
ADVENTURE



KAMKOLI VÁS 
ŽIVOT ZAVEDE

Prašné cesty. Serpentiny stoupající do horských sedel. Dlouhé 
a vzdálené silnice. Nebo možná jen krátká cesta do práce 

napříč městem. Ať už trávíte svůj čas kdekoli, každý motocykl 
z řady Honda Adventure vám bude dokonalým společníkem. 

Všechny totiž spojuje dobrodružný duch, všestrannost a 
spolehlivost.
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crf1000L AfricA twin
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Více informací na www.honda.cz/motorcycles 

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS LED SVĚTLA PLRS HSTC

70 kW 998 cm3    
Řadový dvouválec

Motor

98 Nm

točivý moment

250 mm

Světlá výška

MJPB  logo

A
Řidičský 
průkaz

Silný řadový dvouválec o objemu 1 000 cm3 produkuje haldy točivého momentu, který je tak 
vydatný a návykový, že vás naláká sjet z asfaltu při nejbližší příležitosti. 

Dvě zapalovací svíčky v každém válci, lehká vačková hřídel a kliková hřídel s přesazením o 
270° dodávají motocyklu osobitý charakter a jedinečný pocit z jízdy. Je to jako zvuk bubnů. 

Plynulá reakce na přidávání a ubírání plynu vás bude bavit ještě víc, když uslyšíte ten typický 
chrapot čtyřtaktního off-roadu. 

Dlouhé cesty za dobrodružstvím mají různé podoby, a kromě manuální šestistupňové 
převodovky je tu verze s dvouspojkovou převodovkou (DCT), která vám dává vybrat mezi 

manuálním a automatickým řazením podle toho, zda jedete po asfaltu, prašné cestě nebo v 
příkrém horském sedle.

Motor, uchycený v dvojitém kolébkovém rámu z oceli, má kompaktní velikost, která umožňuje 
umístit ostatní komponenty co nejblíž ke středu stroje, centralizovat hmotnost a snížit těžiště. Se 

světlou výškou 250 mm je při off-roadových výletech jízda na tomto stroji naprosto přirozená. 

Nic vás nezastaví. Tato jedinečná, lehká a obratná kombinace výkonu a ovladatelnosti přináší 
nejen nové standardy mezi motocykly kategorie Adventure… ale přináší vám svobodu.
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A
Řidičský 
průkaz

TURISTIKA S PŘÍCHUTÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ

Vfr1200x crOSStOurEr
6

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC

LH

RH

Dct – 3 úrovně v 
režimu S 

850 mm

Výška sedla

95 kW 
 

V4 motor 

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 

Tam venku je celý svět. A s motocyklem VFR1200X Crosstourer ho můžete objevovat stylově a pohodlně.  
S bohatou výbavou je i ta nejdelší cesta snadná. VFR1200X Crosstourer je o dobře promyšlených detailech. 
Kola s drátovým výpletem dodávají motocyklu styl, ale také pohlcují nárazy od nerovného jízdního povrchu. 

Moderní system odpružení s tuhou 43 mm přední teleskopickou vidlicí USD nabízí přesné řízení, stabilitu 
a kontrolu nad strojem. Zdrojem výkonu je vidlicový čtyřválec o objemu 1 237 cm3, který byl vyladěn pro 

silný zátah v nízkých a středních otáčkách. Motocykl je rovněž vybaven systémem volitelné kontroly trakce 
(HSTC), který zvyšuje klid jezdce při jízdě po povrchu s horší přilnavostí, protože motor díky němu nepošle 

na zadní pneumatiku víc výkonu, než je schopná přenést. Volitelná dvouspojková převodovka (DCT) 
usnadňuje práci na dlouhých cestách nebo v městském provozu, a nabízí výběr ze dvou automatických 

režimů a manuálního řazení. Režim ‘S’ teď má 3 úrovně pro sportovnější jízdu. 

