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Kolmesataa miljoona moottoripyörää! 

Maailman suurimmaksi moottoripyörävalmistajaksi ei päädytä sattumalta. Kun Honda syyskuussa 2014 
saavutti 300 miljoonan valmistetun moottoripyörän rajapyykin, takana oli satoja maailmaa mullistaneita 
keksintöjä, tuhansia teknisiä uutuuksia ja lukemattomia tyytyväisiä omistajia. 

Yksi merkittävimmistä moottoripyöräilyyn vaikuttavista teknisistä harppauksista otettiin syksyllä 
2009. Tuolloin Honda esitteli maailman ensimmäisen DCT-vaihteistolla varustetun moottoripyörän. 
Tänä päivänä Hondalta löytyy DCT (Dual Clutch Transmission) –vaihteistolla varustettuja malleja 
lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen. 

DCT-vaihteisto poikkeaa sekä perinteisestä automaattivaihteistosta että manuaalivaihteis-
tosta siten, että siinä on seuraava vaihde aina valmiiksi esivalittuna ja kaksoiskytkimistä 
toinen on auki ja toinen kiinni. Käytännössä katkeamattoman vääntömomentin ansiosta 
vaihtoaika puolittuu, samalla kun itse vaihtotapahtuma sujuu saumattomasti. Kuljettaja 
voi itse valita vaihtaako pyörä vaihteet itsenäisesti vai vaihtuvatko vaihteet kahvojen 
napeista painaen. Molemmissa tapauksissa pyörä kulkee nykimättä ja niiaamatta, 
ilman kardaanihissi-ilmiötä. Kuljettaja voi keskittyä paremmin olennaiseen ja sa-
malla moottoripyörällä voi käytännössä nauttia joko manuaalivaihteisen sport-
tipyörän rajusta suorituskyvystä tai automaattivaihteisen matkapyörän hie-
nostuneesta mukavuudesta. Halutessa DCT-vaihteiston yhteyteen saa jopa 
perinteisen polkimella käytettävän vaihteenvalitsimen.

Kestävyys, luotettavuus ja innovatiivisuus ovat Honda-moottoripyörien 
perusominaisuuksia. Kun suunnittelet moottoripyörän hankintaa, niin 
tee itsellesi palvelus ja kokeile suosikkipyörääsi DCT-vaihteistolla 
varustettuna. Takaamme, että Hondan uskomaton innovatiivisuus 
mullistaa käsityksesi moottoripyöräilystä. 

facebook.com/hondamp youtube.com/hondamcfinland
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Honda Pro Dealerit ja huollot:
Honda Pro Dealer -liikkeissä 
on nähtävänä kattavasti uusin mallisto, 
joka on koeajettavissa.



Honda Rahoitus 
Honda Rahoituksella maksat hankintasi kätevästi pienissä erissä, 
oli kyseessä sitten pyörä- tai varustehankinta. Maksamalla han-
kintasi pienissä erissä vältät suuremmat menoerät kerralla. Voit 
itse valita sinulle sopivan maksuajan ja tarpeisiisi soveltuvan kuu-
kausierän. 

Osamaksurahoitus
Honda Rahoituksen osamaksu on vaivaton ja turvallinen tapa ra-
hoittaa pyöräsi hankinta. Kiinteään korkoon perustuvat tasasuuret 
maksuerät pysyvät sovitun suuruisina koko sopimusajan. Honda 
Rahoituksen osamaksua varten et tarvitse erillisiä vakuuksia tai 
takaajia, sillä hankkimasi pyörä toimii velan vakuutena. Osamak-
surahoitus edellyttää kohteen rekisteröinnin ja kaskovakuutuksen.

Ostorahoitus
Honda Rahoituksen ostorahoitus on joustava rahoitusratkaisu 
haluamaasi hankintaan tai kokonaisuuteen. Et tarvitse erillisiä va-
kuuksia tai takaajia, sillä luotto on vakuudeton. Ostorahoituksella 
voit hankkia sopivalla kuukausierällä ja jopa 84 kuukauden mak-
suajalla esimerkiksi rekisteröimättömän ajoneuvon tai ajovarus-
teet. Korko on kiinteä koko luottoajan, joten tiedät kuukausieräsi 
aina etukäteen. 

