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UPRAVTE SI SVŮJ 
MOTOCYKL HONDA 
PŘESNĚ PODLE 
VAŠICH PŘEDSTAV
Jak si lépe upravíte motocykl Honda podle sebe než s originálním 

příslušenstvím Honda? Pokrýváme vše – větší kapacitu zavazadel, 

lepší komfort, zesílenou ochranu, větší výkon nebo pouze ještě lépe 

vypadající skútr. Naše příslušenství vyrobené se stejným důrazem na 

detail jako váš motocykl Honda a navíc s dvouletou zárukou se bude 

k vašemu skútru perfektně hodit a zvýší jeho hodnotu. Zeptejte se 

vašeho místního prodejce Honda. Poradí vám, jak skútr upravit tak, 

aby skutečně splňoval vaše představy.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
FORZA 750

MUSÍTE MÍT

STŘEDOVÁ BRAŠNA
08L79-MKT-D00

Černá středová brašna o objemu 9 l je 
ideální místo, kam si uložíte každoden-
ní potřeby, a dokonale vyplní prostor 
mezi koleny. Na přední straně najdete 
otvor pro pohodlné protažení kabelů 
vašeho chytrého telefonu. Včetně kry-
tu proti dešti.
Maximální nosnost: 2 kg
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HORNÍ KUFR SMART
08ESY-MKV-STBA, B, C nebo D

Horní kufr o objemu 50  l se systémem SMART 
Opener, který umožňuje otevírání víka, když 
je detekován klíč. Dovnitř se vejdou až dvě 

helmy. Díky zabudované zámkové vložce 
můžete horní kufr zamknout, i když zrovna 

není nasazený na nosiči. Včetně opěra-
dla, zadního nosiče a odpovídajícího 

barevného panelu.
K dispozici ve 4 barvách: Červená 
(STBA), černá (STBB), stříbrná (STBC) 

a modrá (STBD).
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ZADNÍ NOSIČ
08L74-MKT-D00ZC

Zadní nosič s úchyty pro větší pohodlí a snadnější mani-
pulaci se skútrem. Vhodný pro horní kufr všech velikostí.
Maximální nosnost: 10 kg

35L HORNÍ KUFR
08ESY-MKT-TB35OK

35-litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Zahrnutý 
systém s jedním klíčem Honda umožňuje uzamčení 
pomocí klíče od zapalování.
Maximální nosnost: 6 kg 
Zadní nosič se prodává samostatně.

VNITŘNÍ TAŠKY DO BOČNÍCH KUFRŮ
08L78-MKT-D00

Sada 2 vnitřních brašen kopíruje linii nového designu 
bočních kufrů. Tyto vnitřní brašny, které jsou k dostání 
v černé barvě s decentním znakem Honda, obdržíte s 
popruhem pro snadný přenos.

NEPROMOKAVÁ TAŠKA
08L81-MKS-E00

Tato velká nepromokavá taška, vyrobená z robustní lát-
ky, může být v případě potřeby připevněna na skútru a je 
dodávána se 2 ramenními popruhy, rukojetí a reflexním 
značením.

SADA BOČNÍCH KUFRŮ S DRŽÁKEM
08ESY-MKV-PNA

Sada 2 bočních kufrů o objemu 26  l na pravé straně a 
33 l na levé. Díky systému na jeden klíč můžete odemykat 
a zamykat boční kufry pomocí klíče od skútru. Držák je 
v ceně.
Zadní nosič a barevné designové panely se prodávají 
samostatně.

ZAVAZADLA

VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO 
KUFRU (25 L)
08L77-MKT-D00

Vnitřní brašna do horního kufru poskytuje úložní prostor 
o kapacitě 25 l. Díky ramennímu popruhu se snadno nosí. 
S logem Honda.
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KOMFORT

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI
08T71-MKT-D00

Tyto tenké vyhřívané rukojeti nabízejí 5 teplotních stupňů, 
které lze zobrazit na TFT displeji. Jakmile vypnete zapa-
lování, uloží se poslední nastavení. Integrovaný okruh 
chrání baterii před vybitím.

