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HONDA TAKA,  
JAK CHCESZ

Jeśli chcesz ulepszyć swój motocykl, nic nie zastąpi oryginalnych akcesoriów Honda.
Zwiększone możliwości przewożenia bagażu, wyższy komfort, solidna ochrona, lepsze osiągi  

lub po prostu atrakcyjniejszy wygląd – mamy wszystkie rozwiązania.
Skonstruowane z taką samą dbałością o detale, co pojazdy Honda, objęte 5-letnią gwarancją*,

nasze akcesoria idealnie pasują do Twojego motocykla i zwiększają jego wartość.
Spytaj u dealera Hondy. Twój motocykl Honda SUPERSPORT może być dokładnie taki, jak chcesz.

SPIS TREŚCI

03 CBR1000RR FIREBLADE

03 CBR1000RR SP1 / SP2

11 CBR650R

17 CBR500R

(*) Pięcioletnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnych akcesoriów, zakupionych łącznie z motocyklem oraz z wykupionym 3-letnim 
programem Gwarancja Honda PLUS dla motocykli. Zapytaj dealera Hondy o szczegółowe informacje.
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AKCESORIA
CBR1000RR, SP1/SP2

Chcą stworzyć wyczynowy motocykl, który pokona RVF750 w wyścigach drogowych 
Endurance, Honda zrealizowała projekt badawczo-konstrukcyjny, którego rezultatem 
był zaprezentowany w 1992 roku model CBR900RR. Dysponował on mocą 128 KM, co 
nie było rekordową wartością w tamtych czasach. Jednak dzięki masie własnej 185 kg, 
podczas gdy wszyscy rywale przekraczali 200 kg, pierwszy Fireblade, nazywany przez 
fanów „Blade”, był tak łatwy w prowadzeniu, jakby czytał w myślach kierowcy. Ponad 25 
lat później najmocniejsze i najzwinniejsze motocykle Honda mają w sobie geny Blade’a.

Blade zrewolucjonizował konstrukcję  
motocykli sportowych
H

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

OŚWIETLENIE LED EURO 4 DCT

93 kW przy  
5500 obr./min

Moc maksymalna

170 przy  
4500 obr./min

Maks. moment obr.

745 mm

Wysokość siedzenia

CBR900RR Fireblade – od niego wszystko się zaczęło.
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OSIĄGI I WYGLĄD

FIREBLADE

Wysoka szyba
08R70-MKF-D40 | 08R71-MKF-D40
Wysoka szyba zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem nie ograniczając widoczności. 
Zawiera osłonę zestawu wskaźników przed słońcem. Dostępne dwie wersje:
- Przezroczysta (08R71)
- Przyciemniona (08R70)    

Gniazdo akcesoriów 12 V
08E70-MKF-D40
Standardowe gniazdo 12 V umożliwia ładowanie sprzętu elektronicznego.  
Montowane pod siedzeniem.

KOMFORT

Nakładka tylnego siedzenia 
08F72-MKF-D40ZC lub D
Nakładka montowana w miejsce tylnego siedzenia w celu 
uzyskania bardziej agresywnego wyglądu. Łatwy dostęp 
do przestrzeni bagażowej pod spodem. Z logo HRC. 
Niedostępna dla wersji SP. Dostępne w dwóch kolorach:
- Mat Ballistic Black Metalic, NHA86M (D40ZC)
- Grand Pric Red, R380 (D40ZD)    

Tylny błotnik
08F70-MKF-D40ZB lub C
Nadaje modelowi Fireblade bardziej sportowy wygląd  
i chroni tylny amortyzator przed brudem i błotem  
z tylnego koła. Dostępne w dwóch kolorach:
- Mat Ballistic Black Metallic (D40ZB)
- Grand Prix Red (D40ZC)

Quick Shifter
08U70-MKF-D40
Zestaw Quick Shifter pozwala na zmianę biegów bez włączania 
sprzęgła i zamykania przepustnicy. System umożliwia zmianę 
biegów do góry oraz w dół, zapewniając maksymalną przyjemność 
z jazdy. Dodatkowo można wybrać jeden z trzech stopni czułości.    

