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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 skutera, 

mamy wszystkie potrzebne rozwiązania.

Skonstruowane z taką samą dbałością o detale, co pojazdy 

Honda, objęte 5-letnią gwarancją*, nasze akcesoria, będą idealnie 

pasować do Twojego skutera i podniosą jego wartość.

Spytaj u dealera Hondy. On wie, jak sprawić, by skuter Hondy był 

naprawdę Twój.

02 03



AKCESORIA
FORZA 750

MUSISZ TO MIEĆ

TORBA NA KONSOLĘ
08L79-MKT-D00

Czarna torba na konsolę o  pojem-
ności 9 litrów, idealnie dopasowana 
do przestrzeni między kolanami kie-
rowcy, świetnie nadaje się do prze-
wożenia codziennych drobiazgów. 
Z przodu znajduje się szczelina, przez 
którą można przeprowadzić przewo-
dy smartfona. W zestawie pokrowiec 
przeciwdeszczowy.
Maksymalne obciążenie: 2 kg
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STELAŻ KUFRA GÓRNEGO
08L74-MKT-D00ZC

Bagażnik tylny z uchwytami, które zwiększają pewność 
siebie pasażera, a  kierowcy ułatwiają prowadzenie 
skutera. Nadaje się do wszystkich rozmiarów kufrów 
górnych.
Maksymalne obciążenie: 10 kg

KUFER GÓRNY 35L 
08ESY-MKT-TB35OK

Kufer górny o pojemności 35 litrów mieści jeden kask.
System jednego kluczyka Hondy umożliwia zamykanie 
kufra za pomocą kluczyka skutera.
Maksymalne obciążenie: 6 kg. 
Bagażnik tylny sprzedawany oddzielnie.

TORBY WEWNĘTRZNE  
DO KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Zestaw 2 toreb wewnętrznych dopasowanych kształ-
tem do nowego wzoru kufrów. Torby wewnętrzne 
dostępne w  kolorze czarnym z  dyskretnie umieszczo-
nym znaczkiem Hondy, wyposażone są w  pasek na 
ramię ułatwiający noszenie.

TORBA WODOODPORNA
08L81-MKS-E00

Wykonana z  wytrzymałego materiału, duża, wodood-
porna torba, którą w razie potrzeby można przypiąć do 
skutera, jest wyposażona w 2 paski na ramię, uchwyt 
do przenoszenia i elementy odblaskowe.

KUFER GÓRNY 50L (SMART KEY)
08ESY-MKV-STBA, B, C lub D

Kufer górny o pojemności 50 litrów z systemem bezkluczyko-
wym SMART KEY umożliwiającym otwieranie pokrywy po 
wykryciu inteligentnego kluczyka. Kufer może pomieścić 

dwa kaski. Wbudowany zamek z kluczem może służyć do 
zamykania pokrywy nawet po zdjęciu kufra z uchwytu. 

W skład zestawu wchodzi oparcie, bagażnik tylny oraz 
panel ozdobny w dopasowanym kolorze.

Dostępne są 4 kolory: czerwony (STBA), czarny 
(STBB), srebrny (STBC) i niebieski (STBD).

KOMPLET KUFRÓW BOCZNYCH  
ZE WSPORNIKAMI
08ESY-MKV-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 l z prawej 
strony i  33 l z  lewej strony. System jednego kluczyka 
umożliwia otwieranie i  zamykanie kufrów za pomocą 
kluczyka skutera.
Zestaw zawiera wsporniki mocujące.
Tylny bagażnik i pasujące kolorystycznie panele deko-
racyjne sprzedawane są oddzielnie.

BAGAŻNIKI

TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA 
GÓRNEGO (25L)
08L77-MKT-D00

Torba wewnętrzna kufra górnego o  pojemności 25 l. 
Pasek na ramię ułatwia przenoszenie torby. Na torbie 
umieszczono logo Hondy.
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KOMFORT DESIGN

KOMPLET PANELI PODŁOGI
08P70-MKV-D00

Komplet lewego i prawego panelu podłogowego 
ze stali nierdzewnej, z logo FORZA i podkładka-
mi antypoślizgowymi, które dodadzą Twojemu 
skuterowi elegancji.