Robustní kapotáž modelu VFR1200X Crosstourer je navržena na dlouhé cesty, zatímco průduchy v 
přední masce zmenšují čelní plochu a přivádí čerstvý vzduch k chladičům. Přední světlomety jsou nové, 
a nastavitelný plexištít se posunul blíž ke středu motocyklu, aby přispěl k centralizaci hmotnosti a nabídl 

lepší ochranu před větrem. Klíček typu ‘Wave’ s vnitřním drážkováním zlepšuje zabezpečení, a automatické 
vypínání blinkrů pomáhá získat extra porci jistoty. Je tady take 12V zásuvka umístěná pod sedlem, takže 

svoji elektroniku můžete dobíjet i za jízdy. Sedlo se štíhlým profilem usnadňuje dosáhnout nohama na zem, 
a v nabídce originálního příslušenství je také o 20 mm snížené sedlo.
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A
Řidičský  
průkaz

NAJDĚTE SVOU 
CESTU VEN 

Vfr800x crOSSrunnEr

VFR800X Crossrunner vás osvobodí od všedních starostí života ve městě. Model se stejným 
podvozkem jako VFR800F, plný sportovně-dobrodružného charakteru, změní každou jízdu  

v únik a nabídne šťavnatý zátah a výkon 16ventilového motoru 90° V4 VTEC o objemu  
782 cm3. Je vybaven také nastavitelným systémem kontroly trakce HSTC se dvěma úrovněmi a 

možností vypnutí, a dvoukanálovým ABS, takže máte vždycky všechno pod kontrolou.

VFR800X Crossrunner je lehčí díky vylepšené zadní kyvné vidlici Pro-Arm. Minimalistická 
přední kapotáž a pevný zobákový blatník účinně odvádí vzduch a odhalují svalnatý motor V4-

VTEC. S dlouhými zdvihy předního a zadního odpruženÍ, 675 mm širokými řídítky a vzpřímenou 
jízdní pozicí je také pohodlný, a výšku sedla lze nastavit na 815 mm nebo 835 mm. Výkonné, 
radiálně uchycené přední třípístkové třmeny svírají dva plovoucí kotouče o průměru 296 mm, 
zatímco 17palcové ráfky z tlakově odlévaného hliníku dotváří cílevědomý vzhled. Ve výbavě 
nechybí kompletní LED osvětlení, automatické vypínání blinkrů, vyhřívané rukojeti s 5 stupni 

nastavení intenzity a LCD přístrojová deska s inverzním LED podsvícením.
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KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC LED SVĚTLA

MJMA  VFR800X   CROSSRUNNER logo size 1/1
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NH-436M
MAT GUNPOWDER

BLACK
METALLIC 

NH-B53P
PEARL

GLARE WHITE 

R-305C
CANDY

ARCADIAN RED 

MAT SILVER
METALLIC

(NH-167M-U MAT)

NH-167M-U
IRON NAIL
SILVER

METALLIC-U

NH-142M-U
METEO GRAY
METALLIC-U

NH-463M
DARKNESS BLACK

METALLIC

MAT MEDIUM
SILVER

METALLIC

MAT LIGHT
SILVER

METALLIC

nAStAVitELnÉ 
SEDLO
815 mm – 835 mm

20,8 litru 

Palivová nádrž       

79 kW 

V4 Motor

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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A
Řidičský  
průkaz

VAŠE OBZORY SE 
NAVŽDY ZMĚNÍ

x-ADV

Ve světě motocyklů se nestává často, aby z odvážné myšlenky vznikl úplně nový typ stroje.  
Ale Honda je inovačním přístupem vyhlášená, a v této tradici pokračuje novým modelem X-ADV. 

Tento vzrušující nový crossover kombinuje styl SUV a off-roadový vzhled s bytelným podvozkem, 
dlouhými zdvihy odpružení a čtyřpístkovými, radiálně uchycenými brzdami. Výkonný řadový 

dvouválec o objemu 745 cm3 produkuje masivní zátah od nízkých otáček až po střední pásmo.  
V kombinaci s dvouspojkovou převodovkou pak nabízí ostrou a okamžitou akceleraci. 

