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JŪSŲ HONDA JŪSŲ ATSPINDYS
Kas kitas jei ne originalūs Honda priedai pavers jūsų Hondą tikru jūsų atspindžiu? Galime pasiūlyti jums viską ko reikia: nuo padidintos bagažo

(*) 2 metų garantija taikoma tik originaliems priedams.

talpos, didesnio komforto, atsparių apsaugų, patobulintų techninių charakteristikų iki tiesiog dar geresnės motociklo išvaizdos. Kaip ir jūsų Honda,
ypatingą dėmesį detalėms skiriant sukurti priedai su 2 metų garantija* tobulai tiks jūsų motociklui ir padidins jo vertę. Kreipkitės į Honda prekybos
atstovą savo šalyje. Jis žinos, kaip paversti jūsų Honda motociklą tikru jūsų atspindžiu.

Su Honda partneriais Europai sukurtiems priedams taikomos specialios
sąlygos. Išsamesnės informacijos teiraukitės prekybos atstovo savo šalyje.
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Nuotraukoje: 2020 metų modelis.
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PRIEDAI
CBR1000RR-R

AR ŽINOJOTE?

The Blade that changed how sport bikes were built
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Siekdama sukurti galingesnį
motociklą, kuris galėtų nugalėti jos
pačios RVF750 modelį „Endurance
Road Race“ varžybose, 1992 m.
„Honda“ įgyvendino mokslinių
tyrimų ir plėtros projektą, kurio
metu buvo sukurtas CBR900RR
motociklas. 128 AG įrenginys
nebuvo pats galingiausias savo
laikmečio motociklas. Tačiau
„Fireblade“, kurį fanai labai greitai
perkrikštijo į „Blade“, buvo
lengvesnis (185 kg be degalų) nei
200 kg svėrę to meto konkurentai.
Dėl to jį valdyti buvo taip lengva,
jog atrodė, kad jis skaito vairuotojo
mintis. Praėjus daugiau nei 25
metams, galingiausi ir vikriausi
„Honda“ motociklai vis dar seka
„Blade“ pėdomis.

H

CBR900RR. Fireblade modelis, nuo
kurio viskas prasidėjo.
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€40.00

€554.00

HRC ALYVOS PILDYMO ANGOS DANGTELIS
08F81-MKR-D10

Pagamintas iš aukštos kokybės, tiksliai išpjauto aliuminio, raudonas anoduotas
pildymo angos dangtelis, kurio abi puses puošia lazeriu išgraviruotas HRC
logotipas. Viduje padaryta įdubta, kurios dėka detalė tampa stipresnė ir
lengvesnė. Žiediniam važiavimui dangtelyje įrengta anga vieliniam užraktui,
naudojama HRC įrenginiuose.

VALDYMAS

€1,290.00

ANGLIES PLUOŠTO APATINĖ
APSAUGA
08F73-MKR-D10
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Anglies pluošto apatinė apsauga
pagaminta iš to paties lengvo, itin
tvirto 3K prepreg anglies pluošto, kuris
naudojamas RC213V-S įrenginiuose.
Šis anglies pluošto priekinis sparnas
sumažina neamortizuojamą svorį.
Intensyvaus atspalvio matinė danga
praturtina Fireblade RR-R lenktyninio
motociklo išvaizdą. Standartinės
formos, bet sulieta į vieną formą ir 25%
lengvesnė.

ANGLIES PLUOŠTO PRIEKINIS SPARNAS

€436.00

€197.00

08F71-MKR-D10

08F70-MKR-D10

ANGLIES PLUOŠTO GALINIS SPARNAS

GALINĖS SĖDYNĖS GAUBTAS

Pagamintas iš to paties lengvo, itin tvirto 3K
prepreg anglies pluošto, kuris naudojamas
RC213V-S įrenginiuose. Šis anglies pluošto
priekinis sparnas sumažina neamortizuojamą
svorį. Standartinės formos, bet 38% lengvesnis.

Pagamintas iš to paties lengvo, itin tvirto 3K
prepreg anglies pluošto, kuris naudojamas
RC213V-S įrenginiuose. Šis anglies pluošto
galinis sparnas sumažina neamortizuojamą
svorį. Standartinės formos, bet 10%
lengvesnis.

