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Zdjęcie przedstawia motocykl przygotowany do jazdy po torze (w tej konfiguracji nie jest dostępny w sprzedaży).
Motocykl przeznaczony do ruchu drogowego wyposażony jest w kierunkowskazy, lusterka wsteczne i tablicę rejestracyjną.

AKCESORIA

CBR1000RR-R / CBR1000RR-R SP

„Blade”, który zmienił 
sposób konstruowania 
motocykli sportowych
Honda, dążąc do stworzenia motocykla o  wysokich osiągach, zdolnego pokonać 

jej własny model RVF750 w  wyścigach drogowych Endurance, opracowała projekt 

badawczo-rozwojowy, który doprowadził bezpośrednio do powstania CBR900RR 

w 1992 roku. Silnik o mocy 128 KM nie był najmocniejszą jednostką napędową swoich 

czasów. Jednak dzięki masie 185 kg (bez płynów), gdy wszyscy rywale ważyli znacznie 

ponad 200 kg, pierwszy Fireblade, wkrótce nazwany przez fanów „Blade”, był tak łatwy 

do opanowania, że zdawał się czytać w myślach kierowcy.

Mimo upływu ponad 25 lat, najmocniejsze i  najbardziej zwinne motocykle Hondy 

kontynuują dziedzictwo Blade.

CBR900RR Fireblade, od którego wszystko się zaczęło.

0504



PAKIET  
CARBON 

PAKIET  
RACING RED

PAKIET  
SP RACING RED

PAKIET  
SP RACING BLACK

PAKIET  
SP RACING 

ANNIVERSAIRE
PAKIET  

LONG RIDE

 08HME-MKR-CARBON  08HME-MKR-RR  08HME-MKR-SPRR  08HME-MKR-SPRB  08HME-MKR-SPR30  08HME-MKR-SPTOUR 

Przedni błotnik - carbon • • • • •

Osłona airboxu - carbon • • • • • 

Dolna owiewka/pług – carbon • • • • • 

Tylny błotnik - carbon • • • • • 

Nakładka tylnego siedzenia  
– Red *R380* • •
Nakładka tylnego siedzenia  
– Black *NHB01*

• 

Nakładka tylnego siedzenia  
– Blue *PB395M*

• 

Nakrętka wlewu oleju HRC • • • • 

Quick shifter •

Crash pady • • • • 

Ochrona zębatki • • • • 

Kanapa kierowcy (Alcantara) •
Gniazdo ładowania USB  
z mocowaniem •

Torba na zbiornik •

Torba na tylne siedzenie •

PAKIETY AKCESORIÓW
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PRZEDNI BŁOTNIK - CARBON
08F71-MKR-D10

Błotnik jest wykonany z tej samej lekkiej i wytrzymałej 
preimpregnowanej tkaniny z włókien węglowych 
3K (3000 włókien na wiązkę), której użyto w modelu 
RC213V-S, co obniża masę nieresorowaną. 
Intensywnie matowe wykończenie podkreśla 
wyścigowy wygląd modelu Fireblade RR-R. Nie różni 
się kształtem od odpowiednika seryjnego, jednak 
masa jest o 38% niższa.

DOLNA OWIEWKA/PŁUG – CARBON
08F73-MKR-D10

Dolna owiewka jest wykonana z tej samej lekkiej i wytrzymałej preimpregnowanej tkaniny 
z włókien węglowych 3K (3000 włókien na wiązkę), której użyto w modelu RC213V-S. 
Oprócz zmniejszenia masy Fireblade RR-R, intensywnie matowe wykończenie dodaje 
motocyklowi jeszcze bardziej wyścigowego wyglądu. Nie różni się kształtem od odpo-
wiednika seryjnego, jednak jest formowany jako jeden element, a masa jest niższa o 25%.

TYLNY BŁOTNIK - CARBON
08F70-MKR-D10

Błotnik jest wykonany z  tej samej lekkiej i wytrzy-
małej preimpregnowanej tkaniny z włókien węglo-
wych 3K (3000 włókien na wiązkę), której użyto 
w  modelu RC213V-S, co obniża masę nieresoro-
waną. Intensywnie matowe wykończenie podkreśla 
wyścigowy wygląd modelu Fireblade RR-R. Nie 
różni się kształtem od odpowiednika seryjnego, 
jednak masa jest o 10% niższa.