Se svou stylovou robustní kapotáží a vznešeným postojem se Honda X-ADV prezentuje  
jako ryzí off-road, připravený na všechno. Rám je navržený tak, aby se pod sedlo vešel 

21litrový úložný prostor, a plexištít má stavitelnou výšku v pěti polohách. Hliníková řídítka jsou 
zakončena kryty rukojetí z modelu Africa Twin, přístrojová deska má design rally motocyklu, 

a nechybí tu ani centrální stojan. A systém bezklíčkového zapalování Smart Key zvyšuje 
každodenní praktičnost.

10

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

LED SVĚTLA DCT PLRS SMART KEY

       

LED
Světla

68 Nm 
při 4 750 ot. za min

Max. točivý moment

40,33 kW 
při 6 250 ot. za min

Max. Výkon

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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A
Řidičský  
průkaz

OSVOBOZUJÍCÍ
SÍLA 

nc750x

Model NC750X hraje v řadě NC750 roli dobrodruha; a je také tím, na koho se můžete 
spolehnout, každý den – ať už při cestách za povinnostmi, nebo při ježdění pro radost.
Jeho výraz je ostřejší než kdy předtím, a díky novým barevným kombinacím bude těžké  

z něj spustit oči.  

Hybnou silou motocyklu je řadový dvouválec o objemu 745 cm3 s přesazenými ojničními 
čepy a dvěma vyvažovacími hřídeli. Ten produkuje spousty točivého momentu s lineárním 

průběhem a – díky nové stylové koncovce výfuku – má sytý zvuk, připomínající tlukot srdce.
U verze s volitelnou dvouspojkovou převodovkou (DCT) máte na výběr ze dvou automatických 

režimů: Drive a Sport. Zvolte Drive, a vystačíte si jenom s přidáváním a ubíráním plynu; obě 
ruce mohou pevně držet řídítka, což je dokonalé v městském provozu. Na klikaté venkovské 

silnici pak chybí jenom jediný stisk tlačítka k režimu Sport, ve kterém můžete vybírat ze tří 
různých nastavení podle momentální nálady. Jako další možnost tu je funkce manuálního 

řazení pomocí tlačítek plus a mínus na levém řídítku. 
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745 cm3 
Řadový dvouválec 

Motor

3,5/100 l/km 

Spotřeba paliva 

14,1 litru

Palivová nádrž

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS DCT PLRS EURO 4

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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A2
Řidičský  
průkaz

CESTA ZA 
POZNÁNÍM

cB500x

Snadná ovladatelnost a uvolněná jízdní pozice znamenají jediné – dobrodružství je blíž,  
než kdy předtím. Model CB500X je vzrušujícím krokem pro držitele řidičského průkazu A2  

i přitažlivou alternativou pro zkušenější jezdce.

Kapalinou chlazený řadový dvouválec DOHC má přesně ten typ výkonu, se kterým CB500X 
udrží tempo i se silnějšími motocykly. 41 mm teleskopická přední vidlice se stará o pohodlnou 

a příjemnou jízdu, zatímco nastavitelný zadní tlumič dodává stroji důležitou flexibilitu a 
přizpůsobí se velikosti jezdce i kvalitě povrchu.

Systém Honda Pro-Link a hliníkové lité ráfky s lehkou konstrukcí paprsků dodávají motocyklu 
obratnost při řízení. Brzdové kotouče se zvlněnými okraji a antiblokovací brzdový systém (ABS) 
v základní výbavě zajišťují bezpečný brzdný účinek. Jízdní pozice i viditelnost jsou na vynikající 
úrovni, zatímco tvar a výška sedla přispívají k celkovému pohodlí. Digitální displej je přehledný 

a nastavitelný plexištít poskytuje perfektní ochranu před větrem. Nízká spotřeba paliva a 
nádrž, která dává motocyklu dojezd přes 450 km – to všechno dohromady znamená, že ať 

jedete do práce nebo na dovolenou, tenhle motocykl vám dá to nejlepší z obou světů.

