMFORT
08HME-MKP-CF22

Przyciemniona szyba przednia •

Zestaw podgrzewanych manetek •

Gniazdo zasilania 12V •
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GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U70-MJW-J00

Zasilanie lub ładowanie urządzeń elektrycznych 
za pomocą wygodnego gniazda 12V (maksymalny 
prąd 2A).

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-MKP-GHF22

Wyjątkowo cienkie, ogrzewane manetki, zapew-
niające ciepło na całym obwodzie. Dopasowany 
pod względem wzornictwa, zintegrowany układ 
sterowania zapewnia doskonały komfort podczas 
jazdy. System wyposażono w 3-stopniową regula-
cję mocy ogrzewania i wbudowane zabezpieczenie 
przed rozładowaniem akumulatora. Manetki z inte-
ligentnym rozkładem mocy ogrzewania, dobranym 
pod kątem obszaru dłoni najbardziej wrażliwego na 
zimno.
Zestaw zawiera mocowania i specjalny klej odporny 
na wysoką temperaturę.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKP-TKB19

Prosta i  funkcjonalna torba w  kształcie specjalnie 
dostosowanym do kształtu zbiornika motocykla. 
Dzięki dołączonemu specjalnemu mocowaniu, 
całość nie przeszkadza w  prowadzeniu pojazdu. 
Przezroczysta kieszeń w górnej części ułatwia prze-
chowywanie smartfona.
Pojemność torby wynosi 3 litry. W komplecie pokro-
wiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35 L
08ESY-MKP-TB19

Zestaw zawierający kufer górny o pojemności 35 l 
oraz wszystkie elementy potrzebne do zamontowa-
nia go na motocyklu (stelaż kufra i podstawa).
System jednego kluczyka Hondy, znajdujący się 
w zestawie, umożliwia zamykanie kufra górnego za 
pomocą kluczyka zapłonu.
W zestawie torba wewnętrzna (08L09-MGS-D30).

ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKP-RRSEAT

Funkcjonalna torba na tylne siedzenie o pojemno-
ści 15 litrów, którą można powiększyć do 22 litrów. 
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Torba jest łatwa do zamocowania i bardzo stabilna 
dzięki dołączonym specjalnym mocowaniom.

TORBA WEWN. KUFRA GÓRNEGO 35L
08L09-MGS-D30

Torba z czarnego nylonu z wyszytym srebrnym logo 
Hondy na przedniej kieszeni. Elastyczna tylna torba 
15 – 25 l. W przedniej kieszeni można zmieścić tecz-
kę na dokumenty formatu A4. Wyposażona w regu-
lowany pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

SZYBA PRZEDNIA (PRZYCIEMNIONA)
08R70-MKP-D40

Przyciemniona przezroczysta owiewka poprawia 
ogólny komfort jazdy, zmniejszając przepływ powie-
trza wokół głowy i ramion kierowcy i chroniąc go 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Poprawia także wygląd motocykla.

KOMFORT

BAGAŻ

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKP-J40

Umożliwia pewniejsze parkowanie na różnych 
nawierzchniach. Ułatwia czyszczenie i prace przy 
tylnym kole.

BEZPIECZEŃSTWO
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AKCESORIA

CL500

Uliczny Scrambler
Honda ma długą historię tworzenia motocykli o  mniejszej pojemności skokowej 

silników, które dobrze trafiają w potrzeby nabywców na całym świecie. Umiejętność 

łączenia łatwości eksploatacji, użytecznych osiągów silnika, przystępnej ceny 

i  wyraźnego indywidualizmu powoduje, że takie motocykle z  czasem zaczynają 

znaczyć zaskakująco wiele dla swoich właścicieli. Takim właśnie motocyklem była 

Honda CL72 z 1962 roku.

Jeden z pierwszych prawdziwych "ulicznych scramblerów" był używany do wyścigów, 

do codziennej jazdy i cieszył właściciela przez wiele lat. Pokazał on, że lekki motocykl 

z  dynamiką sprawdzającą się także w  terenie może zapewnić świetną zabawę 

w mieście, a jego styl z wysoko umieszczonymi rurami wydechowymi stał się ikoną dla 

wielu motocyklistów XXI wieku.
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET ADVENTURE PAKIET STYLE PAKIERT TRAVEL

08HME-MLP-ADV 08HME-MLP-STY 08HME-MLP-TRA

Komplet osłon dłoni •

Podnóżki Rally •

Osłona tylnego amortyzatora •

Błotnik przedni •

Osłona zegarów z naklejką •

Komplet naklejek na felgi •

Osłona boczna z naklejką (*) •

Wyższa kanapa •

Gniazdo ładowania 12V •

Podgrzewane manetki z mocowaniem •

Lewa sakwa (duża) z mocowaniem •

Tank pad (Honda) •

Regulowana dźwignia hamulca •

Stelaż kufra górnego

Zestaw kufra górnego 35L

Torba wewnętrzna  
do kufra górnego

Oparcie pasażera na kufer górny

(*) Nie jest kompatybilny ani ze wspornikiem pod kufer boczny (Pakiet Travel), ani ze stelażem kufra górnego.
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OSŁONA BOCZNA
08F71-K3S-JA0

Osłona boczna wykonana z lekkiej i odpornej żywi-
cy polipropylenowej, uwzględnia styl scramblera 
CL500.
Może być uzupełniony specjalnie zaprojektowa-
ną naklejką 08F77-K3S-JA0ZA, sprzedawaną 
oddzielnie.

OSŁONA TYLNEGO AMORTYZATORA
08F73-K3S-JA0

Osłona tylnego amortyzatora chroni tylne zawie-
szenie modelu CL500, a  jednocześnie dodaje 
motocyklowi twardego charakteru.
Wykonany z  lekkiego i  odpornego polipropylenu, 
wykończony jest w czarnym kolorze.

OSŁONY DŁONI KIEROWCY
08P71-K3S-JA0

Specjalnie zaprojektowane osłony dłoni kierowcy, 
pasujące do stylu motocykla.

