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DREAM KOLLEKCIÓ

2018 HONDA

DREAM KOLLEKCIÓ

A Honda Dream Kollekció mindig is a Honda kiegészítő termékeinek alapját
képezte. Egy letisztult, modern irányvonalat követve mindent megtettünk
annak érdekében, hogy a kollekció fiatalos és dinamikus legyen.

Nem számít, hogy milyen Hondát vezet, vagy milyen a stílusa, biztosan
megtalálja majd kollekciónkban az ízlésének leginkább megfelelőt. Ruházati
termékeink sporteseményeken vagy szabadidőben is hordhatók, így a Hondát
élete részévé teheti.

Legyen szó ruházatról vagy kiegészítőkről, a Honda Dream Kollekció
ugyanazt a dizájnt és minőségi színvonalat képviseli, mint az autóink,
motorkerékpárjaink vagy bármely más termékünk.

Élje át megbízható márkánkat újra és újra a Honda Dream
Kollekcióval. A további információk érdekében kérjük,
vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ
Ez a sötétszürke galléros póló divatos piros díszítőelemekkel
rendelkezik a galléron és a póló ujjvégein, illetve egy 3D-s
nyomott Honda logóval. Hagyományos szabású, az oldalán a
Honda logót megjelenítő piros szövet címkével. Az egyenes
szegély, az oldalsó sliccelésnek és a kontrasztos piros belső
betétnek köszönhetően klassz és sportos jelleget kölcsönöz
ennek a kötelező ruhadarabnak.
100% pamut.
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

HONDA FÉRFI PÓLÓ
Ez a sötétszürke póló a mellrészen egy 3D-s nyomott Honda
logóval és piros szegélyekkel rendelkezik. Hagyományos
szabású, az oldalán a Honda logót megjelenítő piros szövet
címkével. Hímzett címke a nyakrészen hátul.
100% pamut.
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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HONDA ’POWER OF DREAMS’ PÓLÓ
Ezen a sötétszürke pólón ’Az álmok ereje’ (The Power of
Dreams) felirat látható japánul. Hagyományos szabású, az
oldalán a Honda logót megjelenítő piros szövet címkével.
Hímzett címke a nyakrészen hátul.
100% pamut.
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

HONDA NŐI PÓLÓ
Ez a sötétszürke póló egy 3D-s nyomott Honda logóval és
piros szegélyekkel rendelkezik. V-nyakú, a mellrész közepén
csíkkal. Hagyományos szabású, az oldalán a Honda logót
megjelenítő piros szövet címkével. Hímzett címke a
nyakrészen hátul.
100% pamut. Méretek: S, M, L, XL
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HONDA PULÓVER
Kényelmes, sötétszürke pulóver kenguruzsebbel és divatos,
piros díszítésekkel. Ez a hagyományos szabású pulóver kiváló
hőszigetelést és komfortérzetet nyújt. 3D-s nyomott Honda
logóval és az oldalán a Honda logót megjelenítő piros szövet
címkével.
Anyaga: 60% pamut - 40% poliészter.
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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HONDA KABÁT
Ez a sötétszürke párnázott kabát stílusos megjelenésű,
egyúttal melegen tart, hiszen kiváló hőszigetelést és
komfortot nyújt. Még divatosabbá teszik a kiváló minőségű
cipzár piros részletekkel és a Honda feliratos címkék. Az
oldalán a Honda logót megjelenítő piros szövet címke, az
ujjon pedig egy plusz zseb található.
Anyaga: 100% poliészter akril bevonattal, belül: 100%
poliészter. Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
VÍZTASZÍTÓ

MEGJ.: víztaszító ≠ vízhatlan.
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HONDA BASEBALL SAPKA
Tűnjön ki a tömegből ezzel a sötétszürke, pamut baseball
sapkával. A piros díszítőelemeknek, a kontrasztszínű
csíkoknak és a Honda logónak köszönhetően biztosan a
figyelem középpontjába kerül. Hátul fém állítócsat, domború
Honda logóval.
100% pamut.
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HONDA FLATPEAK SAPKA
Mutassa meg személyiségét ezzel a sötétszürke, 100% fésült
pamut, flatpeak sapkával, melyen ’Az álmok ereje’ felirat
látható japánul. Az ellenzőn körben és a szellőzőkön található
piros díszítőelemek, valamint a Honda logó biztosítják, hogy a
figyelem középpontjába kerüljön. Hátul fém állítócsat,
domború Honda logóval.
100% fésült pamut.