QUICK SHIFTER (MT)
08U73-MKR-D10

Quick Shifter przekazuje informacje o działaniu dźwigni 
zmiany biegów do sterownika ECU, który kontroluje 
ilość wtryskiwanego paliwa, stopień otwarcia prze-
pustnicy i czas zapłonu. W odpowiedzi sterownik ECU 
odciąża przekładnię i umożliwia zmianę biegów w górę 
i w dół bez użycia sprzęgła. Funkcja automatyczne-
go podbicia obrotów silnika (auto-blip) przy redukcji 
z Quick Shifterem gwarantuje płynną i natychmiasto-
wą zmianę przełożeń, przyczyniając się do bezstreso-
wej jazdy zarówno sportowej, jak i długodystansowej.
Tylko dla wersji Fireblade RR-R.

NAKLEJKI NA FELGI TRICOLOUR 
08F79-MKR-D10ZA

Zestaw naklejek na felgi z logo Honda Racing pod-
kreślających sportowy wygląd motocykla.

KOREK WLEWU OLEJU (HRC)
08F81-MKR-D10

Wykonana z wysokiej jakości, precyzyjnie wyciętego aluminium, anodowana na 
czerwono zakrętka wlewu oleju zawiera po obu stronach laserowo wygrawerowane 
logo HRC. Od wewnątrz zakrętka została wydrążona w celu zwiększenia wytrzyma-
łości i zmniejszenia masy. Do celów jazdy po torze zakrętka jest wyposażona w taką 
samą blokadę labiryntową, jak używana w fabrycznych maszynach wyścigowych 
HRC.

OSŁONA AIRBOXU - CARBON
08F74-MKR-D10

Osłona airboxu jest wykonana z  tej samej lekkiej 
i wytrzymałej preimpregnowanej tkaniny z włókien 
węglowych 3K (3000 włókien na wiązkę), której uży-
to w modelu RC213V-S. Oprócz zmniejszenia masy 
Fireblade RR-R, intensywnie matowe wykończenie 
dodaje motocyklowi jeszcze bardziej wyścigowego 
wyglądu. Nie różni się kształtem od odpowiednika 
seryjnego, jednak masa jest o 25% niższa.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F75-MKR-D10ZA / 08F75-MKR-D10ZB / 08F70-MKR-D90ZA
Możesz sprawić, że dzięki stylowej nakładce Twój 
motocykl będzie wyglądał jak jednoosobowa maszyna 
wyścigowa, dodatkowo zmniejszając masę o 120 gra-
mów. Nakładka łatwo zastępuje siedzenie pasażera, 
jednak nie można jej używać w połączeniu z torbą na 
siedzenie. Dostępne pod nią można wykorzystać do 
zainstalowania rejestratora GPS (działanie GPS nie jest 
gwarantowane).
Dostępne w 3 kolorach:
• 08F75-MKR-D10ZA: Red *R380*
• 08F75-MKR-D10ZB: Black *NHB01*
• 08F70-MKR-D90ZA: Blue *PB395M*

OSIĄGI I DESIGN
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OSŁONA ZĘBATKI
08P77-MKR-D10

Wytrzymała osłona zapobiega wciąganiu przed-
miotów w zębatkę, nie wpływając negatywnie na 
ruchy wahacza. Osłona zaprojektowana zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na torach wyścigo-
wych, poprawia również wyścigowy wygląd moto-
cykla Fireblade RR-R.

CRASH PADY
08P71-MKR-D10

Dzięki sugestiom kierowców fabrycznych RC213V 
wprowadzono crash pady, które można zamonto-
wać na śrubach mocowań silnika. Zestaw zawiera-
jący lewą i prawą osłonę ramy, dostępny w kolorze 
czarnym, nie gwarantuje pełnej ochrony wszystkich 
części w razie przewrócenia się motocykla.

TANK PAD (CBR)
08P82-MKR-D10

Naklejka ma kształt dopasowany do krzywizn 
zbiornika Fireblade RR-R i chroni lakier przed zary-
sowaniami. Elastyczna, utrzymana w sportowym 
duchu naklejka z karbonowym wzorem i z logo CBR 
jest dostępna w kolorze czarnym.

