ADVENTURE

ORIGINALT TILBEHØR

UTGAVE 1–2016/2017

CRF250L
ADVENTURE

0.1

0.0

0.0

630,–

209,–

993,–

Styreveske
08L56-KW3-801

Lastenett

Multifunksjonsveske til styret som passer
på styrebroen. Inneholder transparent
kartholder og kan også brukes som
hofteveske.
Mål (l x h x b): 230 × 50 × 100 mm. Må
kombineres med styrebro.

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

0.0

0.0

689,–

190,–

OptiMate Batterilader
08M51 EWA 600U

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

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

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

Bøylelås
08M53-MFL-800
Gjør din Honda MC tyverisikker med
denne hærverkssikre bøylelåsen som
fint får plass under setet.

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

CRF250L
ADVENTURE
Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L00-KSC-RTB

Bagasjerack, bak

Pris inkl. mva.
625‚–

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

209‚–

Handle Bar Pocket

Deler du trenger til monteringen:

0.1

08L56-KW3-801

Styreveske med kartholder

630‚–

0.0

08F71-MCB-801

Styrebro

416‚–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

Pris inkl. mva.
689‚–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

Pris inkl. mva.
190‚–

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

CB500X
ADVENTURE
Tilgjengelig tilbehør:
Høy vindskjerm
Fronttåkelys, sett
Oljekjølerdeksel
Vindavviser
Håndbeskyttere
35 liters toppbokssett
Hovedstøtte
Bagasjebrett

0.3

0.3

733,–

0.5

1039,–

621,–

Forskjerm i karbon-look
08F85-MGZ-J00

Kjedekasse/hugger
08F70-MGZ-J00

Underkåpe (karbon-look)
08F81-MGZ-J40

Denne forskjermen i karbon-look er i
en klasse for seg. Med Honda Racinglogoen som gir motorsykkelen din den
rette racerimagen.

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

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

2.5

0.5

7094,–

1984,–

0.3

0.5

1196,–

431,–

LED-fronttåkelys, sett
08ETB-MGZ-FLA

Oljekjølerdeksel (karbon-look)
08F93-MGZ-J80

Vindavviser
08R71-MGZ-J80

Motordeksel
08F83-MGZ-J80

Et par justerbare lyse og hvite LEDfronttåkelys for dystre dager og netter
når du kjører i tåke.

Sett med oljekjølerdeksel i karbon-look
som gir motorsykkelen et eksklusivt
utseende.

Sett med venstre og høyre vindavvisere
i polyuretan som passer til den øverste
delen av kåpen og gir både fører og
passasjer bedre beskyttelse mot vinden.

Motordeksel i tre deler i karbon-look
som matcher annet tilbehør i karbonlook og gir CB500X den siste finishen.

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

CB500X
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.5

1.0

768,–

1344,–

0.5

0.3

6231,–

1203,–

Frontkåpe
08F76-MGZ-J80

Høy vindskjerm
08R70-MJW-J80ZA

Akrapovic slip-on lyddemper
08F88-MGZ-900

Håndbeskyttere
08P70-MJW-J80

Gjør CB500X enda mer sporty med
denne nesekåpen i karbon-look.
Matcher annet tilbehør i karbon-look.

Vindskjerm i polykarbonat som er 105
mm høyere enn standardversjonen.

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.

Sett med to svarte håndbeskyttere som
festes til styret for å gi bedre beskyttelse
mot vind og regn.

0.3

Øker kjørekomforten for føreren.

0.6

2801,–

4637,–

0.1

1.5

3711,–

2241,–

Bagasjebrett
08L71-MGZ-D80ZA

35 liters toppbokssett
08ETB-MGZ-TB35X

Sidekoffertsett
08L70-MGZ-D80

Front Side Pipe
08P00-MGZ-J80ZC

Et robust, svart bagasjebrett med
integrerte gripehåndtak.

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

Sett med to sidekofferter i aerodynamisk
utforming og design som matcher
CB500X fullt og helt. Andre artikler du
trenger til monteringen, fremgår av
prislisten.

Stålrørramme, spesielt designet for
denne modellen. Med metallic sølvfinish.

0.5

LED-fronttåkelys må bestilles separat.