HONDA TÉLI SAPKA
Készüljön fel a hideg téli napokra ezzel az örök klasszikus,
sötétszürke téli sapkával. A hajtókáján kontrasztszínű csík és
egy hímzett Honda logó található. Egy méret.
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HONDA A4-ES KONFERENCIA IRATTARTÓ

Egészítse ki üzleti megjelenését ezzel az A4 méretű
irattartóval. Elegáns mágneses fém zárócsattal, melyen a
Honda logó látható.
Az A4 irattartó tartalmaz egy tablet-/telefon-tartókonzolt és
egy kémlelőablakkal rendelkező telefontartót, melynek
segítségével megtekintheti és kezelheti az eszközt. A legtöbb
telefonnal kompatibilis.

Rendelkezik
továbbá
egy
dokumentumzsebbel,
2
kártyatartóval és egy tolltartó hurokkal, valamint egy
újrahasznosított papírból készült írótömbbel.

HONDA NOTESZ
Ez a sötétszürke A5-ös notesz piros díszítőelemekkel, kemény
borítóval és puha gerinccel rendelkezik. Megtalálható rajta a
Honda logó és ’Az álmok ereje’ felirat japánul. Belül FSCminősített papírral és könyvjelzővel, a záráshoz piros
elasztikus gumiszalaggal.
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HONDA KULCSTARTÓ SZALAG

Sötétszürke kulcstartó szalag, selyemfényű logókkal, piros
díszvarrással és gyorskioldó zárral a nyak és a kulcstartó részen is.
A fém akasztó rendkívül egyszerűvé teszi a kulcsok levételét és
hozzáadását.

HONDA KULCSTARTÓ
Divatos krómozott fém kulcstartó bőr szíjjal; a kulcstartó
gravírozott Honda logóval.
Ajándékdobozban.

HONDA NÉVJEGYKÁRTYA-TARTÓ
Nyűgözze le kollégáit és üzleti partnereit ezzel a fém
névjegykártya-tartóval, mely bőrutánzat borítással és
lézergravírozott Honda logóval rendelkezik. A puha tapintású
betét a tartó belsejében biztosítja névjegykártyáinak a legjobb
körülmények közötti tárolását. A névjegykártya két
elkülönített rekeszből áll: az egyikben a saját, a másikban a
másoktól kapott kártyákat tárolhatja.
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HONDA VIZESPALACK
Divatos infuser palack Honda logóval, melyben a vizet
kedvenc gyümölcseivel vagy gyógynövényeivel ízesítheti. A
palack tritánból készült, ezért karcálló és strapabíró.
A tető ABS műanyagból készült, az ügyes zárórendszernek
köszönhetően biztonságosan magánál tarthatja ízesített vizét,
bármerre járjon is.
Űrtartalom: 700 ml

HONDA BÖGRE
Fogyassza kávéját vagy teáját stílusosan ebből a modern,
porcelán bögréből, melyet Honda logóval és kontrasztszínű
csíkkal díszítettünk.
Űrtartalom: 300 ml
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HONDA CUMI
Piros és fehér ortodontikus cumi, Honda logóval. Méret: 2 (6-18
hónapos korig).
Egy csomagban két cumi található.
BPA-mentes szilikonból készült és megfelel az EN1400-as
szabványnak.