Mitä on ostorahoitus?

• joustava rahoitusratkaisu haluamaasi hankintaan  
tai kokonaisuuteen

• kortiton rahoitustuote
• lainasummat 750 € - 40 000 €
• luottoaika 3-7 vuotta (7 500 € asti max. 5 vuotta),  

luoton voi halutessaan maksaa takaisin aikaisemmin
• laskutus kuukausittain tasaerissä
• ei vakuuksia eikä takaajia
• kiinteä korko

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot www.hondabikes.fi

Honda Pro Service -pisteistä saatavana myös laaja va-
likoima öljy- ja hoitotuotteita sekä muita Honda-oheis-
tuotteita ja tietysti myös alkuperäisiä kulutusosia. H O N DA B I K E S . F I

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:



VFR1200F ABS
VFR1200F:ssä on täysverisen kisakoneen 
ominaisuudet, mutta se on suunniteltu 
myös kenen tahansa tasokasta matka-ajoa 
harrastavan motoristin pyöräksi. Sporttisuus 
ja mukautuminen eri käyttötarkoituksiin 
ovatkin pyörän ehdottomia valtteja.

Saatavana myös DCT-kaksoiskytkinvaihteis-
tolla sh. 23 990 €

Honda Gold Wing juhlii 40-vuotista taivaltaan Honda-malliston 
lippulaivana omalla erikoismallistollaan. Maanteiden kuningas pu-
keutuu juhliinsa neljällä ainutlaatuisella väriyhdistelmällä, täysmus-
talla rungolla, 40th Anniversary -logoilla sekä erityisellä juhlavuo-
den avaimella. Kyseessä on siis tulevaisuuden keräilyharvinaisuus.

CB1100EX ABS 
CB1100EX on Honda-harrastajien mielipitei-
den ja toiveiden pohjalta edelleen kehi-
tetty malli viime vuonna esitellystä Honda 
CB1100-mallista. Uutuudessa 6-vaihdetta, 
17.5-litrainen bensatankki, pinnavanteet 
sekä klassinen molemmille puolille tuleva 
pakoputkisto. 

CTX700 ABS
Maailman helpoimmin ajettava moottoripyö-
rä, jossa on Hondan upea DCT-kaksoiskyt-
kintekniikka ja matala istuinkorkeus. Siinä ei 
ole lainkaan jalkavaihteita, eikä perinteistä 
kytkinvipuakaan. Honda CTX700-pyörää 
saa kuljettaa A2-ajokortilla. 
Kuvassa olevat sivulaukut saatavana lisäva-
rusteena.

CB500F ABS
Malli muistuttaa paljon isoveljeään, Honda 
CB1000R:ää. Kokonsa, mitoituksiensa ja 
keveytensä ansiosta se on verraton kaupun-
gilla, mutta myös nautittavan suoritusky-
kyinen lähdettäessä taajaman ulkopuolelle. 
Pyörä on helposti omaksuttava niille, jotka 
haluavat siirtyä piikeistä täysikokoiseen 
moottoripyörään, samoin kuin moottoripyö-
räilyyn palaaville, joiden edellisestä ajoko-
kemuksesta on ehkä jo vierähtänyt hetki.

GL1800 Gold Wing Airbag
Pyörän varustelu tähdentää Gold Wingin 
asemaa Honda-malliston keulakuvana. ABS 
jarrut, peruutusvaihde, sähköisesti koje-
laudasta säädettävä takaiskunvaimennus, 
erinomaisen suojan ajoviimalta ja sateelta 
antava kate, lämpökahvat, lämmitettävät is-
tuimet, säädettävä jalkatilan lämmitys sekä 
LAF-järjestelmä, jonka ansiosta päästöt 
ovat vain puolet vaadituista normeista.
Airbag-turvatyyny ja integroitu navigaattori.

