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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.
Twój motocykl Honda klasy Adventure może być dokładnie taki, jak chcesz.

Akcesoria  autoryzowane przez Hondę  to akcesoria opracowane przez zewnętrzne firmy i oferowane jako 
uzupełnienie oferty oryginalnych akcesoriów, dające większe możliwości personalizacji. Można je odróżnić od 
oryginalnych akcesoriów dzięki nazwie części umieszczonej w niebieskiej etykiecie. Więcej informacji z tyłu okładki.
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AKCESORIA

CRF1100L AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS

Honda NXR 750 Paris-Dakar
Model NXR750 zdominował rajd Paryż-Dakar w  latach 1986-1989, wygrywając 

go cztery lata z rzędu. W tych latach 22-dniowy wyścig rozpoczynał się w Paryżu, 

a kończył w Dakarze, w Senegalu i prowadził przez prawie 15 000 km afrykańskiej 

pustyni. Właśnie na takim motocyklu z charakterystycznym malowaniem Rothmans, 

Gilles Lalay wygrał Rajd Paryż-Dakar w 1989 r.
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PAKIET SUPER  
ALU*

PAKIET SUPER  
PLASTIC*

PAKIET TRAVEL  
ALU*

PAKIET TRAVEL  
PLASTIC*

08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

Kufer górny 42L (aluminium)  
z płytą mocującą • •
Komplet kufrów bocznych aluminiowych  
ze wspornikami • •

Torba wewnętrzna do kufra górnego • •
Torby wewnętrzne do aluminiowych  
kufrów bocznych • •
Plastikowy kufer górny 58L
z oparciem i płytą mocującą • •

Kufry boczne • •

Torba do kufra górnego 58L • •
Torby wewnętrzne do plastikowych  
kufrów bocznych • •

Torba na zbiornik, pojemność 4,5L • • • •

Zestaw lamp przeciwmgielnych led • •

Komplet deflektorów bocznych • • • •

Komplet deflektorów czołowych • • • •

Komplet osłon chłodnicy • •

Orurowanie boczne z mocowaniami • • • •

Orurowanie silnika • •

Podstawka centralna • • • •

 

* Kompatybilne z przekładniami DCT lub MT

PAKIETY AKCESORIÓW
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TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA GÓRNEGO 42L (ALUMINIUM)
08L82-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do aluminiowego kufra górnego. 
Wodoodporna, wyposażona w paski torba, może być również mocowana bez-
pośrednio do motocykla. Torba posiada również pasek na ramię ułatwiający jej 
przenoszenie.

08L84-MKS-E00 

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych zaprojektowanych specjalnie do prawego lub 
lewego aluminiowego kufra bocznego. Takie same parametry jak w przypadku torby 
wewnętrznej do kufra górnego.

KUFRY BOCZNE 40L/30L (PLASTIK)
08L71-MKS-E00

Zestaw 2 kufrów bocznych, zaprojektowany do 
montażu bez wsporników, dzięki bardzo wytrzy-
małej konstrukcji nadaje się do turystyki przygodo-
wej.Kufer boczny po prawej stronie ma pojemność 
30  litrów. Kufer montowany po lewej stronie ma 
pojemność 40 litrów i mieści pełnowymiarowy kask.
Oba kufry boczne są wyposażone w zamki i syste-
mem jednego kluczyka Hondy.
Dostępne również w stylistyce Africa Twin (patrz 
rozdział Design na stronie 10).
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 58L (PLASTIK)
08ESY-MKS-LGPL

Dzięki dużej pojemności 58 litrów, plastikowy top 
box może pomieścić dwa pełnowymiarowe kaski 
i wiele dodatkowych drobiazgów. Specjalny zamek 
blokuje i otwiera pokrywę bez użycia klucza.
Wyposażony jest w oparcie, system zamka otwie-
ranego kluczykiem Hondy i  mocowanie, które 
pasuje do standardowego stelażu kufra górnego 
Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
Dostępne również w  stylistyce Africa Twin (patrz 
rozdział Design na stronie 10).

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEG
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do plastikowego kufra górnego 58 
l. Wodoodporna, wyposażona w paski torba, może być również mocowana bez-
pośrednio do motocykla. Torba posiada również pasek na ramię ułatwiający jej 
przenoszenie.

08L83-MKS-E00 

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do prawego lub lewego plastikowego 
kufra bocznego. Takie same parametry jak w przypadku torby wewnętrznej do pla-
stikowego kufra górnego.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden 
kask. System jednego kluczyka Hondy umożliwia 
zamykanie kufra górnego za pomocą kluczyka 
zapłonu.
Mocowanie kufra górnego i system inteligentnego 
kluczyka w komplecie.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 42L (ALUMINIUM)
08ESY-MKS-LGALU

Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium top box 
o pojemności 42 l może pomieścić jeden pełnowy-
miarowy kask i wiele dodatkowych drobiazgów.
W wyposażeniu znajduje się oparcie i współpraca 
z systemem jednego kluczyka. Można go zamonto-
wać bezpośrednio na stelażu kufra górnego moto-
cykla Africa Twin Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH 33L/37L (ALUMINIUM)
08ESY-MKS-PNALU

Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium zestaw 
składa się z 2 kufrów bocznych: 33-litrowego po pra-
wej i 37-litrowego po lewej stronie.
W zestawie pasującym do stelażu kufra górnego 
motocykla Africa Twin Adventure Sports znajdują się 
aluminiowe wsporniki i system zamka otwieranego 
kluczykiem Hondy.
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów bocz-
nych: 10 kg

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

Dzięki przezroczystej kieszeni wodoodporna torba 
na zbiornik jest doskonałym rozwiązaniem do prze-
chowywania smartfona i podłączenia go do portu 
USB motocykla (w zależności od specyfikacji smart-
fona - zestaw nie zawiera przewodu do podłączenia 
smartfona).
Klamra blokowana jednym ruchem ręki i magnes 
gwarantują, że torba na zbiornik jest stabilnie przy-
mocowana do motocykla.
• Pojemność: 4,5 litra
• Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

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 zestawie znajduje się pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
• Pojemność: 3 litra
• Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

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

Torba z czarnego nylonu z wyszytym srebrnym logo 
Hondy na górze, z  czerwonymi zamkami błyska-
wicznymi. Wyposażona w regulowany pas na ramię 
i uchwyt do przenoszenia.

KOMPLET DEFLEKTORÓW CZOŁOWYCH
08R73-MKS-E20

Osłony zaprojektowane specjalnie dla modeli 
Adventure Sport poprawiają komfort jazdy, zmniej-
szając ilość powietrza opływającego wokół ramion 
i barków kierowcy.
Na deflektorach umieszczono logo CRF.

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKS-FL20

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami do monta-
żu na przednim orurowaniu (nie wchodzi w skład 
zestawu).
Poprawiają pole widzenia motocyklisty i sprawią, że 
jest bardziej zauważalny w ruchu drogowym.
Po włączeniu świateł przełącznikiem w kierowni-
cy, na ekranie TFT pojawia się potwierdzająca to 
sygnalizacja.

KOMPLET DEFLEKTORÓW BOCZNYCH
08R71-MKS-E20

Deflektory poprawiają komfort jazdy, zmniejszając 
strumień powietrza wokół talii i  kolan kierowcy, 
a  jednocześnie kontrolują ilość powietrza przepły-
wającego przez chłodnicę.