Šio stilingo sėdynės gaubto dėka jūsų
motociklas atrodys kaip tikrų tikriausias
lenktyninis įrenginys. Be to, jis – 120 gramų
sumažins motociklo svorį. Po gaubtu palikta
vietos, kur įrengiamas GPS registratorius.
Galimos 2 spalvos: (D10ZA: raudona *R380* /
D10ZB: juoda *NHB01*).

08F75-MKR-D10ZA arba D10ZB

DIZAINAS

€362.00

€690.00

€43.00

GREITO PERJUNGIMO SISTEMA

ANGLIES PLUOŠTO ORO FILTRO
GAUBTAS

RATLANKIŲ JUOSTŲ KOMPLEKTAS
(TRISPALVIS)

Šis anglies pluošto oro filtro gaubtas
pagamintas iš to paties lengvo, itin tvirto 3K
prepreg anglies pluošto, kuris naudojamas
RC213V-S įrenginiuose. Jo dėka sumažėja
Fireblade RR-R svoris, o intensyvaus atspalvio
matinė danga praturtina lenktyninio motociklo
išvaizdą. Standartinės formos, bet 20%
lengvesnis.

Ratlankių juostos su Honda Racing logotipu
sustiprins važiuoklės lenktyninę išvaizdą.
Skirtos Grand Prix Red Fireblade RR-R.

08U73-MKR-D10

Greito perjungimo sistema pavarų perjungimo
pedalo operacijas perduoda į variklio valdymo
bloką (ECU), kuris kontroliuoja įpurškiamą kuro
kiekį, droselio lygius ir uždegimo laiką. Savo
ruožtu, variklio valdymo blokas nuima apkrovą
nuo perdavimo mechanizmo ir įjungia žemesnę
pavarą, neliečiant sankabos. Greito perjungimo
sistemos autoblip funkcija garantuoja sklandų ir
momentinį pavarų perjungimą, todėl tiek
sportuojant, tiek važiuojant didelius atstumus,
užtikrinamas kelionė be jokio streso.
Tik Fireblade RR-R versijos modeliuose.

08F74-MKR-D10

08F79-MKR-D10ZA
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€75.00

€21.00

€60.00

€198.00

RĖMO APSAUGOS KOMPLEKTAI

ŽVAIGŽDUČIŲ APSAUGA

KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS
08P82-MKR-D10

08L72-MKR-D10

Šios rėmo apsaugos, kuriose jaučiami RC213V
įrenginio atgarsiai, tvirtinamos prie variklio
pakabos varžtų.
Juodos spalvos kairiojo ir dešiniojo rėmo
apsaugų rinkinys, motociklui nugriuvus,
jokiomis aplinkybėmis apsaugos
negarantuoja.

Dangtelis gaminamas iš itin patvarių
medžiagų, o jo dizainas suderintas su
švytuoklės išlenkimu. Dangtelis yra sukurtas
taip, kad atitiktų grandinės taisykles, jis taip
pat sustiprina Fireblade RR-R lenktyninio
motociklo išvaizdą.

Pagal Fireblade RR-R kuro bako linkius
išformuotas apsauginis lipdukas apsaugo
dažus nuo įbrėžimų. Lankstus ir ryškus anglies
rašto medžiagos lipdukas su CBR logotipu.
Juodos spalvos.

Šio galinės sėdynės krepšio reguliuojamas tūris yra nuo 15 iki 22
litrų. Abiejose krepšio pusėse yra patogios užsegamos kišenės, taip
pat įrengta rankena nešimui.
Neperšlampamas vidinis sluoksnis ir danga nuo lietaus apsaugo jūsų
asmeninius daiktus nuo kritulių. Jei juo keičiama minkšta sėdynė,
tvirtinamas pagrindas puikiai išlaiko krepšį.
Maksimali apkrova: 4kg.