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F74-K3S-JA0ZA / 08F75-K3S-JA0ZA

Zaprojektowane dla tego modelu naklejki na felgi, 
które podkreślają sportowy styl CL500.

BŁOTNIK PRZEDNI
08F72-K3S-JA0

Specjalnie zaprojektowany błotnik, dopasowany do 
stylu modelu, w którym zastosowano lekką i odpor-
ną na uderzenia żywicę polipropylenową. Podkreśla 
styl scramblera.

TANK PAD (HONDA)
08P70-K3S-JA0

Naklejka ochronna na zbiornik z logo Hondy, poma-
ga chronić lakier przed zarysowaniami i otarciami.

PODNÓŻKI RALLY
08R72-K3S-JA0

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i  większej 
powierzchni, Podnóżki Rally poprawiają przyczep-
ność buta i stabilność.
Kierowca ma większą kontrolę podczas jazdy 
w terenie.

OCHRONA I DESIGN

OSŁONA ZEGARÓW
08R71-K3S-JA0

Zaprojektowana specjalnie do modelu CL500 
osłona zegarów podnosi komfort, zmniejszając 
strumień powietrza wokół kierowcy i podkreśla styl 
scramblera.
Wykonana z  lekkiej i odpornej żywicy polipropyle-
nowej, może być uzupełniona o  pasująca naklej-
kę, 08F76-K3S-JA0ZA, która jest sprzedawana 
oddzielnie.
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REGULOWANA DŹWIGNIA HAMULCA
08U70-K3S-JA0

Dźwignię hamulca można ustawić w  pozycji 
wygodnej dla kierowcy po wybraniu jednej z 5 pozy-
cji o skoku 6 mm.

GNIAZDO ZASILANIA 12V
08E70-K3S-JA0

Gniazdo 12V umożliwia zasilanie lub ładowanie 
urządzeń elektrycznych.

WYŻSZA KANAPA
08R70-K3S-JA0ZC

Opcjonalne wyższe o  30 mm płaskie siedze-
nie o  większej elastyczności, podkreślające styl 
scramblera.
Dodatkowa wyściółka poprawia komfort jazdy.
Zwraca uwagę logo Hondy i  luksusowa brązowa 
skóra z kontrastującymi czarnymi przeszyciami.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MLP-TB38

Kufer górny o  pojemności 35 litrów mieści jeden 
kask. System jednego kluczyka Hondy umożliwia 
zamykanie kufra górnego za pomocą kluczyka 
zapłonu.
Maksymalne obciążenie: 6 kg. Wymagane akceso-
ria w zestawie.

TORBA DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L75-MJP-G51

Torba z  czarnego nylonu o  pojemności 15 l, 
z wyszytym srebrnym logo Hondy na górze i z czer-
wonymi zamkami błyskawicznymi.
Wyposażona w  regulowany pasek na ramię 
i uchwyty do przenoszenia.

PODGRZEWANE MANETKI
08T71-K3S-JA0

Wyjątkowo cienkie, ogrzewane manetki, zapewnia-
jące ciepło na całym obwodzie.
System wyposażono w zintegrowaną 5-stopniową 
regulację mocy ogrzewania i  wbudowane zabez-
pieczenie przed rozładowaniem akumulatora. 
Manetki z inteligentnym rozkładem mocy ogrzewa-
nia, dobranym pod kątem obszaru dłoni najbardziej 
wrażliwego na zimno.
Specjalny klej odporny na wysoką temperaturę, 
wymagany do montażu (08T70-K3S-JA0), jest 
sprzedawany oddzielnie.

KOMFORT

BAGAŻ

LEWA SAKWA
08L05-K87-A31

Wykonana z  wytrzymałego i  lekkiego nylonu 
balistycznego sakwa boczna podkreśli twardy 
charakter Twojego CL500. Dzięki dołączonemu 
trzypunktowemu systemowi mocowania sakwy 
można błyskawicznie zakładać i  zdejmować 
(adapter sprzedawany oddzielnie). Wyposażona 
w wodoodporną torbę wewnętrzną. Łatwość prze-
noszenia sprawia, że jest to nieodzowny element 
wyposażenia.
Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kg Wymagane moco-
wania 08L71-K3S-JA0 sprzedawane oddzielnie.

OPARCIE PASAŻERA NA KUFER GÓRNY
08F00-MJP-G50

Nakładka poliuretanowa zaprojektowana specjalnie 
na kufer górny 35l, zwiększa komfort jazdy na miej-
scu za kierowcą.
Łatwy montaż bez wiercenia otworów.
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AKCESORIA

REBEL 1100

Czy naprawdę potrzebujesz 
dźwigni zmiany biegów?
Dwusprzęgłowa skrzynia biegów zadebiutowała w motocyklach na całym świecie w 

2010 roku w modelu Honda VFR 1200. Od tego czasu jest ona stale udoskonalana. 

Skrzynia DCT pozwala kierowcy bardziej skupić się na przyspieszaniu, pokonywaniu 

zakrętów i punktach hamowania, niż na zmianie biegów. Zwiększa to pewność 

kierowcy i kontrolę nad maszyną. DCT różni się znacznie od automatycznej skrzyni 

biegów stosowanej w większości skuterów: pod względem konstrukcyjnym jest to 

konwencjonalna przekładnia 6-biegowa sterowana elektronicznie.

Zdjęcie przedstawia model w specyfikacji amerykańskiej
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET STREET PAKIET TOUR

08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Osłona reflektora z mocowaniem •

Skrócony błotnik przedni •

Komplet naklejek na felgę 18-calową (przód) •

Komplet naklejek na felgę 16-calową (tył) •

Tank pad (REBEL) •

Boczne naklejki ochronne zbiornika •

Siedzenie kierowcy pikowane (czarne) •

Prawa sakwa ze wspornikiem •

Lewa sakwa ze wspornikiem •

Bagażnik (z uchwytami pasażera) •

Oparcie pasażera z poduszką •

Zdjęcie przedstawia model w specyfikacji amerykańskiej
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ZESTAW OWIEWKI PRZEDNIEJ Z SZYBĄ
08ESY-MLA-SC 

Prezentująca się bardzo klasycznie przednia szy-
ba, stanowi ochronę podczas długodystansowych 
przejażdżek.
Zestaw zawiera mocowania i dodatkowe elementy.