HONDA PLÜSSÁLLAT, ‘JOE’
Íme, Joe! A világosbarna színű, rendkívül puha plüss majom,
sötétszürke, Honda logós kendővel.
Méretek: 290X200x240 mm. FSC-minősített.
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HONDA NAPSZEMÜVEG
Álljon készen a nyárra ezzel a stílusos és divatos, Honda logóval
ellátott fekete napszemüveggel.
Specifikáció: UV400 - Kat. 3.

HONDA ESERNYŐ
Ezzel a fekete, csúcsminőségű, mégis kompakt esernyővel
nem éri váratlanul egyetlen nyári zápor sem. Honda logóval és
piros díszítésekkel.
Kényelmes, automata nyitó-/zárófunkcióval és kiváló szélálló
kialakítással. Rendelkezik továbbá piros színű, rugalmas
üvegszálas bordákkal és puha tapintású, nyomógombos
fogantyúval. Az esernyőhöz tartozik még egy hasznos tok,
piros díszvarrással és pánttal.
Specifikációk: az esernyő átmérője: 97 cm. A hossza
összezárva: 28,50 cm. Súlya: 352 g. Tok: 100% poliészter
selyem. A fogantyú anyaga: műanyag. A szár anyaga: acél.
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HONDA POWER BANK KÜLSŐ AKKUMULÁTOR
Ennek a külső akkumulátornak hála sosem fog kifogyni az
energiából.
A power bank vékony, alumínium házas, és kiváló minőségű
lítium-polimer
akkumulátorral
rendelkezik,
melynek
kapacitása 4000 mAh. Ki-/bekapcsoló gombbal és a maradék
kapacitás kijelzése kék LED-ekkel. A dizájn részét képezi a
Honda logó és ’Az álmok ereje’ felirat japánul.

Specifikációk: 5 V/1 kimeneti feszültség, 5 V/800 mAh bemeneti
feszültség. Micro USB kábellel. Kapacitás: 4000 mAh.

HONDA BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
Élvezze a zenehallgatást nyáron is ezzel a kompakt, mégis
erős, a Honda logójával ellátott 3 W-os Bluetooth
hangszóróval.

Egyetlen töltéssel akár 4 óra játékidejével és 10 m
hatótávolságával ez a hangszóró mindenkit lenyűgöz majd. A
hangszóró alján kék hangulatfénnyel. További jellemzője a
telefon felvevő funkció, mellyel kihangosítás módban
fogadhatja hívásait.
Specifikációk: alumínium ház beépített 300 mAh-ás lítium
akkumulátorral.
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HONDA USB PENDRIVE
8 GByte-os USB pendrive kompakt és stílusos, Honda logóval
ellátott fém házban.
Az integrált fém kapoccsal bármire könnyen ráakasztható.
Kapacitás: 8 GB

HONDA TOLL
Fekete színű floating ball golyóstoll piros Honda logóval és
stílusos, gyémánt mintával.

HONDA TÖLTŐTOLL
Tegyen maradandó benyomást ezzel a prémium minőségű
Waterman töltőtollal.
A töltőtoll-test rozsdamentes acél bevonatú, Honda logóval.
Luxuskivitelű ajándékdobozban, egy tintapatronnal.