08P71-MKR-D10

08P77-MKR-D10

APSAUGA

€75.00

PRIEKINIS STIKLAS

08R70-MKR-D10ZA / 08R71-MKR-D10ZA

Sukurtas atkartojant vėjo tunelio dizainą,
naudojantis realaus važiavimo informacija, šis
priekinis stiklas užtikrina didesnę apsaugą nuo
vėjo ir dar geresnį motociklo valdymą. Lyginant su
standartine versija, priekinio stiklo viršus yra 8 mm
aukštesnis ir 40 mm ilgesnis. Be to, kaip visi
originalūs „Honda“ priedai, jis turi WVTA sertifikatą.
• 08R70: tamsintas
• 08R71: skaidrus
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KOMFORTAS

€209.00

MOTOCIKLININKO SĖDYNĖ
(ALCANTARA)
08R72-MKR-D10

Ši speciali motociklininko sėdynė pagaminta iš
prabangios „Alcantara“ medžiagos, kuri
užtikrina išskirtinį minkštumo pojūtį ir
nepriekaištingą kvėpavimą. Apsaugota
hidrofobine danga.
Tik juodai pilka su raudonomis siūlėmis.

€91.00

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS

BAGAŽAS

€224.00

USB MAITINIMO LIZDAS

BAKO KREPŠYS

Su C tipo jungtimi, į kurią kištuką galima
įstatyti bet kuria kryptimi. Šis lizdas
automatiškai nustato optimalią prijungtų
prietaisų įkrovimo įtampą. Su dangteliu,
apsaugančiu nuo purvo ar vandens patekimo,
kai lizdas nenaudojamas.

Šį krepšį galima greitai pritvirtinti ir nuimti, Jis tvirtai laikosi, prikabintas už priekyje esančių tvirtiklių.
Originalus „Honda“ dizainas puikiai dera su bako forma. Nors krepšys yra 7 litrų talpos, jis visiškai
netrukdo vairuoti „Fireblade RR-R“. Viršuje yra skaidri kišenėle su plyšiu, pro kurį, prireikus, galima
prakišti laidą. Užtrauktuku užsegamos kišenėlės abiejose pusėse, nešimui skirta rankena ir danga
nuo lietaus daro šį krepšį idealia „Fireblade RR-R“ bagažine.
Maksimali apkrova: 2kg.

08ESY-MKR-USB

08L71-MKR-D10

• Montuojamas po minkštąja sėdyne.
• Jungtis pridedama.
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PRIEDŲ RINKINIAI

€127.00

CARBON

RACING
RED

RACING
BLACK

SP RACING
RED

08HME-MKR-CARBON

08HME-MKR-RR

08HME-MKR-RB

8HME-MKR-SPRR

•

Anglies pluošto priekinis sparnas

MOTOCIKLO UŽDANGALAS, SKIRTAS NAUDOTI PATALPOJE
08M72-MKR-D10

Šis juodos spalvos, nepriekaištingai pritaikytas motociklo uždangalas
gaminamas iš lygios, tamprios medžiagos, todėl idealiai prisitaiko prie „Fireblade
RR-R“ formų ir apsaugo jį nuo purvo. Naudojamas tik uždarose patalpose
(neatsparus vandeniui). CBR prekės ženklas panaudotas tiek ant uždangalo, tiek
ant jo laikymo krepšio. (Produktas gali skirtis nuo matomo iliustracijoje).

Anglies pluošto oro filtro gaubtas
Anglies pluošto apatinė apsauga
Anglies pluošto galinis sparnas

•
•
•

Raudonas „R380” sėdynės gaubtas

•
•
•
•
•

Juodas „NHB01” sėdynės gaubtas

PRIEŽIŪRA

•
•
•
•

HRC alyvos angos dangtelis
Greito perjungimo sistema
Rėmo apsaugos komplektai
Žvaigždžių apsaugos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8HME-MKR-SPRB 08HME-MKR-

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

„Alcantara“ sėdynė

•
•
•

USB maitinimo lizdas
su jungtimi
Bako krepšys
Galinės sėdynės krepšys

KAINOS
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LONG
RIDE

SP RACING
BLACK

€ 2,671.00

€ 3,647.00

€ 3,640.00

€2,940.00

€2,970.00

€ 622.00
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PRIEDAI
CBR650R

AR ŽINOJOTE?

What does HSTC mean?

