


Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08ESY-MJP-DEF SADA DEFLEKTORŮ Sada obsahuje spodní a horní boční deflekory.                          3 949 Kč 3 357 Kč      

08HME-MKK-HD18A HEAVY DUTY SADA - BÍLÁ Sada obsahuje bílý kryt rámu a spodní kryt motoru.                          4 190 Kč 3 562 Kč      

08HME-MKK-HD18B HEAVY DUTY SADA - ČERNÁ Sada obsahuje černý kryt rámu a spodní kryt motoru.                          4 190 Kč 3 562 Kč      

08ESY-MJP-ALARM ALARM - SADA Sada obsahuje Averto alarm s montážní sadu a magnetický snímač.                          8 050 Kč 6 843 Kč      

08ESY-MKK-HGB VYHŘÍVANÉ RUKOJETI - SADA Sada obsahuje vyhřívané rukojeti s montážní sadou a lepidlem rukojetí.                          8 990 Kč 7 642 Kč      

08ESY-MJP-TBCOM16 KUFR HORNÍ 35L - SADA Sada obsahuje kompletní horní kufr 35L s víkem v Alu designu a možností uložit 1 off-road helmu.                        12 499 Kč 10 624 Kč    

08ESY-MJP-PCOM16 KUFRY BOČNÍ - SADA
Boční kufry s víky v Alu designu a možností uložení 1 off-road helmy do levého kufru. Včetně vložek 

zámku.
                       17 800 Kč 15 130 Kč    

08ESY-MJP-FLK16 MLHOVÁ SVĚTLA - SADA Sada obsahuje mlhová LED světla s montážní sadou a přední trubkový rám.                        26 590 Kč 22 602 Kč    

08HME-MKK-TR18 TRAVEL SADA Sada obsahuje kompletní horní a boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, vyšší plexi a hlavní stojan.                        38 900 Kč 33 065 Kč    

08HME-MKK-CO18L1D KOMFORT SADA - DCT
Sada obsahuje sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám, 12V zásuvku a řadicí páku 

pro DCT.
                       40 900 Kč 34 765 Kč    

08HME-MKK-CO18L1M KOMFORT SADA - MT
Sada obsahuje sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám, 12V zásuvku a obousměrný 

asistent řazení.
                       45 900 Kč 39 015 Kč    

08HME-MKK-AD18L1 ADVENTURE SADA
Sada obsahuje kompletní horní a boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, vyšší plexi, hlavní stojan, 

sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám a 12V zásuvku.
                       69 900 Kč 59 415 Kč    

08HME-MKK-AD18SK ADVENTURE SADA 2
Sada obsahuje kompletní horní a boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, spodní kryt motoru, vyšší 

plexi, hlavní stojan, sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám a 12V zásuvku.
                       79 900 Kč 67 915 Kč    

08HME-MKK-TO18L1D TOURING SADA - DCT

Sada obsahuje kompletní horní a boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, vyšší plexi a plexi spoiler 

kapotáže L+P, hlavní stojan, sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám, spodní kryt 

motoru, 12V zásuvku, boční deflektory kapotáže horní a spodní, komfortní stupačky spolujezdce a řadicí 

páku pro DCT.

                       94 900 Kč 80 665 Kč    

08HME-MKK-TO18L1M TOURING SADA - MT

Sada obsahuje kompletní horní a boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, vyšší plexi a plexi spoiler 

kapotáže L+P, hlavní stojan, sadu vyhřívaných rukojetí, LED mlhová světla, trubkový rám, spodní kryt 

motoru, 12V zásuvku, boční deflektory kapotáže horní a spodní, komfortní stupačky spolujezdce a 

obousměrný asistent řazení.