DOLNÍ DEFLEKTOR
08R71-MKV-D00

Sada dolních deflektorů s logem FORZA zvyšuje pohodlí 
snížením proudění vzduchu kolem kolen jezdce.

HORNÍ DEFLEKTOR
08R72-MKV-D00

Sada horních deflektorů s logem FORZA zvyšuje pohodlí 
snížením proudění vzduchu kolem pasu jezdce.
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DESIGN

PODLAHOVÝ PANEL
08P70-MKV-D00

Sada levého a pravého podlahového panelu z 
nerezové oceli s logem FORZA s protiskluzový-
mi podložkami dodají vašemu skútru nádech 
elegance.

KRYT NA PARKOVACÍ PÁKU
08F72-MKT-D00

Díky hliníkové parkovací páce v eloxovaném černém pro-
vedení a logem Honda bude váš skútr opravdu vidět.

SADA DESIGNOVÝCH PANELŮ
08L81-MKT-D00ZE, F, G nebo H

Pořiďte si sadu designových panelů a dodejte tak svým 
bočním kufrům luxusní nádech.
K dispozici ve 4 barvách:
• Červená (D00ZE)
• Černá (D00ZF)
• Stříbrná (D00ZG)
• Modrá (D00ZH)

PARKOVACÍ PÁKA
08F70-MKT-D00

Se stejným eloxovaným černým povrchem jako kryt dodá-
vá tato hliníková parkovací páka vašemu kokpitu FORZA 
750 konečný nádech.

POSTRANNÍ KRYTY
08F71-MKV-D00

Kryty z nerezové oceli ochrání karoserii před poškozením 
při nárazu a posílí kvalitní vzhled vašeho motocyklu na 
maximum.
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COMMUTER TRAVEL STYLE
OBSAH Čísla dílů viz níže 08HME-MKV-STY

50-litrový horní kufr s inteligentním  
otvíráním víka Smart Opener •
Designový panel na horní kufr •
Opěrka pro horní kufr •
Vnitřní vak (25 l) •
Středová brašna •
Zadní nosič •
Souprava bočních kufrů  
na systém jednoho klíče •
Designové panely na boční kufry •
Držák bočních kufrů •
Vyhřívané rukojeti •
Horní deflektory •
Dolní deflektory •
Parkovací páka •
Kryt na parkovací páku •
Postranní kryty •
Podlahové panely •
BARVY

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

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

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

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

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Na akčním snímku vidíte 21YM12



PŘÍSLUŠENSTVÍ
FORZA 350

MUSÍTE MÍT

45L HORNÍ KUFR SMART
08ESY-K40-TP22ZA, B, H, J nebo L

Souprava, kterou tvoří 45-litrový horní kufr 
a všechny komponenty potřebné pro jeho 
instalaci: Elektronický otvírák víka, opěra-
dlo, designový panel a zadní nosič. 
Do tohoto horního boxu lze snadno uložit 2 
helmy. 
Maximální nosnost: 10 kg 
K dispozici ve 5 barvách: 
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZA)
• Šedá Mat Cynos Gray Metallic (ZB)
• Modrá Pearl Pacific Blue (ZH)
• Šedá Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Bílá Pearl Cool White (ZL)

AKTUALIZOVÁNO
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35L HORNÍ KUFR
08L70-K40-F30ZA, E, J, K nebo L

35-litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu 
se systémem Comfort Pad a Key. Maximální 

nosnost: 10 kg Zadní nosič se prodává samo-
statně.

K dispozici ve 5 barvách: 
• Šedá Mat Cynos Gray Metallic (ZA)

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

• Bílá Pearl Cool White (ZL)

Na akčním snímku vidíte 21YM14



PROUŽKY NA KOLA
08F76-K40-F01ZM, N nebo P

Přizpůsobte si kola skútru pomocí této snadno použitelné 
sady proužků.
K dispozici ve 3 barvách:
• Zlatá (ZM)
• Červená Candy Graceful Red (ZN)
• Modrá Sahara Blue Metallic (ZP)

ZADNÍ NOSIČ
08L73-K1B-D00ZD

Hliníkový zadní nosič s úchyty zvětšuje pohodlí a usnad-
ňuje manipulaci se skútrem.
Vhodný pro horní kufr všech velikostí (není kompatibilní 
s verzemi SMART).