Nuo 1992 metų, pradėjus nuo ST1100
motociklo, kuris dar žinomas kaip europinis
modelis, vis daugiau motociklų aprūpinami
vadinamąja „Honda Selectable Torque
Control“ (HSTC) („Honda“ parenkamo
sukimo momento) sistema. Ši sistema,
naudodama stabdžių antiblokavimo
sistemoje (ABS) įrengtus jutiklius, nuolat
stebi priekinių ir galinių ratų greitį. Jei galinis
ratas pradeda suktis greičiau už priekinį,
sistema sumažina degalų tiekimą į variklį ir
riboja galinių ratų slydimą. 2019 m. šią
technologiją „Honda“ pirmą kartą pritaikė
vidutinio darbinio tūrio „SuperSport“
motociklui CBR650R. Pagal poreikį
motociklininkas sistemą gali išjungti.

12

H

CBR650R modelio motociklas.
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€60.00

€225.00

CBR KURO BAKO APSAUGINIS LIPDUKAS
08P82-MKR-D10

GREITO PERJUNGIMO SISTEMOS KOMPLEKTAS

GALINĖS SĖDYNĖS GAUBTAS

Matuodama pavarų perjungimo įvesties intensyvumą, greito perjungimo
sistema suteikia vairuotojui galimybę keisti pavaras neliečiant sankabos
svirties ar neuždarant droselio. Sistema padeda perjungti didesnę pavarą
ir maksimaliai sustiprina važiavimo potyrius.

Papuoškite savo CBR650 lenktyniniais akcentais, naudodami šį galinės
sėdynės gaubtą, kuris taip pat suteiks komforto. Išskirtinę išvaizdą
sukursite, naudodami papildomą aliuminio įdėklą (8F76-MKN-D50,
parduodamas atskirai).

08U72-MKN-D50

Strėlės formos pilkas apsauginis lipdukas su CBR logotipu.
Padeda apsaugoti dažus nuo įbrėžimų ir nusitrynimo.

€246.00

08F72-MKN-D50ZA arba B

Galimos 2 spalvos: raudonas (D50ZA) ir juodas (D50ZB).

APSAUGA

€19.00

HONDA KURO BAKO APSAUGINIS
LIPDUKAS
08P61-KAZ-800A

3 dalių anglies plieno imitacijos kuro
bako lipdukas su klijų sluoksniu ir
„Honda“ sparno logotipu. Padeda
apsaugoti dažus nuo įbrėžimų ir
nusitrynimo.
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VALDYMAS IR DIZAINAS

€80.00 / €156.00 / €165.00

€56.00

ALIUMINIO ĮDĖKLAI

RATLANKIŲ JUOSTŲ (RAUDONŲ) KOMPLEKTAS

Aukštos kokybės aliuminio įdėklai dar labiau patobulins jūsų
CB650R dizainą.
• Sėdynės gaubto plokštelė (08F76)
• Priekinio sparno plokštelės (08F73)
• Šoninio dangčio plokštelės (08F75)

Apvalios formos, lengvai priklijuojamos ir idealiai 17 colių ratams pritaikytos 3
dalių juostos. Pageidaujant gali būti dedamas „Honda Racing“ logotipas
(įeina į komplektą).

08F76-MKN-D50, 08F73 arba 08F75

08F84-MFJ-820A
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€85.00

BAKO KREPŠYS

€117.00

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS

08ESY-MKJ-TKB18

08ESY-MKJ-STB18

Funkcionalus 3 litrų talpos krepšys, tvirtinamas prie kuro bako. Stabilus
tvirtinimas netrukdo valdyti CBR650. Krepšio viršuje yra skaidri
kišenėlė, kurioje patogu laikyti išmanųjį telefoną. Apsauga nuo lietaus
ir jungtis pridedama.

Paprastas ir funkcionalus galinis krepšys, specialiai pritaikytas siaurėjančiai
galinės sėdynės formai. Specialus tvirtinimo dalių komplektas užtikrina
lengvą ir stabilų montavimą. 15 litrų talpa su galimybe išplėsti iki 22 litrų.
Pridedama apsauga nuo lietaus.

Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis): 178 x 285 x 130.

Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis): 355 x 365 x 243.