Annet tilbehør

0.0

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

– 35 liters toppboks innerveske
– Tanklokkpad
– Varmeholksett
– Lastenett
– Bøylelås
1301,–

190,–

689,–

– Overtrekk, utendørs

Hovedstøtte
08M70-MGZ-D80

Beskyttelsesfolie
08P73-KBV-800

OptiMate batterilader
08M51-EWA-600U

Nødvendig tilbehør når du ønsker å
parkere sikkert på ulikt underlag.

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.

Hovedstøtten gjør det også enklere
å rengjøre sykkelen og vedlikeholde
bakhjulet.

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

CB500X
ADVENTURE
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1

08R70-MJW-J80ZA

Høy vindskjerm

1344,–

1.5

08T50-MGE-800

Varmeholker

2652,–

08T70-MJW-D90

Monteringssett

08CRD-HGC-20GMA

Varmeholklim

Pris inkl. mva.

885,–

0.3

08P70-MGZ-J80

Håndbeskyttere

1203,–

0.3

08R71-MGZ-J80

Vindavvisere

1196,–

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

Elektrisk
FRT

Delenummer

2.5

08ETB-MGZ-FLA

LED-fronttåkelys, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08V72-MGS-D30

Tåkelys

08V70-MGZ-D80ZB

Tåkelysfeste

08P00-MGZ-J80ZC

Dekorbøyle/tåkelysfestepunkt

7094,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.5

08M70-MGZ-D80

Hovedstøtte

1301,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

Pris inkl. mva.
993,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Sidekofferter

Deler du trenger til monteringen:

0.1

08L70-MGZ-D80

Sidekofferter

3711,–

0.3

08L74-MGZ-J80ZB

Sidekoffert festesystem

3509,–

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.)

286,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZB

Sidekoffertdeksel (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

849,–

0.1

08F70-MGZ-J80ZF

Sidekoffertdeksel (R-263 Millennium Red)

849,–

0.3

08L29-MGZ-RTB

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

0

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, sett

81204-MGZ-D00

Venstre sidekoffertholder

81203-MGZ-D00

Høyre sidekoffertholder

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

08L29-RTB-000ZC

Pris inkl. mva.

2623,–

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

569,–

0

08L29-RTB-000ZE

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

569,–

0

08L29-RTB-000ZG

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

569,–
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

CB500X
ADVENTURE
Bagasje – fortsettelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08L39-MGZ-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

81204-MGZ-D00

Venstre sidekoffertholder

81203-MGZ-D00

Høyre sidekoffertholder

08L00-MGZ-RTB

Bagasjebrett

Pris inkl. mva.
3225,–

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 Regiona liters toppboks

0.6

08ETB-MGZ-TB35X

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

81100-KZL-860

35 liters toppboks

08L71-MGZ-J00

35 liters toppboks base

08L71-MGZ-D80ZA

Bagasjebrett

08L00-KZL-860

Låskomponenter for 1-key-operation (Lock Assembly)

08M71-KZL-840

Låskomponenter for 1-key-operation (Cylinder Set)

0

08L56-KPR-800

35 liters innerveske til toppboks

0

08L95-MGZ-D80ZA

Brakett for sammenkobling av sidekofferter og toppboks

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

376,–
4637,–

536,–
6572,–
209,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

1204,–

0.1

08P61-KYJ-800A

Tanklokkbeskyttelse

225,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.3

08F70-MGZ-J00

Hugger, bak

1039,–

0.5

08F76-MGZ-J80

Frontkåpe (karbon-look)

768,–

0.5

08F81-MGZ-J40

Underkåpe (karbon-look)

621,–

0.5

08F93-MGZ-J80

Oljekjølerdeksel (karbon-look)

0.5

08F83-MGZ-J80

Motordeksel (karbon-look)

431,–

0.3

08F85-MGZ-J00

Forskjerm (karbon-look)

733,–

0.5

08F88-MGZ-900

Akrapovic slip-on lyddemper

1984,–

6231,–

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

NC750X
ADVENTURE
Tilgjengelig tilbehør:
45 liters toppbokssett
29 liters sidekoffertsett
Høy vindskjerm
Hovedstøtte
Benvinddavviser
Fotvindavviser
Dekorbøylesett

1.5

1423,–

Dekorbøylesett
08P71-MKA-D80
Sett med stålbøyler som understreker motorsykkelens
robuste image. Med finish i sølvmetallic som matcher
sylinderbeskyttelsen. Fungerer også som feste for LEDfronttåkelysene.