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08ESY-K40-HG19

Extrémně tenké vyhřívané rukojeti s integrovaným ovlá-
dáním maximalizují pohodlí jezdce. Nabízí 3 různé úrovně 
vyhřívání s integrovaným okruhem na ochranu baterie 
před vybitím.
Sada obsahující ohřívače rukojeti, přídavné zařízení a 
vysokoteplotní lepidlo Honda.

VNITŘNÍ BRAŠNA DO 35 L HORNÍHO 
KUFRU
08L09-MGS-D30

Černá nylonová taška s vyšívaným stříbrným logem Honda 
v horní části a červenými zipy. Roztažitelnost od 15 do 25 l. 
Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem a uchem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL XL
08P34-BC3-801

Chrání lak před UV paprsky. Vodě odolná prodyšná tkani-
na, díky které skútr uschne i zakrytý. Dva otvory v přední 
spodní části plachty pro snadné protažení U-zámku.

U-ZÁMEK 120/340
08M53-KAZ-800

Vysoce bezpečný U-zámek vyrobený z kalené speciální 
oceli. Zajištění kotouče proti vyvrtání a proti sejmutí.
Rozměry tohoto zámku jsou 120-340. Lze jej snadno pře-
pravovat v prostoru pod sedadlem.
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Na akčním snímku vidíte 21YM16



PŘÍSLUŠENSTVÍ
FORZA 125

MUSÍTE MÍT

45 L HORNÍ KUFR SMART
08ESY-K40-TP22ZA, G, H, J nebo M

Souprava, kterou tvoří 45-litrový horní kufr 
a všechny komponenty potřebné pro jeho 
instalaci: Elektronický otvírák víka, opěra-
dlo, designový panel a zadní nosič. 
Do tohoto horního boxu lze snadno uložit 
2 helmy. 
Maximální nosnost: 10 kg 
K dispozici ve 5 barvách: 
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZA) 
• Černá Pearl Nightstar Black (ZG)
• Modrá Pearl Pacific Blue (ZH)
• Šedá Pearl Falcon Gray (ZJ)
• Šedá Mat Cynos Gray (ZM)

AKTUALIZOVÁNO
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35 L HORNÍ KUFR
08L70-K40-F30ZA, E, H, J nebo K 

35-litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu se 
systémem Comfort Pad a Key. Maximální nos-

nost: 10 kg Zadní nosič se prodává samostatně. 
K dispozici ve 5 barvách: 

• Šedá Mat Cynos Gray Metallic (ZA) 
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZE) 

• Černá Pearl Nightstar Black (ZH) 
• Modrá Pearl Pacific Blue (ZJ)
• Šedá Pearls Falcon Gray (ZK)

Na akčním snímku vidíte 21YM18



PROUŽKY NA KOLA
08F76-K40-F01ZM, N nebo P

Přizpůsobte si kola skútru pomocí této snadno použitelné 
sady proužků.
K dispozici ve 3 barvách:
• Zlatá (ZM)
• Červená Candy Graceful Red (ZN)
• Modrá Sahara Blue Metallic (ZP)

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
08P34-BC3-801

Chrání lak motocyklu před UV paprsky. Vodě odolná 
prodyšná tkanina, díky které motocykl uschne i zakrytý. 
Lanko na utažení, aby se zabránilo třepetání plachty. Dva 
otvory v přední spodní části plachty pro snadné protažení 
U-zámku.

U-ZÁMEK 120-340
08M53-KAZ-800

Bezpečnostní dutý klíč na U-zámek, který se vejde pod 
sedadlo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZADNÍ NOSIČ
08L73-K1B-D00ZC

Hliníkový zadní nosič s úchyty zvětšuje pohodlí a usnad-
ňuje manipulaci se skútrem. 
Vhodný pro horní kufr všech velikostí (není kompatibilní 
s verzemi SMART).

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08ESY-K40-HG19

Extrémně tenké vyhřívané rukojeti s integrovaným ovlá-
dáním maximalizují pohodlí jezdce. Nabízí 3 různé úrovně 
vyhřívání s integrovaným okruhem na ochranu baterie 
před vybitím.
Sada obsahující ohřívače rukojeti, přídavné zařízení a 
vysokoteplotní lepidlo Honda.