BAGAŽAS

€51.00 / €61.00

KOMFORTAS

€409.00

SAUGUMAS IR PRIEŽIŪRA

€111.00

€100.00

08R70 arba 08R71-MKN-D10

08ESY-MKN-HG19B

ŠILDOMŲ RANKENĖLIŲ KOMPLEKTAS

GALINIS MOTOCIKLO STOVAS

U FORMOS SPYNA

Keičiami priekiniai stiklai, užtikrinantys papildomą apsaugą nuo vėjo,
neribojantys matomumo.

Itin plonos šildomos rankenėlės, užtikrinančios 360° šilumą, sumaniai
paskirstančios šilumą į jautriausias šalčiui rankų vietas. Integruotas
valdymas užtikrina maksimalų vairuotojo komfortą. Galimi 3 pakopų
keičiami šildymo lygiai.

Pakreipiamas vamzdinis plieninis stovas, kuris
padės lengviau išvalyti motociklą ir prižiūrėti
ratus. Pakelia motociklą iki pat švytuoklės
galo.

Apsaugota cilindrinė U formos spyna.

PRIEKINIS STIKLAS

Galimos 2 versijos:
• 08R70: tamsintas
• 08R71: skaidrus
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Integruota grandinė apsaugo akumuliatorių nuo išsekimo. Į rinkinį įeina
jungtis (08E70-MKN-D10) ir specialus karščiui atsparus montavimo mišinys
(08CRD-HGC-23GHO).

08M50-MW0-801

08M53-MFL-800

€75.00

MOTOCIKLO UŽDANGALAS,
NAUDOJAMAS LAUKE
08P34-BC2-801

Vandeniui atsparus ir kvėpuojantis dangtis,
leidžiantis uždengtam motociklui džiūti.
Apsaugo dažus nuo UV spindulių. Komplekte
yra tvirtinimo virvė ir dvi apsauginės angos.

17

PRIEDŲ RINKINIAI
RINKINIAI
TURINYS
Greito perjungimo sistema
Priekinis stiklas
Sėdynės gaubtas
CBR kuro bako lipdukas

SPORT
08HME-MKY-SP21ZR

08HME-MKY-SP21ZB

•
•
•
•

•
•
•
•

COMFORT

TRAVEL

08HME-MKY-CO21R

08ESY-MKJ-BAG18

•

•

Šildomos vairo rankenėlės

•
•

Bako krepšys
Galinės sėdynės krepšys
SPALVOS
„Grand Prix“ raudona

•
•

Matinio parako juodai metalinė
KAINOS
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Photo shows 19YM.

€ 590.00

€ 582.00

€ 243.00

€ 201.00
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PRIEDAI
CBR500R

AR ŽINOJOTE?

Is reliability supposed to be boring?

H

Tikriausiai niekas labai nenustebs, išgirdęs
apie CB500 motociklą, viršijusį 300 000 km
ridą, tačiau ilgametis kurjerių ir vairavimo
mokyklų favoritas nėra vien tik darbinis
įrenginys. 1995-ųjų pradžioje atsiradęs
Prancūzijoje, CB500 Cup turnyras greitai
išpopuliarėjo visoje Europoje. Nuo 2014-ųjų
būtent ant CBR500R jaunieji talentai bando
užsitarnauti savo vardą. Nuo šio motociklo
savo karjerą pradėjo ir tokie lenktynininkai
kaip Sebastien Charpentier ar
JamesToseland.
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€90.00

€210.00

SĖDYNĖS GAUBTAS

08F72-MKP-J00ZA / 08F76-MJW-J00ZL arba ZR

Pakeičia standartinę keleivio sėdynę, suteikia
agresyvesnę išvaizdą. Galima rinktis iš 3 spalvų, kurios
idealiai prisitaikys prie jūsų CBR500R.

ACC KIŠTUKINIS LIZDAS

€68.00

PRIEKINIS STIKLAS (TAMSINTAS)

08R70-MKP-D00ZA

08ESY-MJR-HG17

Patogus 12V kištukinis lizdas įvairiai įrangai
įkrauti ir maitinti (2A srovė).

Tamsintas priekinis stiklas, aukštesnis už
standartinį, todėl suteikia geresnę apsaugą
nuo vėjo.

Itin plonos šildomos rankenėlės, užtikrinančios
360° šilumą, 3 lygių šilumos reguliavimas.
Sumaniai paskirsto šilumą į jautriausias šalčiui
rankų vietas. Integruotas valdymas užtikrina
maksimalų vairuotojo komfortą ir įrenginio
valdymą. Integruota grandinė apsaugo
akumuliatorių nuo išsikrovimo.

KOMFORTAS

€117.00

GALINĖS SĖDYNĖS KREPŠYS

BAGAŽAS

€132.00

€723.00

08ESY-MKP-RRSEAT

BAKO KREPŠYS

35 L DAIKTADĖŽĖS KOMPLEKTAS

08ESY-MKP-TKB19

08ESY-MKP-TB19

Funkcionalus krepšys, specialiai priderintas prie
galinės sėdynės formos. Pridedama jungtis
lengvam ir stabiliam montavimui. Talpa nuo 15
iki 22 litrų. Į komplektą įeina danga nuo lietaus.

Funkcionalus 3 litrų talpos krepšys, tvirtinamas
prie kuro bako. Stabilus tvirtinimas netrukdo
valdyti CBR500. Krepšio viršuje yra skaidri
kišenėlė, kurioje patogu laikyti išmanųjį
telefoną. Apsauga nuo lietaus ir jungtis
pridedama (08L72-MKP-J00).

Komplektą sudaro 35 l galinė daiktadėžė ir
montavimui ant motociklo reikalingi
komponentai (galinė bagažinė ir pagrindas).

Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis):
355 x 365 x 243.
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ŠILDOMOS VAIRO RANKENĖLĖS

08U70-MJW-J00

• Matinė pilka metalo *NH303M* (J00ZA)
• Kriaušės metalo balta * NHA96P * (J00ZL)
• „Grand Prix“ raudona *R380* (J00ZR).

DIZAINAS

€466.00

Matmenys milimetrais (plotis x ilgis x aukštis):
178 x 285 x 130.

Komplekte esanti raktų sistema gali būti
naudojama kartu su įrenginio raktu. Vidinis
krepšys pridedamas (08L09-MGS-D30).
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€57.00

€21.00

CBR KURO BAKO LIPDUKAS
08P71-MKF-DK0

Strėlės formos pilkas apsauginis lipdukas su CBR logotipu. Padeda apsaugoti dažus nuo įbrėžimų
ir nusitrynimo.

APSAUGA

HONDA KURO BAKO LIPDUKAS

€99.00

U FORMOS SPYNA

08P61-KYJ-800

08M53-MFL-800

3 dalių anglies plieno imitacijos kuro bako
lipdukas su klijų sluoksniu ir „Honda“ sparno
logotipu. Padeda apsaugoti dažus nuo
įbrėžimų ir nusitrynimo.

Apsaugota cilindrinė U formos spyna.

€75.00

MOTOCIKLO UŽDANGALAS,
NAUDOJAMAS LAUKE
08P34-BC2-801

Vandeniui atsparus ir kvėpuojantis dangtis,
leidžiantis uždengtam motociklui džiūti.
Apsaugo dažus nuo UV spindulių. Komplekte
yra tvirtinimo virvė ir dvi apsauginės angos.

SAUGUMAS IR PRIEŽIŪRA
PRIEDŲ RINKINIAI
COMFORT
08HME-MKP-CR19
Priekinis stiklas (tamsintas)
Šildomos rankenėlės
12 V kištukinis lizdas
KAINOS
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Photo shows 19YM.

