
HONDA JAZZ
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

PRO PŘEVOZ JÍZDNÍCH KOL



  

 BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ
Bezpečnost je pro nás vždy na prvním 
místě, proto bylo odnímatelné tažné 
zařízení pro převoz jízdních kol u modelu 
Jazz navrženo tak, aby minimalizovalo 
případné účinky přidané zátěže na 
bezpečnostní prvky vašeho vozu (např. 
Honda SENSING).
Sada obsahuje 13pinový kabelový 
svazek, který zajišťuje snadnou a přitom 
spolehlivou montáž a napájení světel na 
nosiči jízdních kol.

SILNÝ A ODOLNÝ
Nosič je vyrobený z pevného, odolného 
materiálu, připravený na život plný 
dobrodružství. 

Byl navržen tak, aby snadno zvládl 
maximální nosnou váhu a zabránil 
poškození karosérie kvůli nadměrnému 
zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAZZ CROSSTAR

PŘÍSLUŠENSTVÍ JAZZ

Stejně jako veškeré 
originální příslušenství 

Honda i naše nové 
odnímatelné tažné 
zařízení pro převoz 

jízdních kol bylo 
pro model Jazz 

navrženo a vyrobeno 
podle nejvyšších 
bezpečnostních 

a pevnostních norem.



  

SPECIFIKACE

♦ Maximální nosnost: 50 kg, včetně nosiče jízdních kol

♦ Při používání nosiče jízdních kol mohou cestovat maximálně 4 osoby

♦ Kompatibilní s nosiči jízdních kol značky Honda

♦ Odnímatelný a uzamykatelný kulový kloub

♦ Otočná zásuvka

♦ Sada obsahuje 13pinový kabelový svazek, který stačí jednoduše připojit

Nové odnímatelné tažné zařízení pro převoz 
jízdních kol na modelu Jazz lze jednoduše 
připevnit a snadno ovládat. Díky tomu si 
můžete naplno užívat života pod širým nebem 
a objevovat nová místa pro cyklistiku.

SNADNÁ INSTALACE
Připevnění nosiče jízdních kol na auto 
nemohlo být snazší. Stačí zasunout speciální 
odnímatelný kulový kloub a můžete jej 
namontovat stejně jako jakékoliv jiné běžné 
tažné zařízení.

Jazz odnímatelné tažné zařízení pro převoz 
jízdních kol bylo vyvinuto výhradně pro 
využití s nosičem jízdních kol, není tedy 
určeno k tažení přívěsu.*

* Pokud byste se o to pokusili, může dojít k zrušení platnosti 
záruk na váš vůz.
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Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU. Výtisk nevyhazujte, předejte 
jej další osobě nebo jej recyklujte.

Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických specifikací, včetně barev, s předchozím upozorněním 
nebo bez něj, v době a způsobem, který budou pokládat za vhodný. Může se jednat o větší nebo menší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti 

technických údajů uvedených v této brožuře. Tuto publikaci není možné za žádných okolností považovat za nabídku ze strany společnosti vůči jakékoliv osobě. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím 
příslušných distributorů nebo prodejců na základě standardních obchodních podmínek a záruk poskytovaných distributorem nebo prodejcem, jejichž kopie od nich můžete získat na vyžádání. Na tento 
propagační materiál se vztahuje britský Zákon o obchodním značení z roku 1968 (Trade Descriptions Act). I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly tyto technické specifikace přesné, jsou takovéto 

brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určitých vlastností 
výrobku. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat podrobnosti specifikací s dodavatelem, obzvláště pokud výběr modelu závisí na některé z uváděných vlastností.


