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Bez ohledu na model Honda a váš životní 

styl si z naší široké řady vždy vyberete to, co 

odpovídá vašemu vkusu. Noste tyto kousky na 

akcích nebo ve volném čase a Honda se stane 

součástí vašeho života na silnici i mimo ni.

Od oblečení po doplňky je kolekce Honda 

Dream vyrobena s ohledem na stejné normy 

designu a kvality jako při výrobě našich 

automobilů, motocyklů a dalších výrobků. 

Pociťte sílu značky, které důvěřujete, s kolekcí 

Honda Dream.

Více informací vám poskytne místní

prodejce společnosti Honda.

Honda Dream
kolekce 2022





Košile

Hoďte se do gala a vzhůru na meeting. S touto 

stylovou bílou košilí s červeným nápisem 

Honda nad náprsní kapsou a v zadní horní 

části budete vypadat jako profesionál. Ať ji 

zkombinujete s jakýmkoliv kouskem z šatníku, 

vždy budete vypadat skvěle.

Vyrobeno z 65% polyesteru a 35% bavlny.

Softshellová 
bunda

Tato černá softshellová bunda s kontrastními červenými 

zipy a červenou síťkou na stranách se skvěle hodí do 

chladnějších dnů. V přední části se nachází náprsní 

kapsa a na rameni je červené logo Honda.

Vyrobena ze 100% polyesteru.
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Mikina

S černou mikinou na zip dáte najevo svůj zápal pro značku Honda a přitom 

zůstanete jako v bavlnce. Má šedou kapuci s kontrastními červenými šňůrkami 

a bílým logem v přední části. Přední kapsy zdobí bílý mřížkovaný vzor.

Vyrobeno z 50% polyesteru a 50% bavlny.
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Kšiltovka 
s rovným kšiltem

Dokonalá kšiltovka, když se udělá hezky. Spodní 

část kšiltu je v červeném provedení, jinak je 

kšiltovka šedá, vyrobená z vysoce kvalitní látky. 

Na přední straně je našité logo a vzadu disponuje 

páskou pro nastavení velikosti. 

Vyrobeno ze 100% akrylu a baleno po 2 kusech.

Kulich

Dokonalý doplněk, když se ochladí a vy 

pořád chcete vypadat dobře. Tenhle šedý 

kulich s našitým logem na přední straně 

vás během studených dnů zahřeje. 

Vyrobeno ze 100% akrylu a baleno po 2 kusech.
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Kšiltovka

Máme i něco pro ty, co preferují klasický kšilt. 

Tato kšiltovka má vepředu vyšívané černé logo a 

vzadu je nastavitelný látkový pásek se značkou 

Honda. Design dosahuje naprosté dokonalosti 

díky kontrastní červené na spodní straně kšiltu.

Vyrobeno ze 100% akrylu a baleno po 2 kusech.

Bílé triko

Toto bílé triko má svislý vzor pneumatiky s 

červeným logem Honda v přední části. Spodní 

lem zdobí červená cedulka Honda. Skvělá 

součást neformálního letního šatníku.

Vyrobeno ze 100% bavlny.
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Kufr na kolečkách

Tenhle kufr na kolečkách se vám díky své velikosti příručního zavazadla bude 

jistě hodit na cestování letadlem. Zajímavým prvkem je červené zapínání 

na zip a červená podšívka s nápisem Honda. Hlavní prostorná kapsa vám 

pomůže udržet zavazadlo uspořádané a své dokumenty si můžete během 

cesty prakticky uschovat do přední kapsy na zip. Díky lehké skořepině máte 

jistotu, že se vám bude balit snadněji.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Sportovní taška

Toaletní taštička

Pokud cestujete do zahraničí, potřebujete 

prostorné zavazadlo, abyste si vzali své toaletní 

potřeby s sebou. 

Tahle šedá toaletní taštička s červeným 

základem nabízí hned několik vnitřních kapes a 

horní kapsu se zapínáním na zip. Zabudovaný 

háček vám usnadní její skladování v případě 

malého prostoru. 

Vyrobeno ze 100% polyesteru.

S touhle sportovní taškou v šedém provedení s 

červenými prvky získáte skvělého parťáka na vaše 

víkendové výlety.

Kromě rukojeti s bílým logem Honda má také 

popruh přes rameno pro pohodlnější přepravu na 

delší vzdálenosti. S řadou kapes na vnější straně a 

ještě s horní vnitřní kapsou na zip budete mít jistě 

tolik prostoru, kolik jen budete potřebovat.

Vyrobeno ze 100% polyesteru.
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Xxxxxxx.

Sluneční brýle

Když slunce pálí, chraňte si zrak! Nezapomeňte 

si nasadit tyto černé sluneční brýle s bílým logem 

Honda, kdykoliv vyrazíte ven. Modrá reflexní skla 

zdůrazňují moderní vzhled brýlí.