WYSOKA SZYBA
08R70-MKR-D10ZA / 08R71-MKR-D10ZA

Opracowana na podstawie badań w tunelu aerodyna-
micznym i sprawdzona w rzeczywistych warunkach 
drogowych, wysoka szyba łączy zwiększoną ochro-
nę przed wiatrem z polepszoną kontrolą nad moto-
cyklem. W porównaniu z wersją standardową górna 
część szyby jest o 8 mm wyższa i o 40 mm bardziej 
wysunięta do przodu. Ponadto szyba jako oryginalny 
element konstrukcji Hondy, posiada europejski certy-
fikat WVTA.
Dostępne są 2 wersje:
• 08R70-MKR-D10ZA: przyciemniona 
• 08R71-MKR-D10ZA: przezroczysta

KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
08R72-MKR-D10

Kanapa kierowcy podnosząca komfort jazdy, wyko-
nana z luksusowego materiału Alcantara, który 
zapewnia wyjątkową miękkość i doskonałą prze-
wiewność. Dzięki hydrofobowemu wykończeniu, 
doskonałej matowej fakturze siedziska i znakowi 
firmowemu CBR, Fireblade RR-R zyskuje bardziej 
ekskluzywny charakter. Dostępne w kolorze czar-
nym/szarym z czerwonymi przeszyciami.

GNIAZDO ZASILANIA USB
08ESY-MKR-USB

Gniazdo z wygodnym złączem typu C umożliwiają-
cym włożenie wtyczki w dowolnej pozycji, automa-
tycznie określa optymalne parametry ładowania dla 
podłączonych urządzeń. W zestawie znajduje się 
zaślepka zapobiegająca przedostawaniu się brudu 
lub wody, gdy gniazdo nie jest używane.
• Montaż pod siedzeniem pasażera
• Zawiera elementy mocujące

TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
08L72-MKR-D10

Torba na tylne siedzenie ma regulowaną pojemność od 15 do 22 litrów. Posiada 
po obu stronach wygodne kieszenie, zapinane na zamki błyskawiczne i uchwyt 
ułatwiający noszenie. Wodoodporna wyściółka wewnętrzna i osłona przeciwdesz-
czowa chronią rzeczy osobiste przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
Podstawa z zapięciami, która zastępuje siedzenie pasażera sprawia, że torba jest 
solidnie przymocowana, a jednocześnie można ją łatwo zdjąć, bez konieczności 
rozpinania pasków lub użycia narzędzi.
Maksymalne obciążenie: 4 kg.

TORBA NA ZBIORNIK
08L71-MKR-D10

Torbę na zbiornik można szybko założyć lub zdjąć, a dzięki zapięciom z przodu 
pozostaje ona stabilnie zamocowana. Oryginalny projekt Hondy doskonale pasuje 
do kształtu zbiornika paliwa, zapewniając 7 litrów pojemności bez negatywnego 
wpływu na prowadzenie Fireblade RR-R. Przezroczysta kieszeń na górze z przy-
datną szczeliną do przeprowadzenia kabla. Zapinane kieszenie po obu stronach, 
uchwyt do przenoszenia i osłona przeciwdeszczowa sprawiają, że torba na zbiornik 
jest idealnym miejscem na bagaż w Twojej Hondzie Fireblade RR-R.
Maksymalne obciążenie: 2 kg.

OCHRONA

KOMFORTBAGAŻNIKI

POKROWIEC DO UŻYCIA W POMIESZCZENIACH
08M72-MKR-D10

Wykonany z gładkiego, elastycznego materiału czar-
ny pokrowiec idealnie pasuje do Fireblade RR-R 
i  chroni motocykl przed zabrudzeniami. Tylko do 
użytku w pomieszczeniach (pokrowiec nie jest wodo-
odporny). Logotyp CBR znajduje się zarówno na 
pokrowcu, jak i na torbie do jego przechowywania.
(Rzeczywisty pokrowiec może różnić się od przed-
stawionego na zdjęciach).

BEZPIECZEŃSTWO
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AKCESORIA

CBR650R

Co oznacza skrót HSTC?
Od 1992 roku, czyli od modelu ST1100 znanego jako "Pan European", Honda 

wyposaża coraz więcej swoich motocykli w  system kontroli momentu obrotowego 

Honda Selectable Torque Control (HSTC). System ten stale monitoruje prędkość 

obrotową przedniego i  tylnego koła za pomocą czujników prędkości obrotowej 

wbudowanych w układ przeciwblokujący (ABS). Gdy tylne koło zaczyna obracać się 

znacznie szybciej niż przednie, układ zmniejsza dawkę paliwa dostarczaną do silnika 

i ogranicza poślizg tylnego koła. W 2019 roku, Honda po raz pierwszy zastosowała 

to rozwiązanie w  motocyklu SuperSport średniej pojemności - w  nowym modelu 

CBR650R. Kierowca może wyłączyć ten system według własnego uznania.