Zestaw ozdobnych naklejek koła
08F84-MFJ-810A lub 820A
Zestaw łatwych do przyklejenia naklejek na dwa koła 
17 calowe. Komplet zawiera dodatkowo naklejkę z Logo 
Honda Racing.
Dostępne w dwóch kolorach:
- White (08F84-MFJ-810A)
- Red (08F84-MFJ-820A)    

Tytanowy wydech
08F88-MKF-900
Świetny wygląd i lepsze osiągi. Tytanowy tłumik  
z laserowo wygrawerowanym logo Akrapović. Spełnia 
wymagania EURO4 i ma homologację drogową.    

Zestaw ciężarków kierownicy
08F71-MKF-D40
Zaprojektowane, aby ustabilizować wibracje 
przenoszone z silnika przez ramę, specjalne ciężarki 
sprawiają, że jazda jest jeszcze płynniejsza.

Zestaw wiązki do akumulatora Li-Ion (wersja z ABS)
08E73-MKF-D40
Zestaw wiązki umożliwia podłączenie akumulatora litowo-jonowego. 
Nie zawiera akumulatora.    

Torba na bak
08L71-MKF-D40
Praktyczna torba na drobiazgi mocowana do zbiornika paliwa.  
Nie ogranicza komfortu ani osiągów motocykla. Zestaw montażowy 
w komplecie.    

Torba na tylne siedzenie
08ESY-MKF-BAGSE
Przydatna na weekendowe wypady, trzyczęściowa torba na tylne siedzenie 
składa się z komory głównej z wewnętrzną kieszenią siatkową i elastycznymi 
zapięciami oraz dwóch zewnętrznych kieszeni o pojemności 1 litra każda, 
które zamyka się na suwak. Wygodna do noszenia dzięki wypełnionej 
pianką rączce. Bezpiecznie mocowana do tylnego siedzenia w czterech 
punktach. Odblaskowe elementy zewnętrzne poprawiają widoczność w nocy. 
Mocowanie i pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie. Pojemność od 14 do 
20 litrów.
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OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

FIREBLADE

Tankpad karbonowy (logo Honda Wing)
08P61-MEJ-800
Trzyelementowy zestaw samoprzylepny, imitacja włókna węglowego.  
Chroni zbiornik przed zarysowaniem. Ozdobne logo Honda Wing    

Tankpad (logo CBR)
08P71-MKF-DK0
Tankpad w kolorze szarym w kształcie strzały z logo CBR.  
Chroni lakier na zbiorniku przed zadrapaniami.

Stojak warsztatowy
08M50-MW0-801
Rurowy, stalowy stojak ułatwiający czyszczenie  
i konserwację tylnego koła. Umożliwia podnoszenie 
motocykla za tylny wahacz.    

Ładowarka Honda Optimate TM290
08M51-LIT-601
Wysokowydajna ładowarka diagnostyczna oraz tester 
do akumulatorów litowych  (LiFePO4 / LFP). Idealna do 
ładowania i sezonowej konserwacji akumulatora  
o pojemności od 2 do 100 Ah. Sterowanie mikroprocesorowe. 
W pełni uszczelniona. Długość przewodów: 2 m (kabel 
wejściowy i wyjściowy) Mocowanie do ściany w zestawie.

Blokada U-Lock
08M53-MFL-800
Zamek z kluczykiem cylindrycznym odporny na rozwiercanie. 
Blokada przystosowana do przewożenia pod tylnym siedzeniem.    

Pokrowiec do stosowania w garażu( HRC)
08P34-MFL-800B
Luksusowy, czarny pokrowiec do stosowania w garażu. 
Z niebieskim logo HRC.   

Pokrowiec stosowany na zewnątrz
08P34-BC2-801

Wodoodporny, oddychający materiał, który umożliwia 
wyschnięcie przykrytego motocykla oraz chroni lakier 
przed wyblaknięciem od promieni UV. Regulowana linka 
zabezpieczająca i dwa otwory z przodu do montażu 
blokady U-lock.

Pokrowiec do stosowania w garażu
08P34-MEE-800
Luksusowy pokrowiec zapewnia motocyklowi 
dodatkową ochronę. Zapewnia ochronę lakieru przed 
zarysowaniami. Stylizacja wyścigowa w kolorze Honda 
Red.