SKRÓCONY BŁOTNIK PRZEDNI
08P70-MLA-D00 

Skrócony błotnik przedni ozdobiony paskiem z logo 
Rebel, które dodaje motocyklowi sportowego cha-
rakteru. Jest doskonale dopasowywany do osłony 
reflektorów.

TANK PAD (REBEL)
08P70-MLA-A00

Specjalnie zaprojektowana, pasująca do kształtu 
zbiornika naklejka, której celem jest ochrona lakieru 
przed zarysowaniami. Logo „Rebel” i wzór w kształ-
cie rombów doskonale komponuje się z  pikowa-
niem skóry siedzenia specjalnego (sprzedawanego 
oddzielnie / patrz rozdział KOMFORT).

BOCZNE NAKLEJKI OCHRONNE ZBIORNIKA
08P71-MLA-A00

Specjalnie zaprojektowana, pasująca do kształtu 
zbiornika naklejka, której celem jest ochrona lakie-
ru przed zarysowaniami. Wzór w kształcie rombów 
doskonale komponuje się z pikowaniem skóry brą-
zowego lub czarnego siedzenia specjalnego (sprze-
dawanego oddzielnie / patrz rozdział KOMFORT).

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F70-MLA-A00ZA / 08F71-MLA-A00ZA

Dostępne w kolorze Mat Axis Gray Metallic, paski 
na koła wpływają pozytywnie na wygląd i  chronią 
obręcze kół. Każdy zestaw może służyć do nakleje-
nia na jedno koło, przednie lub tylne:
• Komplet naklejek na felgę 16-calową (tył) 

08F70-MLA-A00ZA
• Komplet naklejek na felgę 18-calową (przód) 

08F71-MLA-A00ZA

ZESTAW OSŁONY REFLEKTORA
08ESY-MLA-HL

Osłona przedniego reflektora w stylu power cruiser.
Poprawia komfort jazdy, zmniejszając napór wiatru 
na górną część ciała kierowcy.
Zestaw zawiera elementy mocujące.

DESIGN I OCHRONA

Zdjęcie przedstawia model 2021
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SIEDZENIE KIEROWCY PIKOWANE (BRĄZOWE)
08R75-MLA-A00ZA / 08R75-MLA-A00ZB

Twój Rebel 1100 z  pewnością wyróżni się dzięki 
charakterystycznemu wzorowi i  luksusowej skórze 
pikowanego siedzenia. Poprawi to również znacz-
nie komfort podczas długiej jazdy.
Dostępne w 2 kolorach:
• Buffalo Brown 08R75-MLA-A00ZA
• Black 08R75-MLA-A00ZB

SIEDZENIE KIEROWCY (+25MM)
08R80-MLA-A00ZA

Siedzenie to nie różni się konstrukcją od siedzi-
ska standardowego, ale jego dodatkowa podusz-
ka o  grubości 25 mm pomaga kierowcy przyjąć 
wygodniejszą pozycję.

SIEDZENIE KIEROWCY PIKOWANE (CZARNE)
08R72-MLA-J00ZA / 08R72-MLA-J00ZB

Siedzenie to nie różni się konstrukcją od siedze-
nia pikowanego w caro, jednak grubsza o 25 mm 
poduszka umożliwia kierowcy lekkie wysunięcie się 
do przodu, jeśli nie chcemy zbytnio trzymać nóg 
zbyt szeroko.
Dostępne w 2 kolorach:
• Buffalo Brown 08R72-MLA-J00ZA
• Black 08R72-MLA-J00ZB

OPARCIE PASAŻERA
08ESY-MLA-BR

Jeżeli chcesz by pasażer podróżował w  komfor-
towych warunkach, wyposaż motocykl w  oparcie 
z wygodną poduszką.

SIEDZENIE PASAŻERA (BRĄZOWE)
08R73-MLA-J00ZA

To siedzenie pasażera będzie idealnie pasować do 
siedzeń Buffalo Brown Diamond (sprzedawanych 
oddzielnie).

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK Z MOCOWANIEM
08ESY-MLA-GH

Wyjątkowo smukłe ogrzewane manetki, z  inteli-
gentnym rozkładem mocy ogrzewania i 5-stopnio-
wą regulacją. Wybrany stopień jest wyświetlany na 
zegarze.Wbudowane zabezpieczenie chroni aku-
mulator przed rozładowaniem.

LEWA SAKWA (DUŻA)
08L05-K87-A31

Wykonana z  wytrzymałego i  lekkiego nylonu bali-
stycznego sakwa boczna o  pojemności 14 litrów 
dodaje Twojemu Rebelowi charakteru. Dzięki dołą-
czonemu trzypunktowemu systemowi mocowania 
można ją błyskawicznie zakładać i  zdejmować.  
Sakwa jest wyposażona w  wodoodporną torbę 
wewnętrzną. Łatwość przenoszenia sprawia, że to 
nieodzowny elementem wyposażenia.

WSPORNIK SAKWY
08L72-MLA-J01 / 08L73-MLA-J01

Wspornik ten jest niezbędny do zamocowania 
sakwy. Sakwy są sprzedawane oddzielnie. Może 
być montowany z tylnym bagażnikiem i bez niego.
• Prawy 08L72-MLA-J01
• Lewy 08L73-MLA-J01

BAGAŻNIK (Z UCHWYTAMI PASAŻERA)
08L70-MLA-J00

Bagażnik pozwala na przewożenie dodatkowego 
ekwipunku i oferuje uchwyty poprawiające komfort 
pasażerów.

BAGAŻNIK (SOLO)
08L71-MLA-J00

Praktyczny i estetyczny bagażnik jest doskonałym 
dodatkiem dla osób jeżdżących solo. Do zamonto-
wania zamiast fotela pasażera.