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

NC750X
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 3
0.4

0.2

6919,–

4741,–

0.4

0.0

1694,–

993,–

29 liters sidekoffertsett
08ESY-MKA-P29

45 liters toppbokssett (alu)
08ESY-MKA-TB45

Bagasjebrett
08L70-MKA-D80

Bøylelås
08M53-MEE-800

Sett med to 29 liters sidekofferter i
aerodynamisk utforming og design som
matcher NC750X fullt og helt.

Toppboks i børstet aluminium-lokk
med en kapasitet på 45 liter og plass
til to helhjelmer og litt til. Med lås og
hurtigfestesystem.

Robust bagasjebrett som gir praktisk
lagringsplass.
Her vist med sidekoffertfestesystemet,
som det må kombineres med, med
integrerte gripehåndtak.

Hold din NC750X trygg med denne
hærverksikre nøkkelrør-bøylelåsen.
Bøylelås som passer fint under setet.

1.8

2.2

3040,–

0.2

2974,–

1712,–

Varmekolksett STD
08T70-MJN-A01

LED-fronttåkelys, sett
08V72-MGS-D30

Hovedstøtte
08M70-MGS-D30

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.

Et par justerbare lyse og hvite LEDfronttåkelys for dystre dager og netter
når du kjører i tåke. Må kombineres med
dekorbøylesett, monteringssettet for
LED-tåkelys og relésettet.

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

Må kombineres med:
08T70-MKA-D80
260,-

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

Alternativ for DCT:
08T70-MJM-A01
2382,-

– DCT-fotpedalsett
– 12 V DC-uttakssett
– 45 liters toppboks Deluxe innerveske
– 45 liters toppboks innerveske
– Overtrekk, utendørs
– Beskyttelsesfolie til lastenett
– OptiMate batterilader

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

NC750X
ADVENTURE
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

1.8

08T70-MJN-A01

Varmeholker, standard

3040,–

0.0

08T70-MJM-A01

Varmeholker DCT

2382,–

0.0

08T70-MKA-D80

Monteringsett

260,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

12 V-strømuttak

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

1.0

08V71-MGS-D30

12 V DC-uttakssett

537,–

0.0

08A70-MGS-D30

Relésett

134,–

0

08A70-MJL-D30

Adapterledningsnett

152,–

LED-fronttåkelys

Deler du trenger til monteringen:

2.2

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys, sett

2974,–

0.0

08V70-MGS-D30

Monteringsett for tåkelys

3654,–

1.5

08P71-MKA-D80

Dekorbøylesett

1423,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08ESY-MKA-P29

Sidekoffertsett, komplett

Pris inkl. mva.
6919,–

0

08ESY-MKA-TB45

Toppkoffert, komplett med monteringssett

4741,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08M70-MGS-D30

Hovedstøtte

1712,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

Pris inkl. mva.
1204,–
190,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08M53-MEE-800

Bøylelås 123/217

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

VFR800X CROSSRUNNER
ADVENTURE
Tilgjengelig tilbehør:
Toppboks med pad
Sidekofferter
Hovedstøtte
Motorbeskyttelse
LED-fronttåkelys
29 liters sidekoffertsett

0.3

0.5

8222,–

972,–

Akrapovic slip-on lyddemper
i titan
08F88-MJM-900
Akrapovic slip-on lyddemper med
lasergravert Akrapovic-logo. Godkjent
for vei, E1- og TÜV-sertifisert.

0.5

1.2

2803,–

2086,–

Hugger
08F70-MJM-D10

Quickshifter
08U70-MJM-D60

Hovedstøtte
08M70-MJM-D60

Beskytter støtdemperne for smuss og
veisaltsprut fra bakhjulet.

Quickshifter gjør styringen enda enklere
og enda mer praktisk.

Gjør det sikrere å parkere på ujevnt
underlag og enklere å rengjøre og
vedlikeholde bakhjulet.