PODWYŻSZONA  KANAPA
08R70-MKS-E20ZB / 08R70-MKS-E20ZC

Wysokie siedzenie podwyższa pozycję kierowcy 
o 25 mm. W zależności od wybranej pozycji wyso-
kość siedzenia wynosi 875 lub 895 mm.
Siedzenia są dopasowane kolorystycznie do 
motocykla:
• 08R70-MKS-E20ZB: Wersja czarna
• 08R70-MKS-E20ZC: Wersja czerwona

KOMFORTOWE PODNÓŻKI PASAŻERA
08R71-MJP-G50

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

OBNIŻONA KANAPA
08R73-MKS-E00ZA / 08R73-MKS-E00ZB / 08R73-MKS-E00ZC

Obniżone siedzenie pozwala kierowcy zająć pozy-
cję o 25 mm niższą, niż standardowa. W zależności 
od wybranej pozycji, wysokość siedzenia wynosi 
825 lub 845 mm.
Siedzenia są dopasowane kolorystycznie do 
motocykla:
• 08R73-MKS-E00ZA: Wersja czerwona
• 08R73-MKS-E00ZB: Wersja Tricolor (niebieska)
• 08R73-MKS-E00ZC: Wersja czarna

BAGAŻ KOMFORT
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BOCZNE NAKLEJKI OCHRONNE ZBIORNIKA
08R75-MKS-E20

Wzmocnione osłony z  logo CRF zostały specjal-
nie zaprojektowane tak, aby pasowały do kształtu 
boków zbiornika.
Osłony chronią lakier przed zarysowaniami 
i zapewniają kierowcy lepsze panowanie nad moto-
cyklem w pozycji stojącej.

KOMPLET NAKLEJEK OCHRONNYCH
08ZAR-LOD-004CFSP

Zestaw naklejek konturowych, chroniących ele-
menty nadwozia i silnika.

ZESTAW ORUROWANIA BOCZNEGO
08ESY-MKS-L2FR

Orurowanie wzmacnia wyprawowy styl motocyk-
la i zapewnia lepszą ochronę części nadwozia. 
Wykonana ze stali nierdzewnej i wykończona elek-
tropolerowaniem, jest odporna na korozję i łatwa do 
utrzymania w czystości.
(zawiera elementy mocujące)

KOMPLET OSŁON CHŁODNICY
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i opatrzone logo 
CRF wzmacniają wyprawowy wizerunek motocyk-
la Africa Twin. Siatkowa konstrukcja pozwala na 
ochronę chłodnic przed odłamkami kamieni, bez 
pogarszania wydajności chłodzenia.

ZESTAW ORUROWANIA SILNIKA
08ESY-MKS-ENG

Osłona zapewnia lepszą ochronę silnika i  pod-
wozia motocykla. Wykonana ze stali nierdzewnej 
i  wykończona elektropolerowaniem, jest odporna 
na korozję i łatwa do utrzymania w czystości.
(zawiera elementy mocujące)

OCHRONA

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKS-E01

Podpórka główna umożliwia bezpieczne parkowa-
nie na różnych rodzajach podłoża i ułatwia czynno-
ści obsługowe.

PODNÓŻKI RALLY
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i powierzch-
ni o 57% większej od standardowych podnóżków, 
poprawiają panowanie nad motocyklem podczas 
jazdy terenowej.

QUICK SHIFTER (MT)
08U70-MLG-E00

Quick shifter umożliwia szybkie zmiany przełożeń 
w górę i w dół bez konieczności używania sprzęgła, 
redukując zmęczenie kierowcy podczas długody-
stansowej jazdy turystycznej.
Posiada funkcję AUTO-BLIP umożliwiającą płynne 
i błyskawiczne redukcje przełożeń.
(Tylko wersje z przekładnią manualną)

KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F70-MKS-E20ZE / 08F70-MKS-E20ZD

Naklejki na obręcze dostępne są w dwóch kolorach 
pasujących do różnych wersji Adventure Sports, 
poprawiają wygląd i zapewniają dodatkową ochro-
nę obręczy. Zestaw zawiera po 2 elementy dla każ-
dego koła.
Dostępne kolory:
• 08R70-MKS-E20ZD: Czerwony / Niebieski / Biały
• 08R70-MKS-E20ZE: Czarny / Szary / Biały

TŁUMIK SC-PROJECT (TYTANOWY)
0R24MLEX008 / 0R24MLEX012

Nasuwany na oryginalną rurę wydechową tłumik 
SC-Project oferuje intensywniejsze wrażenia z  jaz-
dy i  wyższe osiągi, poprawia brzmienie wydechu 
i podkreśla sportowy charakter motocykla.
Dostępne w 2 wariantach kolorystycznych:
• Titanium (0R24MLEX008)
• Mat Black (0R24MLEX012)

KOMPLET NAKLEJEK OZDOBNYCH  
KUFRA GÓRNEGO 58L
08ZAR-LOD-001GTOP

Dodaj wigoru wyglądowi swojego kufra górnego, 
korzystając z ekskluzywnego zestawu naklejek 
zaprojektowanych dla Africa Twin.
Można zamówić kufer górny 58 l z już zainstalowa-
nymi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer 
części: 08MHF-LOD-001GTOP)

KOMPLET NAKLEJEK OZDOBNYCH  
KUFRÓW BOCZNYCH 40L/30L
08ZAR-LOD-002GPAN

Grafiką w stylu ożywiającym wygląd kufra górnego 
możesz także ozdobić sakwy boczne motocykla 
Africa Twin.
Można zamówić sakwy boczne z już zainstalowa-
nymi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer 
części: 08MHF-LOD-002GPAN)

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW (DCT)
08U70-MKS-E50

Zestaw umożliwia kierowcy zmianę biegów za 
pomocą lewej stopy w  tradycyjnym schemacie 
1 w dół - 5 w górę.
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)

OSIĄGI I DESIGN

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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AKCESORIA

CRF1100L
AFRICA TWIN

Honda Africa Twin 
zdobywa kolejne szczyty
W 2017 roku model Africa Twin pobił rekord największej wysokości nad poziomem morza, na 

jaką był w stanie wjechać dwucylindrowy motocykl. Po 5 dniach aklimatyzacji pięcioosobowa 

ekipa wspinała się na motocyklach Africa Twin po zboczach najwyższego czynnego 

wulkanu na świecie, Nevado Ojos del Salado, położonego między Argentyną i Chile. 

Docierając na wysokość 5 965 m n.p.m., międzynarodowy zespół pokonał trasę w ciągu 24 

godzin, korzystając z maszyn Africa Twin wyposażonych w układ wydechowy Termignoni, 

zmodyfikowane końcowe koła przekładni łańcuchowej, nowe opony Metzeler MC360TM 

oraz szereg oryginalnych akcesoriów Hondy. Trasa wiodła przy temperaturach spadających 

do minus 5 stopni Celsjusza przez zniszczony asfalt, żwir, błoto, piasek i wreszcie odcinki 

lodowych kieszeni zwanych "penitentes", co po raz kolejny podkreśliło zalety Africa Twin jako 

najlepszego motocykla terenowego w swojej klasie.
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PAKIET  
OFF-ROAD DCT

PAKIET  
OFF-ROAD MT

PAKIET  
SUPER PACK ALU

PAKIET  
SUPER PACK PLASTIC

PAKIET 
ELEKTRYCZNY 

PAKIET 
TRAVEL ALU

PAKIET 
TRAVEL PLASTIC

Numery części - patrz poniżej 08HME-MKS-L1ALU22 08HME-MKS-L1PL22 08HME-MKS-EL20 08HME-MKS-L1TRA22 08HME-MKS-L1PLTP

Komplet osłon chłodnicy • •
Boczne naklejki ochronne zbiornika • •
Orurowanie boczne z mocowaniami • • • • • •
Zestaw orurowania silnika • •
Zestaw podnóżków RALLY • •
Dźwignia zmiany biegów DCT •
Quick Shifter •
Przyciemniona szyba przednia • •
Komplet naklejek na felgi  
(w dopasowanych kolorach) • •
Osłony dłoni kierowcy  
(w dopasowanych kolorach) • •
Aluminiowy kufer górny 42L 
z mocowaniem • •
Aluminiowe kufry boczne  
ze wspornikami • •
Torba wewnętrzna do kufra górnego • •
Torby wewnętrzne do aluminiowych 
kufrów bocznych • •
Plastikowy kufer górny 58L
z oparciem i płytą mocującą • •
Plastikowe kufry boczne ze wspornikami • •
Torba wewnętrzna do kufra górnego 58L • •
Torby wewnętrzne do plastikowych 
kufrów bocznych • •
Torba na zbiornik 4,5L (tank bag) • • • •
Przednie światła przeciwmgielne LED  
z mocowaniami • • •
Ogrzewanie manetek z mocowaniami • • •
Gniazdo zasilania 12 V • • •
Wysoka szyba • •
Komplet deflektorów bocznych • •
Komplet deflektorów czołowych • •
Podstawka centralna • • • •
Wersje czerwone 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Wersje czarne 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Wersje trójkolorowe 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22