HONDA MULTISZERSZÁM ÉS ELEMLÁMPA
Ez a sokoldalú multiszerszám, lézergravírozott Honda logóval,
egy nélkülözhetetlen eszköz, amely segítségére lehet bárhol,
bármikor.
A készlet része egy könnyű LED elemlámpa is, Honda logóval
és szíjjal.
Ajándékdobozban.
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HONDA SAMSONITE GURULÓS BŐRÖND
Büszkén mutatjuk be a 2018-as Dream Kollekciónk új darabját, a
Honda Samsonite gurulós bőröndöt. Ez az egyedi, Honda
márkajelzéssel ellátott bőrönd két híres márka együttműködésének
gyümölcse, ezáltal új kollekciónk egyik kiemelkedő darabja.
Ezt a pehelykönnyű, finom Honda díszítőelemekkel ellátott
funkcionális kabinméretű bőröndöt ellenállónak és
jól
használhatónak terveztük. Négy kerekének köszönhetően könnyű
vele manőverezni. A felső fogantyú alsó fogási felülete puha
tapintású. Külső zsebbel, mely belső rekeszekre van osztva.
Rendelkezik továbbá egy névtáblával és lopásvédelemmel, melyet
egy kombinációs zár biztosít.
Belül: első rekesz, fő rekesz rögzítőszalagokkal és egy cipzáras
nagyméretű zsebbel, melyben kisebb tárgyak tárolhatók, a ruháktól
elkülönítve. A bőröndben van egy laptoptároló rekesz is Smart Fit
laptoprögzítő rendszerrel (max. méret: 15,6”). A kisebb rázkódások
és ütések ellen laptopvédelemmel. Praktikus rekesszel, a kábelek
számára zsebekkel, USB-, tablet-, telefon- és hitelkártya-zsebbel,
tolltartógumival, irattartó rekesszel és kulcsakasztóval, hogy kulcsai
mindig kéznél legyenek.
Specifikációk: mérete: 55 cm x 41,5 cm x 26, 5 cm, űrtartalom: 34 l,
tömeg: 31 kg, anyaga: 90% poliészter és 10% poliuretán; négy görgős
kerék, szín: fekete, egyedi Honda díszítésekkel (piros varrás a
fogantyúkon, Honda logó a frontrészen, piros perem a kerekeken,
gravírozott Honda logó a kihúzható fogantyún és piros Honda
díszítőelemekkel ellátott belső bélés).
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HONDA SAMSONITE LAPTOPTÁSKA
A 2018-as Dream Kollekció másik csillaga, szintén a Honda és a
Samsonite együttműködéséből származó Honda Samsonite
laptoptáska.
Ezt a pehelykönnyű, mégis erős és funkcionális, finom Honda
díszítőelemekkel ellátott laptoptáskát ellenállónak és jól
használhatónak terveztük. A felső fogantyú alsó fogási felülete puha
tapintású, az elején egy cipzáras zseb található. A táska rendelkezik
egy állítható méretű, levehető vállpánttal és egy praktikus füllel,
amellyel könnyedén rögzíthető a Honda Samsonite gurulós bőrönd
tetején. Plusz zsebbel a kábelek és USB-pendrive-ok számára.
Belül: fő rekesz, tablettartó rekesszel és Smart Fit laptoprögzítő
rendszerrel. A kisebb rázkódások és ütések ellen memóriahabos
prémium laptopvédelemmel. Nagyméretű zseb a kisebb tárgyak
elszeparált tárolásához. Tablet-, telefon- és hitelkártya-zsebbel,
tolltartógumikkal, irattartó rekesszel és kulcsakasztóval, hogy kulcsai
mindig kéznél legyenek.
Specifikációk: aktatáska-kivitel, mérete: 34 cm x 44,5 cm x 24,5 cm,
űrtartalom: 24 l/32 l (legnagyobb méret), max. laptopméret: 27 cm x
37 cm x 4 cm (ø 39,6 cm vagy 15,6”), tömege: 1,6 kg, anyaga: 90%
poliészter és 10% poliuretán, szín: fekete, egyedi Honda díszítésekkel
(piros varrás a fogantyúkon, Honda logó a frontrészen és piros
Honda díszítőelemekkel ellátott belső bélés).
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TERMÉKEK ÉS CIKKSZÁMOK

OLDAL

TERMÉK

CIKKSZÁM

03

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ S

08MLW-18G-PSS

03

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ M

08MLW-18G-PSM

03

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ L

08MLW-18G-PSL

03

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ XL

03

OLDAL

TERMÉK

CIKKSZÁM

07

HONDA BASEBALL SAPKA (2 DB-OS CSOMAG) 08MLW-18GBCAP

08

HONDA FLATPEAK SAPKA (2 DB-OS CSOMAG) 08MLW-18GFCAP

08MLW-18G-PSXL

08

HONDA TÉLI SAPKA (2 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18G-HAT

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ XXL

08MLW-18GPS2X

09

A4-ES KONFERENCIA IRATTARTÓ

08MLW-18GA4CF

03

HONDA CLASSIC FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ XXXL

08MLW-18GPS3X

09

A5-ÖS NOTESZ (5 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18GA5NB

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ S

08MLW-18G-MTS

10

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ M

08MLW-18GMTM

HONDA KULCSTARTÓ SZALAG (10 DB-OS
CSOMAG)