PRAWA SAKWA (MAŁA)
08L04-K87-A31

Wykonana z  wytrzymałego i  lekkiego nylonu bali-
stycznego sakwa boczna o  pojemności 10 litrów 
dodaje Twojemu Rebelowi charakteru. Dzięki dołą-
czonemu trzypunktowemu systemowi mocowania 
można ją błyskawicznie zakładać i  zdejmować. 
Sakwa jest wyposażona w  wodoodporną torbę 
wewnętrzną. Łatwość przenoszenia sprawia, że to 
nieodzowny elementem wyposażenia.

SZYBA PRZEDNIA (DUŻA OWIEWKA)*
08R71-MLA-A30

Szyba przednia montowana na owiewce poprawia 
ogólny komfort kierowcy, zmniejszając przepływ 
powietrza wokół jego ramion i barków. Szyba spełnia 
także funkcje ochronne w przypadku niekorzystnej 
pogody, osłaniając kierowcę przed deszczem i chło-
dem oraz przed kamieniami spod kół. Wykonana 
z  wytrzymałego poliwęglanu szyba z  utwardzoną 
powierzchnią jest odporna na zarysowania.

KOMFORT BAGAŻ

*Dotyczy tylko wersji specjalnej CMX1100T.
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AKCESORIA

REBEL 500

Prawdziwa Rebelia!
The Bike Shed London to wystawa motocykli, która od 2013 roku jak żadna inna 

promuje kulturę tuningu i kreowania motocykli niestandardowych. To właśnie tam Keita 

Mikura, szef projektu Rebel, znalazł inspirację, aby stworzyć nowy rodzaj motocykla dla 

młodych kierowców, pozostawiając właścicielom swobodę dalszego modyfikowania 

maszyny według własnych upodobań.

W 2017 r. koncept Rebela został zrealizowany i przekroczył kolejny próg rozwoju 

dzięki wizji i kunsztowi dwóch Brytyjczyków: Dana Golda, artysty tatuażu oraz Russa 

Browna, konstruktora motocykli na zamówienie.

Zdjęcie przedstawia model 2020 w specyfikacji amerykańskiej.
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET SPECIAL EDITION* PAKIET BROWN 
SPECIAL EDITION* PAKIERT TRAVEL PAKIET COMFORT

08HME-K87-SPECIAL 08HME-MLH-SPEBR 08HME-K87-TRAV 08HME-MLH-COM

Osłona reflektora • •
Gumowe osłony przednich 
teleskopów • •

Osłony przednich teleskopów • •

Tank pad (REBEL) • •
Boczne naklejki  
ochronne zbiornika • •
Siedzenie kierowcy pikowane 
(czarne) •
Siedzenie kierowcy pikowane 
(brązowe) •

Siedzenie pasażera (brązowe) •

Prawa sakwa ze wspornikiem •

Lewa sakwa ze wspornikiem •
Bagażnik  
(z uchwytami pasażera) •

Oparcie pasażera •

Osłona zegarów •

Gniazdo zasilania 12V •

Regulowana dźwignia hamulca •

*Dotyczy tylko wersji standardowej modelu Rebel 500.

Zdjęcie przedstawia model 2020 w specyfikacji amerykańskiej..
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SIEDZENIE PASAŻERA (BRĄZOWE)
08R71-K87-J80ZA

Fotel pasażera, w kolorze Buffalo Brown *YRA04L* 
podkreśli dziki wygląd Rebela. To siedzenie pasa-
żera będzie idealnie pasować do specjalnych sie-
dzeń w odcieniach brązu.

KOMPLET GUMOWYCH OSŁON  
PRZEDNICH TELESKOPÓW  08F70-K87-A31 

Gumowe osłony przednich amortyzatorów zosta-
ły przetestowane pod kątem ochrony teleskopów 
przed zarysowaniami i płynności pracy widelca. 
Montowane wraz z osłonami widelców (do naby-
cia osobno), podkreślają wyjątkowy styl modelu 
500 Rebel.

KOMPLET OSŁON  
PRZEDNICH TELESKOPÓW 08F71-K87-A31 

Matowa, czarna powłoka osłon widelca podkreśla 
surowy styl Rebela.

SIEDZENIE KIEROWCY PIKOWANE (CZARNE)
08R76-K87-A30ZA / 08R76-K87-A30ZB

Niestandardowe siedzenie kierowcy podkreśla 
swobodną stylistykę motocykla 500 Rebel. Wąska 
poduszka ma grubość ponad 60 mm, nie wpływa 
więc negatywnie na komfort jazdy.
Dostępne w 2 kolorach:
• Black *NH1L* 08R76-K87-A30ZA
• Buffalo Brown *YRA04L* 08R76-K87-A30ZB

TANK PAD (BRĄZOWE)
08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Wykonane z gumy naklejki, zaprojektowane tak, aby pasowały do kształtu zbiornika, chronią lakier przed zaryso-
waniami. Wzór w kształcie rombów komponuje się z pikowaniem sprzedawanego oddzielnie niestandardowego 
siedzenia kierowcy.
• Naklejka centralna (08P70-K87-A30)
• Nakładki boczne (08P71-K87-A30)

OSŁONA REFLEKTORA
08R70-K87-A30

Czarna osłona reflektora podkreśla surowy charak-
ter modelu Rebel i chroni przed wiatrem podczas 
jazdy.
Nie jest kompatybilna z osłoną zegarów.

DESIGN I OCHRONA

Zdjęcie przedstawia model 2020 w specyfikacji amerykańskiej,.
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OSŁONA ZEGARÓW
08R74-K87-A30

Osłona zegarów poprawia komfort jazdy, zmniej-
szając przepływ powietrza wokół ramion kierow-
cy i chroniąc go przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi
Nie jest kompatybilny z owiewką reflektora.