 

PAKIETY AKCESORIÓW
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ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH 33L/37L (ALUMINIUM)
08ESY-MKS-PNALU

Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium zestaw 
składa się z 2 kufrów bocznych: 33-litrowego po 
prawej i 37-litrowego po lewej stronie. W zestawie 
znajdują się aluminiowe wsporniki i zamki kom-
patybilne z systemem jednego kluczyka Hondy. 
Wsporniki pasują bezpośrednio do standardowego 
stelażu kufra górnego motocykla Africa Twin.
Maksymalne obciążenie każdego z kufrów bocz-
nych: 10 kg

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKS-LG35

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden 
kask. System jednego kluczyka Hondy umożliwia 
zamykanie kufra górnego za pomocą kluczyka 
zapłonu. Mocowanie kufra górnego i system jed-
nego kluczyka w komplecie (stelaż kufra górnego 
sprzedawany jest osobno).

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 42L (ALUMINIUM)
08ESY-MKS-LGALU

Wykonany z  mocnego i  lekkiego aluminium kufer 
o  pojemności 42 l może pomieścić jeden pełno-
wymiarowy kask. W  standardowym wyposażeniu 
znajduje się oparcie i współpraca z systemem jed-
nego kluczyka.
W zestawie znajduje się podstawa kufra.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

BAGAŻ

KUFRY BOCZNE 40L/30L (PLASTIK)
08L71-MKS-E00

Zestaw 2 kufrów bocznych, zaprojektowany do 
montażu bez wsporników, dzięki bardzo wytrzyma-
łej konstrukcji nadaje się do turystyki przygodowej.
Kufer boczny po prawej stronie ma pojemność 
30  litrów. Kufer montowany po lewej stronie ma 
pojemność 40 litrów i mieści pełnowymiarowy kask. 
Oba kufry boczne są wyposażone w zamki i syste-
mem jednego kluczyka Hondy.
Dostępne również w stylistyce Africa Twin (patrz 
rozdział Design na stronie 10).
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 58L (PLASTIK)
08ESY-MKS-LGPL

Dzięki dużej pojemności 58 litrów, plastikowy kufer 
może pomieścić dwa pełnowymiarowe kaski i wiele 
dodatkowych drobiazgów. Specjalny zamek blokuje 
i otwiera pokrywę bez użycia klucza. Wyposażony 
jest w oparcie, system zamka otwieranego kluczy-
kiem Hondy i mocowanie, które pasuje do standar-
dowego stelażu kufra górnego Adventure Sports.
Maksymalne obciążenie: 6 kg
Dostępne również w stylistyce Africa Twin (patrz 
rozdział Design na stronie 10).

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA GÓRNEGO (ALUMINIUM)
08L82-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do aluminiowego kufra górnego. 
Wodoodporna, wyposażona w paski torba, może być również mocowana bez-
pośrednio do motocykla. Torba posiada również pasek na ramię ułatwiający jej 
przenoszenie.

08L84-MKS-E00 

Zestaw dwóch toreb wewnętrznych zaprojektowanych specjalnie do prawego lub 
lewego aluminiowego kufra bocznego. Takie same parametry jak w przypadku torby 
wewnętrznej do kufra górnego.

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do plastikowego kufra górnego 58 l. 
Wodoodporna, wyposażona w paski torba, może być również mocowana bez-
pośrednio do motocykla. Torba posiada również pasek na ramię ułatwiający jej 
przenoszenie.

08L83-MKS-E00 

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do prawego lub lewego plastikowego 
kufra bocznego. Takie same parametry jak w przypadku torby wewnętrznej do pla-
stikowego kufra górnego.
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TORBA NA ZBIORNIK 4,5L
08L85-MKS-E00

Przy pojemności 4,5 l, wodoodporna torba nada-
je się do wygodnego przechowywania najbardziej 
niezbędnych przedmiotów. Przezroczysta kieszeń 
na górze pozwala na umieszczenie tam mapy. 
Klamra blokowana jednym ruchem ręki i magnes 
gwarantują, że torbę na zbiornik można łatwo przy-
mocować oraz zdjąć z motocykla.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

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

Torba z czarnego nylonu z wyszytym srebrnym logo 
Hondy na górze, z  czerwonymi zamkami błyska-
wicznymi. Wyposażona w regulowany pas na ramię 
i uchwyt do przenoszenia.

TORBA NA ZBIORNIK 3L
08L89-MKS-E00

Torba na zbiornik o pojemności 3 litrów wyposa-
żona w przezroczystą kieszeń, doskonale nadaje 
się do przechowywania małych przedmiotów oso-
bistych. Torba na zbiornik nie utrudnia prowadze-
nia, a dzięki klamrze zapinanej i odpinanej jednym 
ruchem ręki i magnesowi jest pewnie przymocowa-
na do motocykla. W zestawie znajduje się pokro-
wiec przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 1,5 kg

ZESTAW ORUROWANIA BOCZNEGO
08ESY-MKS-L1FR

Orurowanie wzmacnia wyprawowy wygląd moto-
cykla i zapewnia lepszą ochronę części nadwozia. 
Wykonana ze stali nierdzewnej i wykończona elek-
tropolerowaniem, jest odporna na korozję i łatwa do 
utrzymania w czystości. Można go użyć do zamon-
towania przednich świateł przeciwmgielnych LED 
(sprzedawanych oddzielnie).

ZESTAW ORUROWANIA SILNIKA
08ESY-MKS-ENG

Osłona zapewnia lepszą ochronę silnika i podwozia 
motocykla. Wykonana ze stali nierdzewnej i wykoń-
czona elektropolerowaniem, jest odporna na 
korozję i łatwa do utrzymania w czystości. (Zestaw 
zawiera element mocujące)

OSŁONY CHŁODNIC
08F71-MKS-E00

Wykonane ze stali nierdzewnej i opatrzone logo 
CRF wzmacniają wyprawowy wizerunek motocy-
kla Africa Twin. Siatkowa konstrukcja pozwala na 
ochronę chłodnic przed odłamkami kamieni, bez 
pogarszania wydajności chłodzenia.

BOCZNE NAKLEJKI OCHRONNE ZBIORNIKA
08R81-MKS-E00

Wzmocnione osłony zostały specjalnie zaprojekto-
wane tak, aby pasowały do kształtu boków zbior-
nika. Osłony chronią lakier przed zarysowaniami 
i zapewniają kierowcy lepsze panowanie nad moto-
cyklem w pozycji stojącej.

DODATKOWE NAKŁADKI OSŁONY DŁONI
08P72-MKS-E00ZC / 08P72-MKS-E00ZD

Przedłużenia osłon dłoni poprawiają komfort 
i ochronę rąk.
Dostępne kolory:
• 08P72-MKS-E00ZC: Wersja czarna
• 08P72-MKS-E00ZD: Wersja czerwona

KOMPLET NAKLEJEK OCHRONNYCH
08ZAR-LOD-003CFSP 

Zestaw naklejek konturowych, chroniących ele-
menty nadwozia i silnika.

BAGAŻ OCHRONA

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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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.

WYSOKA SZYBA
08R76-MKS-E00

Szyba wyższa od standardowej o 175 mm popra-
wia komfort jazdy, zmniejszając przepływ powietrza 
wokół głowy i ramion kierowcy. Zastępuje ona bez-
pośrednio standardową szybę przednią i jest wypo-
sażona w osłonę zespołu zegarów.

KOMPLET DEFLEKTORÓW CZOŁOWYCH
08R78-MKS-E00

Osłony zwiększają komfort jazdy, zmniejszając 
nacisk strumienia powietrza na ramiona i barki.