OSŁONA DŹWIGNI PARKINGOWEJ
08F72-MKT-D00

Dzięki anodyzowanej czerni i logo Honda, ta aluminio-
wa osłona dźwigni postojowej sprawi, że Twój skuter 
będzie wyglądał wyjątkowo.

PODGRZEWANE MANETKI
08T71-MKT-D00

Na monitorze TFT wyświetlanych jest 5 poziomów 
temperatury smukłych, podgrzewanych manetek. Po 
wyłączeniu zapłonu zapamiętywane jest ostatnie usta-
wienie. Zintegrowany obwód chroni akumulator przed 
rozładowaniem.

KOMPLET PANELI OZDOBNYCH 
KUFRÓW BOCZNYCH
08L81-MKT-D00ZE, F, G lub H

Komplet paneli dekoracyjnych nada Twoim kufrom eks-
kluzywny wygląd.
Dostępne 4 kolorów:
• Czerwony (D00ZE)
• Czarny (D00ZF)
• Srebrny (D00ZG)
• Niebieski (D00ZH)

DOLNA OWIEWKA 
08R71-MKV-D00

Komplet dolnych owiewek, z  logo FORZA, poprawia 
komfort, chroniąc kolana kierowcy przed wiatrem.

DŹWIGNIA PARKINGOWA
08F70-MKT-D00

Aluminiowa dźwignia parkingowa, anodowana na czar-
no, podobnie jak osłona, stanie się akcentem wyróżnia-
jącym kokpit Twojej Hondy FORZA 750.

GÓRNA OWIEWKA 
08R72-MKV-D00

Komplet górnych owiewek, z  logo FORZA, poprawia 
komfort, chroniąc talię kierowcy przed wiatrem.

KOMPLET OSŁON BOCZNYCH
08F71-MKV-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chronią skuter przed uszko-
dzeniami spowodowanymi uderzeniami i  poprawiają 
jego wygląd.
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COMMUTER TRAVEL STYLE
DODATKI Numery części - patrz poniżej 08HME-MKV-STY

Kufer górny 50 litrów z bezkluczykowym  
systemem Smart Key •
Panel ozdobny na kufer górny •
Oparcie siedzenia na kufer górny •
Torba wewnętrzna (25 litrów) •
Torba przednia •
Tylny bagażnik •
Zestaw kufrów bocznych  
z bezkluczykowym systemem Smart Key •
Panele ozdobne na kufry boczne •
Wsporniki do montażu kufrów bocznych •
Ogrzewanie manetek •
Owiewki górne •
Owiewki dolne •
Dźwignia parkingowa •
Osłona dźwigni parkingowej •
Panele boczne •
Panele progowe •
KOLORY

Candy Chromosphere Red 08HME-MKV-COMZA 08HME-MKV-TRZA –

Graphite Black 08HME-MKV-COMZE 08HME-MKV-TRZB –

Matte Beta Silver Metallic 08HME-MKV-COMZF 08HME-MKV-TRZC –

Matte Jeans Blue Metallic 08HME-MKV-COMZG 08HME-MKV-TRZD –

PAKIETY AKCESORIÓW
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AKCESORIA
FORZA 350

MUSISZ TO MIEĆ

KUFER GÓRNY 45L  
(SMART KEY)
08ESY-K40-TP22ZA, B, H, J lub L

Zestaw zawiera kufer górny 45 litrów 
współpracujący z bezkluczykowym syste-
mem SMART KEY oraz wszystkie elementy 
niezbędne do jego instalacji: elektronicz-
ny zestaw otwierania pokrywy, oparcie, 
panel dekoracyjny i  tylny bagażnik. Kufer 
górny może z łatwością pomieścić 2 kaski.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępne 5 kolorów:
• Mat Carnelian Red Metallic (ZA)
• Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Pearl Cool White (ZL)