14

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

PLRS EURO 4 LED SVĚTLA

471 cm3 
Řadový dvouválec 

Motor

810mm

Výška sedla

17,5 litru

Palivová nádrž
Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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A2 
Řidičský  
průkaz

DOBRODRUŽSTVÍ 
VŠUDE KOLEM

crf250 rALLY

Model CRF250 Rally je svými vysokými zdvihy odpružení, brzdami s velkými kotouči a ABS, 
perfektní ochranou kapotáže převzaté z CRF450 Rally a impozantním dojezdem připraven na 

víkendové dobrodružství, dlouhou výpravu nebo na každodenní cestování.

Silný motor kombinuje hutný zátah odspodu s výživným výkonem ve vysokých otáčkách. Rám 
vyrobený z oceli tvoří hlavní nosníky oválného průřezu a částečně dvojitá kolébková spodní 

část. Rozvor 1 455 mm dobře ladí s úhlem řízení 28,1°, stopou 114 mm a světlou výškou 270 mm.

Univerzální motocykl kubatury 250 cm3 se uplatní v mnoha situacích; snadno se protáhne 
hustým městským provozem díky lehkým a štíhlým proporcím, zatímco jeho odpružení a výška 

sedla poskytují zábavu a pohodlí na hrubém asfaltu i na nezpevněných cestách.

CRF250 Rally s designem převzatým přímo z HRC závodního speciálu CRF450 Rally Dakar 
přináší na trh něco úplně nového. Kromě toho, že vypadá jako stroj připravený na start pouštní 
etapy, dodá jízdě skutečnou příchuť dobrodružství, a je ideální volbou pro jezdce, kteří hledají 

lehký, snadno ovladatelný motocykl.
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250 cm3  
jednoválec DOHC

Motor

270 mm

Světlá výška 

10,1 litru

Palivová nádrž

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

PLRS EURO 4 LED SVĚTLA

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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A2
Řidičský  
průkaz

PŘIPRAVENA NA 
COKOLI

crf250L

Oblečená v nové kapotáži, vypůjčené od modelu CRF450R, je univerzální Honda CRF250L 
připravena na všechno. Motor o objemu 250 cm3 má víc výkonu a točivého momentu díky 
upravenému sání a výfukovému systému, a nový je také systém ABS, digitální přístrojová 

deska s otáčkoměrem a palivoměrem.

Nová digitální přístrojovka obsahuje tachometr, otáčkoměr, ukazatel stavu paliva a hodiny. 
Blinkry, zadní světlo a držák registrační značky jsou mnohem kompaktnější než u předchozího 

modelu, a tím pádem méně náchylné na poškození.

CRF250L je skutečný univerzál. Jeho úzká stavba pomáhá nejen v provozu, ale také v terénu, 
kde hladký povrch sedla a nádrže umožňuje jezdci snadno přenášet váhu.

S designem převzatým přímo z motokrosových speciálů Honda CRF250R a CRF450R je 
CRF250L připravena na všechno, co jí jezdec předhodí. Cítí se jako doma v městských ulicích 

i na polních cestách.
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250 cm3 
jednoválec DOHC

Motor

875 mm

Výška sedla

146 kg

Pohotovostní 
hmotnost

KLÍČOVÉ PrVKY

PGM FI HECS3 ABS HISS

PLRS EURO 4

Více informací na www.honda.cz/motorcycles 
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*režim WMTC   
**verze s dvouspojkovou převodovkou DCT, testováno v režimu D.

SPECIFIKACE
Vfr800x crOSSrunnEr x-ADV nc750x

Kapalinou chlazený čtyřtaktní 90° vidlicový čtyřválec  
DOHC se 16 ventily

Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC s 8 
ventily

Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC s 8 
ventily

782 cm3 745 cm3 745 cm3

79 kW / 10 250 ot. za min 40,3 kW / 6 250 ot. za min 40,3 kW / 6 250 ot. za min

77 Nm / 8 500 ot. za min 68 Nm / 4 750 ot. za min 68 Nm / 4 750 ot. za min

20,8 litru 13,1 litru 14,1 litru

5,3 l/100 km* 3,6 l/100 km* 3,5 l/100 km* (DCT 3,5 l/100 km**)

