
Honda Dream kollekció
2022



Mindegy, hogy milyen Hondája van, vagy 

milyen az életvitele, széles választékunkból 

biztosan mindig talál az ízlésének megfelelőt. 

Akár sporteseményeken, akár szabadidőben 

hordja ruházati termékeinket, a Hondát élete 

részévé teheti utazás és pihenés közben is.

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.

2022-es Honda
Dream kollekció





Ing

Öltönyt fel, és már készen is áll a mai 

értekezletekre. Ez a stílusos fehér ing, a piros 

Honda felirattal az első zseb felett és a hát felső 

részén, a profi megjelenés tökéletes kiegészítője. 

Ruhatára bármelyik darabjával kombinálható: 

mindig nagyszerűen néz majd ki.

65% poliészter és 35% pamut.

Softshell dzseki

A fekete softshell dzseki kontrasztos piros 

díszcsíkokkal és az oldalán piros hálós mintával 

tökéletes választás azokra a reggelekre, amikor már 

csípősebb az idő. Díszítésként található rajta egy 

zseb a mell-, és egy piros Honda logó a vállrészen.

100% poliészter.
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Kapucnis pulóver

A fekete cipzáras kapucnis pulóver mindig kényelmes viseletet biztosít, 

miközben a Honda iránti elkötelezettségét is kimutathatja. A kapucnija 

szürke, kontrasztos piros állítózsinórokkal, a mellrészen pedig egy fehér 

logó található. Az első zsebek, fehér hálós mintájuknak köszönhetően 

szembetűnőek.

50% poliészter és 50% pamut.
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Flatpeak sapka

A tökéletes sapka, amikor hétágra süt a nap. 

Kiváló minőségű, szürke szövetből készült, a sild 

alsó része piros színű, a homlokrészen szürke 

logóval és egy állítható, fekete pánttal a hátsó 

részén. 

100% pamut. 2 darabos csomagban kapható.

Sapka

Amikor kezd hidegre fordulni az idő, de Ön 

továbbra is stílusosan akar kinézni, ez a 

tökéletes kiegészítő. Ez a szürke sapka, melyet 

a homlokrészen egy fekete logó díszít, melegen 

tartja majd a fejét a hideg téli napokon is.  

100% akril. 2 darabos csomagban kapható.
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Baseball sapka

Azoknak is tudunk mit nyújtani, akik inkább a 

klasszikus baseball sapkát kedvelik. Ezt a sapkát 

egy hímzett, fekete Honda logó díszíti a homlok-

részen, hátul pedig egy állítható szövet pánttal és 

egy fehér Honda felirattal rendelkezik. A megjele-

nését a sild piros alsó része teszi teljessé.

100% pamut. 2 darabos csomagban kapható.

Fehér póló

Fehér póló egy különleges, függőlegesen elhe-

lyezkedő gumiabroncs mintával és egy kontrasztos 

piros Honda logóval a mellrészen. A póló alsó ré-

szén szintén megtalálható a piros „Honda” felirat. 

A lezser nyári megjelenés tökéletes kiegészítője.

100% pamut.
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Gurulós bőrönd

Repülővel való utazáskor kifejezetten hasznosnak találja majd ezt a 

fedélzeti poggyász méretű bőröndöt, melyet piros cipzár díszít, a bélése 

szintén piros és egy Honda felirattal van ellátva. A frontrészen található 

cipzáras zseb jól jön az utazással kapcsolatos dokumentumok tárolásakor, 

míg a tárolórészben könnyen elrendezhető a poggyásza. A bőrönd külső 

burkolata puha, megkönnyítve ezáltal a poggyász bepakolását.

100% poliészter.
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Sporttáska

Piperetáska

Hosszabb utazáskor tágas táskára lesz szüksége, 

hogy minden pipereholmija beférjen. 

Ez a piros fenékrésszel rendelkező szürke táska 

számos rekeszt, a fedélben pedig egy cipzáras 

tárolót rejt. A táskához tartozó akasztónak köszön-

hetően szűk helyeken könnyen felakasztható. 

100% poliészter.

Ez a sportos, piros díszítésekkel ellátott szürke sport-

táska tökéletes társa lesz a hétvégi kirándulásokon.

A fogantyúi fehér Honda logóval díszítettek, a váll-

pánt pedig megkönnyíti a táska hosszabb távokon 

való cipelését. Kívül számos zseb, belül pedig egy 

plusz cipzáras zseb biztosítja, hogy a lehető legtöbb 

hely álljon rendelkezésére.

100% poliészter.
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Xxxxxxx.