GL1800 Gold Wing Comfort
ABS jarrut, peruutusvaihde, sähköisesti ko-
jelaudasta säädettävä takaiskunvaimennus, 
erinomaisen suojan ajoviimalta ja sateelta 
antava kate, lämpökahvat, lämmitettävät is-
tuimet, säädettävä jalkatilan lämmitys sekä 
LAF-järjestelmä, jonka ansiosta päästöt 
ovat vain puolet vaadituista normeista.

GL1800 F6C
Hondan Custom-mallistoon kuuluva 
1800-kuutioinen GL1800 F6C liikkuu me-
gavääntävän (167 Nm) kuutosmoottorin, 
19-tuuman etu- ja 17-tuuman renkaiden 
avulla rivakasti. Peruspyörä? Ei. Sielu kuin 
kaksipyöräisellä Hot Rodilla? Kyllä!

facebook.com/hondamp

17 490 €
255 €/kk*TAI

42 990 €
575 €/kk*TAI

38 990 €
525 €/kk*TAI

31 990 €
425 €/kk*TAI

22 990 €
325 €/kk*TAI

11 990 €
159 €/kk*TAI

7 490 €
105 €/kk*TAI
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CB650F ABS
Hornet-mallin seuraaja. Uusi paremmin 
vääntävä 649-kuutioinen moottori ja 6 
vaihdetta tekevät ajamisesta helpompaa. 
Leveä ohjaustanko, mukava ajoasento sekä 
erittäin matala painopiste tekevät pyörästä 
myös ketterän. Voidaan kuristaa vastaa-
maan A2-kortin vaatimaa 35 kW tehoa. 

VFR800F ABS
Monien mielestä maailman paras ”all-
around” moottoripyörä on nyt parempi kuin 
koskaan. Tämän kanssa voit mennä huo-
letta radalle tai ajaa pidempääkin matkaa. 
VFR800F loistaa paikassa kuin paikassa.
20 mm säädettävä istuinkorkeus, luistones-
to, ABS-jarrut, lämmitetyt kahvat ja Hondan 
ainutlaatuinen vilkkuautomatiikka.

CBR1000RR Fireblade SP ’2014
Honda tarjoaa kilpailukäyttöön tarkoitettua 
mallia, joka on myös laillinen katukäytössä 
– ja sen nimi on CBR1000RR Fireblade SP. 
Tämän lähemmäksi ratapyörää et pääse!

Saatavana myös e-ABS-jarrujärjestelmällä 
varustettuna sh. 25 990 €

NSC50R 
Honda NSR50R moposkootterissa yhdisty-
vät kaikki ne ominaisuudet joita niin nuoret 
kuin heidän vanhempansakin arvostavat. 
NSC50R on häikäisevän näköinen, ärhäk-
käluonteinen ja katu-uskottava. Honda on 
ainoa mopomerkki johon saat neljän vuoden 
takuun!

CBR125R
CBR125R:n kevyt, helposti kiertävä ja te-
hokas moottori sekä nopea kuusivaihteinen 
vaihteisto toimivat saumattomasti yhteen. 
Pyörän renkaat ja jarrut ovat puolestaan 
suoraan luokkaa suuremmista pyöristä.
Lopputuloksena on helposti käsiteltävä, 
erittäin urheilullinen pyörä, joka ei uuvuta 
kuljettajaansa pitkälläkään matkalla.

NC750S ABS DCT
Loistavan 745-kuutioisen moottorin alateho 
ja vääntömomentti on kasvanut, tarjoten silti 
6 vaihteen avulla 3.5l/100km kulutuksen! 
Parempi kiihtyvyys ja kasvanut huippu- 
nopeus. 

NC750X ABS DCT 
NC750X tarjoaa 15-sentin liikevarat jousi-
tukseen, tehokkaasti ajoviimalta suojaavan 
yläkatteen, pystyn ajoasennon sekä talou-
dellisen ja loistavasti vääntävän moottorin. 

