NAKED

ORIGINALT TILBEHØR

UTGAVE 1–2016/2017

MSX125
NAKED

0.3

0.0

0.1

No image available

383,–

569,–

Bagasjebrett
08L00-K26-RTB

Deksel for 29 liters sidekofferter
08L29-RTB-000ZC

Bestilles separat for monteringen av 29
liters toppboks 08L29-K26-RTB .

Lokk i matchende farger til 29 liters
toppboks. Fås i Pearl Cool White,
Pearl Sienna Red og Moondust Silver
Metallic.

1194,–

Pakke med 29 liters toppboks + ryggstøtte
08L29-K26-RTB

0.0

0.0

En 29 liters toppboks med ryggstøttepute og
one key operation.
Inkludert bagasjebrett og låssett.
Fargede lokk kan bestilles separat.

5471,–

689,–

Akrapovic slip-on lyddemper
08F88-K26-900

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen
er godkjent for vei, er i ekte karbon
og samsvarer med alle regelverk om
støyutslipp fra eksossystemer beregnet
for gatebruk.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

MSX125
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 2

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L29-K26-RTB

29 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen: 29 liters

Pris inkl. mva.

08L29-RTB-000

Låskomponenter med én nøkkel, indre del sylinder

08885-HAC-P00

Bagasjebrett

08885-HAC-P10

Farget lokk til 29 liters toppboks - Pearl Cool White (NHA16P)

08L00-K26-RTB

Farget lokk til 29 liters toppboks - Pearl Sienna Red (R320P)

0

08L29-RTB-000ZC

Farget lokk til 29 liters toppboks - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

569,–

0

08L29-RTB-000ZE

Deksel for 29 liters sidekofferter - Pearl Sienna Red (R320P)

569,–

0

08L29-RTB-000ZG

Deksel for 29 liters sidekofferter - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

569,–

1194,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.2

008F88-K26-900

Akrapovic slip-on lyddemper

Pris inkl. mva.
689,–

Styling
Pris inkl. mva.
5471,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB500F
NAKED
Tilgjengelig tilbehør:
Setedeksel
Tankpad
Forskjerm i karbon-look
Hugger

0.3

0.3

734,–

1039,–

0.5

0.5

621,–

6231,–

Forskjerm i karbon-look
08F85-MGZ-J00

Hugger
08F70-MGZ-J00

Underkåpe (karbon-look)
08F81-MGZ-J40

Akrapovic slip-on lyddemper
08F81-MGZ-900HE

Denne forskjermen i karbon-look er i
en klasse for seg. Med Honda Racinglogoen som gir motorsykkelen din den
rette racerimagen. Designet med en
optimal vektbalanse og slitestyrke, med
runde hjørner og klar lakk for en perfekt
finish.

Beskytter støtdemperne bak mot skitt og
vann som spruter opp fra bakhjulet.

Gjør motorsykkelen din enda mer
sporty med denne venstre underkåpen
i karbon-look. Matcher annet tilbehør i
karbon-look.

Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen er
godkjent for vei, og er utstyrt med en
lasergravert Akrapovic-logo. Samsvarer
med alle regelverk om støyutslipp fra
eksossystemer beregnet for gatebruk.

0.5

0.1

271,–

1460,–

Speedometervisir
(karbon-look)
08F79-MGZ-J40
Dette speedometervisiret er
spesialdesignet for CB500F. Karbonlooken gir sykkelen en ekstra sporty
image. Samtidig beskytter det
speedometeret mot vær og vind.

0.9

0.0

4594,–

536,–

Setedeksel, enseter
08F71-MGZ-J00ZJ

35 liters toppbokssett
08ETB-MGZ-TB35

Monteres istedenfor passasjersetet og
gjør sykkelen til en enseter. Gir sykkelen
et mer sporty utseende. Dekselet er
raskt montert og gir rask tilgang til
oppbevaringsrommet under setet.

Toppboks i Matt Cynos Grey som
rommer 35 liter, med plass til en
helhjelm og litt til. Settet inneholder
bagasjebrett, toppboksholder og
låssett.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

35 liters innerveske til
toppboks
08L56-KPR-800
Ta med deg det mest nødvendige hver
dag med denne svarte nylonvesken
med Honda Wing-logoen i sølv i front.
Kan utvides fra 15 til 25 liter. Utstyrt
med justerbar skulderrem, bærehåndtak
og frontlomme med plass til en mappe
i A4-format.
Veil. priser inkl. mva.