AKTUALIZACJA

Na zdjęciu pokazano model roku 2021 1312



NAKLEJKI NA FELGI
08F76-K40-F01ZM, N lub P

Spersonalizuj koła swojego skutera za pomocą tego 
łatwego w montażu zestawu pasków.
Dostępne 3 kolory:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

BAGAŻNIK TYLNY
08L73-K1B-D00ZD

Aluminiowy bagażnik tylny z uchwytami, które zwięk-
szają pewność siebie pasażera, a  kierowcy ułatwiają 
prowadzenie skutera.
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów kufrów (niekom-
patybilny z wersjami SMART KEY).

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-K40-HG19

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki ze zin-
tegrowanym sterowaniem zapewniają maksymalny 
komfort jazdy.
Wyposażone w 3-stopniową regulację mocy ogrzewa-
nia i  wbudowane zabezpieczenie akumulatora przed 
rozładowaniem.
Zestaw zawiera ogrzewane manetki, komplet monta-
żowy i specjalny klej odporny na wysoką temperaturę.

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L09-MGS-D30

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

AKCESORIA

KUFER GÓRNY 35L
08L70-K40-F30ZA, E, J, K lub L

Kufer górny o  pojemności 35 litrów z  komforto-
wą podkładką i  kluczykiem mieści jeden kask. 

Maksymalne obciążenie: 10 kg.
Bagażnik tylny sprzedawany osobno.

Dostępne 5 kolorów:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA)

• Mat Carlelian Red Metallic (ZE)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)
• Pearls Falcon Gray (ZK)

• Pearl Cool White (ZL)

ZEWNĘTRZNY POKROWIEC 
OCHRONNY XL
08P34-BC3-801

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultra-
fioletowymi. Wodoodporny i  oddychający pokrowiec 
z  tkaniny, który pozwala wysuszyć przykryty skuter. 
Dwa otwory w  dolnej przedniej części pokrowca uła-
twiają założenie U-locka.

BLOKADA U-LOCK 120/340
08M53-KAZ-800

Wysokiej klasy blokada antykradzieżowa w  kształcie 
litery „U” z  zamkiem, wykonana z  hartowanej stali 
specjalnej. Zamek z zabezpieczeniem przed rozwierce-
niem i wybiciem.
Wymiary blokady, to 120x340 mm.
Blokadę można łatwo przewozić w schowku znajdują-
cym się pod siedzeniem.

Na zdjęciu pokazano model roku 2021 1514



AKCESORIA
FORZA 125

MUSISZ TO MIEĆ

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 
45L (SMART KEY)
08ESY-K40-TP22ZA, G, H, J lub M

Zestaw zawiera kufer górny 45 litrów 
współpracujący z bezkluczykowym syste-
mem SMART KEY oraz wszystkie elementy 
niezbędne do jego instalacji: elektronicz-
ny zestaw otwierania pokrywy, oparcie, 
panel dekoracyjny i  tylny bagażnik. Kufer 
górny może z łatwością pomieścić 2 kaski.
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Dostępne 5 kolorów:
• Mat Carnelian Red Metallic (ZA) 
• Pearl Nightstar Black (ZG)
• Mat Pearl Pacific Blue (ZH)
• Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Mat Cynos Gray (ZM)

Zdjęcie przedstawia model roku 2021

AKTUALIZACJA
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NAKLEJKI NA FELGI
08F76-K40-F01ZM, N lub P

Spersonalizuj koła swojego skutera za pomocą tego 
łatwego w montażu zestawu pasków.
Dostępne 3 kolory:
• Gold (ZM)
• Candy Graceful Red (ZN)
• Sahara Blue Metallic (ZP)

ZEWNĘTRZNY POKROWIEC 
OCHRONNY
08P34-BC3-801

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultra-
fioletowymi. Wodoodporny i  oddychający pokrowiec 
z  tkaniny, który pozwala wysuszyć przykryty skuter. 
Sznur do napinania osłony zapobiega trzepotaniu.
Dwa otwory w  dolnej części z  przodu pokrowca uła-
twiają założenie U-locka.