VNITŘNÍ BRAŠNA DO 35 L 
HORNÍHO KUFRU
08L09-MGS-D30

Černá nylonová taška s vyšívaným stříbrným logem 
Honda v horní části a červenými zipy. Roztažitelnost od 15 
do 25 l. Dodává se s nastavitelným ramenním popruhem 
a uchem.
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Na akčním snímku vidíte 21YM20



50 L HORNÍ KUFR SMART
08ESY-MKT-STB50

Horní kufr o objemu 50 l disponuje inte-
ligentním systémem SMART Opener, 
který umožňuje otevírání víka, aniž 
byste museli vytahovat klíče z kapsy. 
Dovnitř se vejdou až dvě helmy. Díky 
zabudované zámkové vložce můžete 
horní kufr zamknout, i když zrovna není 
nasazený na nosiči. Pro větší pohodlí je 
součástí výbavy opěradlo.
Zadní nosič a hliníkové panely lze 
zakoupit zvlášť.
Maximální nosnost: 6 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ
X-ADV 750

MUSÍTE MÍT

AKTUALIZOVÁNO
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ZAVAZADLA

38 L HORNÍ KUFR S KLÍČOVÝM 
SYSTÉMEM
08ESY-MKT-TB35OK

Do 38-litrového horního kufru se dá uložit 1 celoobličejo-
vá helma a další předměty. Součástí dodávky je systém s 
jedním klíčem a opěradlo. 
Musí se doplnit o zadní nosič (prodává se samostatně).

50 L VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO 
KUFRU
08L81-MKS-E00

Vnitřní brašna speciálně navržená do 50-litrového hor-
ního kufru. Díky tomu, že je nepromokavá a disponuje 
praktickými popruhy, ji lze připevnit přímo na váš X-ADV. 
Díky ramennímu popruhu se snadno nosí.

HLINÍKOVÝ PANEL NA HORNÍ KUFR
08L83-MKT-D00

Dotáhněte svůj 50-litrový horní kufr k dokonalosti 
díky designovému hliníkovému panelu (horní kufr není 
součástí).

Na akčním snímku vidíte 21YM
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SADA BOČNÍCH KUFRŮ S DRŽÁKEM
08ESY-MKT-PNA

Sada 2 bočních kufrů o objemu 26  l na pravé straně a 
33 l na levé. Díky „Honda systému na jeden klíč“ můžete 
odemykat a zamykat boční kufry pomocí klíče od skútru.
Zadní nosič a hliníkové panely lze zakoupit zvlášť.
Maximální nosnost (na každé straně): 6 kg

STŘEDOVÁ BRAŠNA
08L79-MKT-D00

Černá středová brašna o objemu 9 l je ideální místo, kam 
si uložíte každodenní potřeby, a dokonale vyplní prostor 
mezi koleny. Na přední straně najdete otvor pro pohodlné 
protažení kabelů vašeho chytrého telefonu. Včetně krytu 
proti dešti.
Maximální nosnost: 2 kg

HLINÍKOVÉ PANELY NA BOČNÍ KUFRY
08L80-MKT-D00

Dotáhněte vzhled vašich bočních kufrů k dokonalosti 
díky hliníkovým designovým panelům (boční kufry nejsou 
součástí).

SOUPRAVA VNITŘNÍCH BRAŠEN DO 
BOČNÍCH KUFRŮ
08L78-MKT-D00

Sada 2 vnitřních brašen kopíruje linii nového designu 
bočních kufrů. Tyto vnitřní brašny, které jsou k dostání 
v černé barvě s decentním znakem Honda, obdržíte s 
popruhem pro snadný přenos.

25 L VNITŘNÍ BRAŠNA DO HORNÍHO 
KUFRU
08L77-MKT-D00

Do nové vnitřní brašny do horního kufru uložíte až 25  l 
nákladu a díky popruhu se snadno přenáší. S logem Honda.