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB500F
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.3

0.0

2758,–

209,–

Bagasjebrett
08L70-MGZ-D00ZA

Lastenett

Robust bagasjebrett som gir praktisk
lagringsplass.

Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass på
bagasjebrettet og passasjersetet.

08L63-KAZ-011

0.1

0.3

3711,–

3938,–

Sidekofferter
08L70-MGZ-D80

Sidekoffert festesystem
08L74-MGZ-J00ZA

Sett med to sidekofferter i aerodynamisk
utforming og design som matcher
CB500F fullt og helt. To stk. sylindersett
og sidekoffert festesystem må
bestilles separat. Ønsker du montering
med en toppboks, trenger du flere
monteringsdeler.

Robust bagasjebrett med integrerte
gripehåndtak. Nødvendig for
monteringen av sidekofferter.

0.1

0.1

0.0

0.0

274,–

173,–

993,–

653,–

Tankpad (karbon-look)
08P61-MEJ-800
Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler, med en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Wing logo.

Tanklokk beskyttelse
(karbon-look)
08P61-KYJ-800
Tankpad med selvklebende bakside,
karbon-look og Honda Wing-logoen.
Beskytter tanklokket mot riper.

Bøylelås
08M53-MFL-800

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling.
Utstyrt med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

1.5

3739,–

689,–

Varmeholker
08ETB-MGZ-HGAN

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Ekstremt slanke varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde. Spesielt varmeresistent lim
tilgjengelig.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB500F
NAKED
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.5

08ETB-MGZ-HGAN

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0.5

08T50-MGE-800

Varmeholker

08T70-MGZ-D40

Monteringssett

08CRD-HGC-20GMA

Pro Honda spesiallim for varmeholker

08F79-MGZ-J40

Pris inkl. mva.

Speedometervisir (karbon-look)

3739,–

271,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Sidekofferter

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.1

08L70-MGZ-D80

Sidekofferter

3711,–

0.3

08L74-MGZ-J00ZA

Sidekoffert festesystem

3938,–

0

81203-MGZ-D00

Høyre sidekoffertholder

1340,–

0

81204-MGZ-D00

Venstre sidekoffertholder

1340,–

0

08M71-KZL-840

Låssylinder for 1-key-operation (sylindersett) (krever 2 stk.)

0.1

08F70-MGZ-J80ZH

Deksel for sidekofferter (NHB-01 Graphite Black)

849,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZB

Deksel for sidekofferter (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

849,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZF

Deksel for sidekofferter (R-263 Millennium Red)

849,–

0.3

08L29-MGZ-RTB

29 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L29-RTB-000

29 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

81204-MGZ-D00

Venstre sidekoffertholder

81203-MGZ-D00

Høyre sidekoffertholder

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

286,–

2623,–

0

08L29-RTB-000ZC

Deksel for 29 liters sidekofferter - Pearl Cool White (NHA16P)

569,–

0

08L29-RTB-000ZE

Deksel for 29 liters sidekofferter - Pearl Sienna Red (R320P)

569,–
569,–

0

08L29-RTB-000ZG

Deksel for 29 liters sidekofferter - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

0.3

08L39-MGZ-RTB

39 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

0

08L39-RTB-CBBR

39 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

81204-MGZ-D00

Venstre sidekoffertholder

81203-MGZ-D00

Høyre sidekoffertholder

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

08L39-RTB-000ZA

3225,–

Farget lokk til 39 liters toppboks- Pearl Nightstar Black (NHA84P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZC

Farget lokk til 39 liters toppboks- Pearl Cool White (NHA16P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZE

Farget lokk til 39 liters toppboks- Pearl Sienna Red (R320P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZG

Farget lokk til 39 liters toppboks- Moondust Silver Metallic (NHB29M)

772,–

0

08L39-RTB-INNER

39 liters innerveske til Honda Regional toppboks

376,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB500F
NAKED
Bagasje – fortsettelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.9