KOMPLET DEFLEKTORÓW BOCZNYCH
08R72-MKS-E00

Deflektory zwiększają komfort jazdy ograniczając 
ruch powietrza wokół talii i kolan kierowcy oraz 
rozprowadzając ciepłe powietrze emitowane przez 
chłodnicę.

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKS-FL20

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami do monta-
żu na orurowaniu bocznym (nie wchodzi w  skład 
zestawu). Poprawiają pole widzenia motocyklisty 
i sprawią, że jest bardziej zauważalny w ruchu dro-
gowym. Po włączeniu świateł przełącznikiem w kie-
rownicy, na ekranie TFT pojawia się potwierdzająca 
to sygnalizacja.

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08T72-MKS-E01

Na ekranie TFT wyświetlanych jest 5 poziomów 
temperatury smukłych, ogrzewanych manetek. Po 
wyłączeniu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie 
ustawienie. Wbudowane zabezpieczenie chroni 
akumulator przed rozładowaniem.

GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U70-MKS-E00

Zasilanie lub ładowanie urządzeń elektrycznych za 
pomocą wygodnego gniazda 12V, zainstalowanego 
na panelu sterowania.

KOMFORT

PODWYŻSZONA KANAPA
08R70-MKS-E20ZB / 08R70-MKS-E20ZC

Wysokie siedzenie podwyższa pozycję kierowcy 
o 25 mm. W zależności od wybranej pozycji wyso-
kość siedzenia wynosi 875 lub 895 mm.
Dostępne wersje:
• 08R70-MKS-E20ZB: Wersja czarna
• 08R70-MKS-E20ZC: Wersja czerwona

OBNIŻONA KANAPA
08R73-MKS-E00ZA / 08R73-MKS-E00ZB / 08R73-MKS-E00ZC

Obniżone siedzenie pozwala kierowcy zająć pozy-
cję o 25 mm niższą, niż standardowa. W zależności 
od wybranej pozycji, wysokość siedzenia wynosi 
825 lub 845 mm.
Dostępne wersje:
• 08R73-MKS-E00ZA: Wersja czerwona
• 08R73-MKS-E00ZB: Wersja Tricolor
• 08R73-MKS-E00ZC: Wersja czarna
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KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI
08F70-MKS-E00ZD / 08F70-MKS-E40ZA

Naklejki poprawiają wygląd obręczy kół i zapew-
niają im dodatkową ochronę. Zestaw zawiera po 2 
elementy dla każdego koła.
Dostępne wersje:
• 08F70-MKS-E00ZD: Czerwona / Czarna
•  08F70-MKS-E40ZA: Tricolour  

(Czerwony/Niebieski/Biały)

PRZYCIEMNIONA SZYBA
08R70-MKS-E00

Dodaj nieco surowości przedniej części motocykla 
Africa Twin instalując przyciemnianą szybę, która 
bezpośrednio zastępuje szybę standardową (ma 
ten sam kształt).

PODNÓŻKI RALLY
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i powierzch-
ni o 57% większej od standardowych podnóżków, 
poprawiają panowanie nad motocyklem podczas 
jazdy terenowej.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW (DCT)
08U70-MKS-E50

Zestaw umożliwia kierowcy zmianę biegów za 
pomocą lewej stopy w  tradycyjnym schemacie 
1 w dół - 5 w górę. Działa on równolegle z przyci-
skami zmiany biegów na kierownicy, dzięki czemu 
kierowca może w każdej chwili skorzystać z jedne-
go z tych systemów.
(Tylko dla wersji z przekładnią DCT)

QUICK SHIFTER (MT)
08U70-MLG-E00

Quick shifter umożliwia szybkie zmiany przełożeń w 
górę i w dół bez konieczności używania sprzęgła, 
czy zmiany otwarcia przepustnicy. System działa 
zarówno przy zmianie biegów w górę, jak i w dół, 
maksymalizując przyjemność z jazdy.
(Tylko wersje z przekładnią manualną)

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKS-E01

Podpórka główna umożliwia bezpieczne parkowa-
nie na różnych rodzajach podłoża i ułatwia czynno-
ści obsługowe.

OSIĄGI I DESIGN

TŁUMIK SC-PROJECT
0R24MLEX008 / 0R24MLEX012

Nasuwany na oryginalną rurę wydechową tłumik 
SC-Project oferuje intensywniejsze wrażenia z  jaz-
dy i  wyższe osiągi, poprawia brzmienie wydechu 
i podkreśla sportowy charakter motocykla.
Dostępne w 2 wariantach kolorystycznych:
• Titanium (0R24MLEX008)
• Mat Black (0R24MLEX012)

KOMPLET NAKLEJEK OZDOBNYCH  
KUFRA GÓRNEGO 58L
08ZAR-LOD-001GTOP

Dodaj wigoru wyglądowi swojego kufra górnego, 
korzystając z ekskluzywnego zestawu naklejek 
zaprojektowanych dla Africa Twin.
Można zamówić kufer górny 58 l z już zainstalowa-
nymi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer 
części: 08MHF-LOD-001GTOP)

KOMPLET NAKLEJEK OZDOBNYCH  
KUFRÓW BOCZNYCH 40L/30L
08ZAR-LOD-002GPAN

Grafiką w stylu ożywiającym wygląd kufra górnego 
możesz także ozdobić sakwy boczne motocykla 
Africa Twin.
Można zamówić sakwy boczne z już zainstalowa-
nymi naklejkami, jak pokazano na zdjęciu (numer 
części: 08MHF-LOD-002GPAN)

AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ AUTORYZOWANE PRZEZ HONDĘ 
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AKCESORIA

XL750 TRANSALP

Pierwszy Transalp
Oryginalny Transalp, wprowadzony na rynek w 1986 roku, dysponujący silnikiem 

V-Twin o pojemności 583 cm3, jest dzisiaj swego rodzaju motocyklową legendą. 

O jakości tego motocykla i ponadczasowości projektu świadczy obecność wielu 

oryginalnych Transalpów, które można jeszcze dziś spotkać na europejskich 

drogach.

To miejsce zajmie nowy XL750 Transalp, dzięki czemu na drogi powróci motocyklowa 

legenda turystyki przygodowej.
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PAKIET ADVENTURE PAKIET RALLY PAKIET COMFORT PAKIET URBAN PAKIET TOURING

08HME-MLC-ADV 08HME-MLC-RALZB for TRI-COLOUR 
08HME-MLC-RALZC for BLACK or GREY 08HME-MLC-COM 08HME-MLC-URB 08HME-MLC-TOU

Osłona chłodnicy •
Orurowanie boczne •
Zestaw lamp przeciwmgielnych  
z mocowaniem •
Mocowanie orurowania (*) •
Orurowanie silnika •
Osłona silnika •
Quick shifter •
Podnóżki Rally •
Zestaw osłon dłoni + dodatkowe nakładki •
Deflektory szyby •
Deflektory boczne •
Komfortowe podnóżki pasażera •
Torba na zbiornik 3L •
Gniazdo zasilania 12 V •
Kufer górny 50L •
Mocowanie kufra górnego •
Torba wewnętrzna do kufra górnego •
Oparcie pasażera na kufer górny •
Panel ozdobny kufra górnego (Aluminium) •
Wysoka szyba •
Podstawka centralna •
Kufry boczne 26L/33L z mocowaniem •
Torby wewnętrzne do kufrów •
Panele ozdobne kufrów bocznych  
(Aluminium) •
Podgrzewane manetki •
Naklejka na zbiornik  
(szara / czarna / niebieska)
Komplet naklejek na felgi  
(szara / czarna / tricolour)

Obniżone siedzenie

PAKIETY AKCESORIÓW

* Wymagane, nie wchodzi w skład zestawu.Nie jest wymagane w przypadku łączenia z Rally Pack.
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PODNÓŻKI RALLY
08R79-MKS-E00

Dzięki agresywnemu kształtowi kolców i powierzch-
ni o 57% większej od standardowych podnóżków, 
poprawiają panowanie nad motocyklem podczas 
jazdy terenowej.

