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TYPE R
KOLEKCIA

OBLEČENIE 03-04

DOPLNKY 05-07
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OBLEČENIE

Čiapka Type R

Nevyhnutnosť pre každého skutočného 

milovníka modelu Type R. Táto šiltovka má 

na prednej strane tučné logo R. Dopĺňa 

ju jemný červený lem okolo okrajov a 

jasne červený uzatvárací pásik.  

Vyrobená z bavlneného kepru a kovovej spony.
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Tričko

Tento jedinečný kúsok s okrúhlym výstrihom 

je ozdobený čiernym diamantovým vzorom 

a na boku a na konci oboch rukávov má 

logo Type R. Toto pevné tričko zo 100% 

polyesteru si vždy zachováva svoj tvar.

Vyrobené zo 100% polyesteru.

Dostupné vo veľkostiach:  

S, M, L, XL, XXL a XXXL

Pánske polo 
tričko Type R

Tento jedinečný kúsok je ozdobený čiernym 

diamantovým vzorom a na boku má logo 

Type R. Toto pevné polo tričko zo 100% 

polyesteru si vždy zachováva svoj tvar. 

Vyrobené zo 100% polyesteru.

Dostupné vo veľkostiach:  

S, M, L, XL, XXL a XXXL
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Pero Type R
Tieto kvalitné guľôčkové perá, ktoré sa 

zmestia do vrecka, sú ozdobené vzorom 

pneumatík s bielym logom Type R.

Jedna súprava obsahuje 5 pier. 

Vyrobené z ABS.

Termoska
V tejto odolnej termoske z vysoko kvalitnej 

nehrdzavejúcej ocele môžete nosiť váš obľúbený 

horúci alebo studený nápoj kedykoľvek. Táto štýlová 

fľaša je ozdobená matnou čiernou farbou a na boku 

logom Type R. Kapacita: 450 ml.

Vyrobená z 90% nehrdzavejúcej ocele a 10% plastu.

DOPLNKY



Dáždnik

Buďte pripravení na nečakanú sprchu s týmto 

kvalitným, pevným dáždnikom. Tento dáždnik 

je vybavený tlačidlom pre rýchle otvorenie na 

rukoväti s logom Type R. Priemer: 105 cm. 

Vyrobené zo 100% polyesteru.

Kľúčenka

Nabudúce, keď vytiahnete kľúče s 

touto jedinečnou kľúčenkou, sa budú 

za vami všetci otáčať. 2D logo Type R 

vyrobené z mäkkého PVC určite vašim 

kľúčom neuškodí pri odvážnej jazde.

Jedna súprava obsahuje 5 kľúčenek.

Vyrobená z mäkkého PVC.
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Hodinky Type R

Táto limitovaná edícia prepracovaných hodiniek inšpirovaná úspechom predchádzajúcej edície je skutočnou poctou 

jednému z našich najobľúbenejších športových áut Type R. Tento špičkový chronograf má oceľové puzdro s matným 

čiernym rámom. Obsahuje jedinečný dvojitý ciferník. Vnútorný ciferník má voštinovú potlač, zatiaľ čo vonkajší ciferník 

nahrádza tradičné biele značky hodín nápaditým centrálnym červeným logom R. Tieto hodinky sa dodávajú s čiernym 

silikónovým náramkom so vzorom pneumatík s červeným prešívaním. Odolné proti vode. 10 ATM.

Vyrobené z ocele a minerálneho skla.  
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POLOŽKY A ČÍSLA DIELOV

Všetky uvedené obrázky sú len ilustračné a výrobky sa môžu v skutočnosti líšiť z dôvodu zmeny alebo skvalitnenia výrobku.

 STRANA POLOŽKA ČÍSLO DIELU

 03 Čiapka 08MLW-20R-CAP

 04 Tričko S 08MLW-20R-TSHS

 04 Tričko M 08MLW-20R-TSHM

 04 Tričko L 08MLW-20R-TSHL

 04 Tričko XL 08MLW-20R-TSHXL

 04 Tričko 2XL 08MLW-20R-TSH2X

 04 Tričko 3XL 08MLW-20R-TSH3X

 04 Polo tričko S 08MLW-20R-PS

 04 Polo tričko M 08MLW-20R-PM

 04 Polo tričko L 08MLW-20R-PL

 04 Polo tričko XL 08MLW-20R-PXL

 04 Polo tričko 2XL 08MLW-20R-P2XL

 04 Polo tričko 3XL 08MLW-20R-P3XL

 05 Pero (5 ks) 08MLW-20R-PEN

 05 Termoska 08MLW-20R-FLASK

 06 Dáždnik 08MLW-20R-UMB

 06 Kľúčenka (5 ks) 08MLW-20R-KEY

 07 Hodinky Type R  08MLW-20R-WATCH

 07 Inteligentné hodinky Type R 08MLW-20R-WBAND



Tieto technické údaje sa nevzťahujú na konkrétny výrobok, ktorý sa dodáva alebo je v ponuke na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za 
vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však maximálne úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Všetky 
predaje uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti 
údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať 

technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. 
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk


