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

příslušenstvím Honda? Mysleli jsme na všechno: větší kapacita, lepší 

komfort, zvýšená ochrana, větší výkon nebo jednoduše ještě lépe 

vypadající motorka. Naše příslušenství vyrobené se stejným důrazem 

na detail jako vaše Honda a navíc s dvouletou zárukou (*) se bude k 

vašemu motocyklu perfektně hodit a zvýší jeho hodnotu. Zeptejte se 

vašeho místního prodejce Honda. Bude vědět, jak motocykl Honda 

SUPERSPORT upravit tak, aby skutečně splňoval vaše představy.

02 Na snímku vidíte RV20



UPRAVTE SI MOTOCYKL HONDA 
PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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Na snímku vidíte RV2004



DOPLŇKY
CBR1000RR-R

TO JSTE VĚDĚLI?

Model Blade zmenil zpu0sob výroby sportovních 
motocyklu0

H

S cílem vytvořit vysoce výkonný motocykl, který by předčil vlastní model RVF750 ve 
vytrvalostních silničních závodech, vyvinula společnost Honda v roce 1992 výzkumný 
projekt, ze kterého vznikl přímo model CBR900RR. Se 128 koňskými silami nebyl ve 
své době nejvýkonnější. Avšak díky suché hmotnosti 185 kg v době, kdy ostatní kon-

kurenti vážily přes 200 kg, bylo řízení motocyklu Fireblade, kterému začali fanouš-
ci brzy říkat Blade (česky břitva, 

pozn. překladatele), tak snadné, 
že se zdálo, jakoby doslova četl 

myšlenky řidiče. O více než 25 
let později na odkaz modelu 
Blade navazují nejvýkonněj-

ší a hbité motorky Honda.

Model CBR900RR 
Fireblade, kterým 

všechno začalo.
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KARBONOVÝ KRYT POD MOTOR
08F73-MKR-D10

Karbonový kryt pod motor je vyroben ze 
stejně lehkého a vysoce pevného předim-
pregnovaného 3K karbonu jako u modelu 

RC213V-S. Intenzivní matná povrchová 
úprava nejenže zdůrazňuje sportovní 
vzhled motocyklu Fireblade RR-R, ale 

navíc snižuje jeho hmotnost.
Stejný tvar jako standardní díl, ale 

odlitý z jednoho dílu a o 25  % 
lehčí.

VÍČKO OLEJOVÉ NÁDRŽE HRC
08F81-MKR-D10

Červené víčko nádrže vyrobené z vysoce kvalitního a přesně řezaného hliníku má na obou stra-
nách laserem gravírované logo HRC. Dutý vnitřek zvyšuje sílu a zároveň snižuje hmotnost. Pro 

jízdu na okruhu má víčko navíc stejný otvor na zámek jako motocykly HRC.

VÝKON

Na snímku vidíte RV2006



KARBONOVÝ PŘEDNÍ BLATNÍK
08F71-MKR-D10

Karbonový přední blatník vyrobený ze stejně lehkého a 
vysoce pevného předimpregnovaného 3K karbonu jako 
u modelu RC213V-S snižuje neodpruženou hmotnost. 
Intenzivní matná povrchová úprava zdůrazňuje závodní 
vzhled modelu Fireblade RR-R.
Stejný tvar jako standardní díl, ale o 38 % lehčí.

KARBONOVÝ ZADNÍ BLATNÍK
08F70-MKR-D10

Tento karbonový zadní blatník vyrobený ze stejně lehké-
ho a vysoce pevného předimpregnovaného 3K karbonu 
jako u modelu RC213V-S snižuje neodpruženou hmot-
nost. Intenzivní matná povrchová úprava zdůrazňuje 
závodní vzhled modelu Fireblade RR-R.
Stejný tvar jako standardní díl, ale o 10 % lehčí.

RYCHLOŘAZENÍ
08U73-MKR-D10

Rychlořazení spojuje pedál řazení a centrální elektronic-
kou řídící jednotku, která ovládá množství vstřikování, 
úrovně plynu a časování zapalování. Řídící jednotka na 
druhou stranu přebírá zátěž převodového stupně a umož-
ňuje přeřazování na vyšší či nižší rychlost bez použití 
spojky. Funkce auto-blip (automatický meziplyn) zaruču-
je plynulé a okamžité podřazení, vaše jízda bude tedy 
mnohem klidnější, ať jezdíte sportovně nebo na dlouhé 
vzdálenosti. Pouze u verze Fireblade RR-R.

SADA TRIKOLOR NA KOLA *NH1*
08F79-MKR-D10ZA

Tato sada proužků na kola s logem Honda Racing zdů-
razňuje sportovní vzhled podvozku. U modelu Grand Prix 
Red Fireblade RR-R.

& DESIGN

KARBONOVÉ VÍKO AIRBOXU
08F74-MKR-D10

Karbonové víko airboxu je vyrobeno ze stejně lehkého a 
vysoce pevného předimpregnovaného 3K karbonu jako 
u modelu RC213V-S. Intenzivní matná povrchová úprava 
nejenže zdůrazňuje sportovní vzhled motocyklu Fireblade 
RR-R, ale navíc snižuje jeho hmotnost. Stejný tvar jako 
standardní díl, ale o 25 % lehčí.

KRYT ZADNÍHO SEDADLA
08F75-MKR-D10ZA nebo D10ZB / 08F70-MKR-D90ZA
Dodejte vašemu motocyklu vzhled závodního stroje díky 
tomuto stylovému krytu na jedno sedadlo, který navíc sni-
žuje hmotnost o 120 gramů. Sedadlo spolujezdce vyměníte 
jedním pohybem. Kryt nelze používat s taškou na sedadlo 
spolujezdce.
Pod krytem je prostor na instalaci GPS záznamníku (fungo-
vání GPS není zaručeno). K dispozici jsou 3 barvy:
• D10ZA: červená *R380* / D10ZB: černá *NHB01*
• D90ZA: modrá *PB395M*
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KRYT ŘETĚZU
08P77-MKR-D10

Tento vysoce odolný kryt, který brání, aby se v řetězu 
zachytily cizí předměty. Kryt byl navržen tak, aby odpo-
vídal nařízením závodního okruhu, a navíc podtrhává 
závodní design modelu Fireblade RR-R.

SADA RÁMOVÝCH SLIDERŮ
08P71-MKR-D10

Na základě zkušeností s motocyklem RC213V jsou rámo-
vé slidery vyrobeny tak, že je můžete připevnit na šrouby 
závěsu motoru.
Sada černého levého a pravého rámového slideru neza-
ručuje ochranu při pádu motocyklu.

TANK PAD CBR
08P82-MKR-D10

Tato podložka chrání lak před poškrábáním a tvarem 
odpovídá křivkám nádrže motocyklu Fireblade RR-R. 
Flexibilní a sportovní tank pad z materiálu s karbonovým 
vzorem je opatřen logem CBR. K dispozici v černé barvě.

VYSOKÉ PLEXI
08R70-MKR-D10ZA / 08R71-MKR-D10ZA

Toto vysoké čelní sklo bylo vyvinuto na základě testování 
ve větrném tunelu a při skutečných jízdách. Kombinuje 
zvýšenou ochranu proti větru s lepším ovládáním moto-
cyklu. Ve srovnání se standardní verzí je čelní sklo v horní 
části o 8 mm vyšší a o 40 mm více vepředu. Jako origi-
nální design Honda má navíc všechny certifikáty WVTA. K 
dispozici ve 2 verzích:
• 08R70: kouřové
• 08R71: čiré

SPECIÁLNÍ SEDADLO PRO ŘIDIČE 
(ALCANTARA)
08R72-MKR-D10

Speciální sedadlo pro řidiče vyrobené z luxusní usně 
Alcantara, která je neuvěřitelně měkká a skvěle prodyš-
ná, zlepšuje pohodlí řidiče. Krásný matný povrch sedadla 
s vodoodpudivou povrchovou úpravou a označením CBR 
zvyšuje luxusní vzhled motocyklu Fireblade RR-R.
K dispozici pouze v černém nebo šedém provedení s čer-
veným prošíváním.

USB ZÁSUVKA
08ESY-MKR-USB

Zásuvka s praktickým konektorem typu C, díky kterému 
lze zástrčku zasunout v jakémkoliv směru, automatic-
ky určí optimální nabíjecí napětí pro připojené zařízení. 
Dodává se s víčkem, které brání vniknutí nečistot nebo 
vody, když ji nepoužíváte.
• Instalace pod sedadlo spolujezdce
• Včetně příslušenství

OCHRANA KOMFORT
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TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO
08L72-MKR-D10

Kapacita této tašky na zadní sedadlo je 15 až 22 litrů. Má praktickou 
kapsu na zip na každé straně a ucho na nošení. Nepromokavá vnitřní 
vložka a pláštěnka ochrání vaše osobní věci před nepříznivým počasím. 
Základna se zapínáním, kterou připevníte místo sedadla spolujezdce, drží 
tašku pevně na místě a přitom zajišťuje její snadné odepnutí bez zbytečných 
popruhů nebo nářadí.
Nosnost: 4 kg

TAŠKA NA NÁDRŽ
08L71-MKR-D10

Tašku na nádrž rychle připnete nebo odepnete a díky zapínání v přední části zůstane pevně na svém místě. Originální 
design Honda přesně odpovídá tvaru nádrže. Taška má kapacitu 7 litrů, a přitom nezhoršuje ovládání motocyklu Fireblade 
RR-R. V horní části je průhledná kapsa s otvorem na případné protažení kabelu. Díky kapsám na zip po obou stranách, uchu 
na nošení a pláštěnce je ideálním zavazadlem na váš motocykl Fireblade RR-R.
Nosnost: 2 kg

ZAVAZADLA

Na snímku vidíte RV20
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ÚDRŽBA

VNITŘNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
08M72-MKR-D10

Černá plachta z hladkého a pružného materiálu střižená na míru dokonale pasuje na model 
Fireblade RR-R a chrání ho před nečistotami. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách (není 

nepromokavá).
Jak plachta, tak taška na její uložení je označena logem CBR. (Výrobek se může od uvede-
ných fotografií lišit).

Na snímku vidíte RV2010



SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

KARBON RACING RED SP RACING 
RED

SP RACING 
BLACK

SP RACING 
ANNIVERSARY TOURING

08HME-MKR- 
KARBON 08HME-MKR-RR 08HME-MKR-SPRR 08HME-MKR-SPRB 08HME-MKR-SPR30 08HME-MKR-SPTOUR 

Karbonový přední blatník • • • • •
Karbonové víko airboxu • • • • • 
Karbonový kryt pod motor • • • • • 
Karbonový zadní blatník • • • • • 
Kryt zadního sedadla –  
červený *R380* • •
Kryt zadního sedadla –  
černý *NHB01* • 
Kryt zadního sedadla –  
modrý *PB395M* • 
Víčko olejové nádrže HRC • • • • 
Rychlořazení •
Sada rámových sliderů • • • • 
Kryt řetězu • • • • 
Speciální sedadlo pro řidiče  
(Alcantara) •
USB zásuvka s příslušenstvím •
Taška na nádrž •
Taška na zadní sedadlo •
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Na snímku vidíte RV1912



DOPLŇKY
CBR650R

TO JSTE VĚDĚLI? Co znamená HSTC?
H

Od roku 1992, kdy přišel na svět model ST1100, kterému se také říká panevropský, vybavu-
je společnost Honda stále více svých motocyklů systémem nastavitelné kontroly trakce 
Honda Selectable Torque Control (HSTC). Tento systém neustále monitoruje rychlost 

předních a zadních kol pomocí rychlostních senzorů zabudovaných do systému ABS. 
Když se začnou zadní kola točit podstatně rychleji než přední, sníží systém přívod 
paliva do motoru a omezí prokluzování zadních kol. V roce 2019 použila společ-

nost Honda tuto technologii poprvé 
u motocyklu SuperSport se střed-

ním zdvihovým objemem, a to u 
nového modelu CBR650R. V 

případě potřeby ho může řidič 
deaktivovat.

CBR650R v akci.
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SADA ČERVENÝCH PROUŽKŮ 
NA KOLA

08F84-MFJ-820A

Sada tří oblých proužků, které se snadno 
aplikují a dokonale sedí na 17palcových 
kolech. V případě zájmu lze aplikovat 

logo Honda (v ceně).

TANK PAD (LOGO CBR)
08P82-MKR-D10

Šedá podložka na palivovou nádrž ve tvaru šipky s logem CBR. Pomáhá chránit lak palivové 
nádrže proti poškrábání a odření.

Na snímku vidíte RV19

OCHRANA
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SOUPRAVA RYCHLOŘAZENÍ
08U72-MKN-D50

Rychlořazení umožňuje jezdci prostřednictvím měření intenzity vstupu řazení měnit pře-
vodový stupeň bez nutnosti ovládání páky spojky nebo ubrání plynu. Systém pomáhá při 
řazení nahoru a maximalizuje požitek z jízdy.

KRYT ZADNÍHO SEDADLA
08F72-MKN-D50ZA nebo D50ZB

Dodejte vašemu CBR650R závodní nádech díky krytu zadního sedadla s pohodlný polst-
rováním. Pro ještě exkluzivnější vzhled je k dostání hliníková vložka (08F76-MKN-D50 / 
prodává se samostatně). K dispozici ve 2 barvách:
• červená Grand Prix Red *R-380* (D50ZA)
• černá Mat Gunpowder Black Metallic *NH-436M* (D50ZB)

VÝKON & DESIGN

HLINÍKOVÉ PANELY PŘEDNÍHO BLAT-
NÍKU
08F73-MKN-D50

Pár vysoce kvalitních hliníkových panelů navržených tak, 
aby pasovaly na přední blatník a dodaly vašemu motocy-
klu dokonalý vzhled Neo Sport Cafe.

HLINÍKOVÉ PANELY BOČNÍHO KRYTU
08F75-MKN-D50

Pár vysoce kvalitních hliníkových panelů bočních krytů 
podtrhává kultovní vzhled modelu.

HLINÍKOVÁ KRYTKA KAPOTÁŽE ZAD-
NÍHO SEDADLA
08F76-MKN-D50

Zadní sedadlo můžete dovybavit vysoce kvalitní hliníko-
vou krytkou kapotáže a podtrhnete tak kultovní design 
motocyklu.
(Kryt zadního sedadla se prodává samostatně.)
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TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO
08ESY-MKJ-STB18

Jednoduchá a funkční taška na zadní sedadlo speciálně přizpůsobená zúženému tvaru zad-
ního sedadla. Snadné a stabilní upevnění pomocí soupravy příslušenství, která je součástí 
balíčku. Skladovací kapacita 15 litrů, rozšiřitelná na 22 litrů. Včetně plachty proti dešti. 
Rozměry v mm (Š x D x V): 355 x 365 x 243

TAŠKA NA NÁDRŽ
08ESY-MKJ-TKB18

Funkční 3litrová taška na nádrž. Stabilní úchyt nenarušuje řízení CBR650. Průhledná 
kapsa v horní části na uložení chytrého telefonu. Včetně plachty proti dešti a úchytu.
Rozměry v mm (Š x D x V): 178 x 285 x 130

SOUPRAVA VYHŘÍVANÝCH RUKOJETÍ
08ESY-MKN-HG19B

Mimořádně úzké vyhřívané rukojeti s 360 °C vyhříváním a inteligentním rozvodem tepla se 
zaměřením na části rukou, které jsou nejcitlivější na chlad. Vyznačují se zabudovaným ovlá-
dáním pro maximální pohodlí řidiče a zakomponováním do designu motocyklu. Tři stupně 
ohřevu. Integrovaný okruh chránící baterii před vybitím. Součástí sady je úchyt a speciální 
žáruvzdorné lepidlo.

VYSOKÉ PLEXI
08R70 nebo 08R71-MKN-D10

Tato náhradní čelní skla nabízejí nadstandardní ochranu před větrem bez snížení viditelnos-
ti. K dispozici jsou 2 modely:
• čiré (08R70)
• kouřové (08R71)

ZAVAZADLA KOMFORT
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ZADNÍ STOJAN PRO ÚDRŽBU
08M50-MW0-801

Výklopný trubkovitý ocelový stojan pro snadné čištění a 
údržbu zadního kola. Zvedne motocykl koncem kyvné 
vidlice.

U-ZÁMEK
08M53-MFL-800

U-zámek s dutým klíčem odolný vůči cizím zásahům.

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
08P34-BC2-801

Voděodolná a prodyšná plachta, díky které motocykl 
uschne i zakrytý. Chrání lak před UV paprsky. Dodává se s 
provazem na utažení plachty, aby nepoletovala, a dvěma 
bezpečnostními otvory.

BEZPEČNOST & ÚDRŽBA

Na snímku vidíte RV19
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Na snímku vidíte RV1918



SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

BALÍČKY SPORT COMFORT TRAVEL

OBSAH 08HME-MKY-SP21ZR 08HME-MKY-SP21ZB 08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Rychlořazení • •
Vysoké plexi (*) • • •
Kryt sedadla • •
Tank pad CBR • •
Vyhřívané rukojeti •
Taška na nádrž s příslušenstvím •
Taška na zadní sedadlo s příslušenstvím •
BARVY

Červená Grand Prix Red •
Černá Mat Gunpowder Black Metallic •

(*) Kouřové plexi u balíčků Sport /  
Čiré plexi u balíčků Comfort
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DOPLŇKY
CBR500R

TO JSTE VĚDĚLI?

Musí být spolehlivost nudná?H
Není neobvyklé narazit na motorku CB500, která se může chlubit více než 300 000 naje-

tými kilometry (více než 186 000 mil), ale pro kurýry a studenty dojíždějícími do školy není 
tento favorit pouze tažným koněm. Od svého začátku v roce 1996 se motocykl CB500 

Cup rychle rozšířil z Francie do celé Evropy. Od roku 2014 si mladí talentovaní jezdci 
s omezeným rozpočtem snaží vybudovat jméno právě s CBR500R. Začínal s ním 
například Sebastien Charpentier nebo James Toseland.

CBR500R Cup.
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KRYT SEDADLA
08F76-MJW-J00ZC nebo J00ZR

Nahrazuje standardní sedadlo spolujezdce a dodává moto-
cyklu ještě agresivnější vzhled. 
K dispozici ve 2 barvách, které se dokonale hodí k vaše-

mu motocyklu CBR500R. 
• černá Mat Gunpowder Black Metallic *NH436M* 
(J00ZC)

• červená Grand Prix Red *R380* (J00ZR)

DESIGN
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SADA – VYSOKÉ PLEXI (KOUŘOVÉ)
08R70-MKP-D00ZA

Kouřové plexi vyšší než u standardní verze, které posky-
tuje větší ochranu před větrem.

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI
08ESY-MKP-GHR22

Mimořádně úzké vyhřívané rukojeti s 360 °C vyhříváním 
a 3 stupni nastavení vyhřívání. Zaměření na části rukou, 
které jsou nejcitlivější na chlad. Integrovaný ovladač 
pro maximální pohodlí řidiče a zabudované ovládání. 
Integrovaný okruh na ochranu baterie před vybitím. 
Součástí dodávky je lepidlo odolné vůči teplotám.