08ETB-MGZ-TB35

35 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

08L71-KZL-860

35 liters toppboks

08L71-MGZ-J00

35 liters toppboksholder

08L70-MGZ-D00ZA

Bagasjebrett

08M71-KZL-840

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-KZL-860

Låssylinder for 1-key-operation, låsmonteringssett

0

08L56-KPR-800

35 liters innerveske til toppboks

0.5

08L95-MGZ-D00ZA

Brakett for sammenkobling av sidekofferter og toppboks

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

4594,–

536,–
6556,–
209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

653,–

0.1

08P61-KYJ-800A

Tanklokk beskyttelse (karbon-look)

225,–
173,–

0.1

08P61-KYJ-800

Tanklokk beskyttelse (karbon-look)

0.1

08P61-MEJ-800

Tanklokk beskyttelse (karbon-look) (Honda Wing-logo)

274,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08F70-MGZ-J00

Hugger

Pris inkl. mva.

0.3

08F85-MGZ-J00

Forskjerm (karbon-look)

0.1

08F71-MGZ-J01ZH

Setedeksel (NH-B01 Graphite Black)

1459,–

0.1

08F71-MGZ-J01ZG

Setedeksel (R-263 Millennium Red)

1459,–

0.1

08F71-MGZ-J01ZN

Setedeksel (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

1459,–

0.5

08F75-MGZ-J40

Frontlysdeksel (karbon-look)

203,–

0.5

08F77-MGZ-J40

Baklysdeksel (karbon-look)

769,–

1039,–
734,–

0.5

08F91-MGZ-J40

Speedometerdeksel (karbon-look)

413,–

0.5

08F94-MGZ-J40

Innerkåpe (karbon-look)

781,–

0.5

08F81-MGZ-J40

Underkåpe (karbon-look)

0.5

08F88-MGZ-900

Akrapovic slip-on lyddemper

621,–
6231,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB650F
NAKED
Tilgjengelig tilbehør:
Speedometer
Hugger
Forskjerm
Bagasjebrett
35 liters toppboks

0.5

0.3

0.5

1350,–

3015,–

35 liters toppboks
08L72-MJE-D00ZA

Bagasjebrett
08L70-MJE-D00ZA

Denne toppboksen rommer 35 liter.
Bagasjebrett og feste og låssett må
bestilles separat.

Et robust, formstøpt bagasjebrett
i aluminium som gir praktisk
lagringsplass og egner seg optimalt til
35 liters toppboksen.
Monteres med et bagasjebrettfeste.

1318,–

Vindaviser over speedometer
08R70-MJE-D40

0.5

0.1

Denne lille og stilige vindavviseren
er tilpasset speedometerpanelet og
beskytter brystet ditt mot trekk ved
høyere hastigheter.

892,–

1129,–

Forskjerm
08F71-MJE-D00

Hugger
08F72-MJE-D00

Denne forskjermen i karbon-look
holder topp kvalitet og får din CB650F
til å se ut som en skikkelig spenstig
racersykkel. Med runde hjørner og klar
lakk som garanterer en perfekt finish.

Gi CB650F den rette racerlooken med
denne huggeren i karbon-look med en
suveren kvalitet. Med runde hjørner
og klar lakk som garanterer en perfekt
finish.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB650F
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.0

0.1

2652,–

0.0

1468,–

490,–

Varmeholker
08T50-MGE-800

Setedeksel
08F70-MJE-D00ZH

Setebag
08L56-MGM-800A

Ekstremt slanke varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde.
Må kombineres med Monteringssett.

Erstatter baksetet. Fargematchende
setedeksel gir sykkelen et mer sportslig
utseende.

Denne 19 liters bagen festes på
passasjersetet og egner seg perfekt til
helgeturen. Festes med et firepunkts
festesystem og går ikke på kompromiss
med førerens komfort eller motorsykkelens
kjørekvaliteter. Med integrert regntrekk og
Honda Racing-logoen. Setebagstropp må
bestilles separat.