BLOKADA U-LOCK 120-340
08M53-KAZ-800

Odporny na ingerencje mechaniczne zamek bęben-
kowy z  blokadą w  kształcie litery U, który mieści się 
w schowku pod siedzeniem.

AKCESORIA

KUFER GÓRNY 35L
08L70-K40-F30ZA, E, H, J lub K 

Kufer górny o pojemności 35 litrów z komforto-
wą podkładką i systemem kluczykowym mieści 

jeden kask.Maksymalne obciążenie: 10 kg.
Bagażnik tylny sprzedawany jest osobno.

Dostępny w 5 kolorach:
• Mat Cynos Gray Metallic (ZA) 

• Mat Carnelian Red Metallic (ZE) 
• Pearl Nightstar Black (ZH) 
• Mat Pearl Pacific Blue (ZJ)

• Pearls Falcon Gray (ZK)

BAGAŻNIK TYLNY
08L73-K1B-D00ZC

Aluminiowy bagażnik tylny z uchwytami, które zwięk-
szają pewność siebie pasażera, a  kierowcy ułatwiają 
prowadzenie skutera.
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów kufrów (niekom-
patybilny z wersjami SMART KEY).

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-K40-HG19

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki ze zintegro-
wanym sterowaniem zapewniają maksymalny komfort 
jazdy. Wyposażone w  3-stopniową regulację mocy 
ogrzewania i wbudowane zabezpieczenie akumulatora 
przed rozładowaniem.
Zestaw zawiera ogrzewane manetki, komplet monta-
żowy i specjalny klej odporny na wysoką temperaturę.

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L09-MGS-D30

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.

Zdjęcie przedstawia model roku 2021 1918



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

Kufer górny o  pojemności 50 litrów 
z  systemem otwierania bezkluczy-
kowego SMART KEY umożliwiającym 
otwieranie pokrywy bez wyjmowa-
nia kluczyka z kieszeni. Można w nim 
zmieścić dwa kaski. Wbudowany 
zamek z  kluczem może służyć do 
zamykania pokrywy nawet po zdjęciu 
bagażnika z uchwytu.
W  zestawie oparcie poprawiające 
komfort pasażera. Bagażnik tylny 
i  panel aluminiowy sprzedawane 
oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg

AKCESORIA
X-ADV 750

MUSISZ TO MIEĆ

Zdjęcie przedstawia model roku 2021

AKTUALIZACJA
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BAGAŻNIKI

ZESTAW KUFRÓW BOCZNYCH  
ZE WSPORNIKAMI
08ESY-MKT-PNA

Zestaw 2 kufrów bocznych o pojemności 26 l z prawej 
strony i 33 l z lewej strony. Hondowski system jednego 
kluczyka umożliwia otwieranie i  zamykanie kufrów za 
pomocą kluczyka skutera. Bagażnik tylny i panele alu-
miniowe sprzedawane są oddzielnie.
Maksymalne obciążenie: 6 kg dla każdej strony

KUFER GÓRNY 35L
08ESY-MKT-TB35OK

Kufer górny o pojemności 35 litrów, mieści jeden peł-
nowymiarowy kask, a oprócz niego, wiele mniejszych 
przedmiotów. W skład zestawu wchodzi system jedne-
go kluczyka oraz oparcie.
Wymagany tylny bagażnik (sprzedawany oddzielnie).

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

Torba wewnętrzna zaprojektowana specjalnie do kufra 
górnego 50 l. Wodoodporna, wyposażona w paski tor-
ba, może być również mocowana bezpośrednio do sku-
tera X-ADV. Torba posiada pasek na ramię ułatwiający 
jej przenoszenie.

ALUMINIOWY PANEL  
NA KUFER GÓRNY
08L83-MKT-D00

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

TORBA NA KONSOLE
08L79-MKT-D00

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

PANELE ALUMINIOWE  
NA KUFRY BOCZNE
08L80-MKT-D00

Nadaj ostateczny rys swoim sakwom dzięki tym alu-
miniowym panelom (sakwy nie wchodzą w  skład 
zestawu).