                       99 900 Kč 84 915 Kč    

CRF1000L Africa Twin - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08ESY-MJP-ALARM ALARM - SADA Sada obsahuje Averto alarm, montážní sadu a magnetický snímač .                          8 050 Kč 6 843 Kč      

08ESY-MKK-FL18 MLHOVÁ SVĚTLA - SADA Sada obsahuje mlhová LED světla a montážní sadu mlhových světel.                        13 590 Kč 11 552 Kč    

08ESY-MJP-PCOM16 KUFRY BOČNÍ - SADA
Boční kufry s víky v Alu designu a možností uložení 1 off-road helmy do levého kufru. Včetně vložek 

zámku.
                       17 800 Kč 15 130 Kč    

08HME-MKK-TR18L2 TRAVEL SADA Sada obsahuje boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak a hlavní stojan.                        24 899 Kč 21 164 Kč    

08HME-MKK-AD18L2 ADVENTURE SADA Sada obsahuje boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, hlavní stojan a LED mlhová světla.                        35 899 Kč 30 514 Kč    

08HME-MKK-TO18L2D TOURING SADA - DCT

Sada obsahuje boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, plexi spoiler kapotáže L+P, hlavní stojan, LED 

mlhová světla, boční deflektory kapotáže horní a spodní, komfortní stupačky spolujezdce a řadicí páku 

pro DCT.

                       49 900 Kč 42 415 Kč    

08HME-MKK-TO18L2M TOURING SADA - MT

Sada obsahuje boční kufry s vnitřními brašnami, tankvak, plexi spoiler kapotáže L+P, hlavní stojan, LED 

mlhová světla, boční deflektory kapotáže horní a spodní, komfortní stupačky spolujezdce a obousměrný 

asistent řazení.

                       54 900 Kč 46 665 Kč    

CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08ESY-MKH-DFL17 SADA DEFLEKTORŮ Sada obsahuje deflektory nohou a chodidel. 3 200 Kč 2 720 Kč           

08ESY-MKH-HGA17 VYHŘÍVANÉ RUKOJETI - SADA Sada obsahuje vyhřívané rukojeti a speciální lepidlo. 7 350 Kč 6 248 Kč           

08ESY-MKH-TB18ZT HORNÍ KUFR 45L - SADA - ČERVENÁ Sada obsahuje lakovaný horní kufr, vložku a tělo zámku. 8 299 Kč 7 054 Kč           

08ESY-MKH-TB18ZU HORNÍ KUFR 45L - SADA - ČERVENÁ GRAND PRIX
Sada obsahuje lakovaný horní kufr, vložku a tělo zámku.

8 299 Kč 7 054 Kč           

08ESY-MKH-TB18ZV HORNÍ KUFR 45L - SADA - BÍLÁ Sada obsahuje lakovaný horní kufr, vložku a tělo zámku. 8 299 Kč 7 054 Kč           

08ESY-MKH-TB17ZK HORNÍ KUFR 45L - SADA - STŘÍBRNÁ MATNÁ Sada obsahuje lakovaný horní kufr, vložku a tělo zámku. 8 299 Kč 7 054 Kč           

08ESY-MKH-TB17ZS HORNÍ KUFR 45L - SADA - STŘÍBRNÁ METALÍZA
Sada obsahuje lakovaný horní kufr, vložku a tělo zámku.

8 299 Kč 7 054 Kč           

08ESY-MKH-TB17 HORNÍ KUFR 35L - SADA
Sada obsahuje horní kufr s opěrkou, mechanismus zavírání, vložku a tělo zámku pro ovládání klíčem od 

motocyklu.
10 900 Kč 9 265 Kč           

08HME-MKH-CITY17 CITY SADA Sada obsahuje vyhřívané rukojeti s lepidlem, podlahový panel a trubkový rám. 14 199 Kč 12 069 Kč        

08ESY-MKH-FLK17 MLHOVÁ SVĚTLA - SADA Sada obsahuje mlhová světla s montážní sadou a trubkový rám. 21 900 Kč 18 615 Kč        

08HME-MKH-CO17 KOMFORT SADA
Sada obsahuje vyhřívané rukojeti s lepidlem, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkový rám.