HLINÍKOVÝ ZADNÍ NOSIČ „NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Zadní nosič s úchyty pro větší pohodlí a snadnější manipu-
laci s motocyklem. Vhodný pro horní kufr všech velikostí.
Maximální nosnost: 10 kg
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KOMFORT

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA  
S MONTÁŽNÍ SADOU
08ESY-MKT-FL21

Díky 2 přidaným předním LED reflektorům získáte lepší 
viditelnost a i vy budete více vidět během provozu kolem. 
Jakmile zapnete světla, která se ovládají pomocí spínače 
po levé ruce, rozsvítí se na obrazovce TFT kontrolka. 
Nutná instalace na čelní trubkový rám (lze zakoupit 
samostatně).

ČELNÍ TRUBKOVÝ RÁM
08P70-MKH-D00

Souprava stříbrných trubkových rámů chrání karoserii a 
umožňuje instalaci předních mlhových světel (prodávány 
samostatně).

SOUPRAVA DEFLEKTORŮ NA NOHY
08R71-MKT-D00

Sada deflektorů s logem X-ADV snižuje proudění vzdu-
chu v oblasti pasu a stehen jezdce a tím poskytuje větší 
pohodlí.

SADA STUPAČEK
08R72-MKT-D00

Dolaďte si X-ADV podle poslední Adventure módy a 
dostaňte svůj motocykl během jízdy off-road pod ještě 
větší kontrolu díky sadě hliníkových stupaček.

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08T71-MKT-D00

Tyto tenké vyhřívané rukojeti nabízejí 5 teplotních stupňů, 
které lze zobrazit na TFT displeji. Jakmile vypnete zapa-
lování, uloží se poslední nastavení. Integrovaný okruh 
chrání baterii před vybitím.

ROZŠÍŘENÉ CHRÁNIČE RUKOU
08P72-MKS-E00ZC

Rozšíření klasických chráničů rukou vás lépe ochrání a 
přidá na komfortu díky menšímu proudění vzduchu kolem 
rukou.
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KRYT NA PARKOVACÍ 
PÁKU
08F72-MKT-D00
Tento kryt, který dokonale ladí 
k hliníkové páce,dodá vaše-
mu kokpitu šmrnc.

DESIGN

HLINÍKOVÝ DRŽÁK ŘÍDÍTEK
08F71-MKT-D00
Hliníkový držák na řídítka s logem X-ADV dodá vašemu 
motocyklu luxusní vzhled.

PARKOVACÍ PÁKA
08F70-MKT-D00
Díky hliníkové parkovací páce v eloxovaném černém pro-
vedení bude váš X-ADV opravdu vidět.

SADA BOČNÍCH KRYTŮ
08F75-MKT-D00

Kryty z nerezové oceli ochrání karoserii před poškozením 
a posílí prémiový vzhled X-ADV na maximum.

PODLAHOVÉ PANELY
08F70-MKH-D00

Díky podlahovým panelům, které jsou vyrobeny z nerezu, 
jsou vybaveny protiskluzovými chrániči a logem X-ADV, 
bude váš motocykl vypadat opravdu luxusně.

Na akčním snímku vidíte 21YM
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Na akčním snímku vidíte 21YM26



SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRAVEL STYLE

OBSAH 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY

50-litrový horní kufr s inteligentním otvíráním víka 
Smart Opener •
Hliníkový panel na horní kufr •
Opěrka pro horní kufr •
Souprava bočních kufrů na systém jednoho klíče •
Hliníkové panely na boční kufry •
Zadní nosič •
Držák bočních kufrů •
Středová brašna •
Vnitřní brašny do bočních kufrů a horního kufru •
Vyhřívané rukojeti •
Držák řídítek •
Parkovací páka •
Kryt na parkovací páku •
Postranní kryty •
Podlahové panely •
Rozšířené chrániče rukou černé *NHB01*

Rozšířené chrániče rukou červené *R280R*

Čelní trubkový rám

Přední mlhová LED světla s připojením

Souprava deflektorů na nohy

Sada stupaček
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HORNÍ KUFR SMART
08ESY-K2L-STB

50-litrová souprava horního kufru 
se systémem klíčů Honda SMART je 
dodávána s veškerým potřebným pří-
slušenstvím pro její nastavení a dokon-
čení instalace na motocykl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ADV 350

MUSÍTE MÍT

NOVÝ  
MODEL
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL XL
08P34-BC3-801

Chrání lak motocyklu před UV paprsky. Vodě odolná prodyšná 
tkanina, díky které motocykl uschne i zakrytý.