Ochrana UV400, ISO12312.

Baleno po 4 kusech.
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Toaletní taštička

 

Deštník Knirps

Skládací deštník značky Knirps se pohodlně vejde 

do palubní přihrádky vaší Hondy. Deštník v šedém 

provedení s bílým nápisem Honda disponuje 

praktickým uchem a obalem pro případ, když 

jej zrovna nepotřebujete. Deštník můžete 

pohodlně roztáhnout díky ručnímu otevíracímu 

mechanismu. Jedná se o spolupráci Hondy 

se společností Knirps, prvotřídním výrobcem 

deštníků.

Vyrobeno ze 100% polyesterového ponžé.

Pouzdro na brýle 
Il Bisonte

Italská značka Il Bisonte se spojila se značkou 

Honda a přináší na trh tohle vysoce kvalitní pouzdro 

na brýle. Na přední straně najdete nápis značky 

Honda a vzadu logo Il Bisonte. Pouzdro představuje 

dokonalý a zároveň stylový způsob ochrany a 

skladování dioptrických i slunečních brýlí.

Vyrobeno ze 100% kůže.

K dostání ve 4 barvách: černé,  

bílé, červené a modré
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Nákupní taška 
Jazz

Tahle taška je vyrobena z bavlny příjemné 

robustní kvality, takže se stane vytrvalým 

společníkem při vašich nákupech.

Vyrobeno ze 100% biologické bavlny (štítek 

OCS 100). Baleno po 3 kusech.

Čistič oken 
a škrabka

Čistič oken – škrabka je perfektní pomůcka pro 

vaše auto. Bez námahy čistí špinavá okna pomocí 

podložky z mikrovlákna, zatímco díky škrabce 

na led bude odmrazování vašich oken hračkou. 

Podložka z mikrovlákna je velmi měkká a lze ji 

prát v pračce na 60 °C, takže ji lze opakovaně 

použít vícekrát. Speciální kryt škrabky na led je 

vyroben z nezničitelného syntetického materiálu, 

který nepoškrábe okna vašeho vozu.

Vyrobeno z ABS plastu a EPS plastu (Styropur). 

Baleno po 2 kusech.
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Světla na kolo

Sada plastových světel na kolo se dvěma LED žárovkami s funkcí blikání. Jsou 

vybaveny silikonovým páskem pro připevnění a tlačítkem zapnutí/vypnutí. 

Každá sada je dodávána v samostatném sáčku a obsahuje jednu bílou lampu 

s bílým světlem a jednu červenou lampu s červeným světlem. 

Baleno po 2 sadách po 2 světlech. 
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Nabíjecí kabel

S tímto navíjecím kabelem 3 v 1 můžete připojit 

a nabíjet několik zařízení z jedné USB zásuvky. 

Součástí je USB připojení, připojení na blesk, 

připojení micro USB a USB-C. Kabel se pyšní 

logem Honda a lze ho použít jako stojánek na 

telefon.

Set na plážový 
tenis

Sada dvou vysoce kvalitních plážových raket 

ze dřeva. Rakety jsou červené s bílým logem 

Honda. Rukojeť je vyztužená a rakety se dodávají 

v síťované tašce spolu s míčem. 

Baleno po 2 sadách po 2 raketách.
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Cestovní hrnek 
CR-V

Cestovní hrnek z nerezové oceli o objemu 310 ml. 

Robustní design se perfektně hodí k vašemu 

CR-V. Hrnek je dodáván v černé barvě s bílým 

logem CR-V.

Baleno po 2 kusech.

Spona

Odlévané logo H z niklu doplní formální 

vzhled. Díky motýlkovému zapínání drží 

na každém materiálu.

Baleno po 10 kusech.
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Dokonalý dárek pro nejmladší členy rodiny 

Honda. Nad měkkou ovečkou s černým šátkem 

Honda se bude každý rozplývat. 

Vyrobena z polyesteru s výplní ze sáčkovaných 

PET granulí.

     

Dudlík

Červené a bílé ortodontické průhledné 

dudlíky s logem Honda. 

2 velikosti (6-18 měsíců). Každý blistr 

obsahuje dva dudlíky. 

Vyrobeny ze silikonu bez BPA, splňují 

normu EN1400. Baleny po čtyřech (ve 

dvou blistrech po dvou kusech).

Vycpaná 
ovečka
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Dětský bryndák

Dětský komplet

Dokonalý dárek pro rodiče, ale i pro naše 

nejmenší fanoušky. Kontrastující šedá s 

červenou na kulichu v sadě s rukavičkami zajistí 

vašemu malému pocit tepla a pohodlí během 

prvních týdnů. Rukavičky mají šňůrku, aby 

omylem nespadly a neztratily se.