26 299 Kč 22 354 Kč        

08HME-MKH-TR18ZT TRAVEL SADA 45L - ČERVENÁ

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem a opěrkou, stříbrný nosič kufru, LED mlhová 

světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem. 39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR18ZU TRAVEL SADA 45L - ČERVENÁ GRAND PRIX
Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem a opěrkou, černý nosič kufru, LED mlhová 

světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem.
39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR18ZV TRAVEL SADA 45L - BÍLÁ
Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem a opěrkou, černý nosič kufru, LED mlhová 

světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem.
39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR17ZA TRAVEL SADA 35L - STŘÍBRNÁ
Sada obsahuje kompletní 35L horní kufr s opěrkou, stříbrný nosič kufru, LED mlhová světla s montážní 

sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem.
39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR17ZB TRAVEL SADA 35L - ČERNÁ
Sada obsahuje kompletní 35L horní kufr s opěrkou, černý nosič kufru, LED mlhová světla s montážní 

sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem.
39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR17ZK TRAVEL SADA 45L - STŘÍBRNÁ MATNÁ

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem a opěrkou, stříbrný nosič kufru, LED mlhová 

světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem. 39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TR17ZS TRAVEL SADA 45L - STŘÍBRNÁ METALÍZA

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem a opěrkou, stříbrný nosič kufru, LED mlhová 

světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem. 39 900 Kč 33 915 Kč        

08HME-MKH-TO18ZT TOURING SADA 45L - ČERVENÁ

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem, opěrkou a vnitřní taškou, stříbrný nosič 

kufru, deflektory nohou a chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané 

rukojeti s lepidlem.

44 899 Kč 38 164 Kč        

08HME-MKH-TO18ZU TOURING SADA 45L - ČERVENÁ GRAND PRIX

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem, opěrkou a vnitřní taškou, černý nosič kufru, 

deflektory nohou a chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané 

rukojeti s lepidlem.

44 899 Kč 38 164 Kč        

08HME-MKH-TO18ZV TOURING SADA 45L - BÍLÁ

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem, opěrkou a vnitřní taškou, černý nosič kufru, 

deflektory nohou a chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané 

rukojeti s lepidlem.

44 899 Kč 38 164 Kč        

08HME-MKH-TOZK TOURING SADA 45L - STŘÍBRNÁ MATNÁ

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem, opěrkou a vnitřní taškou, stříbrný nosič 

kufru, deflektory nohou a chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané 

rukojeti s lepidlem.

44 899 Kč 38 164 Kč        

08HME-MKH-TOZS TOURING SADA 45L - STŘÍBRNÁ METALÍZA

Sada obsahuje kompletní 45L horní kufr s lakovaným víkem, opěrkou a vnitřní taškou, stříbrný nosič 

kufru, deflektory nohou a chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané 

rukojeti s lepidlem.

44 899 Kč 38 164 Kč        

08HME-MKH-TOZA TOURING SADA 35L - STŘÍBRNÁ

Sada obsahuje kompletní 35L horní kufr s opěrkou, vnitřní tašku, stříbrný nosič kufru, deflektory nohou a 

chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem. 47 200 Kč 40 120 Kč        

08HME-MKH-TOZB TOURING SADA 35L - ČERNÁ

Sada obsahuje kompletní 35L horní kufr s opěrkou, vnitřní tašku, černý nosič kufru, deflektory nohou a 

chodidel, LED mlhová světla s montážní sadou a trubkovým rámem, vyhřívané rukojeti s lepidlem. 47 200 Kč 40 120 Kč        

X-ADV - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08ESY-MKA-DCT16 VYHŘÍVANÉ RUKOJETI-SADA (DCT)
Sada obsahuje vyhřívané rukojet, montážní sadu a lepidlo.

Nutno dokoupit relé a propojovací kabely.                          6 899 Kč 5 864 Kč      

08ESY-MKA-MT16 VYHŘÍVANÉ RUKOJETI-SADA (MT)

Sada obsahuje vyhřívané rukojeti, montážní sadu a lepidlo.

Nutno dokoupit relé a propojovací kabely.                          8 590 Kč 7 302 Kč      

08ESY-MKA-TB45 KUFR HORNÍ 45L - SADA Sada obsahuje horní kufr a nosič kufru.                        11 490 Kč 9 767 Kč      

08ESY-MKA-P29 BOČNÍ KUFRY 29L - SADA Sada obsahuje boční kufry, výztuhy nosičů, panely na boční kufry, 2 vložky zámků a 2 těla zámků.                        17 489 Kč 14 866 Kč    