Lanko na utažení, aby se zabránilo třepetání plachty. Dva otvory 
v přední spodní části plachty pro snadné protažení U-zámku.

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH 
RUKOJETÍ
08ESY-K2L-HG22

Toto balení obsahuje všechny potřebné položky 
pro instalaci vyhřívání rukojeti na motocykl.

Balení obsahuje vyhřívače rukojeti, nástavec 
vyhřívače rukojeti a lepidlo rukojeti.

U-ZÁMEK 120-340
08M53-KAZ-800

Vysoce bezpečný U-zámek vyrobený z kalené speciální 
oceli. Zajištění proti vyvrtání a proti sejmutí.
Rozměry tohoto zámku jsou 120-340. Lze jej snadno 
přepravovat ve schránce pod sedadlem.
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35 L HORNÍ KUFR SMART
08HME-K53-DH0ZD, G, J nebo K

35-litrový plastový horní kufr natřen barvou 
odpovídající karoserii SH. Tento horní kufr 
pojme 1 helmu a je vybaven opěrkou, která 
zvyšuje pohodlí spolujezdce.
Díky elektrickému otevírání může řidič víko 
otevřít, aniž by vytáhl klíč z kapsy.
Zadní nosič v ceně.
Maximální nosnost: 10 kg
K dispozici ve 4 barvách:
• Bílá Pearl Cool White (ZD)
• Stříbrná Mat Ruthenium Silver Metallic (ZG)
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZJ)
• Černá (ZK)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SH350i

MUSÍTE MÍT

AKTUALIZOVÁNO
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SADA TRANSPARENTNÍCH CHRÁNIČŮ 
RUKOU
08P70-K0R-D20

Pár transparentních chráničů rukou dokonale integrova-
ných pro maximalizaci ochrany jezdce.
Snadná instalace díky otvorům v karoserii připraveným 
k použití.

35 L HORNÍ KUFR
08L70-KTW-B11ZE, N, V nebo W

35-litrový horní kufr je vhodný na jednu helmu. Komfortní 
podložka, zámek a klíč jsou v ceně.
Maximální nosnost: 10 kg
K dispozici ve 4 barvách:
• Bílá Pearl Cool White (ZE)
• Stříbrná Mat Ruthenium Silver Metallic (ZN)
• Červená Mat Carnelian Red Metallic (ZV)
• Černá (ZW)

VNITŘNÍ TAŠKA DO 35 L HORNÍHO 
KUFRU
08L09-MGS-D30

Černá nylonová taška se stříbrným logem Honda na před-
ní kapse. Roztažitelnost od 15 do 25  l. Do přední kapsy 
se vejde složka o velikosti A4. Dodává se s nastavitelným 
ramenním popruhem a uchem.

ČELNÍ SKLO
08R70-K1W-D20ZB

Zlepšete své pohodlí s tímto 46 cm vysokým čelním sklem 
dokonale přizpůsobeným designu SH350i.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08ESY-K53-GRIP

Extrémně tenké vyhřívané rukojeti s integrovaným ovlá-
dáním maximalizují pohodlí jezdce. Nabízí 3 různé úrovně 
vyhřívání s integrovaným okruhem na ochranu baterie 
před vybitím.
Sada obsahující ohřívače rukojeti, přídavné zařízení a 
vysokoteplotní lepidlo.