121 g/km 121 g/km 81 g/km

2 190 x 870 x 1 360 mm 2 245 x 910 x 1 375 mm 2 230 x 845 x 1 350 mm

835/815 mm 820 mm 830 mm

165 mm 162 mm 165 mm

244 kg 238 kg 220 kg (230 kg DCT)

crf1000l africa twin vfr1200x crosstourer
Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec s 8 ventily, 

přesazenými ojničními čepy o 270° a rozvodem Unicam
Kapalinou chlazený čtyřtaktní 76° vidlicový čtyřválec se 16 
ventily a rozvodem Unicam  

Zdvihový objem 998 cm3 1 237 cm3

Max. výkon 70 kW / 7 500 ot. za min 95 kW / 7 750 ot. za min

Max. točivý moment 98 Nm / 6 000 ot. za min 126 Nm / 6 500 ot. za min

Objem palivové nádrže 18,8 litru 21,5 litru

Spotřeba paliva 4,6 l/100 km* (DCT 4,58l/100 km**) 6,21 l/100 km* (DCT 5,96l/100 km**)

Emise CO2 109 g/km 146 g/km (DCT 140 g/km**)

Podvozek
D x Š x V (mm) 2 335 x 875 x 1 475 mm (STD), 2 335 x 930 x 1 475 mm (ABS/DCT) 2 285 x 915 x 1 460 mm

Výška sedla (mm) 870/850 mm 850 mm

Světlá výška (mm) 250 mm 180 mm

Pohotovostní hmotnost 228 kg (STD), 232 kg (ABS), 242 kg (DCT) 277 kg (287 kg DCT)

Barvy

Matt Ballistic Black Metallic Pearl Glare White Matt Bullet Silver Digital Silver Metallic Glint Wave Blue Metallic Matt Gunpowder Black Metallic

Candy Prominence Red Pearl Glare White Victory Red Sword Silver Metallic Matt Pearl Glare White

Candy Prominence Red

Pearl Glare White Tricolour Victory Red (CRF Rally Red) Pearl Glare White Candy Prominence Red
Graphite Black

Candy Prominence Red Matt Ballistic Black Metallic

19 20
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*režim WMTC.

SPECIFIKACE
cb500x crf250 rally

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec DOHC

Zdvihový objem 471 cm3 250 cm3

Max. výkon 35 kW / 8 500 ot. za min 18,2 kW / 8 500 ot. za min

Max. točivý moment 43 Nm / 7 000 ot. za min 22,6 Nm / 6 750 ot. za min

Objem palivové nádrže 17,5 litru 10,1 litru

Spotřeba paliva 3,4 l/100 km* 3 l/100 km*

Emise CO2 80 g/km 70 g/km

Podvozek
D x Š x V (mm) 2 095 x 830 x 1 360 mm 2 210 x 900 x 1 425 mm

Výška sedla (mm) 810 mm 895 mm

Světlá výška (mm) 170 mm 270 mm

Pohotovostní hmotnost 196 kg 157 kg

Barvy

Sword Silver Metallic Candy Rosy Red Extreme Red

Pearl Horizon White

crf250l

Kapalinou chlazený jednoválec DOHC

250 cm3

18,2 kW / 8 500 ot. za min

22,6 Nm / 6 750 ot. za min

7,8 litru

3 l/100 km*

70 g/km

2 195 x 815 x 1 195 mm

875 mm

255 mm

146 kg

Extreme Red
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TECHNOLOGIE HONDA 
Společnost Honda vyvinula pro svoji modelovou 
řadu motocyklů mnoho inovačních technologií 
za účelem co nejvíce zpříjemnit váš život a 
zlepšit svět, ve kterém žijeme.

AntiBLOKOVAcÍ BrZDOVÝ SYStÉM
Monitoruje rychlost otáčení kol a redukuje 
brzdný tlak, aby zabránil zablokování kol.

VOLitELnÁ KOntrOLA trAKcE
Když systém HSTC (Honda Selectable 
Torque Control) zaznamená bezprostřední 
ztrátu trakce zadního kola, sníží točivý 
moment aby pneumatika znovu získala 
přilnavost.

DVOuSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA 
Spojuje jízdní prožitek manuální převodovky 
s praktičností automatu, poskytuje vyšší 
komfort a sportovní výkon.