TORBY WEWNĘTRZNE  
DO KUFRÓW BOCZNYCH
08L78-MKT-D00

Komplet 2 toreb wewnętrznych dopasowanych do 
kształtu nowego wzoru kufrów bocznych.
Torby wewnętrzne dostępne w kolorze czarnym z dys-
kretnie umieszczonym znaczkiem Hondy, wyposażone 
są w pasek na ramię ułatwiający noszenie.

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 25L
08L77-MKT-D00

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

BAGAŻNIK TYLNY
08L74-MKT-D00ZC

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

Zdjęcie przedstawia model roku 2021
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OSŁONA DŹWIGNI 
PARKINGOWEJ
08F72-MKT-D00
Osłona idealnie dopasowa-
na do aluminiowej dźwigni 
nada kokpitowi X-ADV 
szczególny wygląd.

KOMFORT DESIGN

ZESTAW ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH LED
08ESY-MKT-FL21

Dwa dodatkowe światła LED zwiększą Twoją widocz-
ność i sprawią, że będziesz bardziej zauważalny w ota-
czającym Cię ruchu drogowym. Po włączeniu świateł 
przełącznikiem po lewej stronie kierownicy, na monito-
rze TFT pojawia się potwierdzająca to ikonka.
Montaż na bocznym przednim orurowaniu (sprzedawa-
nym oddzielnie).

ORUOWANIE BOCZNE
08P70-MKH-D00

Komplet srebnego orurowania dolnego, które chronią 
nadwozie skutera i stanowią mocowanie dla przednich 
świateł przeciwmgielnych (sprzedawanych oddzielnie).

KOMPLET DEFLEKTORÓW DOLNYCH
08R71-MKT-D00

Komplet deflektorów wyposażony w  logo X-ADV 
poprawia komfort, ograniczając przepływ powietrza 
wokół talii i ud.

KOMPLET PODNÓŻKÓW KIEROWCY
08R72-MKT-D00

Popraw panowanie nad sytuacją podczas jazdy w tere-
nie i  nadaj swojemu X-ADV niepowtarzalnego, przy-
godowego wyglądu dzięki zestawowi aluminiowych 
podnóżków dla kierowcy.

PODGRZEWANE MANETKI
08T71-MKT-D00

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

PRZEDŁUŻENIE OSŁON DŁONI
08P72-MKS-E00ZC

Przedłużenia dopasowane do standardowych osłon 
kierują przepływ powietrza wokół dłoni, zapewniając 
dodatkowy komfort i ochronę.

ALUMINIOWE MOCOWANIE 
KIEROWNICY
08F71-MKT-D00
Aluminiowe mocowanie kierownicy z logo X-ADV pod-
kreśla ekskluzywny charakter Twojego skutera.

DŹWIGNIA PARKINGOWA
08F70-MKT-D00
Dzięki anodyzowanej czerni i logo Honda, ta aluminio-
wa dźwignia postojowa sprawi, że Twój X-ADV będzie 
wyglądał wyjątkowo.

KOMPLET PANELI BOCZNYCH
08F75-MKT-D00

Osłony ze stali nierdzewnej chroniące elementy nad-
wozia przed uszkodzeniami i wzmacniające ekskluzyw-
ny charakter X-ADV.

KOMPLET PANELI PROGOWYCH
08F70-MKH-D00

Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w nakład-
ki antypoślizgowe i opatrzone logo X-ADV, panele pro-
gowe dodadzą klasy Twojemu X-ADV.