U-ZÁMEK TYPU L
08M53-MEE-800

U-zámek s dutým klíčem odolný vůči cizím zásahům.
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OBSAH CITY

35-litrový horní kufr Smart •
Komfortní opěradlo •
Elektronický otvírák vík •
Zadní nosič •
Čelní sklo •
Sada chráničů rukou •
Souprava vyhřívaných rukojetí •
K DISPOZICI JSOU NÁSLEDUJÍCÍ BARVY

Bílá Pearl Cool White 08HME-K53-CITYZD

Stříbrná Mat Ruthenium Silver Metallic 08HME-K53-CITYZG

Červená Mat Carnelian Red Metallic 08HME-K53-CITYZJ

Černá 08HME-K53-CITYZK

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
SH125i / SH150i

MUSÍTE MÍT

35 L HORNÍ KUFR SMART
08L72-K53-DH0ZA, C nebo N
08L72-K0R-DB0ZC nebo D

35-litrový horní kufr s opěrkou, do kterého 
se vejde 1 celoobličejová helma. Musí být 
vybaven elektronickým otvírákem (prodává 
se samostatně). 
Je k dispozici ve 4 barvách, které odpovídají 
barvě karoserie SH125 nebo SH150:
08L72-K53-DH0
• Červená Pearl Splendor Red (ZA)
• Černá Pearl Nightstar Black (ZC)
• Nadčasová šedá metalíza (ZN)
08L72-K0R-DB0
• Matná Rock Gray (ZC)
• Bílá Mat Pearl Cool White (ZD)

AKTUALIZOVÁNO
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35 L HORNÍ KUFR
08L70-K77-D01ZA, C, F, G nebo H

35-litrový plastový horní kufr s opěrkou, do kte-
rého se vejde 1 celoobličejová helma. 

Je k dispozici ve 5 barvách, které odpovídají 
barvě karoserie SH125 nebo SH150: 

• Červená Pearl Splendor Red (ZA) 
• Černá Pearl Nightstar Black (ZC)
• Nadčasová šedá metalíza (ZF)

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

Na akčním snímku vidíte 20YM40



DEKA PRO JEZDCE
08T56-KTF-800 nebo 800A

Černá vodoodpudivá tkanina se zipy. S podšívkou pro 
větší zateplení. Zahrnuje kryt hrudníku pro větší ochranu 
a kryt sedadla pro udržení sedadla v suchu při parkování.
K dispozici jsou 2 rozměry:
• Standardní (800) nebo XL (800A)

SADA TRANSPARENTNÍCH CHRÁNIČŮ 
RUKOU
08P70-K0R-D20

Dva průhledné, dokonale integrované chrániče rukou 
zvyšují ochranu řidiče na maximum. Díky připraveným 
otvorům na karoserii se snadno instalují.

VNITŘNÍ TAŠKA DO 35 L HORNÍHO 
KUFRU
08L09-MGS-D30

Černá nylonová taška se stříbrným logem Honda na před-
ní kapse. Roztažitelnost od 15 do 25  l. Do přední kapsy 
se vejde složka o velikosti A4. Dodává se s nastavitelným 
ramenním popruhem a uchem.

ČELNÍ SKLO
08R70-K0R-D20ZA

Speciálně navržené čelní sklo vyrobené z 2,5 mm silného 
odolného polykarbonátu.
Toto elegantní, odolné a pružné čelní sklo zaručuje jasné 
zorné pole a skvělou ochranu horní části těla řidiče, aniž 
by snižovalo ovladatelnost skútru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U-ZÁMEK 105-245
08M53-MBB-800

U-zámek s dutým klíčem odolný vůči cizím zásahům.

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
08P34-BC3-8010

Chrání lak motocyklu před UV paprsky. Vodě odolná 
prodyšná tkanina umožňující schnutí motocyklu, i když 
je zakrytý. Lanko na utažení, aby se zabránilo třepetá-
ní plachty. Dva otvory v přední spodní části plachty pro 
snadné protažení U-zámku.
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35 L HORNÍ KUFR SMART
08ESY-K1Z-TB21

35-litrový horní kufr, do kterého 
se vejde 1 celoobličejová helma. 
Disponuje elektrickým otevíráním, tak-
že řidič může víko otevřít, aniž by vytáhl 
klíč z kapsy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PCX125

MUSÍTE MÍT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08ESY-K1Z-GRIP

Extrémně tenké vyhřívané rukojeti s integrovaným ovlá-
dáním maximalizují pohodlí jezdce. Nabízí 3 různé úrovně 
vyhřívání s integrovaným okruhem na ochranu baterie 
před vybitím. 
Sada obsahující ohřívače rukojeti, přídavné zařízení a 
vysokoteplotní lepidlo Honda.