08HME-MKA-CO16DCT KOMFORT SADA (DCT)
Sada obsahuje kompletní vyhřívané rukojeti s propojovacími kabely, relé a montážní sadou, trubkový 

rám, hlavní stojan, kryty rukojetí a 12V zásuvku.                        18 490 Kč 15 717 Kč    

08HME-MKA-CO16MT KOMFORT SADA (MT)
Sada obsahuje kompletní vyhřívané rukojeti s propojovacími kabely, relé a montážní sadou, trubkový 

rám, hlavní stojan, kryty rukojetí a 12V zásuvku.                        19 900 Kč 16 915 Kč    

08ESY-MKA-FOG LED MLHOVÁ SVĚTLA-SADA Sada obsahuje LED mlhová světla, montážní sadu a trubkový rám.                        19 990 Kč 16 992 Kč    

08HME-MKA-LU16 SADA KUFRŮ
Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků a 2 

těla zámků.                        27 990 Kč 23 792 Kč    

08HME-MKA-TO16DCT TOURING SADA (DCT)
Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků, 2 

těla zámků, hlavní stojan a kompletní sadu vyhřívaných rukojetí.                        36 490 Kč 31 017 Kč    

08HME-MKA-TO16MT TOURING SADA (MT)
Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků, 2 

těla zámků, hlavní stojan a kompletní sadu vyhřívaných rukojetí.                        37 900 Kč 32 215 Kč    

08HME-MKA-AD16 ADVENTURE SADA Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků, 2 

těla zámků, hlavní stojan, kryty rukojetí a kompletní sadu LED mlhových světel s trubkovým rámem.
                       52 990 Kč 45 042 Kč    

08HME-MKA-TR16DCT TRAVEL SADA (DCT)

Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků, 2 

těla zámků, hlavní stojan, kompletní sadu vyhřívaných rukojetí a LED mlhových světel s trubkovým 

rámem, kryty rukojetí a 12V zásuvku.
                       59 490 Kč 50 567 Kč    

08HME-MKA-TR16MT TRAVEL SADA (MT)

Sada obsahuje horní kufr s nosičem, boční kufry s výztuhami, panely na boční kufry, 2 vložky zámků, 2 

těla zámků, hlavní stojan, kompletní sadu vyhřívaných rukojetí a LED mlhových světel s trubkovým 

rámem, kryty rukojetí a 12V zásuvku.
                       60 899 Kč 51 764 Kč    

NC750X - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08ESY-MJX-HG17 VYHŘÍVANÉ RUKOJETI - SADA Sada obsahuje vyhřívané rukojeti a montážní sadu. 10 500 Kč 8 925 Kč      

08ESY-MJX-TBWK HORNÍ KUFR 35L - SADA WAVE
Sada obsahuje horní kufr 08L72-MJE-D00ZA, nosič a desku nosiče, vložku a tělo zámku Wave, využívající 

klíč od motocyklu.
12 499 Kč 10 624 Kč    

08HME-MJX-LCP17 KOMFORT SADA Sada obsahuje blatník zadního kola, hlavní stojan, kryty rukojetí, vyšší plexi a 12V zásuvku. 12 900 Kč 10 965 Kč    

08ESY-MJX-FOG LED MLHOVÁ SVĚTLA - SADA Sada obsahuje přední rám, LED mlhová světla a jejich montážní sadu. 20 900 Kč 17 765 Kč    

CB500X - příslušenství 2017

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08L70-MJM-D10ZJ KUFRY BOČNÍ - SADA - ČERNÁ

Aerodynamicky tvarované a lakované (NH-A86M) boční kufry obsahu 2x 29L, kufry se montují přímo na 

motocykl bez nosičů, levý kufr pro uložení přilby, společný klíč pro moto i kufry. Nutné 2 sady vložek 

zámku.

22 661 Kč 19 262 Kč    

08L70-MJM-D10ZC KUFRY BOČNÍ - SADA - BÍLÁ

Aerodynamicky tvarované a lakované (NH-B53P) boční kufry obsahu 2x 29L, kufry se montují přímo na 

motocykl bez nosičů, levý kufr pro uložení přilby, společný klíč pro moto i kufry. Nutné 2 sady vložek 

zámku.