ZESTAW ORUROWANIA SILNIKA
08ESY-MLC-ENG

Orurowanie silnika chroni ramę silnika w przypadku 
upadku lub kolizji, dodając jednocześnie do wyglą-
du motocykla pierwiastek przygodowy. Wykonane 
ze stali nierdzewnej i wykończone elektropolerowa-
niem, jest odporne na korozję i łatwe do utrzymania 
w czystości.
(zawiera elementy mocujące)

OSŁONA CHŁODNICY
08F74-MLC-D00

Osłona chłodnicy z logo TRANSALP, wykonana 
ze stali nierdzewnej, z oryginalnym wzorem krat-
ki, łączącym lepszy przepływ powietrza z funkcją 
ochronną. Zmniejsza to potencjalne uszkodzenia 
rdzenia chłodnicy przez kamienie.

OSŁONA SILNIKA
08P71-MLC-D00
Osłona silnikowa składa się z  aluminiowej płyty 
o  grubości 2,5 mm o  doskonałej wytrzymałości 
i odporności na korozję.
Została zaprojektowana do ochrony części motocy-
kla znajdujących się pod silnikiem i w jego sąsiedz-
twie, takich jak filtr oleju, czy kolektor wydechowy 
i ukształtowana tak, aby idealnie pasowała do obu-
dowy silnika, nadając maszynie bardziej trwały, 
zwarty wygląd.
Aby zainstalować osłonę silnika, wymagane są: 
orurowanie silnika (08P73-MLC-D00) i mocowanie 
orurowania bocznego (08P74-MLC-D00). 
(Sprzedawane oddzielnie)

BOCZNE NAKLEJKI OCHRONNE ZBIORNIKA
08P70-MLC-D00ZA / 08P70-MLC-D00ZB / 08P70-MLC-D00ZC

Naklejki na zbiornik z logo TRANSALP. Specjalna 
obróbka powierzchni sprawia, że są one odporne 
na zadrapania i uderzenia kamieni podczas jazdy po 
nierównych drogach lub w terenie, a ich elastyczność 
ułatwia montaż na powierzchni zbiornika.
Dostępne w 3 kolorach:
•  Ciemnoniebieski - sugerowane połączenie  

z Transalpem wersji *NH196* Ross White (Tricolor) 
- (08P70-MLC-D00ZA)

•  Szary - sugerowane połączenie z Transalp 
wersji *NHA86* Mat Ballistic Black Metallic 
- (08P70-MLC-D00ZB)

•  Czarny - sugerowane połączenie z Transalp 
wersji *NHC64* Mat Iridium Gray Metallic 
- (08P70-MLC-D00ZC)

QUICK SHIFTER
08U70-MLC-D00

Quick shifter umożliwia szybkie zmiany przełożeń 
w górę i w dół bez konieczności używania sprzęgła, 
a  funkcja auto blipper zapewnia płynną i  natych-
miastową zmianę biegów, redukując zmęczenie nie 
tylko podczas jazdy sportowej, ale i długodystanso-
wej jazdy turystycznej.
Obciążenie dla operacji zmiany biegów ma trzy 
stopnie regulacji.

ORUROWANIE BOCZNE
08P72-MLC-D00

Orurowanie boczne zmniejsza ryzyko uszkodzenia 
deflektorów oraz elementów zewnętrznych w razie 
kolizji lub upadku, wzmacniając jednocześnie przy-
godowy styl motocykla.
Mocowanie orurowania bocznego 08P74-MLC-D00 
sprzedawane osobno.

ZESTAW OSŁON DŁONI
08ESY-MLC-KNGZB / 08ESY-MLC-KNGZC

Osłony dłoni poprawiają komfort jazdy chroniąc 
ręce kierowcy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi i wiatrem. (Zawierają dodatkowe 
nakładki)
Dostępne w 2 kolorach:
• Biały *NH-196* (08ESY-MLC-KNGZB)
• Czarny *NH-1* (08ESY-MLC-KNGZC)

OCHRONA OSIĄGI
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PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MLC-D00

Podpórka główna umożliwia bezpieczne parkowanie na różnych rodzajach podłoża 
i ułatwia czynności obsługowe oraz długotrwałe garażowanie.

OPARCIE PASAŻERA NA KUFER GÓRNY
08R74-MLF-E00ZA

Oparcie zaprojektowane na kufer górny 50 l zwięk-
sza komfort pasażera i zmniejsza zmęczenie pod-
czas długich podróży.

TORBA NA ZBIORNIK 3L
08L89-MKS-E00

Lekka, kompaktowa torba na zbiornik o pojemno-
ści 3 litrów, wyposażona w przezroczystą kieszeń, 
doskonale nadaje się do przechowywania małych 
przedmiotów osobistych. Torba nie utrudnia pro-
wadzenia, a dzięki klamrze zapinanej i odpinanej 
jednym ruchem ręki i magnesowi jest pewnie przy-
mocowana do motocykla.
W zestawie znajduje się pokrowiec przeciwdesz-
czowy. Do montażu niezbędne linki mocowania 
bagażu 08E01-HAC-J00.

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

Dopasowane kolorystycznie naklejki na felgi z logo TRANSALP, podkreślające spor-
towy wygląd motocykla. Zestaw zawiera po 2 naklejki na stronę koła.
Dostępne w 2 kolorach:
•  Tricolor - sugerowane połączenie z Transalpem w wersji *NH196*  

Ross White (Tricolor) - (08F73-MLC-D00ZA) 
•  Szary - sugerowane połączenie z Transalpem w wersji *NHA86*  

Mat Ballistic Black Metallic lub *NHC64* Mat Iridium Gray Metallic 
- (08F73-MLC-D00ZB)

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 50L
08ESY-MLC-TB50 

Dzięki dużej pojemności 50 litrów, plastikowy kufer 
górny może pomieścić dwa kaski. System jednego 
kluczyka Hondy umożliwia zamykanie kufra górnego 
za pomocą kluczyka zapłonu.
W pakiecie znajdują się:
• Kufer górny 50l 
• Oparcie pasażera na kufer górny (CZARNE) 
• System inteligentnego kluczyka 
• Mocowanie kufra górnego 
• Torba wewnętrzna do kufra górnego 25 l 
• Aluminiowy panel na kufer górny

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH 26L/33L
08ESY-MLC-PNAL

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 l z prawej 
strony i 33 l z lewej strony. System jednego kluczyka 
Hondy umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów za 
pomocą kluczyka motocykla. Wykończone w kolo-
rze czarnym.
Zestaw zawiera również:
• Torby wewnętrzne do kufrów 
• Panele aluminiowe na kufry boczne 
• Wsporniki kufrów bocznych 
• 2 zestawy inteligentnego kluczyka

BAGAŻ

DESIGN I BEZPIECZEŃSTWO

TORBY WEWNĘTRZNE KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw 2 toreb wewnętrznych dopasowanych 
kształtem do nowego wzoru kufrów bocznych. 
Torby wewnętrzne dostępne w  kolorze czarnym 
z  dyskretnie umieszczonym znaczkiem Hondy, 
wyposażone są w  pasek na ramię ułatwiający 
noszenie.

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.
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GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U71-MKK-D00

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

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MLC-D00

Wyjątkowo smukłe ogrzewane manetki z 5-stopnio-
wym regulatorem i  inteligentnym rozkładem mocy 
ogrzewania, dobranym pod kątem obszaru dłoni 
najbardziej wrażliwego na zimno. Obsługa odbywa 
się za pomocą przełącznika na kierownicy, a pozi-
om regulacji temperatury pojawia się na wyświ-
etlaczu TFT. Wbudowane zabezpieczenie chroni 
akumulator przed rozładowaniem. Po wyłączeniu 
zapłonu zapamiętywane jest ostatnie ustawienie.

KOMFORTOWE PODNÓŻKI PASAŻERA
08R71-MJP-G50

Podnóżki pasażera Deluxe, wykonane z  alumini-
um i pokryte gumą, są szersze i wygodniejsze niż 
standardowe podnóżki.