Vyrobeno z 95% bavlny a 5% elastanu.

Zářivě červený bryndák s výrazným, bílým logem 

Honda představuje během jídla dokonalý doplněk 

pro vašeho drobečka. Má nastavitelné zapínání 

a praktickou kapsu, která zachytí všechno, co by 

jinak spadlo až na podlahu. 

Vyrobeno ze 100% akrylu a baleno po 2 kusech.
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Vychutnejte si šálek espresa z těchto stylových 

šálků. Bílé šálky zdobí šedý vzor pneumatiky a 

červené logo Honda. Ke každému šálku je bílý 

podšálek. Vyrobený z keramiky.

Baleno po 2 kusech.

Šálky na espreso

Vychutnejte si šálek espresa z těchto stylových 

šálků. Bílé šálky zdobí šedý vzor pneumatiky a 

červené logo Honda. Ke každému šálku je bílý 

podšálek. 

Vyrobený z keramiky. Baleno po 2 kusech.
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Hrnek

Láhev na vodu

Láhev na vodu s odnímatelným infuzérem 

se skvěle hodí na jakoukoliv cestu. 

Má šedé víčko a na straně je rudý nápis Honda. 

Vyrobeno z tritanu®, polypropylenu a baleno po 

2 kusech.

Sadu tvoří dva různé hrnky v jednom balení. Bílý 

hrnek zdobí šedý vzor pneumatiky s červeným 

logem Honda, zatímco černá verze má šedý vzor 

s šachovnicovou vlajkou a červené logo Honda. 

Vyrobený z keramiky. Baleno po 2 kusech.
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Zápisník  
formátu A5

Tento zápisník s pevným obalem A5 má měkký 

povrch a černý design s červenými akcenty. 

Červené hrany stránky a páska stránky spolu 

s logem Honda přispívají k jednotnému vzhledu. 

Obsahuje 80 stránek za použití papíru o gramáži 

70 g/m2 a kryt je vyroben z PU plastu.

Baleno po 5 kusech.

Pouzdro 
na vizitky

Pouzdro na vizitky v černé barvě s 

kovovou deskou a vyrytým logem 

Honda na přední straně. 

Záhyby se otevírají a mohou 

obsahovat asi 15 vizitek.

Baleno po 2 kusech.
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Pero

Toto měkké pogumované matné kovové 

kuličkové pero je černé a má šedé laserem vyryté 

logo Honda. Pero je dodáváno s náplní modrého 

inkoustu evropské kvality Parker. 

Baleno po 10 kusech.

Šňůrka na krk

Tmavě šedá šňůrka na krk s hedvábným tištěným 

logem a rychloupínací sponou. Díky kovovému 

háčku je přidávání nebo odebírání klíčů hračka. 

Vyrobeno ze 100% polyesteru.  

Baleno po 10 kusech.
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STRANA POLOŽKA OBJEDNACÍ ČÍSLO STRANA POLOŽKA OBJEDNACÍ ČÍSLO

