
Hasonlítsa össze a tényeket...

EREDETI 
HONDA OLAJ

Magas minőség, jobb eredmények, hosszabb élettartam

Miért érdemes Honda 
olajat használni?

 
 

Honda Motor Europe Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Törökbálinti u. 25/B

Az eredeti Honda olajaknak meg kell felelniük a nagy 
teljesítményre vonatkozó elvárásoknak, ezért kiemelkednek 

a tartósság, megfelelőség és hatékonyság tekintetében, míg a 
piacon kapható egyéb olajak koptathatják, sőt akár károsíthatják 

is a motort.
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          ingyenes matricaminden egyes megvásárolt flakon után!
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Eredeti Honda olajainkat kifejezetten 
az Ön motorkerékpárjához 

fejlesztettük.

OPTIMÁLIS 
VÉDELEM
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A megfelelő olaj kiválasztása létfontosságú a motor 
teljesítménye és megbízhatósága szempontjából 
egyaránt.

Olajaink azonban számos további, igen fontos 
feladatot is ellátnak:

Hűtik a motor kulcsfontosságú alkatrészeit, 
így a motor megőrzi stabilitását alacsony és 
magas hőmérsékleteken egyaránt.  

Megakadályozzák a szennyeződések felhal-
mozódását, így extra védelmet biztosítanak a 
motor számára.

Segítenek csökkenteni az üzemanyag-
fogyasztást, amivel rengeteget takarítanak 
meg Önnek.

Miért olyan 
fontos a jó olaj?

Minden motorhoz...

10W-30MA 10W-30MB 10W-40MA
Prémium kategóriás termék 
minden négyütemű motorhoz 
Optimális védelem és 
teljesítmény
Környezetbarát

Ajánlott minden négyütemű 
motorhoz 
Hűti és védi a motort 

Egyedi keverék az optimális 
védelem érdekében

Voor elke motor
de perfecte olie

15W-40 no.5 ss-19

Ön nem csupán egy olajat választ, hanem egy 
megbízható partnert, aki továbbra is garantálni tudja a 

motor teljesítményét, és biztosítja számára a szükséges 
védelmet.

...a tökéletes olaj

Ajánlott minden 
négyütemű motorhoz 
Optimális védelem 

Speciálisan a legújabb 
lengéscsillapító technológiához 
fejlesztették ki  
Optimális működést biztosít 
minden Honda lengéscsillapító 
számára 

A csúcsminőségű 
összetétel garantálja az 
optimális működést 
Tökéletes kenést 
biztosít a lengéscsillapító 
minden egyes részével 
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Kizárólag négyütemű 
robogók motorjához 
Különleges adalékokkal 
dúsított 
Tökéletes szezonális 
használathoz

Az eredeti Honda olajok mindegyikét különböző típusú 
motorokhoz fejlesztették ki és optimalizálták. Ellenőrizze, 

hogy az adott motornak melyik olajtípus felel meg 
leginkább, és zavartalanul élvezze annak minden előnyét. 