0.0

0.0

653,–

993,–

689,–

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801

Bøylelås
08M53-MFL-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling.
Utstyrt med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Annet tilbehør
Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Underkåpe
– Felgdekorsett
– Depotstøtte, bak
– Beskyttelsesfolie

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB650F
NAKED
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

0.0

08T50-MGE-800

Varmeholker

1.5

08T70-MJE-D40

Monteringssett

0.0

08E00-MJE-D40

Adapterledningsnett

0.5

08R70-MJE-D40

Vindavviser over speedometer

Pris inkl. mva.
2652,–
275,–
82,–
1318,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.1

08M50-MW0-801

Depotstøtte, bak

960,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L39-MJE-RTB

39 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L39-RTB-CBBRWK

39 liters toppboks med ryggstøtte

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MJE-RTB

Bagasjebærer

35 liters toppboks

Pris inkl. mva.
2439,–

Deler du trenger til monteringen:

0.3

08L72-MJE-D00ZA

35 liters toppboks

0.2

08M70-MJE-D01

Låskomponenter for 1-key-operation (Låsinnsats)

1350,–
217,–

0

08M71-MJE-D01

Låskomponenter for 1-key-operation (Sylindersett)

0.5

08L70-MJE-D00ZA

Bagasjebrett

3015,–

0

08L73-MJE-D00ZA

Bagasjebrettfeste

2022,–

0.3

08L48-MJE-RTB

48 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

3196,–

08L48-RTB-CBBRWK

39 liters toppboks med ryggstøtte

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MJE-RTB

Bagasjebærer

Setebag

113,–

Deler du trenger til monteringen:

0

08L56-MGM-800A

Setebag

490,–

0

08L71-MJE-D00

Setebagstropp

433,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P61-MJM-800A

Tanklokkdeksel

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

151,–

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs (kompatibel med toppboks)

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

653,–
1204,–
190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB650F
NAKED
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.5

08F88-MJE-900

Akrapovic slip-on lyddemper

Pris inkl. mva.

0.1

08F72-MJE-D00

Hugger (karbon-look)

0.5

08F71-MJE-D00

Forskjerm (karbon-look)

0.5

08F70-MJE-D40ZA

Underkåpe (NH-A87P Pearl Himalayas White)

2011,–

0.5

08F70-MJE-D40ZB

Underkåpe (NH-A95M Sword Silver Metallic)

2011,–

0.5

08F70-MJE-D40ZC

Underkåpe (NH436M Matt Gunpowder Black Metallic)

2011,–

0.5

08F70-MJE-D40ZE

Underkåpe (Y-217P Pearl Queen Bee Yellow)

2011,–

0.5

08F70-MJE-D40ZH

Underkåpe (R-263 Millennium Red/HRC Tricolour)

2011,–

0.1

08F70-MJE-D00ZA

Setedeksel (Y-217P Pearl Queen Bee Yellow)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZD

Setedeksel (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZF

Setedeksel (NH-A96P Pearl Metalloid White)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZG

Setedeksel (NH-A95M Sword Silver Metallic)

1468,–

0.1

08F70-MJE-D00ZH

Setedeksel (NH-A87P Pearl Himalayas White)

1468,–

15 044,–
1129,–
892,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

0.3

08F84-MFJ-830A

Felgdekorsett, blå

490,–

0.3

08F84-MFJ-840A

Felgdekorsett, gul

490,–

0.3

08F84-MFJ-860A

Felgdekorsett, sølv

490,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

NC750S
NAKED
Tilgjengelig tilbehør:
Akrapovic slip-on lyddemper
Flyscreen

0.1

0.4

3388,–

29 liters sidekoffertsett
08L71-MKA-D80
Sett med 29 liters sidevesker.
Må kombineres med
2 x 08M71-MJE-D01
2 x 08M70-MJE-D01
963,–

Flyscreen
08R72-MGS-D10

1.8

Flyscreen i polykarbonat som gir
føreren enda bedre beskyttelse
ved å redusere vinden mot brystet
ved høyere hastigheter. Den er 50
mm høyere og 40 mm bredere enn
standardversjonen.