0.0

3099,–

0.7

2795,–

0.0

0.1

3912,–

312,–

Bagasjebrett
08L70-MJM-D60ZA

45 liters toppboks
08L74-MJN-D01T2

31 liters toppboks
08L71-MJM-D00T2

Dette bagasjebrettet er nødvendig
for å montere 31 liters og 45 liters
toppboksene.

Denne 45 liters toppboksen med
ryggstøtte matcher sykkelens farger
og rommer 2 helhjelmer og litt til. Med
hurtigfestesystem. Krever bagasjebrett,
bagasjebrettfestesystem, låsinnsats og
låssylinder.

Denne 31 liters toppboksen med
ryggstøtte matcher sykkelens
farger og rommer 1 helhjelm og litt
til. Utstyrt med hurtigfestesystem,
doble venstrehengsler og integrert
forsegling. Krever bagasjebrett,
bagasjebrettfestesystem, låsinnsats og
låssylinder.

Ryggstøttepute til 31 liters
toppboks
08F75-MGE-800
Ekstra ryggstøttepute som monteres på
toppbokslokket.

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

VFR800X CROSSRUNNER
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 3
0.0

0.0

7320,–

1275,–

29 liters sidekoffertsett
08L70-MJM-D10T2
Sett med aerodynamisk og hel-integrert
29 liters sidekofferter i matchende farger.
Spesielt designet til VFR800X, kan
monteres rett på sykkelen uten bruk av
ekstra fester og monteringssett. Og ikke
minst kan du bruke tenningsnøkkelen
til å låse sidekoffertene med. To
låsinnsatssett må bestilles separat.
0.0

Innerveskesett til
sidekofferter
08L56-MGE-800B
Sett med to robuste og stilige, svarte
innervesker med svarte glidelåser og
en svart Honda Wing-logo. Brisker
seg med en kapasitet på hele 18
liter. Med håndtak og stropper. Disse
veskene passer perfekt til 29 liters
sidekoffertene.
0.0

759,–

1354,–

Innerveske til toppboks
08L56-MGE-800A
Passer perfekt i en 31 liters toppboks.
Innervesken rommer 20 liter. Du tar den
raskt og enkelt med deg. Med svarte
glidelåser og svart Honda Wing-logo,
i tillegg til justerbar skulderrem og
bærehåndtak.

Magnetisk tankveske (13
liters)
08L56-KAZ-800
Tankveske med magnetisk feste, som
gjør det raskt å feste den på sykkelen.
Rommer nærmere 13 liter, med plass til
en A4-mappe. Inkludert regntrekk.

0.0

0.0

337,–

536,–

Elastiske stropper til
sidekofferter
08L45-MGE-800

Innerveske til 45 liters
toppboks
08L81-MCW-H60

Elastiske stropper som støter og
holder bagasjen din sikkert på plass i
sidekoffertene. Inkludert en spenne i
midten og fire kroker som gjør enkelt å
feste stroppene sikkert.

Nylonveske i lys grå nylon med svarte
glidelåser og svart, brodert Honda
Wing-logo på frontlommen. Kan utvides
fra 21 til 33 liter. Med frontlomme som
rommer en A4-mappe. Leveres med
justerbar skulderrem og bærehåndtak.

0.3

0.0

2117,–

2974,–

Tåkelysfeste
08P70-MJM-D60ZA

LED-fronttåkelys, sett
08V72-MGS-D30

Nødvendig for montering av LEDfronttåkelysene.

Et par justerbare lyse og hvite LEDfronttåkelys for dystre dager og netter når
du kjører i tåke. Tåkelysmonteringssettet
og tåkelysfestet må bestilles separat.

Annet tilbehør

0.5

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

– Spyball tyverialarm
– Bøylelås
– Matte og stropper til toppboks
– Overtrekk, utendørs
– Lastenett
870,–

– Beskyttelsesfolie
– OptiMate batterilader

12 V-strømuttak
08U70-MJM-D00
Dette praktiske 12 V DC-uttaket
forsyner ekstra elektrisk utstyr med
strøm. Ledningsnett følger med.

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

VFR800X CROSSRUNNER
ADVENTURE
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08F75-MGE-800

Ryggstøttepute for 31 liters toppboks

Pris inkl. mva.

0.7

08U70-MJM-D60

Quickshifter

2803,–

Pris inkl. mva.