CBR650R w akcji.

Zdjęcie przedstawia model 2019
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PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET SPORT PAKIET COMFORT PAKIET TRAVEL

08HME-MKY-SP21ZR 08HME-MKY-SP21ZB 08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Quick Shifter • •

Wysoka szyba przednia (*) • • •

Nakładka tylnego siedzenia • •

Tank pad (CBR) • •

Podgrzewane manetki •

Torba na zbiornik z mocowaniem •

Torba na tylne siedzenie z mocowaniem •

KOLORY

Grand Prix Red •

Mat Gunpowder Black Metallic •

Zdjęcie przedstawia model 2019

(*) Przyciemniana szyba dla pakietów sportowych / przezroczysta szyba dla pakietów komfortowych.
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KOMPLET NAKLEJEK NA FELGI - CZERWONY
08F84-MFJ-820A

Zaokrąglone, 3-częściowe paski są łatwe w  montażu i  doskonale pasują na 
dwie 17-calowe obręcze kół. Według uznania można dodać logo Honda Racing 
(w zestawie).

TANK PAD (CBR)
08P82-MKR-D10

Szara naklejka na zbiornik w kształcie strzałki, z logo CBR. Pomaga chronić zbiornik 
przed zadrapaniami i otarciami.

Zdjęcie przedstawia model 2019

QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Mierząc intensywność nacisku na dźwignię zmiany biegu, quick shifter umożliwia 
kierowcy zmianę biegu bez konieczności operowania dźwignią sprzęgła lub zamy-
kania przepustnicy. System wspomaga zmianę biegów w górę, zapewniając mak-
simum wrażeń z jazdy.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F72-MKN-D50ZA / 08F72-MKN-D50ZB

Wybierając osłonę tylnego siedzenia dodasz finalny wyścigowy akcent do Twojej 
CBR650, przy okazji otrzymując wygodną podkładkę. Aby wzmocnić ekskluzywny 
wygląd, można wykorzystać aluminiową wkładkę (sprzedawaną oddzielnie).
Dostępne w 2 kolorach:
• 08F72-MKN-D50ZA Grand Prix Red *R380*
• 08F72-MKN-D50ZB Mat Gunpowder Black Metallic *NH436M*

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.

KOMPLET ALUMINIOWYCH  
PANELI BOCZNYCH
08F75-MKN-D50

Para wysokiej jakości aluminiowych osłon bocz-
nych, które podkreślają klasyczny wygląd tego 
modelu.

ALUMINIOWY PANEL NAKŁADKI SIEDZENIA
08F76-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowa nakładka, którą moż-
na zamontować na osłonie tylnego siedzenia, 
aby jeszcze bardziej podkreślić klasyczny wygląd 
motocykla.
(Nakładka tylnego siedzenia sprzedawana jest 
oddzielnie)

OCHRONA OSIĄGI I DESIGN
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POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
08P34-BC2-801

Wodoodporny i oddychający pokrowiec, który 
pozwala wysuszyć motocykl osłonięty pokrowcem. 
Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami 
ultrafioletowymi. Dostarczany z linką zabezpieczo-
ną przed trzepotaniem i z dwoma otworami na 
zabezpieczenia.

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 
z możliwością powiększenia do 22 litrów.
W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy.
Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKJ-TKB18

Funkcjonalna torba o  pojemności 3 litrów, dopa-
sowana d zbiornika paliwa. Dzięki dołączonemu 
specjalnemu mocowaniu, całość nie przeszkadza 
w  prowadzeniu CBR650. Przezroczysta kieszeń 
na górze ułatwia przechowywanie smartfona. 
W  zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy i  ele-
menty mocujące.
Wymiary w mm (szer. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130.

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-MKN-HG19B

Wyjątkowo smukłe ogrzewane manetki, które zapewniają ciepło na całym swo-
im obwodzie, z inteligentnym rozkładem mocy ogrzewania, dobranym pod kątem 
obszaru dłoni najbardziej wrażliwego na zimno. Dopasowany pod względem wzor-
nictwa, zintegrowany układ sterowania zapewnia doskonały komfort podczas jaz-
dy. Dostępne są 3 stopnie intensywności ogrzewania. Wbudowane zabezpieczenie 
chroni akumulator przed rozładowaniem. Zestaw zawiera mocujący i specjalny klej 
odporny na wysoką temperaturę.