2382,–

Varmeholker for DCT / MT
08T70-MJM-A01 for DCT 2382,- / 08T70-MJN-A01 for MT 3040,Ekstremt slanke varmeholker med integrert kontroll for maksimal førerkomfort.
Utstyrt med variable varmenivåer som kan justeres i tre trinn, med integrert krets
som beskytter batteriet mot utlading, og smart varmefordeling som fokuserer på
områder på hendene som er mest utsatt for kulde.
Må kombineres med Monteringssett.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

NC750S
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 3
0.4

0.2

1694,–

1712,–

0.0

993,–

Bagasjebrett
08L70-MKA-D80

Hovedstøtte
08M70-MGS-D10

Bøylelås
08M53-MEE-800

Et robust bagasjebrett som gir praktisk
lagringsplass og passer til montering av
35/45 liters toppboks

Nødvendig tilbehør når du ønsker
å parkere sikkert på ulikt underlag.
Hovedstøtten gjør det også enklere å
rengjøre sykkelen.

Gjør NC750S tyverisikker med denne
hærverksikre nøkkelrørbøylelåsen som
fint får plass under setet.

0.0

190,–

689,–

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

NC750S
NAKED
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08R72-MGS-D10

Fly Screen

Pris inkl. mva.

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

1.8

08T70-MJM-A01

Varmeholker DCT

2382,–

0.0

08T70-MJN-A01

Varmeholker, manuell

3039,–

963,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

35 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.2

08L72-MJE-D00ZA

35 liters toppboks

1350,–

0.4

08L70-MKA-D80

Bagasjebrett

1694,–

0

08L71-MKA-D80

29 liters sideveskesett

3388,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08M70-MGS-D10

Hovedstøtte

1712,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Delenummer

Beskrivelse

689,–

Styling
FRT

Pris inkl. mva.

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1000R
NAKED
Tilgjengelig tilbehør:
Setedeksel (3D-logosett)
Førersetesett (Alcantara®)
Forskjerm i karbon
Sylinderbeskyttelse
Clutchdeksel

0.1

0.2

1692,–

1622,–

0.1

0.1

464,–

811,–

Setedeksel
08F71-MFN-D60ZA

Undertraysett (titan-look)
08F44-MFN-800A

3D-logosett
08F85-MFN-810

Dette setedekselet i matchende farger
erstatter passasjersetet og gir CB1000R
et mer eksklusivt utseende. Dekselet
er raskt montert og gir rask tilgang til
oppbevaringsrommet under setet.
Fås ikke i Hyper Red.

Et stilig undertray i titan-look med
CB1000R-logoen som dekker standard
bakskjermen.

En stilig CB1000R-logo i 3D til venstre
og høyre side av bakkåpen.
Fås i Light Silver og Dark Silver.

0.1

0.4

1854,–

2317,–

Speedometervisirsett

08F60-MFN-810

0.2

Denne lille og stilige vindavviseren
er tilpasset speedometerpanelet og
beskytter brystet ditt mot trekk
ved høyere hastigheter. Fås med lys og
mørk finish.

0.1

4435,–

672,–

Oljekjølerdekselsett
08F62-MFN-820

Hugger i karbon
08F63-MFN-800

Forskjerm i karbon
08P64-MFN-800

Sylinderringsett
08F48-MFN-800

Gi din CB1000R et personlig preg ved å
erstatte tandardoljekjølerdekselet med
dette stilige settet.

Denne sprutbeskytteren i i karbon og
suveren kvalitet gir CB1000R det ekstra
spenstige utseendet og beskytter den
bakre støtdemperen mot sprut fra
bakhjulet. Med runde hjørner og klar
lakk som garanterer en perfekt finish.

Denne forskjermen i eksklusivt karbon
holder topp kvalitet og får din CB1000R
til å se ut som en skikkelig spenstig
racersykkel. Med runde hjørner og klar
lakk som garanterer en perfekt finish.

Oppgrader din CB1000R med
dette settet med venstre og høyre
sylinderringer i naturlig farget
nylon. Designet for å matche
sylinderdekorsettet.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1000R
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.1

1275,–

0.1

0.1

0.3

348,–

672,–

490,–

Svingarmbeskyttelse i karbon
08P59-MFN-800

Clutchdeksel
08F48-MFN-820A

Sylinderbeskyttelsessett
08F48-MFG-820A

Felgdekorsett
08F84-MFJ-820A

Protect your CB1000R swingarm
from boot scuffs with this moulded,
carbon-fibre guard.

This colour-matched trim is placed
on the clutch cover to give a personal
touch to your bike.

These colour-matched covers,
which are placed on the left and
right Crankcases, give a personal
touch to your bike.

