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Moni ei kestä. Honda kestää. 

Vuodelle 2014 Honda esittelee 15 uutta tai uudistettua mallia, joista seitsemän on tar-
jolla DCT-vaihteistolla. Malleja löytyy varmasti jokaiseen käyttötarkoitukseen: jos olet 
vasta aloittamassa harrastusta, tutustu CB500-, tai CTX700-sarjoihin tai koeaja 
CB650F-nakupyörä, löydät varmasti oman suosikkisi. Jos pidät vauhdista ja radalla 
nautiskelusta, valintasi on uusi Honda CBR1000RR Fireblade tai sen SP-versio. 
Pystympää ajoasentoa kaipaavat löytävät mainioita yleispyöriä NC750-sarjasta 
– ja VFR1200X on edelleen loistava pyörä niin matkalle kuin metsäisillekin teil-
le. Touring-faneille on herkkua tarjolla: uusi CTX1300 sekä uusi Gold Wing 
1800 F6C ovat upeita, vääntäviä pyöriä jotka kääntävät päitä. Myös A2-ajo-
korttiluokkaan on saatavilla jopa 15 eri pyörävaihtoehtoa. Kestävyys ja 
luotettavuus ovat Honda-moottoripyörien perusominaisuus, siitä kertoo 
erittäin hyvä jälleenmyyntiarvo. Kaikilla Honda-moottoripyörillä huippu-
laadusta kertova 4 vuoden takuu. Kysy vaikka Hondaa kuljettaneel-
ta 20-kertaiselta Isle of Man TT -voittajalta John McGuinnessilta:  
Moni ei kestä. Honda kestää. 

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:



CBR1000RR Fireblade
Legendaarinen Fireblade on parantunut 
entisestään. Vuoden 2014 Superbike-luokan 
Firebladea on viritetty kolme hevosvoimaa 
tehokkaammaksi (nyt 181 hv) sekä keski-
alueen (4000-6000 rpm) vääntöä on kasva-
tettu muokkaamalla sylinterikannen imu- ja 
pakokanavien virtauksia sekä optimoimalla 
polttoaineen syöttöä ja pakoputkistoa. 

Saatavana myös e-ABS-jarrujärjestelmällä 
varustettuna sh. 20 990 €

CBR1000RR Fireblade SP
Ensimmäistä kertaa Firebladen historiassa 
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. 26 990 €

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 pyöräs-
tä ketterän. Voidaan kuristaa vastaamaan 
A2-kortin vaatimaa 35 kW tehoa. 

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. 

SH125 Mode
Maailman suosituin skootteri Honda SH125 
Mode tarjoaa kolme uutta väriyhdistelmää. 
Huipputaloudellisella skootterilla ajat parilla 
litralla 100 kilometriä! 

NSC50R 
Vuodelle 2014 nuorison tuunattava suosik-
kiskootteri NSC50R saa pari uutta väritys-
teemaa: valkoisen ja harmaan rinnalle tulee 
punainen, hopea sekä Hondan kilpatalleista 
tuttu Tri-Color -väritys. Hondan StikR:t voi 
suunnitella värivaihtoehtojen pohjalle osoit-
teessa www.stikr.fi

CBF125
Honda CBF-perheen pienimmäinen, joka 
on todellinen osoitus taloudellisesta ja 
ympäristöystävällisestä moottoripyöräilystä. 
Tästä kertoo jo polttoaineen kulutus – yh-
dellä 13 litran tankillisella voit ajaa jopa 600 
kilometriä! Saa kuljettaa A1-ajokortilla.

facebook.com/hondamp youtube.com/hondamcfinland

25 990 €
339 €/kk*TAI

19 990 €
259 €/kk*TAI

17 490 €
229 €/kk*TAI

10 490 €
139 €/kk*TAI

3 190 €
69 €/kk*TAI

3 490 €
69 €/kk*TAI

2 390 €
58 €/kk*TAI



* 
Ta

rk
at

 ra
ho

itu
se

si
m

er
ki

t j
a 

-e
hd

ot
 w

w
w

.h
on

da
bi

ke
s.

fi

NC750S ABS
Isomman 745-kuutioisen moottorin alateho 
ja vääntömomentti on kasvanut, tarjoten silti 
6 vaihteen avulla 3.5l/100km kulutuksen! 
Parempi kiihtyvyys ja kasvanut huippuno-
peus. 

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

Saatavana myös DCT-kaksoiskytkinvaihteis-
tolla sh. 10 790 €

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. 

CTX700N ABS
CTX700N-malli on CTX700-sisarmalli, jossa 
on pienemmät katteet. N-kirjain tulee sa-
nasta ”Naked”, eli siinä on hitusen enem-
män asennetta ja vähemmän tuulisuojaa. 
Pyörä yhdistää cruiserien leppoisuutta ja 
matalaa istuinkorkeutta NC-sarjan helppoon 
ajettavuuteen. Saa ajaa A2-ajokortilla. 

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

CTX1300 ABS
Hondan CTX1300 on Touring-mallistoon 
kuuluva kevyt, kardaanivetoinen ja hyvin 
varusteltu 1261-kuutioinen matkamootto-
ripyörä, jossa on kiinteät sivulaukut sekä 
ohjaustankoon kiinnitetty matala kate.  
Äänentoistojärjestelmä ja luistonesto va-
kiona.