Zdjęcie przedstawia model roku 2021
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PAKIETY AKCESORIÓW

TRAVEL STYLE ADVENTURE
CZARNY

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

Kufer górny 50 litrów z bezkluczykowym systemem  
Smart Key oraz z wewnętrzną torbą •
Aluminiowy panel na kufer górny •
Oparcie siedzenia na kufer górny •
Zestaw kufrów bocznych otwieranych kluczykiem •
Panele aluminiowe na kufry boczne •
Bagażnik tylny •
Stelaż kufrów bocznych •
Torba na konsolę •
Torby wewnętrzne do kufrów bocznych •
Podgrzewane manetki •
Mocowanie kierownicy •
Dźwignia parkingowa •
Osłona dźwigni parkingowej •
Komplet paneli bocznych •
Komplet paneli podłogowych •
Przedłużenie osłony dłoni, czarne *NH1* •
Orurowanie boczne •
Przednie światła przeciwmgielne LED z mocowaniem •
Komplet deflektorów dolnych •
Komplet podnóżków kierowcy •
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ZESTAW KUFRA 
GÓRNEGO 50L  
(SMART KEY)
08ESY-K2L-STB

Zestaw kufra górnego o  pojemno-
ści 50 litrów z  systemem bezklu-
czykowym Honda SMART KEY jest 
dostarczany wraz ze wszystkimi 
akcesoriami niezbędnymi do monta-
żu i instalacji na skuterze.

AKCESORIA
ADV 350

MUSISZ TO MIEĆ

NOWY 
MODEL
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AKCESORIA

ZEWNĘTRZNY POKROWIEC OCHRONNY XL
08P34-BC3-801

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultrafioletowymi. 
Wodoodporny i oddychający pokrowiec z tkaniny, który pozwa-
la wysuszyć przykryty skuter. Sznur do napinania osłony 

zapobiega trzepotaniu.
Dwa otwory w dolnej przedniej części pokrowca ułatwiają 

założenie U-locka.

ZESTAW PODGRZEWANYCH 
MANETEK
08ESY-K2L-HG22

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbęd-
ne do zainstalowania ogrzewanych manetek 

w skuterze.
Zestaw zawiera ogrzewane manetki, kom-

plet montażowy i  specjalny klej odporny 
na wysoką temperaturę.

BLOKADA U-LOCK 120-340
08M53-KAZ-800

Wysokiej klasy blokada w kształcie litery U wykonana 
z  hartowanej stali specjalnej. Zamek z  zabezpiecze-
niem przed rozwierceniem i wybiciem.
Wymiary blokady, to 120x340 mm.
Blokadę można łatwo przewozić w schowku znajdują-
cym się pod siedzeniem.
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ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 
35L (SMART KEY)
08HME-K53-DH0ZD, G, J lub K

Plastikowy kufer górny o  pojemności 
35 litrów w kolorze pasującym do nadwo-
zia SH. Kufer górny może pomieścić 1 kask 
i jest wyposażony w panel oparcia, popra-
wiający komfort pasażera. Dzięki elektro-
nicznemu zamkowi możliwe jest otwarcie 
pokrywy bez konieczności wyjmowania 
kluczyka z kieszeni.
Tylny bagażnik zestawie.
Maksymalne obciążenie: 10 kg. 
Dostępne 4 kolory:
• Pearl Cool White (ZD)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZG)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Black (ZK)

AKCESORIA
SH350i

MUSISZ TO MIEĆ

Zdjęcie przedstawia model roku 2021

AKTUALIZACJA
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KOMPLET PRZEZROCZYSTYCH  
OSŁON DŁONI
08P70-K0R-D20

Parę przezroczystych osłon dłoni jest doskonale zinte-
growano ze skuterem, by zapewnić maksymalną ochro-
nę kierowcy.
Osłony są łatwe w montażu dzięki gotowym do wyko-
rzystania otworom w nadwoziu.

KUFER GÓRNY 35L
08L70-KTW-B11ZE, N, V lub W

Kufer górny o  pojemności 35 litrów mieści jeden kask. 
Poprawiająca komfort podkładka i system inteligentnego 
kluczyka w komplecie. Maksymalne obciążenie: 10 kg. 
Dostępne 4 kolory:
• Pearl Cool White (ZE)
• Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Black (ZW)

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L09-MGS-D30

Czarna nylonowa torba ze srebrnym logo hondy na 
przedniej kieszeni. Elastyczna tylna torba 15 – 25 l. 
W przedniej kieszeni można zmieścić płaską teczkę na 
dokumenty formatu A4. Wyposażona w  regulowany 
pas na ramię i uchwyt do przenoszenia.