OBNIŻONE SIEDZENIE KIEROWCY *CZARNE*
08R74-MLC-D00ZB

Niższe o 20 mm siedzenie ułatwia podparcie nog-
ami i zwiększa pewność kierowania przy niskich 
prędkościach.

ZESTAW DEFLEKTORÓW
08ESY-MLC-DFL

Ochronę przed wiatrem i pogodą zapewnia zestaw deflektorów, poprawiających 
komfort jazdy poprzez redukcję strumienia powietrza wokół ramion, klatki piersiowej 
i barków kierowcy.

WYSOKA SZYBA
08R73-MLC-D00

Podwyższona w stosunku do standardowej szyby o 75 mm, zwiększa komfort kie-
rowcy i pasażera, chroniąc przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami atmosfery-
cznymi. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu szyba z utwardzoną powierzchnią 
i z  logo Hondy jest odporna na zarysowania. Nie wymaga dodatkowego sprzętu, 
może być montowana bezpośrednio w miejsce standardowej szyby.

ZESTAW ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
08ESY-MLC-FFL

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED ze wszyst-
kimi niezbędnymi elementami do montażu na oru-
rowaniu bocznym (brak w zestawie). Poprawiają 
pole widzenia motocyklisty i sprawią, że jest 
bardziej zauważalny w ruchu drogowym. 
• Po włączeniu świateł przełącznikiem w kierown-
icy, na ekranie TFT pojawia się potwierdzająca to 
sygnalizacja.
• 2 lampy LED o mocy 11 W
Wymagane mocowanie 08V70-MLC-D00

KOMFORT
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AKCESORIA

X-ADV

Jeszcze solidniejszy, 
niż przypuszczasz!
Podczas Gibraltar Race 2019, motocyklowego rajdu terenowego rozgrywanego na 

trasie 7 tysięcy kilometrów, sięgającej od Morza Bałtyckiego do Oceanu Atlantyckiego, 

Renato Zocchi na Hondzie X-ADV wywalczył zwycięstwo w klasie 2. Co więcej, włoski 

kierowca uplasował się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej, pokonując 

konkurentów startujących na specjalnie skonstruowanych motocyklach terenowych 

i adventure tourerach. Oczywiście jego X-ADV został przygotowany do imprezy 

otrzymując powiększony skok zawieszenia kół i większy prześwit, ale Zocchi pozostawił 

progi na stopy i przejechał rajd wersją DCT korzystając z trybu jazdy Gravel. Kolejny 

dowód, że bez względu na to, gdzie się wybierasz, X-ADV jest tym twardzielem, który 

Cię tam zawiezie!Zdjęcie przedstawia model 2021
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PAKIET TRAVEL PAKIET STYLE PAKIET ADVENTURE
CZARNY

08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB

Kufer górny 50L z torbą wewnętrzną - Smart key •

Panel ozdobny na kufer górny (Aluminium) •

Oparcie pasażera na kufer górny •

Kufry boczne otwierane kluczykiem •

Panele ozdobne na kufry boczne (Aluminium) •

Stelaż kufra górnego •

Wsporniki do montażu kufrów bocznych •

Torba na konsolę •

Torby wewnętrzne do kufrów bocznych •

Podgrzewane manetki •

Mocowanie kierownicy (aluminium) •

Dźwignia hamulca postojowego •

Osłona dźwigni hamulca postojowego •

Komplet ozdobnych osłon •

Komplet paneli podłogowych •

Osłony dźwigni i dłoni kierowcy - czarne •

Orurowanie boczne •

Przednie światła przeciwmgielne LED z mocowaniami •

Zestaw owiewek nóg kierowcy •

Zestaw podnóżków kierowcy •

PAKIETY AKCESORIÓW

Zdjęcie przedstawia model 2021
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ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH
08ESY-MKT-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 l z pra-
wej strony i  33 l z  lewej strony. System jednego 
kluczyka Hondy umożliwia otwieranie i  zamykanie 
kufrów za pomocą kluczyka skutera. Stelaż kufra 
górnego i  panele aluminiowe sprzedawane są 
oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony

TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO 50 L
08L81-MKS-E00

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do 
kufra górnego 50 l. Wodoodporna, wyposażona 
w paski torba, może być również mocowana bez-
pośrednio do Twojego X-ADV. Torba posiada pasek 
na ramię ułatwiający jej przenoszenie.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKT-TB35OK

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.
Blokada kufra górnego i System inteligentnego 
kluczyka w zestawie.
Nie wchodzą w skład zestawu: Stelaż górne-
go kufra, Oparcie (08F00-MJP-G50) i Torba 
wewnętrzna (08L75-MJP-G51)

TORBA NA KONSOLĘ
08L79-MKT-D00

Czarna torba na konsolę o pojemności 9 litrów, 
idealnie dopasowana do przestrzeni między kola-
nami kierowcy, świetnie nadaje się do przewożenia 
codziennych drobiazgów. Z przodu znajduje się 
szczelina, przez którą można przeprowadzić prze-
wody smartfona.
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg

PANELE OZDOBNE KUFRÓW BOCZNYCH (ALUMINIUM)
08L80-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swoim kufrom bocznym dzięki 
aluminiowym panelom (kufry boczne nie wchodzą 
w skład zestawu).

PANEL OZDOBNY KUFRA GÓRNEGO (ALUMINIUM)
08L83-MKT-D00

Zwiększ wytrzymałość kufra górnego o pojemności 
50 litrów dzięki aluminiowemu panelowi.
Kufer nie wchodzi w skład zestawu.

TORBY WEWNĘTRZNE KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw 2 toreb wewnętrznych dopasowanych 
kształtem do nowego wzoru kufrów bocznych. 
Torby wewnętrzne dostępne w  kolorze czarnym 
z  dyskretnie umieszczonym znaczkiem Hondy, 
wyposażone są w  pasek na ramię ułatwiający 
noszenie.

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.

STELAŻ KUFRA GÓRNEGO
08L74-MKT-D00ZC

Tylny stelaż z uchwytami, które zwiększają pewność 
siebie pasażera, a kierowcy ułatwiają prowadzenie.
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów kufrów 
górnych.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 50L (SMART KEY)
08ESY-MKT-STB50

Kufer górny 50 l z systemem SMART umożliwiają-
cym otwieranie pokrywy bez konieczności wyjmo-
wania kluczyka z kieszeni. Można w nim zmieścić 
dwa kaski. Wbudowany zamek z kluczykiem może 
służyć do zamykania pokrywy nawet po zdjęciu 
bagażnika ze stelażu. W zestawie oparcie popra-
wiające komfort pasażera.
W zestawie stelaż kufra górnego i aluminiowy panel.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

BAGAŻ

Zdjęcie przedstawia model 2021
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OSŁONA DŹWIGNI HAMULCA POSTOJOWEGO
08F72-MKT-D00

Osłona idealnie dopasowana do aluminiowej dźwi-
gni dodaje kokpitowi X-ADV wyrazistego stylu.

ZESTAW ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKT-FL21

Dwa dodatkowe światła LED zwiększą Twoją 
widoczność i sprawią, że będziesz bardziej zauwa-
żalny w otaczającym Cię ruchu drogowym. Po 
włączeniu świateł przełącznikiem po lewej stronie 
kierownicy, na ekranie TFT pojawia się potwierdza-
jąca to ikonka.
Montaż na bocznym przednim orurowaniu (sprze-
dawanym oddzielnie).

ORUROWANIE BOCZNE
08P70-MKH-D00

Zestaw srebrnych rur bocznych, które chronią nad-
wozie i stanowią mocowanie dla przednich świateł 
przeciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

KOMPLET DEFLEKTORÓW GÓRNYCH (NOGI)
08R71-MKT-D00

Zestaw owiewek wyposażony w logo X-ADV popra-
wia komfort, ograniczając przepływ powietrza 
wokół talii i ud.

KOMPLET PODNÓŻKÓW KIEROWCY
08R72-MKT-D00

Popraw panowanie nad sytuacją podczas jazdy 
w  terenie i nadaj swojemu X-ADV niepowtarzalne-
go, przygodowego wyglądu dzięki zestawowi alum-
iniowych podnóżków dla kierowcy.