CRF125F
Helpommin hallittava pienipyöräinen 
125-kuutioinen crossipyörä moneen eri 
käyttöön. Sähköstartilla varustettu Honda 
CRF125F soveltuu yhtä mainiosti tosissaan 
motocross- tai enduro-kisoihin suuntaa-
ville kuljettajanaluille, kuin kevyempäänkin 
harrastamiseen. 

CRF250R 
Erittäin jäykässä, mutta kevyessä rungos-
sa (9,35 kg) kaikki komponentit on tuotu 
mahdollisimman lähelle pyörän keskipistet-
tä. Kaksoisäänenvaimentimet sekä takais-
kunvaimentimen matala sijainti parantavat 
painopisteen keskittämistä. Hyvin kääntyvä 
ja kevyen sekä tarkan ajotuntuman omaava 
motocrosspyörä! Varsinkin ala- ja keskikier-
rosalueen teho ja vääntö on parantunut.
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8 990 €
129 €/kk*TAI

9 790 €
139 €/kk*TAI

24 990 €
329 €/kk*TAI

11 290 €
149 €/kk*TAI

11 990 €
159 €/kk*TAI

31 990 €
409 €/kk*TAI

7 890 €
135 €/kk*TAI

3 390 €
79 €/kk*TAI



GL1800 Airbag GL1800 Comfort GL1800 F6B

VFR1200X Crosstourer ’2012
Kaupan päälle RTG-paketti! 
EDUN ARVO 3 156 €

CB1100 ABS ’2013 CBR1000RR Fireblade ’2013
Saatavana myös e-ABS-jarrujärjestelmällä 
varustettuna sh. 18 990 €

XL1000V ABS Varadero ’2012 VT750C2 Black Spirit VT750S ’2012

CBR600RR ’2013 CBR600F ABS ’2011 CBR500R ABS

CBR250R ABS ’2012 CRF250M CRF250L

facebook.com/hondamp youtube.com/hondamcfinland

42 990 €
549 €/kk*TAI

38 990 €
499 €/kk*TAI

34 990 €
449 €/kk*TAI

17 990 €
239 €/kk*TAI

15 490 €
209 €/kk*TAI

17 990 €
239 €/kk*TAI

13 990 €
189 €/kk*TAI

11 990 €
169 €/kk*TAI

8 990 €
129 €/kk*TAI

13 999 €
189 €/kk*TAI

9 990 €
139 €/kk*TAI

8 290 €
119 €/kk*TAI

4 990 €
79 €/kk*TAI

6 290 €
89 €/kk*TAI

6 290 €
89 €/kk*TAI



VFR1200F ABS ’2013
Saatavana myös DCT-kaksoiskytkin- 
vaihteistolla sh. 23 990 €

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

CB1000R ABS CB1000R ’2013 CBF1000F ABS ’2013
Alakatesarja ja laukkupaketti 990 € !
EDUN ARVO 1 600 €

NT700V ABS Deauville ’2012 XL700V ABS Transalp ’2012 NC700D ABS DCT Integra ’2013

CB500F ABS CB500X ABS SH300 ABS ’2013

MSX125 CBR125R ’2012 PCX125

ST1300 ABS Pan European

* Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot www.hondabikes.fi

22 990 €
299 €/kk*TAI

21 990 €
289 €/kk*TAI

15 990 €
209 €/kk*TAI

14 490 €
189 €/kk*TAI

14 590 €
189 €/kk*TAI

11 990 €
159 €/kk*TAI

10 990 €
149 €/kk*TAI

11 999 €
159 €/kk*TAI

7 490 €
109 €/kk*TAI

8 290 €
119 €/kk*TAI

6 590 €
99 €/kk*TAI

3 599 €
69 €/kk*TAI

3 990 €
79 €/kk*TAI

3 490 €
69 €/kk*TAI

22 990 €
299 €/kk*TAI



SH125 ABS ’2013 NSC50 Vision NSC50 Vision ’16

CRF450R CRF250R Enduro ’2013 CRF150R

CRF110F CRF50F ’2013

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.

CRF450R

 8 390 €
143 €/kk*TAI

* Rahoitusesimerkki: Kertaluotto 8 390 € 
(ei sisällä paikkakuntakohtaisia toimituskuluja), 

sopimusaika 84 kk, korko 8,90 %, kuukausierä 
142,85 €/kk .Kuukausierä sisältää perustamismak-

sun 80 € ja käsittelymaksun 7 €/kk. Luottokustannuk-
set yhteensä 3 608,98 €, tod. vuosikorko 11,37 % ja tod.

luottohinta 11 998,98 €. Edellyttää hyväksytyn luottopää-
töksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, 

Hermannin Rantatie 10, 00580 Helsinki.

facebook.com/hondamp youtube.com/hondamcfinland

* Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot www.hondabikes.fi

4 390 €
79 €/kk*TAI

2 190 €
54 €/kk*TAI

2 190 €
54 €/kk*TAI

8 390 €
143 €/kk*TAI

7 990 €
136 €/kk*TAI

5 990 €
133 €/kk*TAI

2 690 €
64 €/kk*TAI

2 190 €
54 €/kk*TAI