Sett dette fargematchende dekselet
utenpå clutchdekselet for å gi sykkelen
din et mer personlig preg.

0.1

0.1

1251,–

1043,–

Fører- og passasjersetesett
(Alcantara®)
08F82-MFN-810
Stilige reserveseter med Alcantara®trekk til fører- og passasjersetet. Fås
i svart/beige (anbefalt for CB1000R i
svart) og svart/grå.

1.0

0.0

0.1

1274,–

464,–

Sidepanelsett (titan-look)
08F44-MFN-800

Overtrekk, innendørs
08P34-MFN-800

Kjøledeksel for bakbrems
08F62-MFN-800A

Stilig sett med sidedeksler i titan-look
som dekker til standardversjonene.

En luksuriøs overtrekk som
beskytter motorsykkelen innendørs.
Støvfrastøtende og pustende kvalitet
som forhindrer dannelsen av kondens.
Myk innside som beskytter lakken mot
riper.

En kompakt og stilig kjøledeksel for
bakbrems i titan-look som erstatter
standardversjonen.

Annet tilbehør

0.0

Annet tilbehør som også er tilgjengelig
(men som ikke vises her):

– Varmeholksett
– Averto tyverialarm
– Karbonvarmedeksel for eksosanlegget
– Oljefilterdeksel
– Magnetisk tankveske
9684,–

190,–

Akrapovic slip-on lyddemper
i titan
08F88-MFN-900
Ser ikke bare helt rå ut, men øker også
ytelsen. Denne slip-on lyddemperen er
godkjent for vei, og er utstyrt med en
lasergravert Akrapovič-logo. Samsvarer
med alle regelverk om støyutslipp fra
eksossystemer beregnet for gatebruk.

689,–

– Lastenett
– Tanklokkpad, sett

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Beskytt lakken mot slitasje og riper med
med denne transparente, selvklebende
folien i høy kvalitet. Leveres i A4-format
som enkelt kan kappes til.

Honda batterilader er spesielt designet
for moderne batterier. Diagnostiserer,
kontrollerer og vedlikeholder batteriet
ditt automatisk gjennom hele vinteren.

– Bøylelås

* fås ikke i Hyper Red

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1000R
NAKED
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.1

08ETB-MFN-HGA

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08T50-MFN-800B

Varmeholker

08CRD-HGC-20GMA

Varmeholklim

Pris inkl. mva.
2758,–

0.1

08F82-MFN-810

Førersetesett - svart/grå

1251,–

0.1

08F82-MFN-810A

Passasjersetesett - svart/grå

1251,–

0.1

08F82-MFN-820

Førersetesett - svart/beige

1251,–

0.1

08F82-MFN-820A

Passasjersetesett - svart/beige

1251,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08L56-KAZ-800

Magnetisk tankveske (13 liters)

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

Pris inkl. mva.
1354,–
209,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.2

08F44-MFN-800A

Undertraysett i titan-look

Pris inkl. mva.
1622,–

0.1

08F48-MFG-820A

Sylinderbeskyttelsessett (R-320P - Pearl Sienna Red)

0.1

08F48-MFG-870A

Sylinderbeskyttelsessett (NH-A16P - Pearl Cool White)

672,–
672,–

0.1

08F48-MFN-800

Sylinderbeskyttelsessett

672,–

0.1

08F48-MFN-850A

Clutchdekseldekorsett (R-320P - Pearl Sienna Red)

348,–

0.1

08F48-MFN-820A

Clutchdekseldekorsett (NH-A16P - Pearl Cool White)

348,–

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

653,–

0

08P34-MFN-800

Overtrekk, innendørs

1274,–

0.1

08P61-MEE-800A

Tanklokkpad, sett

151,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1000R
NAKED
Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1

08F88-MFN-900

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

9684,–

0

08P69-MFN-900

Varmedeksel i karbon for eksosanlegget (passer til Akrapovic)

1308,–

0.1

08F71-MFN-D60ZB

Setedeksel (NH-A16P - Pearl Cool White)

1692,–

0.1

08F71-MFN-D60ZD

Setedeksel (R-320P - Pearl Sienna Red)

1692,–

0.4

08F63-MFN-800

Hugger i karbon

2317,–

0.1

08P59-MFN-800

Svingarmbeskyttelse i karbon

1275,–

0.2

08P64-MFN-800

Forskjerm i karbon

4435,–

0.1

08F44-MFN-800

Sidepanelsett (titan-look)

1043,–
371,–

0.1

08F61-MFN-800

Oljefilterdeksel (titan-look)

0.1

08F62-MFN-800A

Kjøledeksel for bakbrems (titan-look)

0.1

08F62-MFN-820

Oljekjølerdekselsett (titan-look)

Pris inkl. mva.