22 661 Kč 19 262 Kč    

08L70-MJM-D10ZH KUFRY BOČNÍ - SADA - ČERVENÁ

Aerodynamicky tvarované a lakované (R-342C) boční kufry obsahu 2x 29L, kufry se montují přímo na 

motocykl bez nosičů, levý kufr pro uložení přilby, společný klíč pro moto i kufry. Nutné 2 sady vložek 

zámku.

22 661 Kč 19 262 Kč    

08HME-MJM-LU1545B SADA KUFRŮ 45L - BÍLÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (NH-B53P) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
38 980 Kč 33 133 Kč    

08HME-MJM-LU1745A SADA KUFRŮ 45L - ČERNÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (NH-A86M) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
38 980 Kč 33 133 Kč    

08HME-MJM-LU1745C SADA KUFRŮ 45L - ČERVENÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (R-342C) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
38 980 Kč 33 133 Kč    

08HME-MJM-LU1531B SADA KUFRŮ 31L - BÍLÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (NH-B53P) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
41 150 Kč 34 977 Kč    

08HME-MJM-LU1731A SADA KUFRŮ 31L - ČERNÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (NH-A86M) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
41 150 Kč 34 977 Kč    

08HME-MJM-LU1731B SADA KUFRŮ 31L - ČERVENÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (R-342C) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan.
41 150 Kč 34 977 Kč    

08HME-MJM-AD1545B ADVENTURE SADA 45L - BÍLÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (NH-B53P) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
60 899 Kč 51 764 Kč    

08HME-MJM-AD1745A ADVENTURE SADA 45L - ČERNÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (NH-A86M) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
60 899 Kč 51 764 Kč    

08HME-MJM-AD1745B ADVENTURE SADA 45L - ČERVENÁ
Sada obsahuje horní kufr 45L (R-342C) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
60 899 Kč 51 764 Kč    

08HME-MJM-AD1531B ADVENTURE SADA 31L - BÍLÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (NH-B53P) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
62 899 Kč 53 464 Kč    

08HME-MJM-AD1731A ADVENTURE SADA 31L - ČERNÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (NH-A86M) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
62 899 Kč 53 464 Kč    

08HME-MJM-AD1731B ADVENTURE SADA 31L - ČERVENÁ
Sada obsahuje horní kufr 31L (R-342C) s nosičem a deskou nosiče kufru, boční kufry, vložka zámku a 

sada zámku 1 Key Wave, hlavní stojan, trubkový rám a mlhová světla LED s montážní sadou.
62 899 Kč 53 464 Kč    

VFR800X Crossrunner - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .



Objednací číslo Popis Poznámka
Standardní doporučená 

cena včetně DPH

Akční 

doporučená 

cena s DPH

08HME-MGH-DCT16 DCT SADA Sada obsahuje řadící páku, trubkový rám a boční deflektory. 19 900 Kč 16 915 Kč    

08L70-MGH-N01 KUFRY BOČNÍ - SADA

Objem pravého kufru 35L, levého kufru 39L (vhodný pro uložení uzavřené přilby), hliníkový vzhled kufrů 

ALU, upevnění přímo na motocykl, nutné 2 stavitelné vložky zámků 08M70-MJE-D01 pro obsluhu klíčem 

motocyklu.

34 900 Kč 29 665 Kč    

08HME-MGH-SP17 SPORT SADA Sada obsahuje koncovku výfuku, horní kufr 39L s vložkou zámku a nosičem, hlavní stojan. 50 900 Kč 43 265 Kč    

08HME-MGH-TO16 TOURING SADA Sada obsahuje boční a horní kufr, hlavní stojan a vyhřívané rukojeti. 61 900 Kč 52 615 Kč    

08HME-MGH-AD16 ADVENTURE SADA
Sada obsahuje boční kufry s vnitřními taškami, horní kufr, hlavní stojan, trubkový rám , LED mlhová 

světla, vyhřívané rukojeti, 12V zásuvku, chránic nádrže a boční deflektory.
91 900 Kč 78 115 Kč    

VFR1200X Crosstourer - příslušenství 2018

Akce je platná při zakoupení příslušenství spolu s novým motocyklem v termínu od 19 - 24.3.2018 a nelze kombinovat s dalšími akcemi.

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění. Bližší informace u autorizovaných dealerů Honda, nebo na www.honda.cz .