PODGRZEWANE MANETKI 
08T71-MKT-D00

Na ekranie TFT wyświetlanych jest 5 poziomów 
temperatury smukłych, ogrzewanych manetek. Po 
wyłączeniu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie 
ustawienie. Wbudowane zabezpieczenie chroni 
akumulator przed rozładowaniem.

DODATKOWE NAKŁADKI OSŁON DŁONI
08P72-MKS-E00ZC

Nakładki dopasowane do standardowych osłon 
kierują przepływ powietrza wokół dłoni, zapewnia-
jąc dodatkowy komfort i ochronę.

ALUMINIOWE MOCOWANIE KIEROWNICY
08F71-MKT-D00

Aluminiowe mocowanie kierownicy z logo X-ADV 
podkreśla ekskluzywny charakter Twojego skutera.

DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
08F70-MKT-D00

Dzięki anodyzowanej czerni i logo Honda, ta alum-
iniowa dźwignia postojowa sprawi, że Twój X-ADV 
będzie wyglądał wyjątkowo.

KOMPLET OZDOBNYCH OSŁON
08F75-MKT-D00

Osłony ze stali nierdzewnej, chroniące elementy 
nadwozia przed uszkodzeniami i podkreślające 
ekskluzywny charakter X-ADV.

KOMPLET PANELI PODŁOGOWYCH
08F70-MKH-D00

Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone 
w Nakładki antypoślizgowe i opatrzone logo X-ADV, 
panele progowe dodadzą klasy Twojemu X-ADV.

KOMFORT

Zdjęcie przedstawia model 2021

DESIGN
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Czy naprawdę potrzebujesz 
dźwigni zmiany biegów,  
aby cieszyć się jazdą?
Dwusprzęgłowa skrzynia biegów zadebiutowała w motocyklach na całym świecie 
w  2010 roku w  modelu Honda VFR 1200. Przekładnia DCT, obecnie już trzeciej 
generacji, została zmniejszona, by pasować do motocykli o  średniej pojemności 
skokowej, całkowicie różni się od przekładni pasowych stosowanych w większości 
skuterów. Pod względem konstrukcyjnym przypomina ona konwencjonalną 
6-biegową skrzynię biegów, ale ze zmianą przełożeń sterowaną elektronicznie. 
Zachowaj radość jazdy z  manualną skrzynią biegów, a  jednocześnie ciesz się 
komfortem jazdy z przekładnią automatyczną!

AKCESORIA

NC750X

Zdjęcie przedstawia model 2022
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PAKIET URBAN PAKIET TRAVEL PAKIET ADVENTURE PAKIET COMFORT MT PAKIET COMFORT DCT

08HME-MKW-URBP 08HME-MKW-TRVP 08HME-MKW-ADVP 08HME-MKW-COMTP 08HME-MKW-CODCTP

Stelaż kufra górnego • *

Kufer górny 50L •
Torba wewnętrzna  
do kufra górnego •
Panel ozdobny kufra górnego 
(Aluminium) •
Gumowe oparcie pasażera kufra 
górnego •

Wsporniki kufrów bocznych •

Zestaw kufrów bocznych •

Torby wewnętrzne do kufrów •
Panele aluminiowe  
na kufry boczne •

Gniazdo zasilania USB •

Orurowanie boczne •
Mocowanie przednich świateł 
przeciwmgielnych •

Zestaw lamp przeciwmgielnych •

Wysoka szyba • •
Komplet deflektorów  
dolnych (DCT) •
Komplet deflektorów  
dolnych (MT) •

Podgrzewane manetki • •

Podstawka centralna • •

PAKIETY AKCESORIÓW

*Nie wchodzi w skład zestawu, ale wymagane do montażu kufrów.Zdjęcie przedstawia model 2022
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STELAŻ KUFRA GÓRNEGO
08L70-MKW-D00ZB

Stelaż tylny jest niezbędny przy montowaniu 
wszystkich oryginalnych kufrów bagażowych 
Hondy zaprojektowanych specjalnie dla NC750X. 
Posiada 2 uchwyty, które zwiększają pewność 
siebie pasażera, a kierowcy ułatwiają prowadzenie 
motocykla.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

OPARCIE PASAŻERA KUFRA GÓRNEGO 50L
08L85-MKT-D00

Nakładka zaprojektowana specjalnie na kufer gór-
ny 50 l, będąca oparciem dla pasażera, zwiększa 
komfort jazdy na miejscu za kierowcą. Łatwy mon-
taż bez wiercenia otworów.

KUFER GÓRNY 50L
08L73-MKT-D00

Kufer górny o pojemności 50 l, w którym zmieszczą 
się dwa kaski. Wbudowany zamek z kluczykiem może 
służyć do zamykania pokrywy nawet po zdjęciu kufra 
ze stelażu. Wymaga montażu na stelażu kufra gór-
nego i  gumowego oparcia pasażera (sprzedawane 
oddzielnie). 
Maksymalne obciążenie: 6 kg

PANEL OZDOBNY KUFRA GÓRNEGO (ALUMINIUM)
08L83-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swojemu kufrowi górnemu 
o pojemności 50 litrów dzięki aluminiowemu pane-
lowi (kufer górny sprzedawany jest oddzielnie).

BAGAŻ

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH
08ESY-MKW-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych dopasowanych do styli-
styki motocykla NC750X. System jednego kluczyka 
Hondy umożliwia otwieranie i zamykanie kufrów za 
pomocą kluczyka motocykla. Wsporniki dostępne 
w tym zestawie umożliwiają montaż kufrów bocz-
nych do stelażu kufra górnego (sprzedawanego 
oddzielnie).

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.

TORBY WEWNĘTRZNE KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw 2 toreb wewnętrznych dopasowanych 
kształtem do nowego wzoru kufrów bocznych. 
Torby wewnętrzne dostępne w  kolorze czarnym 
z  dyskretnie umieszczonym znaczkiem Hondy, 
wyposażone są w  pasek na ramię ułatwiający 
noszenie.

Zdjęcie przedstawia model 2022
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OPARCIE PASAŻERA NA KUFER GÓRNY
08F00-MJP-G50

Oparcie, zaprojektowane specjalnie do zamon-
towania na kufrze górnym 35L, poprawia komfort 
jazdy pasażera.
Łatwy montaż bez wiercenia otworów.
(Kufer górny sprzedawany jest oddzielnie).

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

Torba z  czarnego nylonu z  wyszytym srebrnym 
logo Hondy na górze, z  czerwonymi zamkami 
błyskawicznymi.
Elastyczna tylna torba 15 – 25 l.
Wyposażona w  regulowany pasek na ramię 
i uchwyty do przenoszenia.

PODGRZEWANE MANETKI
08T70-MKW-D00

Wyjątkowo smukłe ogrzewane manetki, z inteligent-
nym rozkładem mocy ogrzewania i 5-stopniowym 
regulatorem, podnoszą komfort jazdy. Wbudowane 
zabezpieczenie chroni akumulator przed rozłado-
waniem. Po wyłączeniu zapłonu zapamiętywane 
jest ostatnie ustawienie.

DEFLEKTORY DOLNE (DCT)
08R70-MKW-D10

Zestaw deflektorów poprawia komfort jazdy, 
zmniejszając ciśnienie powietrza odczuwane przez 
kierowcę i ograniczając ochlapywanie wodą.
Dostępny jest także zestaw dla motocykli z prze-
kładnią MT (08R71-MKW-D00)

ORUROWANIE BOCZNE
08P71-MKW-D00

Orurowanie boczne zmniejsza ryzyko uszkodze-
nia elementów zewnętrznych i podkreśla solidny, 
przygodowy styl twojego NC750X. Orurowanie jest 
potrzebne przy montażu przednich świateł prze-
ciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH LED  
08ESY-MKW-FL21

Dwa dodatkowe światła LED zwiększą Twoją 
widoczność i sprawią, że będziesz bardziej zauwa-
żalny w otaczającym Cię ruchu drogowym.
Montaż na bocznym przednim orurowaniu (sprze-
dawanym oddzielnie).