LEWA LUB PRAWA SAKWA BOCZNA ZE WSPORNIKIEM
08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Wykonane z wytrzymałego i lekkiego nylonu balistycznego kufry boczne utrzyma-
ne są w stylu, którego nie powstydzi się żaden Rebeliant.Dzięki dołączonemu trzy-
punktowemu systemowi mocowania można je błyskawicznie zakładać i zdejmować. 
Praktyczne kufry są wyposażone w wodoodporną torbę wewnętrzną.Łatwość prze-
noszenia sprawia, że są nieodzownym elementem wyposażenia.
• Lewa strona / pojemność 14 litrów (08ESY-K87-BAGL) 
• Prawa strona / pojemność 10 litrów (08ESY-K87-BAGS)

GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U70-K2Y-A00

Gniazdo 12V może być montowane obok licznika. 
Gumowa zaślepka chroni przed dostaniem się do 
środka niepożądanych przedmiotów.

REGULOWANA DŹWIGNIA HAMULCA
08U70-K87-A30

Czarną, aluminiową dźwignię hamulca można usta-
wić w pozycji wygodnej dla kierowcy po wybraniu 
jednego z 5 dostępnych położeń.

BAGAŻNIK
08L70-K87-J80

Wytrzymały i lekki bagażnik tylny jest doskonale dopasowany do nadwozia i nie 
ogranicza wygody pasażera. Może być montowany z oparciem sprzedawanym 
oddzielnie.

OPARCIE SIEDZENIA PASAŻERA
08R73-K87-A30

Oparcie z poduszką o dwukrotnie większej gęstości 
poprawia komfort pasażera. Może być montowane 
po wcześniejszym zainstalowaniu stelażu kufra gór-
nego (oddzielnie w sprzedaży).

SAKWY BOCZNE TYPU THROW-OVER
08ESY-MFE-SB

Dzięki tej parze skórzanych sakw Twój Rebel będzie 
wyglądał jak klasyczny custom. Są one również 
praktyczne Każda z nich zmieści 16 litrów ekwipun-
ku. Zawiera zestaw wsporników sakw.

BAGAŻNIK SOLO
08L70-K2Y-C00

Prosty bagażnik do jazdy bez pasażera, który two-
rzy miękki łuk wraz z tylnym błotnikiem. Zastępuje 
siedzenie pasażera.

KOMFORT

BAGAŻ

Zdjęcie przedstawia model 2020 w specyfikacji amerykańskiej.
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AKCESORIA

NT1100

Witamy w nowej erze turystyki
Honda od dawna cieszy się opinią producenta dynamicznych, praktycznych 

i wszechstronnych motocykli turystycznych.Ikony, takie jak Pan European i Deauville, 

zyskały sobie lojalną rzeszę klientów, oferując w atrakcyjnym opakowaniu prawdziwą 

przyjemność podróżowania. Model NT1100 na rok 2022 kontynuuje tę tradycję.

Dzięki połączeniu sportowych osiągów, komfortu w codziennej eksploatacji i bogatej 

liście wyposażenia, NT1100 zapowiada nową erę motocykli turystycznych - jest 

maszyną, którą równie dobrze przejedziesz przez cały kraj, jak i do pracy.

5958



PAKIET TOURING PAKIET URBAN VOYAGE PACK

08HME-MLF-TR 08HME-MLF-UR 08HME-MLF-VY

Podnóżki pasażera • •

Wygodne siedzenie pasażera • •

Wygodne siedzenie kierowcy • •
Przednie światła przeciwmgielne  
z mocowaniami • •

Kufer górny 50L • •
Torba wewnętrzna  
do kufra górnego • •

Panel ozdobny kufra górnego 50L • •

Torba na zbiornik 4,5L • •

Oparcie czarne •

Oparcie czarno-czerwone •

Wersja czarna 08HME-MLF-URB2 08HME-MLF-VYB2

Wersja biała 08HME-MLF-URW 08HME-MLF-VYW

Wersja szara 08HME-MLF-URG 08HME-MLF-VYG

PAKIETY AKCESORIÓW
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MLF-TB38

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden kask. System jednego kluczyka 
Hondy umożliwia zamykanie kufra górnego za pomocą kluczyka zapłonu. W zesta-
wie znajduje się system jednego kluczyka, oparcie i wszystkie elementy wymagane 
do montażu.

TORBA DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L75-MJP-G51

Torba z czarnego nylonu z wyszytym srebrnym logo Hondy na górze, z czerwony-
mi zamkami błyskawicznymi.Wyposażona w regulowany pas na ramię i uchwyt do 
przenoszenia.

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO
08L77-MKT-D00

Torba wewnętrzna kufra górnego o pojemności 25 l 
jest łatwa do przenoszenia dzięki paskowi na ramię.
Na torbie umieszczono logo Hondy.

PANEL OZDOBNY KUFRA GÓRNEGO 50L
08L83-MKT-D00

Opcjonalny, ozdobny panel aluminiowy górnego 
kufra 50L zwiększa jego trwałość.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 50L
08ESY-MLF-TBBB2 / 08ESY-MLF-TBGB / 08ESY-MLF-TBWB

Dzięki dużej pojemności 50 litrów, plastikowy kufer 
górny może pomieścić dwa pełnowymiarowe kaski.
System jednego kluczyka Hondy, znajdujący się 
w  zestawie, umożliwia zamykanie kufra górnego 
za pomocą kluczyka zapłonu. W zestawie znajduje 
się dopasowany kolorystycznie panel oraz czarne 
oparcie z czarnymi przeszyciami dopasowane kolo-
rystycznie do standardowego siedzenia.
Dostępne w 3 kolorach:
• Gunmetal Black Metallic 08ESY-MLF-TBBB2
• Mat Iridium Grey Metallic 08ESY-MLF-TBGB
• Pearl Glare White 08ESY-MLF-TBWB

KOMPLET PANELI OZDOBNYCH KUFRÓW BOCZNYCH
08L80-MKT-D00

Komplet opcjonalnych paneli ozdobnych kufrów 
bocznych zwiększy trwałość kufrów.