464,–
1854,–

0.1

08F60-MFN-810

Speedometervisirsett - Matt Ray Silver Metallic

811,–

0.1

08F60-MFN-820

Speedometervisirsett - Matt Black Grey Metallic

811,–

0.1

08F85-MFN-810

CB1000R-logo i 3D - Light Silver

464,–

0.1

08F85-MFN-820

CB1000R-logo i 3D - Dark Silver

464,–

0.3

08F84-MFJ-810A

Felgdekorsett, hvit

490,–

0.3

08F84-MFJ-820A

Felgdekorsett, rød

490,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.8

08ETB-MFN-AAA

Averto tyverialarm, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08E55-MFN-800A

Averto tyverialarm

08E56-MCS-800

Magnetisk brytersett til setedeksel

Bøylelås

Pris inkl. mva.
3815,–

Deler du trenger til monteringen:

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

993,–

0

08M53-MFN-800

Monteringssett til bøylelås

186,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1100 EX
NAKED

0.3

0.5

3726,–

Bagasjebrett (forkrommet versjon)
08L70-MGC-D40
Robust, forkrommet bagasjebrett med stålramme
som gir praktisk lagringsplass.

2568,–

39 liters toppboks, sett
08L39-MGC-RTB

0.3

1.0

Denne toppboksen rommer 39 liter.
Komplett med bagasjebrett, ryggstøtte,
nøkler og lås.

3121,–

3476,–

48 liters toppboks
08L48-MGC-RTB

Varmeholksett
08ETB-MGC-HGA

Denne toppboksen rommer 48 liter.
Komplett med bagasjebrett, ryggstøtte,
nøkler og lås.

Ekstremt slanke varmeholker med integrert
kontroll for maksimal førerkomfort. Utstyrt
med variable varmenivåer som kan
justeres i tre trinn, med integrert krets som
beskytter batteriet mot utlading, og smart
varmefordeling som fokuserer på områder
på hendene som er mest utsatt for kulde.
Spesielt varmeresistent lim tilgjengelig.
Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1100 EX
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.3

0.4

2089,–

0.4

1355,–

Motorbeskyttelse
08P70-MGC-N20
Beskytter motordekselets overflate.

Anodisert justeringsboltsett
til frontgaffel (forgylt)
08F73-MGC-D30ZD
Disse stilige, anodiserte og
forgylte justeringsboltene erstatter
standardboltene og gir sykkelen din
et personlig preg. Matcher de forgylte
speedometerdekslene.
1355,–

Anodisert justeringsboltsett
til frontgaffel (rød)
08F73-MGC-D30ZC

0.1

Disse stilige, røde justeringsboltene
i anodisert aluminium erstatter
standardboltene og gir sykkelen din et
personlig preg.

274,–

Tankpad (karbon-look)
08P61-MEJ-800

0.0

0.0

0.0

993,–

209,–

653,–

Tankpad med selvklebende bakside
i tre deler, med en tykk og klar
overflatebehandling som beskytter
tanken mot riper. Med Honda Winglogoen.

Bøylelås
08M53-MFL-800
Gjør motorsykkelen tyverisikker
med denne hærverksikre nøkkelrørbøylelåsen som fint får plass under
setet.

Lastenett
08L63-KAZ-011
Et svart, fleksibelt nett som holder
bagasjen din sikkert på plass på
bagasjebrettet og passasjersetet.

Overtrekk, utendørs
08P34-BC2-801
Vanntett tekstil som puster, og gjør at
sykkelen tørker mens den er tildekket.
Beskytter lakken mot UV-stråling.
Utstyrt med snøring som forhindrer at
overtrekket blafrer i vinden, og to
åpninger til bøylelåsen.