LED SVĚtLA 
Jasnější světlo a menší spotřeba energie 
než u tradičních žárovek, žádné zpoždění a 
delší životnost.

EurO 4
Vyhovuje emisní normě EURO 4.

PrOGrAMOVAnÉ VStŘiKOVÁnÍ
PALiVA 
Počítačový systém s řídící mapou udržuje 
vysoký výkon a citlivou reakci motoru za 
každých podmínek.

MODErnÍ KAtALYZÁtOr HOnDA 
Systém s čidlem kyslíku udržuje poměr 
směsi vzduchu a paliva na optimální úrovni 
a snižuje tak obsah škodlivých emisí ve 
výfukových plynech.

SMArt KEY
Inovační technologie zvyšuje praktičnost i 
bezpečnost. S klíčkem v kapse nebo tašce 
můžete otevřít sedlo nebo nastartovat 
motor jediným stiskem tlačítka.

BEZPEČnOStnÍ SYStÉM HOnDA
Umožňuje nastartovat motocykl pouze 
jedním ze dvou originálních kódovaných 
klíčků a efektivně brání krádeži.

ZADnÍ ODPruŽEnÍ PrO-LinK
Zadní odpružení Monoshock využívá 
systému trojúhelníkového přepákování k 
progresivnímu zvýšení tlumícího účinku v 
celém rozsahu zdvihu zadní kyvné vidlice.

SYStÉM HOnDA MuLti-ActiOn 
Přední vidlice kartridžového typu a 
konstrukce zadního tlumiče zajišťují 
vyvážený poměr pohodlného 
odpružení a přesného řízení.
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THE POWER
OF DREAMS

Vůbec první výrobek, označený logem 
Honda, byl pomocný motor k jízdnímu kolu. 
Přídavný pohon na kole trochu ulehčil lidem 
život a svět kolem byl najednou zábavnější. 

Od samého začátku společnost Honda 
vytváří věci, které lidé opravdu potřebují 

– věci, které nikdy dříve neexistovaly. 
To vyžaduje nezávislé myšlení, odvahu a 
fantazii, abychom mohli následovat naše 
nápady, ať už vedou kamkoli. Je potřeba 
elán, vytrvalost a inovační myšlení, které 

nenechají sny zemřít a přetváří je na 
produkty pro tento svět. V rámci realizace 

snů, zatímco se svět připravuje na snižování 
uhlíku v ovzduší, pracuje společnost Honda 

na tom, aby zajistila moderní palivovou 
infrastrukturu, která uspokojí potřeby lidí po 
celém světě. Od motocyklů k automobilům, 
od člunů k letadlům a dokonce k vytápění 

našich domovů a pracovišť. Naše vášeň pro 
inovaci a naše touha po lepším životě je 

pořád silnější a silnější. 
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Určité podrobnost i  v  této brožuře se nevztahuj í  k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky.  Výrobci  s i  vyhrazuj í  právo změnit 
specif ikace, 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 úsil í  tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které 
se týkají specif ikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku 
společnosti  jakémukoli  jednotl ivci .  Veškerý prodej se real izuje prostřednictvím distr ibutora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami 
standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jej ichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíj í 
maximální snaha o zachování přesnosti specif ikací, brožury se připravují  a t isknou několik měsíců před distribucí a následkem toho nemohou 
vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specif ikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci 
jsou vždy vyzýváni k diskutování konkrétních podrobností s dodávajícím dealerem, zejména když je výběr závislý na některém z inzerovaných 
prvků. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích 
podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné si lnici  za použit í  standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli 
doplňkového příslušenství.  Aktuální spotřeba paliva se může l išit  v závislosti na způsobu j ízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, t laku 

v pneumatikách, namontovaném příslušenství,  nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech.

JEZDĚTE OPATRNĚ. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. 
Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, jezděte jen když jste fit a 
NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku, že 
všechna hledí v přilbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.

Honda Motor Europe Limited – organizační složka Česká republika
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: hcr.moto@honda-eu.com

www.honda.cz/motorcycles

Váš autorizovaný prodejce Honda
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