Položky a čísla dílů

03 Pánská softshellová bunda 3XL 08MLW-20G-SS3X

03 Pánská softshellová bunda 2XL 08MLW-20G-SS2X

03 Pánská softshellová bunda XL 08MLW-20G-SSXL

03 Pánská softshellová bunda L 08MLW-20G-SSL

03 Pánská softshellová bunda M 08MLW-20G-SSM

03 Pánská softshellová bunda S 08MLW-20G-SSS

03 Pánská košile 3XL 08MLW-20G-S3X

03 Pánská košile 2XL 08MLW-20G-S2X

03 Pánská košile XL 08MLW-20G-SXL

03 Pánská košile L 08MLW-20G-SL

03 Pánská košile M 08MLW-20G-SM

04 Pánská mikina 3XL 08MLW-20G-H3X

04 Pánská mikina 2XL 08MLW-20G-H2X

04 Pánská mikina XL 08MLW-20G-HXL

04 Pánská mikina L 08MLW-20G-HL

04 Pánská mikina M 08MLW-20G-HM

04 Pánská mikina S 08MLW-20G-HS

05 Kšiltovka s rovným kšiltem 08MLW-22G-FCAP
  (1 = 2 ks)
05 Kulich (1 = 2 ks) 08MLW-22G-HAT

06 Kšiltovka (1 = 2 ks) 08MLW-22G-BCAP

06 Bílé triko 3XL 08MLW-20G-TLG3X

06 Bílé triko 2XL 08MLW-20G-TLG2X

06 Bílé triko XL 08MLW-20G-TLGXL

06 Bílé triko L 08MLW-20G-TLGL

06 Bílé triko M 08MLW-20G-TLGM

06 Bílé triko S 08MLW-20G-TLGS

07 Kufr na kolečkách 08MLW-22G-TRL

08 Sportovní taška 08MLW-22G-DFB

08 Toaletní taštička 08MLW-22G-TTB 

09   Sluneční brýle (1 = 4 ks) 08MLW-20G-SUN

10 Deštník Knirps  08MLW-22G-UMB

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte černé 08MLW-22G-CAS1

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte bílé 08MLW-22G-CAS2

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte červené 08MLW-22G-CAS3

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte modré 08MLW-22G-CAS4

11 Nákupní taška Jazz (1 = 3 ks) 08MLW-21G-JBAG

11 Čistič oken – škrabka 08MLW-21G-WCL
 (1 = 2 ks)
12 2 osvětlení na kolo 08MLW-21G-MSET
 (1 set = 2 kusy) (4 světla)
13 Nabíjecí kabel 08MLW-20G-CCA

13 Set na plážový tenis (1 = 2 ks) 08MLW-21G-TEN

14 Cestovní hrnek CR-V (1 = 2 ks) 08MLW-21G-CMUG

14 Spony (1 = 10 ks) 08MLW-20G-PIN

15 Vycpaná ovečka 08MLW-20G-SHP

15 Dudlík (1 = 4 ks) 08MLW-18G-SIL

16 Dětský bryndák 08MLW-22G-BIB

16 Dětský komplet 08MLW-22G-BBSET

17 Šálky na espreso (1 = 2 ks) 08MLW-20G-ESP

18 Láhev na vodu (1 = 2 ks) 08MLW-22G-BTL

18 Hrnek (1 = 2 ks) 08MLW-20G-MUG

19 Zápisník formátu A5 (1 = 5 ks) 08MLW-21G-A5NB

19 Pouzdro na vizitky (1 = 2 ks) 08MLW-21G-BCH

20 Pero (1 = 10 ks) 08MLW-21G-PEN

20 Šňůrka na krk (1 = 10 ks) 08MLW-20G-LANY

Objednací čísla, obsah a design podléhají změnám. Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.
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07 Kufr na kolečkách 08MLW-22G-TRL

08 Sportovní taška 08MLW-22G-DFB

08 Toaletní taštička 08MLW-22G-TTB 

09   Sluneční brýle (1 = 4 ks) 08MLW-20G-SUN

10 Deštník Knirps  08MLW-22G-UMB

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte černé 08MLW-22G-CAS1

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte bílé 08MLW-22G-CAS2

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte červené 08MLW-22G-CAS3

10 Pouzdro na brýle Il Bisonte modré 08MLW-22G-CAS4

11 Nákupní taška Jazz (1 = 3 ks) 08MLW-21G-JBAG

11 Čistič oken – škrabka 08MLW-21G-WCL
 (1 = 2 ks)
12 2 osvětlení na kolo 08MLW-21G-MSET
 (1 set = 2 kusy) (4 světla)
13 Nabíjecí kabel 08MLW-20G-CCA

13 Set na plážový tenis (1 = 2 ks) 08MLW-21G-TEN

14 Cestovní hrnek CR-V (1 = 2 ks) 08MLW-21G-CMUG

14 Spony (1 = 10 ks) 08MLW-20G-PIN

15 Vycpaná ovečka 08MLW-20G-SHP

15 Dudlík (1 = 4 ks) 08MLW-18G-SIL

16 Dětský bryndák 08MLW-22G-BIB

16 Dětský komplet 08MLW-22G-BBSET

17 Šálky na espreso (1 = 2 ks) 08MLW-20G-ESP

18 Láhev na vodu (1 = 2 ks) 08MLW-22G-BTL

18 Hrnek (1 = 2 ks) 08MLW-20G-MUG

19 Zápisník formátu A5 (1 = 5 ks) 08MLW-21G-A5NB

19 Pouzdro na vizitky (1 = 2 ks) 08MLW-21G-BCH

20 Pero (1 = 10 ks) 08MLW-21G-PEN

20 Šňůrka na krk (1 = 10 ks) 08MLW-20G-LANY

22



Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně barev, s nebo bez předchozího oznámení, a to tehdy a takovým 
způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Tato publikace nenahrazuje – za 

absolutně žádných okolností – nabídku společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami standardních podmínek prodeje a záruky, 
poskytnutých distributorem nebo dealerem, jejichž kopii lze obdržet na vyžádání. Na tento propagační materiál se vztahuje britský Zákon o obchodním značení z roku 1968. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly 

tyto technické specifikace přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých 
případech, zajištění určitých vlastností výrobku. Zákazníci jsou vždy vyzýváni k diskutování konkrétních podrobností s dodávajícím dealerem, zejména když je výběr závislý na některém z inzerovaných prvků.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5

www.honda.cz

Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v 
rámci EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.