TORBA NA ZBIORNIK 4,5L
08L85-MKS-E00

Dzięki przezroczystej kieszeni wodoodporna tor-
ba na zbiornik jest doskonałym rozwiązaniem do 
przechowywania smartfona i  podłączenia go do 
portu USB motocykla (w zależności od specyfika-
cji smartfona - zestaw nie zawiera przewodu do 
podłączenia smartfona). Klamra blokowana jednym 
ruchem ręki i magnes gwarantują, że torba na zbior-
nik jest stabilnie przymocowana do motocykla.
• Pojemność: 4,5 litra
• Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

BAGAŻNIKI
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KOMPLET NAKLEJEK DEKORACYJNYCH
0R24M-NAD-011

Komplet naklejek dekoracyjnych, które poprawiają 
wygląd NT1100, dodając do palety kolorów odrob-
inę sportowego charakteru.
W komplecie znajdują się naklejki na owiewki, koła 
i kufry boczne.

DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
08F70-MKT-D00

Aluminiowa dźwignia parkingowa, anodowana na 
czarno, podobnie jak osłona, stanie się eleganckim 
akcentem wyróżniającym kokpit NT1100.

OSŁONA DŹWIGNI HAMULCA POSTOJOWEGO
08F72-MKT-D00

Aluminiowa osłona dźwigni hamulca postojowego, 
anodowana na czarno, ozdobiona logo Hondy, 
sprawi, że Twój motocykl zyska na elegancji i będzie 
inny niż wszystkie.

ZESTAW PRZEDNICH ŚWIATEŁ  
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MLF-FL22YM

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11W) ze 
wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu 
na motocyklu. Poprawiają pole widzenia motocykli-
sty przy słabym oświetleniu i niekorzystnych warun-
kach pogodowych sprawiając, że jest bardziej 
zauważalny w ruchu drogowym.
Po włączeniu świateł przełącznikiem w kierownicy, 
potwierdzenie wyświetlane jest na ekranie TFT.

KOMFORTOWE SIEDZENIE PASAŻERA
08R73-MLF-E00ZA

Bardziej elastyczna konstrukcja i  zwiększona gru-
bość siedziska 15 mm poprawiają wygodę pasaże-
ra podczas podróży.

KOMFORTOWE PODNÓŻKI PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Podnóżki pasażera Deluxe wykonane są z alumi-
nium i pokryte gumą. Są one szersze niż standar-
dowe podnóżki, dzięki czemu zwiększają komfort 
jazdy.

QUICK SHIFTER (MT)
08U70-MLF-E00

Stosowany tylko w wersjach NT1100 z manualną 
skrzynią biegów, Quick shifter umożliwia płynną, 
natychmiastową zmianę przełożeń w górę i w dół 
bez konieczności używania sprzęgła. Dzięki temu 
zwiększa się komfort jazdy i nabiera ona sportowe-
go charakteru.

KOMFORTOWE SIEDZENIE KIEROWCY
08R75-MLF-E00ZA

Bardziej elastyczna konstrukcja i wyściółka popra-
wiają komfort jazdy kierowcy, bez podwyższania 
samego siedzenia.

KOMFORT

OSIĄGI I DESIGN

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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AKCESORIA

GOLD WING / GOLD WING TOUR

Kiedy motocykle długodystansowe 
stały się rzeczywistością
Honda Gold Wing to jeden z  najbardziej kultowych 

modeli w  historii motocykli. Zaprezentowany w  1975 

roku model Gold Wing z biegiem lat stał się synonimem 

motocykli długodystansowych. Najdłuższą na świecie 

wyprawę motocyklową, trwającą 10 lat, obejmującą 

279 krajów i liczącą łącznie 457 000 mil (735 000 km), 

odbył Argentyńczyk na Hondzie Gold Wing GL1100 

z 1980 roku.

Źródło: Emilio Scotto (2007) - 
„Najdłuższa podróż:  

Moje 500 000 km motocyklem  
w dziesięć lat.”, MotorBooks/ MBI 

Publishing Company,  
ISBN 9780760326329

Zdjęcie przedstawia model 2021
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PEŁNE WYPOSAŻENIE GOLDWING BAGGER PEŁNE WYPOSAŻENIE GOLDWING TOUR
08HME-MKC-FOGLB 08HME-MKC-FOGLT

Przednie światła przeciwmgielne z mocowaniami •

Oparcie pasażera •

Stelaż kufra górnego •

Podstawka centralna •

Wysoka szyba • •

Dywanik lewego kufra bocznego • •

Dywanik prawego kufra bocznego • •

Torba wewnętrzna kufra bocznego x2 • •

Chromowany bagażnik kufra górnego •

Dywanik kufra górnego •

Torba wewnętrzna bagażnika •

Organizer przestrzeni bagażowej •

Oświetlenie bagażnika •

Światło stop LED •

Pokrowiec motocyklowy •

 

PAKIETY AKCESORIÓW

Zdjęcie przedstawia model 2022
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DYWANIK KUFRA BOCZNEGO
08P01-MKC-A00 / 08P02-MKC-A00 / 08P03-MKC-A00  
Pluszowa wykładzina dywanowa najwyższej 
jakości z antypoślizgowym spodem i wyszytym 
logo Gold Wing.
•   Dywaniak prawego kufra bocznego 

08P02-MKC-A00
•   Dywanik lewego kufra bocznego  

08P01-MKC-A00
•   Dywanik lewego kufra bocznego ze wzmocnie-

niem 08P03-MKC-A00

ZESPÓŁ DEMONTAŻU KUFRA GÓRNEGO  
GOLD WING TOUR
08F71-MKC-A00 & 08F70-MKC-L20ZF / 08F70-MLJ-A00ZB / 
08F88-MKC-A00ZE

Dopasowane kolorystycznie elementy nad-
wozia i  osprzęt do demontażu bagażnika 
w Gold  Wing  Tour.
Dostępny w 3 kolorach, które należy łączyć z pod-
stawą 08F71-MKC-A00:
• *NHB01* Graphite black 08F70-MKC-L20ZF
• *NHC07E* Beta Silver Metallic 

08F70-MLJ-A00ZB
• *NHB53* Pearl Glare White 08F88-MKC-A00ZE

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO  08L70-MKC-C40

Stelaż kufra górnego można zamontować bezpo-
średnio na motocyklu Gold Wing bez kufra.
Czarne wykończenie z gumowymi wstawka-
mi stanowi stylistyczne uzupełnienie i podnosi 
funkcjonalność.
Maksymalne obciążenie: 3 kg

DYWANIK KUFRA GÓRNEGO
08P04-MKC-L00

Pluszowa wykładzina dywanowa najwyższej jako-
ści z antypoślizgowym spodem i wyszytym logo 
Gold Wing.