Pokrowiec do stosowania w garażu
08P34-MFL-800
Luksusowy, czerwony pokrowiec do stosowania w garażu. Kształt idealnie 
dopasowany do sylwetki motocykla. Z logo CBR Fireblade w miejscu 
owiewki bocznej. Chroni przed kurzem, z „oddychającego” materiały 
zapobiegającemu kondensacji wilgoci. Zapewnia ochronę lakieru przed 
zarysowaniami.    
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FIREBLADE

FIREBLADE SUPERSPORT SPORT SPORT TOURING SPORT
(SP/SP2)

Quick Shifter •
Gniazdo akcesoriów 12 V • • • •
Zestaw ciężarków kierownicy • • • •
Błotnik tylnego koła typu „hugger” • • • •
Nakładka tylnego siedzenia • •
Torba na bak •
Torba na tylne siedzenie •
KOLORY

Grand Prix Red 08HME-MKF-SS18A 08HME-MKF-SP18A 08HME-MKF-ST18A 08HME-MKF-SS2S18

Mat Ballistic Black Metallic 08HME-MKF-SS18B 08HME-MKF-SP18B 08HME-MKF-ST18B

PAKIETY AKCESORIÓW

Grand Prix Red Mat Ballistic Black Metallic SP - Grand Prix Red SP2 - Grand Prix Red
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AKCESORIA
CBR650R

Od wprowadzenia modelu ST1100 znanego jako „Pan European” Honda wyposaża 
coraz więcej motocykli w układ kontroli momentu obrotowego (HSTC). System ten 
stale monitoruje prędkości kół przednich i tylnych za pomocą czujników prędkości 
wbudowanych w układ ABS. Gdy tylne koło zaczyna obracać się znacznie szybciej 
niż przednie, układ zmniejsza dopływ paliwa do silnika i ogranicza poślizg tylnego 
koła. W 2019 roku prezentując nowy model CBR650R Honda po raz pierwszy 
zastosowała tę technologię w motocyklu SuperSport o średniej pojemności. 
Kierowca ma możliwość wyłączenia układu.

Co to jest HSTC?
H

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

OŚWIETLENIE LED SDBV EURO 4

77,9 kW przy  
10 250 obr./min

Moc maksymalna

v4
Silnik

242 kg

Masa w stanie  
gotowym do jazdy

CBR650R w akcji.
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BAGAŻ

Torba na bak
08ESY-MKJ-TKB18

Praktyczna torba o pojemności 3 litrów dopasowana do zbiornika paliwa.  
Stabilny uchwyt montażowy nie ogranicza ruchów kierowcy.

Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie umożliwia łatwe przewożenie smartfona. 
Mocowanie i pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie. 
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130 

Torba na tylne siedzenie
08ESY-MKJ-STB18

Prosta i funkcjonalna torba na tylne siedzenie dopasowana do jego smukłego kształtu. Pewne i łatwe 
do zamontowania mocowanie w zestawie. 
Pojemność 15 litrów z możliwością powiększenia do 22 litrów.  
Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy. 
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 355 x 365 x 243

Zestaw Quick Shifter
08U72-MKN-D50

Zestaw Quick Shifter pozwala na zmianę biegów 
bez włączania sprzęgła i zamykania przepustnicy. 
System umożliwia zmianę biegów do góry, 
zapewniając maksymalną przyjemność z jazdy. 

OSIĄGI I WYGLĄD

KOMFORT

Wysoka szyba
08R70-MKN-D10 | 08R71-MKN-D10

Wysoka szyba zapewnia lepszą ochronę przed 
wiatrem nie ograniczając widoczności. Dostępne 
dwie wersje:
- Przezroczysta (08R70)
- Przyciemniona (08R71)

Nakładka tylnego siedzenia
08F72-MKN-D50ZA lub B

Podkreśl sportowy wygląd CBR650R montując 
nakładka tylnego siedzenia z wygodnym oparciem. 
Aby jeszcze mocniej podkreślić charakter motocykla 
można zamontować aluminiowe panele (08F76-
MKN-D50 / sprzedawana osobno). Dostępne w 
dwóch kolorach:
- Grand Prix Red *R-380* (D50ZA)
- Mat Gunpowder Black Metallic *NH-436M* (D50ZB) 