GNIAZDO ŁADOWANIA USB
08E73-MKW-D00

Ładowarka USB z gniazdem typu C umieszczona 
wygodnie w schowku zapewnia moc 15 W i umożli-
wia zasilanie urządzeń elektronicznych.

WYSOKA SZYBA
08R70-MKW-D00

Wysoka szyba jest o 77 mm wyższa od standardo-
wej szyby i zmniejsza ciśnienie powietrza odczuwa-
ne przez kierowcę wokół głowy i ramion. Wykonana 
z wytrzymałego, przezroczystego poliwęglanu, 
może być montowana bezpośrednio w miejsce 
standardowej szyby.

BAGAŻ KOMFORT

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MKT-TB35OK

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. 
Stelaż kufra górnego sprzedawany jest oddzielnie.

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKW-D00

Ułatwia czyszczenie, prace przy tylnym kole i umożliwia pewniejsze parkowanie.

BLOKADA U-LOCK 123/217
08M53-MEE-800

Odporny na próby włamania zamek bębenkowy z blokadą U-Lock.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
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AKCESORIA

CB500X

Prolink: od motocrossu do 
torów wyścigowych MotoGP
Opatentowany przez Hondę system zawieszenia z pojedynczym tylnym 

amortyzatorem, zaprezentowany po raz pierwszy entuzjastom motocrossu w 1981 

roku jest stosowany w wielu modelach produkcyjnych, takich jak CB500X, a także 

w modelu RC213V startującym w MotoGP.
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PAKIET KOMFORT
08HME-MKP-CX22

Osłony dłoni kierowcy •

Komplet deflektorów •

Podgrzewane manetki •

Gniazdo zasilania 12V •

Podstawka centralna •

PODSTAWKA CENTRALNA
08M70-MKP-J80

Ułatwia czyszczenie, prace przy tylnym kole i umoż-
liwia pewniejsze parkowanie na nierównym podłożu.

ZEWNĘTRZNY POKROWIEC OCHRONNY XL
08P34-BC2-801

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultra-
fioletowymi. Wodoodporny i oddychający pokro-
wiec z tkaniny, który pozwala wysuszyć przykryty 
motocykl. Sznur do napinania osłony zapobiega 
trzepotaniu. Dwa otwory w dolnej przedniej części 
pokrowca ułatwiają założenie blokady U-lock.
Nie nadaje się do motocykla z zamontowanym 
kufrem górnym i/lub kuframi bocznymi.

BEZPIECZEŃSTWO

PAKIETY AKCESORIÓW
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STELAŻ KUFRA GÓRNEGO
08L71-MGZ-D80ZA

Wytrzymały stelaż kufra górnego ze zintegrowany-
mi uchwytami dla pasażera.
Nie jest kompatybilny ze wspornikami do mocowa-
nia kufrów bocznych.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-MJX-TBWK

35-litrowy kufer górny z możliwością obsługi za 
pomocą kluczyka CB500X. Zestaw obejmuje stelaż 
kufra górnego i podstawę potrzebną do zamon-
towania kufra górnego na motocyklu. W zestawie 
znajduje się również system zamykania pokrywy.

PAKIET FULL LUGGAGE
08ESY-MKP-FL21

Pomyśl o wyposażeniu CB500X w zestaw zawierający kufer górny o pojemności 
35 litrów, kufry boczne z ozdobnymi panelami, zamki otwierane kluczykiem oraz 
system mocowania.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKP-TKB19B

Niewielka torba zaprojektowana specjalnie do 
mocowania na zbiorniku CB500X. Torba ma 
2  zatrzaski magnetyczne i  2 odpinane paski. 
Zestaw zawiera 2 komplety śrub z kulistymi łbami, 
kołnierzami i  podkładkami oraz 2 samoprzylep-
ne folie ochronne zabezpieczające zbiornik przed 
zarysowaniem.
Objętość torby: 3 litry.

KUFRY BOCZNE 40L/30L
08L70-MGZ-D80

Zestaw dwóch aerodynamicznie ukształtowanych kufrów bocznych, w pełni zinte-
growanych z modelem CB500X.
Wsporniki i system zamykania pokryw są sprzedawane oddzielnie.

TORBA KUFRA GÓRNEGO
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.

ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKP-SEAT

Prosta i funkcjonalna torba tylna w kształcie spe-
cjalnie dostosowanym do zwężającego się tyl-
nego siedzenia. Łatwy i stabilny montaż dzięki 
dołączonemu zestawowi mocującemu. Pojemność 
15  litrów, którą można powiększyć do 22 litrów.
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.

BAGAŻ
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ZESTAW LAMP PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKP-FOG19

Zestaw 2 dodatkowych reflektorów LED (11 W) ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu 
na orurowaniu bocznym.
Poprawiają pole widzenia motocyklisty i sprawią, 
że jest bardziej zauważalny w ruchu drogowym.

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-MKP-GHX22

Cienkie, ogrzewane manetki, zapewniające ciepło 
na całym obwodzie. Wyposażone w 3-stopniową 
regulację mocy ogrzewania i wbudowane zabezpie-
czenie przed rozładowaniem akumulatora. Zestaw 
zawiera mocowania i specjalny klej odporny na 
wysoką temperaturę.

GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U70-MKP-D80

Gniazdo 12V umożliwia zasilanie lub ładowanie 
urządzeń elektrycznych z akumulatora motocykla.

OSŁONY DŁONI
08P70-MKP-DQ0

Osłony dźwigni i dłoni kierowcy chronią przed wia-
trem i deszczem, zwiększając komfort podróżowa-
nia. Dzięki tym osłonom CB500X zyska bardziej 
wyrazisty, przygodowy wygląd.

PRZYCIEMNIONA SZYBA PRZEDNIA
08R70-MKP-J80

Przyciemniona przednia szyba zwiększająca kom-
fort i  wzmacniająca sportowy wygląd. Rozmiar 
i kształt są identyczne, jak w przypadku standardo-
wej przezroczystej szyby przedniej.

KOMPLET DEFLEKTORÓW
08R71-MKP-J80

Zestaw czarnych owiewek na lewą i prawą stronę, 
chroniących nogi przed wiatrem.

ORUROWANIE BOCZNE
08P72-MKP-J80ZA

Orurowanie poprawia ochronę elementów motocykla przed uszkodzeniami i sta-
nowi bazę do mocowania świateł przeciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

TANK PAD (HONDA)
08P70-MGH-J20

Pomaga chronić zbiornik przed otarciami.

KOMFORT

OCHRONA
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AKCESORIA

CRF300L i RALLY

Rasowy wygląd,  
to dopiero początek
Oglądając zdjęcia kierowców Hondy ścigających się o zwycięstwo w Rajdzie Dakar, 

łatwo dostrzec bezpośredni związek ich CRF450 Rally i Twojego CRF 300.

Nie jest to tylko kwestia wyglądu, ale ostateczny dowód, że to co zostało wypracowane 

podczas najtrudniejszych wyścigów, może służyć wszystkim kierowcom.
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-K1T-TB38

Kufer górny o  pojemności 35 litrów mieści jeden 
kask. System jednego kluczyka Hondy umożli-
wia obsługę kufra GÓRNEGO za pomocą klu-
czyka zapłonu. Podstawa i  stelaż kufra górnego 
w zestawie.

OSŁONA SILNIKA
08P70-K1T-E50

Płyta podsilnikowa wykonana z aluminium o grubości 4 mm, poprawia ochronę silnika i podwozia motocykla. Jest 
odporna na korozję i łatwa do utrzymania w czystości.
(Tylko dla modelu CRF300L)

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

Torba z  czarnego nylonu z  wyszytym srebrnym 
logo Hondy na górze, z  czerwonymi zamkami 
błyskawicznymi.
Elastyczna tylna torba 15 – 25 l.
Wyposażona w  regulowany pasek na ramię 
i uchwyty do przenoszenia.

AKCESORIA
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Honda Motor Europe – Oddział w Polsce 
ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska

www.honda.pl

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.