NC750 NM4 Vultus ABS  DCT
NM4 Vultus -pyörässä on 745-kuutioinen 
moottori, jonka muotoilussa on tavoitel-
tu matalaa painopistettä. Pyörässä on 
DCT-kaksoiskytkin ja valittavissa joko auto-
maatti- tai manuaalivaihteisto. Etuiskunvai-
mentimet ovat 43-milliset ja takavaimenti-
men alapäästä löytyvät linkut. Eturengas on 
18- ja takarengas 17-tuumainen. Pyörässä 
on myös ABS-jarrut.

youtube.com/hondamcfinland

10 590 €
149 €/kk*TAI

9 790 €
139 €/kk*TAI

10 790 €
149 €/kk*TAI

2 590 €
62 €/kk*TAI

4 290 €
75 €/kk*TAI

16 990 €
245 €/kk*TAI

13 999 €
199 €/kk*TAI

24 990 €
345 €/kk*TAI
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facebook.com/hondamp

GL1800 F6B ’2014 ST1300 ABS Pan EuropeanCBR1000RR Fireblade ’2014
Saatavana myös e-ABS-jarrujärjestelmällä 
varustettuna sh. 18 790 €

CBF1000F ABS ’2013CTX700N ABS DCT ’2014CTX1300 ABS ’2014

CB500X ABS ’2014 CBR250R ABS ’2012 CRF250M ’2014

NSC50 VisionSH125 Mode ’2014 PCX125

30 990 €
425 €/kk*TAI

13 990 €
195 €/kk*TAI

7 990 €
115 €/kk*TAI

4 290 €
65 €/kk*TAI

5 990 €
75 €/kk*TAI

22 900 €
325 €/kk*TAI

2 390 €
60 €/kk*TAI

11 290 €
165 €/kk*TAI

22 900 €
325 €/kk*TAI

17 990 €
255 €/kk*TAI

3 490 €
65 €/kk*TAI

3 490 €
65 €/kk*TAI



youtube.com/hondamcfinland * Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot www.hondabikes.fi

VFR1200X DCT Crosstourer ’2013
Kaupan päälle RTG-paketti! 
EDUN ARVO 3 156 €

CB1100 ABS ’2013 CB1000R ABS ’2014

VT750C2 Black Spirit ’2014 CBR600RR ’2013 CBR500R ABS ’2014

CRF250L ’2014 MSX125 ’2014CBF125 ’2014

NSC50 Vision ’16 ’2014

21 990 €
305 €/kk*TAI

14 990 €
205 €/kk*TAI

15 990 €
225 €/kk*TAI

11 990 €
175 €/kk*TAI

11 990 €
175 €/kk*TAI

5 990 €
75 €/kk*TAI

3 490 €
65 €/kk*TAI

2 390 €
60 €/kk*TAI

3 190 €
65 €/kk*TAI

7 990 €
115 €/kk*TAI



CRF110F

CRF50F

Maahantuoja: Oy Brandt Ab, PL 1, 01741 Vantaa, puh. 020 7757 200

Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu  + 17,17 snt/min.

Rekisteröitävien 
Honda-moottoripyörien 
takuu 4 vuotta.
Takuuehdot kauppiaaltasi.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. 
Kokonaishinta sisältää myyntihinnan ja autoveron.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut, enintään 600 euroa.

facebook.com/hondamp youtube.com/hondamcfinland

* Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot www.hondabikes.fi

CRF125FB CRF125F

CRF250RM Enduro ’2015 
Hinta rekisteröitynä 10 990,42 €

CRF450RM Enduro ’2014 
Hinta rekisteröitynä 11 601,81 €

8 490 €
145 €/kk*TAI

5 990 €
135 €/kk*TAI

2 690 €
65 €/kk*TAI

2 190 €
55 €/kk*TAI

7 990 €
135 €/kk*TAI

3 590 €
65 €/kk*TAI

3 390 €
60 €/kk*TAI

9 790 €
185 €/kk*TAI

9 490 €
185 €/kk*TAI