Panele aluminiowe
08F73-MKN-D50 | 08F75-MKN-D50 | 08F76-MKN-D50

Wysokiej jakości aluminiowe panele poprawiające 
wygląd CBR650R.
- Wstawka nakładki tylnego siedzenia (08F76)
- Panele przedniego błotnika (08F73)
- Panele osłon bocznych (08F75)  

Zestaw ozdobnych naklejek koła – 
czerwone
08F84-MFJ-820A

Zestaw łatwych do przyklejenia naklejek na dwa 
koła 17 calowe. Komplet zawiera dodatkowo 
naklejkę z Logo Honda Racing. 

Gniazdo akcesoriów 12 V
08U70-MKN-D50

Montowane pod siedzeniem gniazdo 12 V do zasilania 
urządzeń elektrycznych. 

Podgrzewane manetki
08ESY-MKN-HG19B

Ultracienkie podgrzewane manetki (360°). Przemyślany sposób ogrzewania zabezpieczający miejsca 
rąk najbardziej narażone na wyziębienie. Z regulacją zapewniają maksymalny poziom komfortu i 
pasują do stylu motocykla. Trzy stopnie grzania. Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator 
przed rozładowaniem. Zestaw zawiera mocowania (08E70-MKN-D10) i specjalny klej montażowy 
odporny na ciepło (08CRD-HGC-23GHO).   

OCHRONA

Tankpad (logo CBR)
08P71-MKF-DK0

Nowa stylistyka! Tankpad w kolorze szarym w kształcie strzały z logo CBR.  
Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 

Tank pad Honda Wing
08P61-KAZ-800A

Trzyelementowy, samoprzylepny, imitacja włókna węglowego. 
Logo Honda Wing. Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Ładowarka Honda Optimate 3
08M51-601E

Dostosowana do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o pojemności  
od 3 do 50 Ah. Skuteczna w przypadku silnie rozładowanych akumulatorów (nawet 2 V).  
Nie stwarza ryzyka przegrzania. w pełni bezpieczna dla elektroniki pojazdu. 

Stojak warsztatowy
08M50-MW0-801

Rurowy, stalowy stojak ułatwiający czyszczenie i konserwację tylnego koła.  
Umożliwia podnoszenie motocykla za tylny wahacz.

Blokada U-Lock
08M53-MFL-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock.

Pokrowiec stosowany na zewnątrz
08P34-BC2-801

Wodoodporny, oddychający materiał, który umożliwia wyschnięcie 
pod przykryciem. Zabezpiecza lakier przed promieniami UV. 
Regulowana linka zabezpieczająca i dwa otwory z przodu do montażu 
blokady U-lock.

CBR650R SPORT COMFORT EASY BAGS
08HME-MKN-SP19ZA 08HME-MKN-SP19ZB 08HME-MKN-CO19B 08ESY-MKJ-BAG18

Quick Shifter • •
Wysoka szyba • • •
Nakładka tylnego siedzenia • •
Tank pad CBR • •
Naklejki na koła •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo akcesoriów 12 V •
Torba na bak •
Torba na tylne siedzenie •
KOLORY

Grand Prix Red •
Mat Gunpowder Black Metallic •

PAKIETY AKCESORIÓW

Grand Prix Red Mat Gunpowder Black Metallic
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AKCESORIA
CBR500R

Niejeden egzemplarz CB500 bezawaryjnie pokonał 300 000 km. Ale często 
wybierany przez kurierów i szkoły nauki jazdy model jest czymś o wiele więcej 
niż pojazdem roboczym. Rozegrane po raz pierwszy w 1996 roku we Francji 
zawody CB500 Cup szybko zyskały popularność w Europie. Od 2014 roku młodzi, 
utalentowani zawodnicy ścigają się na CBR500R, zdobywając uznanie bez 
olbrzymich nakładów finansowych. Należą do nich między innymi Sebastien 
Charpentier i James Toseland.

Czy niezawodność musi być nudna?
H

KLUCZOWE CECHY

PGM-FI HECS3 ABS HISS

OŚWIETLENIE LED SDBV EURO 4

Zawody CBR500R Cup.