08MLW-18GLANY

10

HONDA KULCSTARTÓ (5 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18G-KEY

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ L

08MLW-18G-MTL

10

08MLW-18G-BCH

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ XL

08MLW-18GMTXL

HONDA NÉVJEGYKÁRTYA-TARTÓ (2 DB-OS
CSOMAG)

11

HONDA VIZESPALACK (2 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18G-BTL

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ XXL

08MLW-18GMT2X

11

HONDA BÖGRE (4 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18GMUG

03

HONDA FÉRFI PÓLÓ XXXL

08MLW-18GMT3X

12

HONDA CUMI (2 CSOMAG/4 DB)

08MLW-18G-SIL

12

HONDA PLÜSSÁLLAT, ‘JOE’

08MLW-18GMONK

04

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ S

08MLW-18G-JTS

04

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ M

08MLW-18G-JTM

13

HONDA NAPSZEMÜVEG (4 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18G-SUN

04

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ L

08MLW-18G-JTL

13

HONDA ESERNYŐ

04

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ XL

08MLW-18G-JTXL

08MLW-18GUMB

14

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ XXL

08MLW-18G-JT2X

HONDA POWER BANK KÜLSŐ
AKKUMULÁTOR

08MLW-18G-PBK

04
04

HONDA ’POWER OF DREAMS’ FÉRFI PÓLÓ XXXL

08MLW-18G-JT3X

14

HONDA BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

08MLW-18G-SPK

04

HONDA NŐI PÓLÓ S

08MLW-18G-WTS

15

HONDA USB PENDRIVE

08MLW-18G-USB

04

HONDA NŐI PÓLÓ M

08MLW-18GWTM

15

HONDA TOLL (10 DB-OS CSOMAG)

08MLW-18G-PEN

15

HONDA TÖLTŐTOLL

08MLW-18GFPEN

15

HONDA MULTISZERSZÁM ÉS ELEMLÁMPA

08MLW-18G-MLT

16

HONDA SAMSONITE GURULÓS BŐRÖND

08MLW-17GTROL

17

HONDA SAMSONITE LAPTOPTÁSKA

08MLW-17GCBAG

04

HONDA NŐI PÓLÓ L

08MLW-18G-WTL

04

HONDA NŐI PÓLÓ XL

08MLW-18GWTXL

05

HONDA PULÓVER S

08MLW-18G-SWS

05

HONDA PULÓVER M

08MLW-18GSWM

05

HONDA PULÓVER L

08MLW-18G-SWL

05

HONDA PULÓVER XL

08MLW-18GSWXL

05

HONDA PULÓVER XXL

08MLW-18GSW2X

05

HONDA PULÓVER XXXL

08MLW-18GSW3X

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT S

08MLW-18G-JCS

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT M

08MLW-18G-JCM

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT L

08MLW-18G-JCL

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT XL

08MLW-18G-JCXL

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT XXL

08MLW-18G-J2X

06

HONDA PÁRNÁZOTT KABÁT XXXL

08MLW-18G-J3X
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A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy szállított termékekre. A gyártók fenntartják a
jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, előzetes értesítéssel vagy értesítés nélkül, oly módon melyet megfelelőnek ítélnek. Ez
kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető
legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a kiadványban bemutatott termékek pontos műszaki jellemzőiről a Honda márkakereskedőknél
érdeklődjön. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedők végzik az
általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és
nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb
jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos
termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott
valamely tulajdonságon múlik. Kérjük, a további információk és specifikációk tekintetében tájékozódjon márkakereskedőjénél.
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