ELEMENTY LAKIEROWANE DO KUFRA GÓRNEGO   
008L71-MKC-L31ZA & 08L70-MLJ-A50ZA

Dopasowane kolorystycznie elementy lakierowane 
nadwozia i niezbędny osprzęt do montażu bagażni-
ka w modelu Gold Wing.
*NHC64* Mat Iridium Gray Metallic.

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO /  
KUFRÓW BOCZNYCH
08L00-MKC-A00 / 08L01-MKC-A00

Odporna na przecieranie torba wewnętrzna z bali-
stycznego nylonu do kufra górnego lub bocznych, 
która ułatwia pakowanie i pomaga chronić bagaż 
podczas podróży. Posiada wzmocnione uchwy-
ty do przenoszenia i zamki błyskawiczne z logo 
Gold Wing.
• Torba wewnętrzna bagażnika 08L00-MKC-A00
•  Torba wewnętrzna kufra bocznego 

08L01-MKC-A00

CHROMOWANY BAGAŻNIK KUFRA GÓRNEGO
08L70-MKC-M60

Chromowana stalowa półka z gumowymi wkład-
kami do zamontowania na bagażniku Gold Winga.
Dodaje charakteru i zwiększa możliwości 
bagażowe.
Maksymalne obciążenie: 2,3 kg

PAKIET TRUNK & LIGHTS
08ESY-MKC-LED21

Zestaw zawiera wszystkie akcesoria potrzebne do 
zainstalowania lampy wewnętrznej i światła stopu 
LED na zamontowanym kufrze Gold Winga.

BAGAŻ

Zdjęcie przedstawia model 2021

7170



SIEDZENIE NIESTANDARDOWE
08R70-MKC-C00 / 08R76-MKC-A00

Podgrzewane siedzenie z ekskluzywnymi przeszy-
ciami i z tłoczonym logo Gold Wing. Pluszowe sie-
dzisko i wyższe oparcie dla kierowcy zapewniają 
dodatkowe wsparcie i komfort.
Nie jest kompatybilne z oparciem kierowcy.
Dostępne są 2 wersje:
• dotyczy wersji Gold Wing z DCT 08R70-MKC-C00
•  dotyczy wersji Gold Wing z manualną przekładnią 

08R70-MKC-C00

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW (DCT)
08U71-MKC-A00

Kompletny zestaw umożliwiający zmianę biegów 
za pomocą lewej stopy w  tradycyjnym schemacie 
1 w dół - 5 w górę w modelach ze skrzynią DCT. 
Działa on równolegle z przyciskami zmiany biegów 
na kierownicy, dzięki czemu kierowca może w każ-
dej chwili skorzystać z jednego z tych systemów.
Tylko dla wersji z przekładnią DCT

OPARCIE KIEROWCY
08R75-MKC-A01

Oparcie wysokiej jakości z wytłoczonym logo 
Gold  Wing. Kierowca może podróżować bardziej 
komfortowo, a jednocześnie odchylane do przodu 
oparcie ułatwia dostęp pasażerowi.
Nie pasuje do siedzeń niestandardowych.

UCHWYTY PASAŻERA
08R70-MKC-AF0ZA

Dodatek dla pasażerów, którzy wolą dłuższe 
uchwyty, aby poprawić stabilność na siedzeniu. 
Dodatkowo są poręcznym punktem mocowania 
zaczepów taśm przytrzymujących bagaż.
Dotyczy modelu Gold Wing DCT/Gold Wing.

SZERSZE PODNÓŻKI KIEROWCY
08R72-MKC-AE0

Para szerokich podnóżków zwiększających komfort 
jazdy podczas długich wypraw.

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH
08ESY-MKC-FLK18

Para regulowanych, białych, jaskrawych świateł 
przeciwmgielnych LED, które poprawią widoczność 
i sprawią, że będziesz bardziej zauważalny w ruchu 
drogowym. Lampa emituje 880 lumenów i jest 
wyposażona w soczewkę z utwardzoną powłoką.
W zestawie znajdują się wodoodporne złącza.

DEFLEKTORY GÓRNE
08R72-MKC-A01

Dopasowany stylistycznie zestaw owiewek popra-
wia komfort jazdy, kierując strumień powietrza 
z dala od górnej części ciała kierowcy.

DOLNA OWIEWKA
08R73-MKC-A01

Dopasowany stylistycznie zestaw owiewek popra-
wia komfort jazdy, kierując strumień powietrza 
z dala od nóg kierowcy.

WYSOKA SZYBA
08R71-MKC-ED1

Wysoka szyba, odpowiednio o 225 mm i 100 mm 
dłuższa niż szyba standardowa w modelach 
Gold Wing i Gold Wing Tour, zapewnia dodat-
kową ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.

OPARCIE PASAŻERA
08R70-MKC-A10

Niestandardowe oparcie wysokiej jakości, z wytło-
czonym logo Gold Wing, poprawiające komfort 
podróżowania pasażera.
Można zamontować wyłącznie na Gold Wingu bez 
kufra.

PODŁOKIETNIK PASAŻERA
08R70-MKC-L00ZB

Komfortowe przedłużenia podłokietników, zapro-
jektowane tak, aby przekazywały dźwięk z tylnych 
głośników w sposób niezakłócony.