312,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.5

08U70-MJM-D00

12 V-strømuttak

870,–

LED-fronttåkelys

Deler du trenger til monteringen:

0.0

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys, sett

2974,–

0.3

08P70-MJM-D60ZA

Tåkelysfeste

2117,–

0.7

08V70-MJM-D60

Tåkelys, monteringssett

3025,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Sidekofferter

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0

08L70-MJM-D10T1

Sidekoffertsett (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

7320,–

0

08L70-MJM-D10T2

Sidekoffertsett (R-305C Candy Arcadian Red)

7320,–

0

08L70-MJM-D10ZC

Sidekoffertsett (NH-B53P Pearl Glare White)

7320,–

0.2

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation (låsinnsats) (2 stk. må bestilles separat)

31 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0

08L71-MJM-D00T1

31 liters toppboks (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

3912,–

0

08L71-MJM-D00T2

31 liters toppboks (R-305C Candy Arcadian Red)

3912,–

0

08L71-MJM-D00ZC

31 liters toppboks (NH-B53P Pearl Glare White)

3912,–

0.1

08L74-MJM-D10

Festebrakettsett for 31 liters toppboks

0.5

08L70-MJM-D60ZA

Bagasjebrett

0.2

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217,–

762,–
3099,–
217,–

45 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0

08L74-MJN-D01T1

45 liters toppboks (NH-436M Matt Gunpowder Black Metallic)

2795,–

0

08L74-MJN-D01T2

45 liters toppboks (R-305C Candy Arcadian Red)

2795,–

0

08L74-MJN-D01ZG

45 liters toppboks (NH-B53P Pearl Glare White)

2795,–

0.1

08L73-MJM-D10

Festebrakettsett for 45 liters toppboks

0.5

08L70-MJM-D60ZA

Bagasjebrett

0.2

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217,–

0.2

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

113,–

0

08L56-MGE-800A

Innerveske til toppboks (31 liters)

759,–
386,–

0

08P11-MGE-800

Matte og stropper for 31 liters toppboks

0

08L81-MCW-H60

Deluxe innerveske til toppboks (45 liters)

0

08L56-MGE-800B

Innerveskesett til sidekofferter

0

08L45-MGE-800

Elastiske stropper til sidekofferter

0

08L56-KAZ-800

Magnetisk tankveske (13 liters)

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

831,–
3099,–

536,–
1275,–
337,–
1354,–
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

VFR800X CROSSRUNNER
ADVENTURE
Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

1.2

08M70-MJM-D60

Hovedstøtte

2086,–

0

08M51-EWA-600U

Honda OptiMate 3 batterilader

689,–

Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.5

08F70-MJM-D10

Hugger

0

08P34-MCH-000

Overtrekk, utendørs

1204,–

972,–

0.1

08P61-KAZ-800B

Tankpad (HRC-logo)

163,–

0

08P73-KBV-800

Beskyttelsesfolie

190,–

Styling
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.3

08F88-MJM-900

Akrapovic slip-on lyddemper i titan

Pris inkl. mva.
8222,–

Sikkerhet
FRT
0

Delenummer

Beskrivelse

Spyball tyverialarm

Deler du trenger til monteringen:

08E50-EWN-800E

Spyball tyverialarm

Pris inkl. mva.
1931,–

0.5

08E70-MJM-D00

Spyball tyverialarm monteringssett

641,–

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

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

CRF1000L AFRICA TWIN
ADVENTURE
Tilgjengelig tilbehør:
35 liters toppbokssett
Ryggstøtte for 35 liters toppboks
Sidekoffertsett
Touring vindskjerm
Hovedstøtte
Deluxe passasjerfothvilere
Øvre vindavviser
Nedre vindavviser
Dekorbøylesett
LED-fronttåkelys, sett

1.1

0.2

4696,–

621,–

35 liters toppbokssett
08HME-MJP-TBCOM16
Rommer 31 liter. Med plass til de fleste
helhjelmdesigner. Utstyrt med 1-keyoperation-system som gjør at du kan
bruke motorsykkelens tenningsnøkkel til
toppboksen. Tøff design i aluminium og
plast som matcher sidekoffertene.
Mål: 395 × 450 × 340mm
Sette inneholder ryggstøtte og
bagasjebrett, i tillegg til alle andre deler
du trenger til monteringen.