WYSOKA SZYBA
08R70-MKN-D10 / 08R71-MKN-D10

Wymienne szyby zapewniające dodatkową ochronę przed wiatrem, bez ogranicza-
nia widoczności.
Dostępne są 2 modele:
• 08R70-MKN-D10 przezroczysta
• 08R71-MKN-D10 przyciemniana

Zdjęcie przedstawia model 2019

BAGAŻ

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO
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AKCESORIA

CBR500R

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 CBR500, zapoczątkowany we Francji w 1996 roku, szybko 

objął całą Europę. Od 2014 roku to właśnie na CBR500R młodzi kierowcy mogą wyrobić 

sobie nazwisko, dysponując ograniczonym budżetem. Jak Sebastien Charpentier czy 

James Toseland, dwaj zawodnicy, którzy tak zaczynali swoje kariery.

Puchar CBR500.
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TANK PAD (CBR)
08P71-MKF-DK0
Szara naklejka na zbiornik w kształcie strzałki, z logo CBR. Pomaga chronić zbior-
nik przed zadrapaniami i otarciami.

TANK PAD (HONDA WING)
08P61-KYJ-800

3-częściowa samoprzylepna nakładka na zbiornik paliwa z efektem włókna węglo-
wego i wizerunkiem skrzydełka Hondy. Pomaga chronić zbiornik przed zadrapania-
mi i otarciami.

PAKIETY AKCESORIÓW

PAKIET KOMFORT
08HME-MKP-CR22

Wysoka szyba przednia (przyciemniana) •

Podgrzewane manetki •

Gniazdo zasilania 12V •

OCHRONA
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WYSOKA SZYBA (PRZYCIEMNIANA)
08R70-MKP-D00ZA

Przyciemniana szyba przednia wyższa niż w wersji 
standardowej, zapewniająca zwiększoną ochronę 
przed wiatrem.

NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
08F76-MJW-J00ZC / 08F76-MJW-J00ZR
Zastępuje standardowe siedzenie pasażera, nada-
jąc motocyklowi bardziej sportowy wygląd.
Dostępna w 2 kolorach, aby idealnie pasowała do 
Twojego CBR500R.
• 08F76-MJW-J00ZC Mat Gunpowder Black Metallic 
*NH436M*
• 08F76-MJW-J00ZR Grand Prix Red *R380*

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-MKP-GHR22

Wyjątkowo cienkie, ogrzewane manetki, zapewniają-
ce ciepło na całym obwodzie z 3-stopniową regulacją 
mocy ogrzewania. Intensywność ogrzewania dobrano 
pod kątem obszaru dłoni najbardziej wrażliwego na 
zimno. Zintegrowany przełącznik zapewnia komforto-
wą regulację intensywności ogrzewania. Wbudowane 
zabezpieczenie chroni akumulator przed rozłado-
waniem. Zestaw zawiera mocowania i specjalny klej 
odporny na wysoką temperaturę.

GNIAZDO ZASILANIA 12V
08U70-MJW-J00

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

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO
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). Kufer 
wyposażono w zamek umożliwiający dostęp do 
niego za pomocą kluczyka.
W zestawie znajduje się torba wewnętrzna.

ZESTAW TORBY NA ZBIORNIK
08ESY-MKP-TKB19

Praktyczna torba na zbiornik o pojemności 3 litrów, 
wyposażona w  przezroczystą kieszeń na górze, 
w której można wygodnie przechowywać smartfon.
Torba na zbiornik jest łatwa w montażu dzięki dołą-
czonym specjalnym mocowaniom i jest wyposażo-
na w pokrowiec przeciwdeszczowy.

ZESTAW TORBY NA TYLNE SIEDZENIE
08ESY-MKP-RRSEAT

Funkcjonalna torba na tylne siedzenie z osłonami 
przeciwdeszczowymi o pojemności 15 litrów, którą 
można powiększyć do 22 litrów. Torba jest łatwa do 
zamocowania i bardzo stabilna dzięki dołączonym 
specjalnym mocowaniom.

DESIGN KOMFORT

BAGAŻ

POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
08P34-BC2-801

Wodoodporny i oddychający pokrowiec, który 
pozwala wysuszyć motocykl osłonięty pokrowcem. 
Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami 
ultrafioletowymi. Dostarczany z linką zabezpieczo-
ną przed trzepotaniem i z dwoma otworami na 
zabezpieczenia.

BEZPIECZEŃSTWO
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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.