KOMFORT
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POKROWIEC DLA WERSJI BEZ KUFRA
08P71-MKC-A10

Wodoodporny pokrowiec z  tkaniny 
o grubości 300D z miękką wyściółką 
wewnętrzną, który pozwala wysuszyć 
przykryty motocykl. Chroni lakier 
przed blaknięciem spowodowanym 
promieniowaniem UV.
Dostępne w kolorze czarnym dla Gold 
Winga bez bagażnika.

POKROWIEC POKROWIEC  
DLA WERSJI Z KUFREM
08P71-MKC-A00ZD / 08P71-MKC-A00ZE

Wodoodporny pokrowiec z  tkaniny 
o grubości 300D z miękką wyściółką 
wewnętrzną, który pozwala wysuszyć 
przykryty motocykl.
Chroni lakier przed blaknięciem spo-
wodowanym promieniowaniem UV.
W zestawie torba do przechowywania.
Dostępne są 2 kolory:
• Szary 08P71-MKC-A00ZD
• Czarny 08P71-MKC-A00ZE

PÓŁPOKROWIEC DLA WERSJI Z KUFREM
08P71-MKC-L00ZC

Miękki, lekki, niewielki pokrowiec, 
wykonany z wodoodpornej mikrofi-
bry, która pozwala wysuszyć przy-
kryty motocykl i chroni lakier przed 
promieniami UV, zapobiegając jego 
blaknięciu.
W zestawie torba do przechowywania.

CHROMOWANA PODSTAWKA BOCZNA
08M70-MKC-A00

Chromowana boczna stopka, która podkreśli styl 
Twojego motocykla.

ZESTAW GŁOŚNIKÓW TYLNYCH
08ESY-MKC-RR21

Para 25-watowych głośników uzupełniających sys-
tem audio w wersji bez bagażnika. Głośniki tylne są 
montowane w kufrach bocznych Gold Winga.
Osprzęt i przewody w zestawie.

KOMPLET PRZEŁĄCZNIKÓW AUDIO PASAŻERA
08A70-MKC-A00

Wygodny przełącznik sterowania dźwiękiem, któ-
ry umożliwia pasażerowi zmianę głośności, źródła 
i utworu.

KOMPLET WZMACNIACZA Z MOCOWANIEM
08A70-MKC-L00

Wzmacniacz zaprojektowany specjalnie dla 
Twojego motocykla, z myślą o zapewnieniu czyste-
go i wyrazistego dźwięku podczas jazdy.
Zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji.

PRZEWÓD Z WYJŚCIEM AUX
08A87-MKC-A00

Przyłącze umożliwia ładowanie lub zasilanie smartfo-
na oraz podłączenie urządzenia pamięci masowej do 
systemu audio motocykla.
Do zainstalowania wewnątrz bagażnika lub lewym 
kufrze bocznym.

PODSTAWKA CENTRALNA
08M71-MKC-A00

Podstawka centralna umożliwia 
bezpieczne parkowanie na różnych 
rodzajach podłoża i ułatwia czynności 
obsługowe.
Standardowe wyposażenie w wer-
sjach Gold Wing Tour.

CZARNE OSŁONY PRZEDNICH ZACISKÓW
08F73-MKC-A00 / 08F74-MKC-A00

Osłony są efektownym dodatkiem do przednich 
zacisków hamulcowych, poprawiają też przepływ 
powietrza chłodzącego.
Dostępne w 2 kolorach:
• Chromowane 08F73-MKC-A00
• Czarne 08F74-MKC-A00

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F71-MKC-A10ZA / 08F71-MKC-A10ZB / 08F71-MKC-A10ZD

Łatwy w  montażu komplet naklejek na felgi 
Gold  Winga, wpływających pozytywnie na wygląd 
i chroniących obręcze kół.
Dostępne w 3 kolorach:
• Candy Prominence Red 08F71-MKC-A10ZA
• Indi Gray Metallic 08F71-MKC-A10ZB (na zdjęciu)
• Orange 08F71-MKC-A10ZD

SYSTEM AUDIO I ELEKTRONIKA DESIGN
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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.

AKCESORIA INDYWIDUALNE. Prosimy o  uważne przeczytanie przed zakupem akcesoriów indywidualnych. Akcesoria indywidualne należy odróżnić od oryginalnych akcesoriów marki Honda. 
Producent i dystrybutor każdego indywidualnego akcesorium, gwarantuje oraz zapewnia jego funkcjonowanie, wydajność i jakość na swoich indywidualnych warunkach. W związku z tym Honda 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności w  przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w  funkcjonowaniu pojazdu spowodowanych ich zamontowaniem. Jeśli akcesoria indywidualne spowodują 
jakiekolwiek wady lub uszkodzenia pojazdu, nie jest możliwe roszczenie gwarancji lub serwisu dla pojazdu z tego tytułu. Montaż akcesoriów indywidualnych musi odbywać się zgodnie z prawem 
i panującymi przepisami. Akcesoria indywidualne powinny być zamontowane w sposób prawidłowy oraz używane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla pojazdu, za co odpowiada 
właściciel/użytkownik pojazdu. Przed montażem akcesoriów indywidualnych należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz upewnić się, że przed jazdą zostanie przeprowadzona kontrola, 
a także będą przestrzegane regularne przeglądy konserwacyjne. Akcesoria indywidualne na potrzeby klienta powinny być zamocowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i tylko do określonych 
pojazdów oraz określonych części w tym pojeździe. Zamocowanie części indywidualnych może mieć znaczny wpływ na charakterystykę pracy silnika lub właściwości jezdne pojazdu. Jeżeli podczas 
jazdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast się zatrzymać i przeprowadzić kontrolę w punkcie sprzedaży. Akcesoria indywidualne mogą ulec zmianie lub zostać wycofane 

z oferty, a dostawa wymagać wydłużonego czasu lub zostać wstrzymana bez wcześniejszego powiadomienia.

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 używa
papieru pochodzącego od
producentów z UE.

Nie wyrzucaj tej 
publikacji  do kosza. 
Daj ją innej osobie lub 
przekaż do recyklingu.