0.9

0.1

6668,–

949,–

Bagasjebrett
08L70-MJP-G50

Sidekoffertsett
08HME-MJP-PCOM16

Ryggstøtte for 35 liters
toppboks
Bagasjebrett med bagasjesikringskroker. Sidekoffert med 1-key-operation-system 08F00-MJP-G50
Mål: 235 × 275 × 22,5 mm

som gjør at du kan bruke motorsykkelens
tenningsnøkkel til toppboksen.
Sidekofferten på venstre side har plass til
en helhjelm. Kapasitet, venstre side: 40
liter. Kapasitet, høyre side: 30 liter. Mål,
høyre side: 470 × 270 × 420 mm. Mål,
venstre side: 470 × 300 × 420 mm

0.9

5138,–

1.9

Ryggstøtten er designet til å passe
til 35 liters toppboksen og er i
polyuretanskum, som gir passasjeren
en komfortabel sittestilling. Enkel
montering uten boring.

1.0

10 338,–

3040,–

Dekorbøylesett
08P71-MJP-G50

LED-tåkelys, sett
08HME-MJP-FLK16

Varmeholker
08T70-MJN-A01

Dekorbøylesett beskytter
motorssykkelens kåpe og gir LEDtåkelysene et festepunkt.

Pakken inneholder alle delene du trenger
til å montere tåkelyset: LED-tåkelys,
monteringssett og dekorbøylesett.

Sett med smale varmeholker som
forhindrer at hendene blir kalde og øker
komforten.

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

AFRICA TWIN
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 4
0.1

0.1

1412,–

1412,–

0.1

0.2

1412,–

938,–

Touring vindskjerm
08R70-MJP-G50

Tonet skjerm
08R75-MJP-G50ZA

Øvre vindavviser
08R74-MJP-G50

Deluxe passasjerfothvilere
08R71-MJP-G50

En høyere vindskjerm som gir enda
bedre vindbeskyttelse og reduserer
vibrasjoner. Er 85 mm høyere og 30 mm
bredere enn standardskjermen.

Tonet skjerm som matcher målene til den
klare standardskjermen.

Vindavviser i polyuretan som er designet
for å booste vindbeskyttelsen og lede
luften bort fra føreren.

Deluxe passasjerfothvilere i aluminium
og gummi som er bredere enn
standardfothvilerne og øker komforten.

0.1

0.1

3274,–

1875,–

0.5

0.2

4291,–

2089,–

Høyt sete
08R00-MJP-G50ZA

Lavt sete
08R01-MJP-G50ZA

DCT-fotpedalsett
08U70-MJP-G80

Hovedstøtte
08M70-MJP-G50

30 mm høyere setehøyde enn
standardsetet. Gir deg to alternative
setehøyder, 880 mm eller 900 mm.

30 mm lavere setehøyde enn
standardsetet. Gir deg to alternative
setehøyder, 820 mm eller 840 mm.

Et komplett sett som gjør deg i stand til
å skifte gir i det vanlige 1 ned–5 oppformatet på DCT-modeller, ved hjelp av
venstre fotpedal. Virker parallelt med
girbryterne på styret. Du velger når som
helst om du vil bruke girbryterne eller
fotpedalen.

En hovedstøtte gjør det mulig å
parkere sykkelen sikkert på alt slags
underlag, og gjør det dessuten enklere å
vedlikeholde sykkelen.

Annet tilbehør

0.6

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

– Spyball tyverialarmsystem
– Felgdekorsett
– Innerveske som passer til toppboks og sidekofferter
– Bøylelås
– 12 V-strømuttak
1694,–

– Lastenett
– Beskyttelsesfolie

Nedre vindavviser
08R73-MJP-G50

– OptiMate batterilader

Vindavviser i polyuretan som er designet
for å booste vindbeskyttelsen og lede
luften fra radiatoren bort fra føreren, og
gi økt kjørekomfort.