SZYBA PRZEDNIA
08R70-K1W-D20ZB

Przednia szyba o  wysokości 46 cm, idealnie dopa-
sowana do konstrukcji SH350i, podnosi komfort 
podróżowania.

AKCESORIA

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
08ESY-K53-GRIP

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki ze zintegro-
wanym sterowaniem zapewniają maksymalny komfort 
jazdy. Wyposażone w  3-stopniową regulację mocy 
ogrzewania i wbudowane zabezpieczenie akumulatora 
przed rozładowaniem.
Zestaw zawiera ogrzewane manetki, komplet monta-
żowy i specjalny klej odporny na wysoką temperaturę.

BLOKADA U-LOCK TYPU L
08M53-MEE-800

Odporny na próby włamania zamek bębenkowy 
z blokadą.
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DODATKI CITY

Kufer górny 35 litrów (Smart Key) •
Komfortowe oparcie •
Elektroniczny zestaw otwierania pokrywy •
Bagażnik tylny •
Szyba przednia •
Komplet osłon dłoni kierowcy •
Podgrzewane manetki •
DOSTĘPNE KOLORY

Pearl Cool White 08HME-K53-CITYZD

Mat Ruthenium Silver Metallic 08HME-K53-CITYZG

Mat Carnelian Red Metallic 08HME-K53-CITYZJ

Black 08HME-K53-CITYZK

PAKIETY AKCESORIÓW
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AKCESORIA
SH125i / SH150i

MUSISZ TO MIEĆ

KUFER GÓRNY 35L 
(SMART KEY)
08L72-K53-DH0ZA, C lub N
08L72-K0R-DB0ZC lub D

35-litrowy kufer górny z  oparciem, kufer 
może pomieścić 1 kask. Niezbędny jest 
zestaw elektronicznego otwierania pokry-
wy (sprzedawany osobno).
Dostępny w  4 różnych kolorach, pasują-
cych do nadwozia SH125 lub SH150:
08L72-K53-DH0
• Pearl Splendor Red (ZA)
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Timeless Gray Metallic (ZN)
08L72-K0R-DB0
• Mat Rock Gray (ZC)
• Mat Pearl Cool White (ZD)
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KOC OCIEPLAJĄCY NA NOGI
08T56-KTF-800 lub 800A

Wykonany z czarnej tkaniny hydrofobowej, z zamkami 
błyskawicznymi. Izolowana podszewka zapewniająca 
dodatkowe ciepło. Zawiera osłonę klatki piersiowej 
zapewniającą dodatkową ochronę oraz pokrowiec na 
siedzenie, dzięki któremu siedzenie pozostaje suche 
podczas postoju.
Dostępne 2 rozmiary:
• Standardowy (800) lub XL (800A)

ZESTAW PRZEZROCZYSTYCH  
OSŁON DŁONI
08P70-K0R-D20

Parę przezroczystych osłon dłoni jest doskonale zinte-
growano ze skuterem, by zapewnić maksymalną ochro-
nę kierowcy. Łatwość montażu zapewniają gotowe do 
wykorzystania otwory w nadwoziu.

TORBA WEWNĘTRZNA  
DO KUFRA GÓRNEGO 35L
08L09-MGS-D30

Czarna nylonowa torba ze srebrnym logo hondy na 
przedniej kieszeni. Elastyczna tylna torba 15 – 25 l. 
W przedniej kieszeni można zmieścić płaską teczkę na 
dokumenty formatu A4. Wyposażona w regulowany pas 
na ramię i uchwyt do przenoszenia.

KUFER GÓRNY 35L
08L70-K77-D01ZA, C, F, G lub H

35-litrowy plastikowy kufer górny z oparciem, 
kufer może pomieścić 1 kask.