35 L HORNÍ KUFR
08ESY-K1Z-35TB

35-litrový plastový horní kufr s opěrkou, do kterého se 
vejde 1 celoobličejová helma.
Základna horního kufru a klíčový systém jsou součásti 
výbavy.

ČELNÍ SKLO
08R70-K1Y-D10

Čelní sklo zvyšuje pohodlí jezdce a dodává designu 
modelu PCX125 konečný nádech.

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
CITY

OBSAH 08HME-K1Z-TO21

35-litrový horní kufr Smart •
Elektronický otvírák vík •
Základna horního kufru •
Čelní sklo •
Vyhřívané rukojeti s příslušenstvím •
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
SH MODE

ZAVAZADLA

35 L HORNÍ KUFR
08ESY-K1N-35TB

35-litrový horní kufr, do kterého 
se vejde 1 celoobličejová helma. 
Součástí výbavy je základna hor-
ního kufru a klíčový systém.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
VISION

ZAVAZADLA

35 L HORNÍ KUFR
08ESY-K2C-35TB

35-litrový horní kufr, do kterého 
se vejde 1 celoobličejová helma. 
Součástí výbavy je základna hor-
ního kufru a klíčový systém.
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ZAVAZADLA

ZADNÍ NOSIČ
08L70-K0G-910

Chromovaný vysoce kvalitní 
zadní nosič poskytuje bezpečný 
úložný prostor pro zavazadlo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SUPER CUB

NOVÝ  
MODEL
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Údaje uvedené v této brožuře se netýkají žádného specifického výrobku, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických 
specifikací včetně barev, bez předchozího upozornění, v době a způsobem, který budou pokládat za vhodný. Může to představovat menší nebo i větší změny. Bylo 
však vynaloženo veškeré potřebné úsilí pro zajištění přesnosti specifických údajů uvedených v této brožuře. Podrobnější informace o specifikacích kteréhokoliv z 
uváděných výrobku vám poskytne váš prodejce. Tuto publikaci nelze za žádných okolností považovat za nabídku jakékoliv osobě ze strany společnosti. Veškerý 
prodej se realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců na základě standardních obchodních podmínek a poskytovaných záruk. Kopie těchto 
obchodních podmínek a záruk jsou vám k dispozici na vyžádání u příslušných distributorů nebo prodejců. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby tyto technické 
specifikace byly přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy odrážet všechny změny technických 
specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určité funkce. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat s prodejcem podrobnosti ohledně 
specifikací, především když je výběr závislý na některé z nabízených funkčních vlastnosti. Ohledně informací a specifikací se prosím obraťte na místního prodejce. 
Vezměte, prosím, na vědomí, že údaje o spotřebě paliva představují výsledky získané společností Honda za standardních zkušebních podmínek předepsaných 
WMTC. Zkoušky se provádí na zvlněné silnici za použití standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli doplňkového příslušenství. Skutečná spotřeba 
paliva se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, údržbě vozidla, počasí, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, nainstalovaném příslušenství, hmotnosti nákladu, 
hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech. Souhlasíte s tím, že pokud budete pokračovat a realizovat nákup nebo uskutečníte jakoukoli transakci, ať už 

za úplatu nebo ne, učinili jste tak zcela na základě svých vlastních vědomostí a úsudku, a ne na jiném základě.

JEZDĚTE STYLOVĚ Důkladně si prostudujte uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho možnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. Sledujte 
chování ostatních účastníků provozu. Brzděte v dostatečném předstihu. Vždy noste helmu a kvalitní výstroj, jezděte, když jste fit, a NIKDY ne po pití alkoholu. 
Správná jezdecká zručnost a ohleduplnost jsou charakteristické pro zkušeného a stylového jezdce. Společnost Honda podporuje požadavku zákona, který 
stanovuje, že průzory všech motorkářských helem musí splňovat normu BS 4110. Průzory, které propouštějí méně než 50 % viditelného světla, je zakázáno na 

silnici používat.

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

www.honda.cz

Společnost Honda Motor Europe 
získává papír odpovědným 
způsobem od výrobců v EU.

Neházejte tuto brožuru do koše.
Předejte ji svému příteli 
nebo ji recyklujte.