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

CRF1000L AFRICA TWIN
ADVENTURE
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.1

08R70-MJP-G50

Touring vindskjerm

Pris inkl. mva.
1412,–

0.2

08R71-MJP-G50

Deluxe passasjerfothvilere

0.6

08R73-MJP-G50

Nedre vindavviser

1694,–

938,–

0.1

08R74-MJP-G50

Øvre vindavviser

1412,–

0.1

08R75-MJP-G50ZA

Tonet vindskjerm

1412,–

Varmeholker

Deler du trenger til monteringen:

1

08T70-MJN-A01

Varmeholker

0

08T71-MJP-G50

Monteringssett

0.1

08R01-MJP-F50ZA

Lavt sete (R148 Rally)

1875,–

0.1

08R01-MJP-G50ZA

Lavt sete (PB-A04 Tricolour)

1875,–

0.1

08R01-MJP-G50ZB

Lavt sete (NH-1 Black)

1875,–

0.1

08R00-MJP-F50ZA

Høyt sete (R148 Rally)

3274,–

0.1

08R00-MJP-G50ZA

Høyt sete (PB-A04 Tricolour)

3274,–

0.1

08R00-MJP-G50ZB

Høyt sete (NH-1 Black)

3274,–

3040,–
84,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

1.9

08HME-MJP-FLK16

LED-fronttåkelys, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys

08V70-MJP-G50

Tåkelys, moteringssett

08P71-MJP-G50

Dekorbøylesett

Pris inkl. mva.
10 338,–

0.9

08U70-MJP-G50

12 V-strømuttak

678,–

0

08U74-MJP-G50

Ledningsnett (for montering av el-komponenter)

497,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.9

08HME-MJP-PCOM16

Sidekofferter, inneholder alle deler du trenger til monteringen:

1.1

Pris inkl. mva.

08L72-MJP-G50

Sidekoffertsett

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation (låsinnsats) (2 stk. inkludert)

08M71-MJE-D01

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

08HME-MJP-TBCOM16

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

08L71-MJP-G50

35 liters toppboks

08L70-MJP-G50

Bagasjebrett

08L73-MJP-G50

Lokk som passer til 35 liters toppboks

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

08M71-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, sylindersett

08F00-MJP-G50

Ryggstøtte for 35 liters toppboks

6668,–

4696,–

0.1

08F00-MJP-G50

Ryggstøtte for 35 liters toppboks

949,–

0

08L09-MGH-641

Innerveske til toppboks og sidekofferter

957,–

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

CRF1000L AFRICA TWIN
TOURING
Beskyttelse
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.9

08P71-MJP-G50

Dekorbøylesett

Pris inkl. mva.
5138,–

Vedlikehold
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

0.2

08M70-MJP-G50

Hovedstøtte

2089,–

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

Styling
FRT
0.3

08F70-MJP-F50ZA

Felgdekorsett, rød (R334 Rally)

553,–

0.3

08F70-MJP-F50ZJ

Felgdekorsett - trefarget (R305C Tricolour)

553,–

Sikkerhet
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0

08E50-EWN-800E

Spyball tyverialarmsystem

0

08M53-MFL-800

Bøylelås

FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.5

08U70-MJP-G80

DCT-fotpedalsett

Pris inkl. mva.
1931,–
993,–

DCT
Pris inkl. mva.
4291,–

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

VFR1200X
ADVENTURE
Tilgjengelig tilbehør:
Touring vindskjerm
Vindavvisere
Hovedstøtte
Dekorbøylesett
39 liters toppboks
35 liters og 39 liters sidekoffertsett
Fronttåkelyssett

0.1

0.9

0.0

3056,–

2974,–

Kåpedekorsett

LED-fronttåkelys, sett

08P71-MGH-J20
Stålrørramme, spesielt designet for
Crosstourer. Med finish i mettallic sølv
som matcher sylinderbeskyttelsen

08V72-MGS-D30
Et par justerbare lyse og hvite LEDfronttåkelys for dystre dager og netter
når du kjører i tåke. Må kombineres
med kåpedekorsett, monteringssettet
for LED-fronttåkelys, ledningsnett og
festebrakettsettet for tyverialarm og
tåkelys.

1289,–

Touring vindskjerm
08R71-MGH-640ZA
Vindskjerm i polykkarbonat som er 145 mm høyere enn
standardversjonen. Gir bedre beskyttelse og økt førerkomfort.

0.75

0.1

13 817,–

400,–

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

Tankpad
08P70-MGH-J20
Tankpad i svart polyuretan.
som beskytter tanken mot riper.