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1100 EX
NAKED
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.0

08ETB-MGC-HGA

Varmeholker, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08T50-MGE-800

Varmeholker

08T70-MGC-D30

Monteringssett

Pris inkl. mva.
3476,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L39-MGC-RTB

39 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L39-RTB-CBBR

39 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MGC-RTB

Bagasjebrett

Pris inkl. mva.
2568,–

0

08L39-RTB-000ZA

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Nightstar Black (NHA84P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZC

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Cool White (NHA16P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZE

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Sienna Red (R320P)

772,–

0

08L39-RTB-000ZG

Farget lokk til 39 liters toppboks - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

772,–

0

08L39-RTB-INNER

39 liters innerveske til toppboks

0.3

08L48-MGC-RTB

48 liters toppboks, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08L48-RTB-CBBR

48 liters toppboks med ryggstøtte

08885-HAC-P00

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08885-HAC-P10

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08L00-MGC-RTB

Bagasjebrett

376,–
3121,–

0

08L48-RTB-000ZA

Farget lokk til 48 liters toppboks - Pearl Nightstar Black (NHA84P)

816,–

0

08L48-RTB-000ZC

Farget lokk til 39 liters toppboks - Pearl Cool White (NHA16P)

816,–

0

08L48-RTB-000ZE

Farget lokk til 48 liters toppboks - Pearl Sienna Red (R320P)

816,–

0

08L48-RTB-000ZG

Farget lokk til 48 liters toppboks - Moondust Silver Metallic (NHB29M)

816,–

0

08L48-RTB-INNER

48 liters innerveske til Honda Regional toppboks

0.5

08L70-MGC-D40

Bagasjebrett (forkrommet versjon)

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

421,–
3726,–
209,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

CB1100 EX
NAKED
Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08P70-MGC-N20

Motorbeskyttelse

Pris inkl. mva.
2089,–

0.1

08P61-MEJ-800

Tankpad, karbon-look (Honda Wing-logo)

0

08P34-BC2-801

Overtrekk, utendørs

274,–
653,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.4

08F73-MGC-D30ZC

Anodisert justeringsboltsett til frontgaffel (rød)

1355,–

0.4

08F73-MGC-D30ZD

Anodisert justeringsboltsett til frontgaffel

1355,–

Styling
Pris inkl. mva.

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993,–

Veil. priser inkl. mva.

Kontakt din lokale forhandler for nærmere
informasjon om kompatibilitet og tilbud på montering.
Se også HONDAMC.NO

ORIGINALT
TILBEHØR

Honda originalt tilbehør har gjennomgått omfattende testing
for å sikre deg deler med pålitelig funksjonalitet, tilpasset din
Honda. Tilbehøret har høy kvalitet og er designet og utviklet for
deg og din Honda.

UTGAVE 1–2016/2017

Din Honda-forhandler:

Disse spesifikasjonene gjelder ikke noe spesielt produkt som er tilgjengelig eller i
salg. Produsentene forbeholder seg retten til å endre sine spesifikasjoner, farger
inkludert, med eller uten forutgående varsel og til tider og på måter de finner det
best. Store og små endringer kan forekomme. Alle anstrengelser er imidlertid
foretatt for å sørge for gyldigheten av informasjonen i denne brosjyren. Denne
brosjyren skal ikke under noen omstendighet anses som et tilbud fra Selskapet
til noen person. Alt salg utføres av den aktuelle forhandler og er underlagt
gjeldende salgsbestemmelser og lovgivning. Kopier av aktuelle dokumenter kan
tilveiebringes etter forespørsel. Det er lagt stor vekt på at detaljer skal være
gjengitt med høyest mulig nøyaktighet, brosjyrer og annet trykt materiell blir
imidlertid klargjort og ferdigstilt flere måneder i forkant av distribusjon og kan
dermed ikke konsekvent reflektere verken detaljendringer eller, i noen isolerte
tilfeller, tilgjengelighet til et produkt eller en spesiell egenskap ved et produkt.
Kunder anbefales å oppsøke sin forhandler for spesifikk informasjon om
modellutvalg og produktenes egenskaper, særlig dersom dette er avgjørende
for valg av modell.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Honda Motorsykler
Importør i Norge: AS KELLOX
kellox.no