Dostępny w 5 różnych kolorach, pasujących 
do nadwozia SH125 lub SH150:

• Pearl Splendor Red (ZA) 
• Pearl Nightstar Black (ZC)
• Timeless Gray Metallic (ZF)

• Mat Rock Gray (ZG) 
• Mat Pearl Cool White (ZH)

SZYBA PRZEDNIA
08R70-K0R-D20ZA

Specjalnie zaprojektowana szyba czołowa wykonana 
z wytrzymałego poliwęglanu o grubości 2,5 mm.
Elegancka, wytrzymała i  elastyczna szyba przednia 
zapewnia wyraźne pole widzenia i doskonałą ochronę 
górnej części ciała kierowcy, nie ograniczając przy tym 
zdolności manewrowych skutera.

AKCESORIA

BLOKADA U-LOCK 105-245
08M53-MBB-800

Odporny na próby włamania zamek bębenkowy 
z blokadą.

POKROWIEC OCHRONNY  
NA ZEWNĄTRZ
08P34-BC3-8010

Chroni powłokę lakierniczą przed promieniami ultra-
fioletowymi. Wodoodporny i  oddychający pokrowiec 
z  tkaniny, który pozwala wysuszyć przykryty pojazd. 
Sznur do napinania osłony zapobiega trzepotaniu. Dwa 
otwory w  dolnej przedniej części pokrowca ułatwiają 
założenie U-locka.
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ZESTAW KUFRA  
GÓRNEGO 35L  
(SMART KEY)
08ESY-K1Z-TB21

35-litrowy kufer górny, może 
pomieścić 1 kask. Wyposażony 
w  elektroniczne otwieranie zamka 
umożliwiające otwarcie pokrywy bez 
konieczności wyjmowania kluczyka 
z kieszeni.

AKCESORIA
PCX125

MUSISZ TO MIEĆ
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AKCESORIA

PODGRZEWANE MANETKI
08ESY-K1Z-GRIP

Wyjątkowo smukłe, podgrzewane manetki ze zintegro-
wanym sterowaniem zapewniają maksymalny komfort 
jazdy. Wyposażone w  3-stopniową regulację mocy 
ogrzewania i wbudowane zabezpieczenie akumulatora 
przed rozładowaniem.
Zestaw zawiera ogrzewane manetki, komplet monta-
żowy i specjalny klej odporny na wysoką temperaturę.

ZESTAW KUFRA GÓRNEGO 35L
08ESY-K1Z-35TB

35-litrowy kufer górny z oparciem, kufer może pomie-
ścić 1 kask.
Zawiera płytę kufra górnego i  system inteligentnego 
kluczyka.

SZYBA PRZEDNIA
08R70-K1Y-D10

Przednia szyba poprawia komfort kierowcy i  dodaje 
ostatecznego szlifu stylowi skutera PCX125.

PAKIET

 
CITY

DODATKI 08HME-K1Z-TO21

Kufer górny 35 litrów (Smart Key) •
Elektroniczny zestaw otwierania pokrywy •
Podstawa kufra górnego •
Szyba przednia •
Podgrzewane manetki •
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AKCESORIA
SH MODE

BAGAŻNIKI

ZESTAW KUFRA 
GÓRNEGO 35L
08ESY-K1N-35TB

35-litrowy kufer górny, może 
pomieścić 1 kask.
Podstawa kufra górnego i  sys-
tem inteligentnego kluczyka 
w komplecie.
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AKCESORIA
VISION

BAGAŻNIKI

ZESTAW KUFRA 
GÓRNEGO 35L
08ESY-K2C-35TB

35-litrowy kufer górny, może 
pomieścić 1 kask.
Podstawa kufra górnego i  sys-
tem inteligentnego kluczyka 
w komplecie.
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BAGAŻNIKI

BAGAŻNIK TYLNY
08L70-K0G-910

Wysokiej jakości chromowa-
ny bagażnik tylny zapewnia-
jący bezpieczne miejsce do 
przewozu bagażu.

AKCESORIA
SUPER CUB

NOWY 
MODEL
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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.

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.


