2019-01-20

ALLA TILLBEHÖR

NSC50

DEKALER & DEKOR
Hjuldekaler - Röda

Artikel nr. 08F84GGP810A

564 kr

Dekalkit - Safari rött

Innehåller röda "Safari" dekaler fram och bak.
Artikel nr. 08F84GGP810B

652 kr
Hjuldekaler - Vita

Artikel nr. 08F84GGP820A

373 kr

PACK/LASTUTRUSTNING
Topboxlock 29L - Vit

Lackat lock till 29 liters topbox, Vitt (NHA16P).
Artikel nr. 08L29RTB000ZC

647 kr
Topboxlock 29L - Röd

Lackat lock till 29 liters topbox, Rött (R320P).
Artikel nr. 08L29RTB000ZE

647 kr
Topboxlock 29L - Silver

Lackat lock till 29 liters topbox, Silver (NH329M) .
Artikel nr. 08L29RTB000ZG

647 kr

30 liters topbox - NSC50/110

30 liters topbox med pakethållare och ryggstöd.
Låsmodul inklusive nycklar medföljer.
Lock med kolfiber look finns som tillbehör, artike lnummer:
08L30RTB000CB.
Artikel nr. 08L30KZLRTBSH

1 485 kr
Lock för 30 L topbox

Lock för 30 liters topbox i "kolfiber" look.
Inklusive reflektor.
Artikel nr. 08L30RTB000CB

169 kr

Topbox innerväska

Svart nylon väska med axelband och bärhandtag. Expanderar från
15L-25L, Honda "Logo" på fickan fram till.
Artikel nr. 08L56KPR800

635 kr
Topboxfäste

Nödvändig för att montera 35 liters topbox.
Artikel nr. 08L70KZL860

319 kr
Topbox 35 liter

35 liters topbox med plats för 1 st integralhjälm. Lackad i färgen
"Mat Cynos Grey".
För montering på NSC50/110 - Vision behövs också topbox fäste,
Artnr: 08L70-KZL-860
och låscylinder, Artnr: 08M70-KZL-860.
För montering på NC700D - Integra behövs också följande artnr:
08L72-MGS-D70, 08L74-MGS-D70, 08885-HAC-P00, 08885HAC-P10.
För montering på NC700S behövs också följande artnr: 08L72MGS-D30, 08L74-MGS-D30, 08885-HAC-P00, 08885-HAC-P10.
Artikel nr. 08L71KZL860

1 398 kr

Låscylinder för topbox

Inre låscylinder."One key operation"
För 35 liters topbox.
Artikel nr. 08M70KZL860

KÅPGLAS & VINDSKYDD

477 kr

Handtagsskydd

Set om 2 stycken vindavisare.
Artikel nr. 08P70KZL860

410 kr
Vindruta - hög

420x447x2mm wvta homologation (whole vehicle type approval)
Artikel nr. 08R70KZL860

1 467 kr
Regnskydd

Svart vattenavstötande material, fodrat för extra värme. Inkluderar
bröstskydd och sadelöverdrag för att hålla sadeln torr under
parkering. För maskiner med släta golv.
Artikel nr. 08T56KTF800

853 kr
Regnskydd - XL

Svart vattenavstötande material, fodrat för extra värme. Inkluderar
bröstskydd och sadelöverdrag för att hålla sadeln torr under
parkering. För maskiner släta golv.
Artikel nr. 08T56KTF800A

853 kr

ANTECKNINGAR

H ond a M C /A TV M ärkesförsäkring - Honda har i samarbete
med Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som kör
Honda. Vårt gemensamma mål är att du ska få ett så tryggt och
bekymmersfritt Hondaägande som möjligt och snabb hjälp om
olyckan skulle vara framme. Du kan teckna försäkringen när du
köper en ny eller begagnad Honda hos en auktoriserad Hondaåterförsäljare.
H ond a M C /A TV Finansiering – Tillsammans med Swedbank
hjälper vi dig att förverkliga drömmen om en ny motorcykel. Det
spelar ingen roll om motorcykeln är ny eller begagnad – den
räcker som säkerhet för lånet. Tala med din Honda-återförsäljare
om hur du bäst lägger upp din finansiering.

Hondas unika 5 års garanti gäller alla landsvägsmaskiner, och
fyrhjuliga terrängfordon som går under benämningen
arbetsfordon. Tävlings- och lekfordonen är undantagna. Garantin
får du bara genom Hondas auktoriserade återförsäljare.
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