12V ZÁSUVKA
08U70-MJW-J00

Nabíjejte elektrická zařízení pomocí této praktické 12V 
zásuvky (výstup 2A).

SADA HORNÍHO KUFRU 35 L
08ESY-MKP-TB19

Sada obsahující 35l horní kufr a všechny součásti potřeb-
né k jeho namontování na motocykl (zadní nosič a základ-
na). Díky systému ovládání na jeden klíč se ovládá klíčem 
od zapalování. Včetně vnitřního vaku.

TAŠKA NA NÁDRŽ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
08ESY-MKP-TKB19

Praktická 3litrová taška na nádrž disponuje horní průhled-
nou kapsou, vhodnou k uložení chytrého telefonu. Tašku 
na nádrž snadno připevníte pomocí speciálního příslušen-
ství, které je součástí stejně jako potah proti dešti.

TAŠKA NA ZADNÍ SEDADLO S PŘÍSLU-
ŠENSTVÍM
08ESY-MKP-RRSEAT

Funkční taška na zadní sedadlo s dešťovými potahy 
poskytující kapacitu 15 l, kterou lze rozšířit na 22 l. 
Snadno se připevňuje a je dokonale stabilní díky specific-
kému příslušenství, které je zahrnuto.

KOMFORT ZAVAZADLA
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TANK PAD (LOGO CBR)
08P71-MKF-DK0
Šedá podložka na palivovou nádrž ve tvaru šipky s logem CBR. Pomáhá chránit lak palivo-
vé nádrže proti poškrábání a odření.

TANK PAD (HONDA WING LOGO)
08P61-KYJ-800

Třídílná adhesivní podložka na palivovou nádrž s efektem uhlíkových vláken a logem Honda 
Wing. Pomáhá chránit lak palivové nádrže proti poškrábání a odření.

OCHRANA
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U-ZÁMEK
08M53-MFL-800

U-zámek s dutým klíčem odolný vůči cizím zásahům.

VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTOCYKL
08P34-BC2-801

Voděodolná a prodyšná plachta, díky které motocykl 
uschne i zakrytý. Chrání lak před UV paprsky. Dodává se s 
provazem na utažení plachty, aby nepoletovala, a dvěma 
bezpečnostními otvory.

TANK PŘÍSLUŠENSTVÍ

COMFORT
08HME-MKP-CR22

Vyšší plexi (kouřové) •
Vyhřívané rukojeti •
12V zásuvka •

BEZPEČNOST & ÚDRŽBA
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Poháněn sny
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U nás v Hondě nevěříme na nejjednodušší způsob, jak 
se vyvlíknout. Nikdy se neusadit. Nikdy se nešetřit. 

Tomu věříme.

Jde o filozofii, která znamená, že nikdy nemáme pocit, že končíme. 
Proto nikdy nepřestaneme s pokusy překonávání limitů jednotlivých 

motocyklů. Proto nikdy nepřestaneme toužit po úspěchu a tlačíme 
na zavádění inovací a vývoj technologií dosahujících nových 

hranic. A jedeme stále dál. A dál.

Proto neustále přicházíme jako první s technickými novinkami 
– příkladem je řadový 4taktní motor, dvouspojková 

převodovka nebo airbag motocyklu. Proto se dostáváme 
dál za to, co již existuje, a nebojíme se zpochybnit status 

quo motocyklů na trhu. 

Nekonečný elán nás žene kupředu, přechází na 
každého motorkáře Honda a žene ho za dalším 

dobrodružstvím. Na cestu plnou radosti z opravdové 
svobody. Na cestu za dalším velkým snem. 

Jelikož nakonec jsou to naše sny, které nás 
pohání dál.

NADŠENEC. 
MOTOCYKLISTA. 

SNÍLEK.
Poháněn sny
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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 známému  
nebo ji recyklujte.