•
•
•
€ 562.00
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SVAJONĖS
IŠ TIESŲ
PILDOSI
Soichiro Honda yra pasakęs,
„Yra savybių, kurios lemia sėkmę - tai drąsa,
atkaklumas, gebėjimas svajoti ir tobulėti“.
Honda filosofija, kurios pagrindas yra svajonė apie
geresnį pasaulį žmonėms, paskatino sukurti ASIMO,
HondaJet, NSX ir legendinį Africa Twin. Svajonės yra
galinga jėga, jos verčia mus siekti daugiau, generuoti
naujas idėjas, išrasti naujas technologijas, atrasti naujus
problemų sprendimo būdus. Norint įgyvendinti
svajones reikia mąstyti nepriklausomai ir ryžtingai. Tam
būtina aistra ir naujovės, kurios palaikytų svajonę gyvą,
leistų jai įgauti formą ir įsilieti į šiuolaikinį pasaulį.
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Išsami šioje brošiūroje pateikta informacija netaikoma jokia konkrečiam tiekiamam arba parduodamam produktui. Gamintojai pasilieka teisę keisti
specifikacijas, įskaitant spalvas, apie tai informuojant arba neinformuojant, tada ir tokiu būdu, kuris laikomas tinkamu. Gali būti atlikti tiek
nereikšmingi, tiek esminiai pakeitimai. Tačiau dedamos visos pastangos, kad būtų užtikrintas šioje brošiūroje pateiktų duomenų tikslumas.
Pasitarkite su savo platintoju dėl išsamios informacijos apie bet kurio reklamuojamo produkto specifikacijas. Šis leidinys nėra laikomas – jokiomis
aplinkybėmis – įmonės pasiūlymu konkrečiam asmeniui. Visi pardavimai yra atliekami platintojo arba tarpininko vadovaujantis standartinėmis
„Pardavimo ir garantijos sąlygomis“, kurių kopiją galima gauti pateikus prašymą. Nors nuolat stengiamės užtikrinti, kad specifikacijos būtų tikslios,
brošiūros yra rengiamos ir spausdinamos likus keliems mėnesiams iki paties platinimo pradžios ir todėl jose gali neatsispindėti naujausi tiek
specifikacijos, tiek – tam tikrais atskirais atvejais – konkrečios ypatybės pakeitimai. Klientams visada patariame konkrečias detales aptarti su
platinančiu tarpininku, ypač jei pasirinkimas priklausys nuo vienos iš reklamuojamų ypatybių. Dėl informacijos ir specifikacijų susisiekite su savo
vietos tarpinininku. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateikti kuro suvartojimo duomenys yra skaičiai, gauti Honda atlikus bandymus standartizuotomis
sąlygomis, nustatytomis vadovaujantis pasauliniu suderintuoju motociklų bandymų ciklu (WMTC). Bandymai yra atliekami ant riedamojo stendo
naudojant standartinę transporto priemonės versiją tik su vienu motociklininku ir be papildomos pasirenkamos įrangos. Faktinis kuro suvartojimas
gali skirtis priklausomai nuo to, kaip jūs važiuojate, kaip prižiūrite savo transporto priemonę, oro ir kelio sąlygų, padangų slėgio, sumontuotų
priedų, vežamo krovinio, vairuotojo ir keleivio svorio bei kitų veiksnių. Jūs sutinkate su tuo, kad jei įsigyjate transporto priemonę arba sudarote
bet kokio tipo sandorį, tiek už atlygį, tiek neatlygintinai, darote tai pasikliaudami tik savo, o ne kito asmens, įgūdžiais ir apsisprendimu.
VAŽINĖKITE STILINGAI. Atidžiai perskaitykite savininko instrukciją. Gerai susipažinkite su savo transporto priemone ir jos galimybėmis. Dėmesio
sutelkimas padeda numatyti į priekį. Stebėkite kitų eismo dalyvių judėjimą. Pradėkite stabdyti gerokai iš anksto. Visada dėvėkite šalmą ir
kokybišką aprangą, važiuokite tik būdami geros formos ir NIEKADA nevažinėkite pavartoję alkoholio. Menas vairuoti ir etiškas elgesys kelyje rodo,
kad esate įgudęs ir stilingas vairuotojas. Honda įgyvendina teisinį reikalavimą, kad visi šalmų skydeliai privalo atitikti BS 4110 (Skydelių transporto
priemonių naudotojams specifikacijos) reikalavimus. Keliuose neleidžiama naudoti skydelių, pro kuriuos prasiskverbia mažiau nei 50 % matomos
šviesos.

Oficialus „Honda“ atstovas Lietuvoje
UAB „Nippon auto“
Oslo g. 7, Vilnius, LT04123
www.nipponauto.lt
Nemeskite manęs į
šiukšlių dėžę.
Perduokite draugui
arba atiduokite
perdirbimui.

Honda Motor Europe
atsakingai renkasi
popieriaus tiekėjas ir įsigyja
jį iš ES veikiančių gamintojų.