77,9 kW przy  
10 250 obr./min

Moc maksymalna

v4
Silnik

242 kg

Masa w stanie  
gotowym do jazdy

1716



AKCESORIA 
SUPERSPORT 
KATALOG 2019CBR500R

Nakładka tylnego siedzenia
08F72-MKP-J00ZA, L lub R

Zamontowana zamiast tylnego siedzenia podkreśla 
agresywny wygląd.
Dostępna w trzech kolorach dopasowanych do lakieru 
CBR500R.
- Mat Axis Gray Metallic *NH303M* (J00ZA)
- Pear Metalloid White *NHA96P* (J00ZL)
- Grand Prix Red *R380* (J00ZR)

OSIĄGI I WYGLĄD

KOMFORT

Wysoka przednia szyba (przyciemniona)
08R70-MKP-D00ZA

Przyciemniona szyba wyższa od standardowej 
zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem. 

Podgrzewane manetki kierownicy
08ESY-MJR-HG17

Ultracienkie podgrzewane manetki (360°) z trzema poziomami grzania. Zabezpieczają 
miejsca rąk najbardziej narażone na wyziębienie. Zintegrowany przełącznik sterujący daje 
maksymalny poziom komfortu. Zintegrowany obwód zabezpieczający akumulator przed 
rozładowaniem. Zestaw montażowy w komplecie (08E00-MJW-J00). Dostępny oryginalny, 
odporny na ciepło klej do montażu manetek Honda (sprzedawany oddzielnie) 

Gniazdo 12 V
08U70-MJW-J00

Umożliwia wygodne zasilanie lub ładowanie sprzętu 
elektronicznego (12 V, 2 A). 

BAGAŻ

Torba na bak
08ESY-MKP-TKB19

Praktyczna torba o pojemności 3 litrów dopasowana do zbiornika paliwa.  
Stabilny uchwyt montażowy nie ogranicza ruchów kierowcy. 
Przeźroczysta kieszeń na górnej klapie umożliwia łatwe przewożenie smartfona.  
Mocowanie i pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie (08L72-MKP-J00).
Wymiary w mm (sz. x dł. x wys.): 178 x 285 x 130

OCHRONA

Tankpad (logo CBR)
08P71-MKF-DK0

Nowa stylistyka! Tankpad w kolorze szarym w kształcie strzały z logo CBR.  
Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 

Tank pad Honda Wing
08P61-KAZ-800A

Trzyelementowy, samoprzylepny, imitacja włókna węglowego. 
Logo Honda Wing. Chroni zbiornik przed zarysowaniami. 

Zestaw kufra górnego 35L
08ESY-MKP-TB19

Zestaw obejmuje kufer górny 35 litrów i wszystkie elementy niezbędne do zamontowania (stelaż kufra  
i podstawa). System obsługi jednym kluczykiem. Torba wewnętrzna w zestawie (08L09-MGS-D30).
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Ładowarka Honda Optimate 3
08M51-601E

Dostosowana do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o pojemności  
od 3 do 50 Ah. Skuteczna w przypadku silnie rozładowanych akumulatorów (nawet 2 V).  
Nie stwarza ryzyka przegrzania. w pełni bezpieczna dla elektroniki pojazdu. 

Pokrowiec stosowany na zewnątrz
08P34-BC2-801

Wodoodporny, oddychający materiał, który umożliwia wyschnięcie 
pod przykryciem. Zabezpiecza lakier przed promieniami UV. 
Regulowana linka zabezpieczająca i dwa otwory z przodu do montażu 
blokady U-lock.

Blokada U-Lock
08M53-MFL-800

Blokada przeciwkradzieżowa typu U-Lock.

CBR500R COMFORT
08HME-MKP-CR19

Wysoka przednia szyba (przyciemniona) •
Podgrzewane manetki •
Gniazdo akcesoriów 12 V •

PAKIETY AKCESORIÓW

Grand Prix Red Mat Axis Gray Metallic Pearl Metalloid White
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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.

Honda Motor Europe używa 
papieru pochodzącego od 
producentów z UE.

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

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

www.honda.pl

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.