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

VFR1200X
HONDA ORIGINALT TILBEHØR – SIDE 2 AV 3
0.2

0.4

6557,–

13 888,–

39 liters toppboks (Alu)
08L71-MGH-N01
Fargematchende 39 liters toppboks
i aluminiumslook med plass til
en helhjelm og litt til. Med lås og
hurtigfestesystem.
Toppboksbrakett og låssylindersett må
bestilles separat.

35 og 39 liters sidekoffertsett
(aluminium)

08L70-MGH-N01
Sett med to sidekofferter i aluminiumslook
og matchende Crosstourer-design.
Den venstre sidekofferten rommer de
fleste helhjelmer og kan låses med
motorsykkelens nøkkel. Låssylinder til
hver sidekoffert må bestilles separat.

0.2

0.0

997,–

993,–

0.0

957,–

Innerveske til sidekofferter og toppboks
08L09-MGH-641
Ta med deg det mest nødvendige hver dag med denne svarte, 21 liters
nylonvesken med Honda-logoen i sølv i front. Passer både på 29 liters og 39
liters toppboksen og inkluderer justerbar skulderrem og bærehåndtak.

13 0.3

0.6

4945,–

2195,–

Sidevindavvisersett

Bøylelås

DCT-fotpedalsett

Hovedstøtte

08R70-MGH-J20
Sett med venstre- og høyrebeskyttere i
polyuretan som passer både til øvre og
nedre del av kåpen og gir både fører og
passasjer økt beskyttelse mot vinden.

08M53-MEE-800
Gjør Crosstourer tyverisikker med denne
hærverksikre nøkkelrør-bøylelåsen som
fint får plass under setet.

08U70-MGH-D21
Et komplett sett som gjør deg i stand til
å skifte gir med en vanlig fotpedal
på Crosstourer Dual Clutch
Transmission-modellen.

08M70-MGH-641
Nødvendig tilbehør når du ønsker å
parkere sikkert på ulikt underlag.
Hovedstøtten gjør det også enklere
å rengjøre sykkelen og vedlikeholde
bakhjulet.

Annet tilbehør

0.0

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

Varmeholksett
Overtrekk, utendørs
Averto tyverialarmsett
Beskyttelsesfolie
OptiMate batterilader
209,–

12 V DC-uttakssett

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

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

VFR1200X
ADVENTURE
Komfort
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.2

08R70-MGH-J20

Sidevindavvisersett

Pris inkl. mva.
997,–

0.1

08R71-MGH-ZA

Touring vindskjerm

1289,–

1.3

08T72-MGH-N11

Varmeholker (5-trinns) (inkludert monteringssett)

3063,–

0

77200-MGH-N20MA

Lavt sete (20 mm lavere)

2588,–

DCT
FRT

Delenummer

Beskrivelse

0.6

08U70-MGH-D21

DCT-fotpedalsett, venstre

Pris inkl. mva.
4945,–

Elektrisk
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Pris inkl. mva.

12 V-strømuttak

Deler du trenger til monteringen:

1.1

08E70-MGE-640

12 V DC-uttakssett

936,–

0.0

08A00-MGH-640

Ledningsnett

226,–

LED-fronttåkelys

Deler du trenger til monteringen:

0.0

08V72-MGS-D30

LED-fronttåkelys

2974,–

2.0

08V71-MGH-640

Fronttåkelys, monteringssett

3629,–

0.0

08A00-MGH-640

Ledningsnett

0.9

08P71-MGH-J20

Dekorbøylesett

0.0

08Z73-MGH-640

Festebrakett for tyverialarm og tåkelys

226,–
3056,–
646,–

Bagasje
FRT

Delenummer

Beskrivelse

Sidekofferter

Deler du trenger til monteringen:

Pris inkl. mva.

0.4

08L70-MGH-N01

Sidekoffertsett

0.2

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats (2x Required)

39 liters toppboks

Deler du trenger til monteringen:

0.2

08L71-MGH-N01

Toppboks

0.4

08Z70-MGH-640

Toppboksbrakett

710,–

0.2

08M70-MJE-D01

Låssylinder for 1-key-operation, låsinnsats

217,–

13 888,–
217,–

6557,–

0

08L09-MGH-641

Innerveske til sidekofferter og toppboks

957,–

0

08L63-KAZ-011

Lastenett

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

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