Napszemüveg

Hétágra süt a nap, védje a szemét! Viselje ezt 

a fekete keretű napszemüveget, amikor csak a 

szabadban van. Fehér Honda logóval a szárakon. 

A kék, fényvisszaverő lencsék is hozzájárulnak a 

napszemüveg modern megjelenéséhez.

UV400-as védelem, ISO12312.
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Piperetáska

 

Knirps esernyő

A kompakt Knirps esernyő nagyszerűen elfér 

Hondája kesztyűtartójában. A szürke esernyőt 

fehér Honda logó díszíti, továbbá rendelkezik egy 

hasznos füllel és tokkal arra az esetre, ha nem 

használja. Könnyű, kézi nyitású esernyő, mely 

a Honda és a Knirps, a prémium esernyőgyártó 

közös munkájának eredménye.

100% poliészter nyersselyem.

Il Bisonte     
szemüvegtok

Az olasz dizájnmárka, az Il Bisonte és a Honda 

közös tervezése ez a kiváló minőségű szem-

üvegtok. Az első kapcson a Honda márkaneve, a 

tok hátsó részén pedig az Il Bisonte logó találha-

tó. Tökéletes módja annak, hogy stílusosan óvja 

és tárolja szemüvegét vagy napszemüvegét.

100% bőr.

4 színben kapható: fekete, fehér, piros és kék.
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Jazz vászon-
táska

Strapabíró, minőségi pamutból készült, így tartós 

társra lelhet benne vásárlásaihoz.

100% biopamutból készült (OCS 100 címke).  

3 db-os csomagban kapható.

Ablaktisztító és 
-kaparó

Az ablaktisztító és -kaparó a tökéletes kellék gép-

kocsijához. Mikroszálas párnájának köszönhetően 

erőfeszítés nélkül tisztíthatók vele a koszos abla-

kok, míg a jégkaparó burkolattal a jégmentesítés 

is gyerekjáték. A mikroszálas párna nagyon puha, 

és mosógépben 60 °C-on mosható, így sokszor 

újrahasználható. A speciális jégkaparó burkolat 

elnyűhetetlen szintetikus anyagból készült, amely 

nem karcolja meg az autó ablaküvegeit.

ABS- és EPS-műanyagból (sztiropor) készült. 

2 db-os csomagban kapható.
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Kerékpár lámpa

Egy pár kerékpár lámpa, melyek két LED-izzóval és villogó funkcióval, továbbá 

egy szilikon szíjjal és ki-/bekapcsoló gombbal rendelkeznek. Mindegyik szett 

külön tasakban kapható, és egy fehér fényű, fehér és egy piros fényű piros 

lámpát tartalmaz. 

Két-két lámpát tartalmazó 2 szettenként csomagolva. 
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Töltőkábel

Ezzel a visszahúzható, 3 az 1-ben töltőkábellel 

több eszközt is csatlakoztathat és tölthet az 

USB-aljzaton keresztül. A termék rendelkezik 

egy USB-, egy világítás-, egy micro-USB, valamint 

egy USB-C csatlakozóval. Honda logóval ellátva. 

Telefontartóként is használható.

Strandtenisz 
szett

Egy pár fából készült, kiváló minőségű 

strandtenisz ütő. Az ütők pirosak és fehér Honda 

logó díszíti őket. Az ütőnyél megerősített, maguk 

az ütők pedig egy hálós zsákban tárolhatók, a 

hozzájuk tartozó labdával együtt. 

Két-két ütőt tartalmazó 2 szettenként 

csomagolva.
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CR-V utazóbögre

310 ml űrtartalmú rozsdamentes acél utazóbögre. 

Markáns stílusa tökéletesen illik CR-V-jéhez. 

A bögre fekete színű, fehér CR-V logóval.

2 db-os csomagban kapható.

Kitűzők

Nikkelbevonatú Honda logó hivatalos 

alkalmakra. Bármely szöveten 

hordható, hátul stekkeres zárral.

10 db-os csomagban kapható.
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Tökéletes ajándék a Honda család legfiatalabb 

tagjainak! Ettől a puha báránytól, fekete Honda 

logóval ellátott sállal,  mindenki elolvad majd. 

Poliészterből készült, a töltőanyaga PET pellet, 

szövetzsákban.

     

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. Négyesével 

csomagolva (2 x 2 darabos 

csomagban).

Plüss 
bárány
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Előke

Babaszett

Tökéletes ajándék a szülőknek, és persze 

a legújabb rajongóinknak. A kontrasztos 

szürke és piros sapka és kesztyű 

tökéletesek, hogy újszülött babáját melegen 

és kényelmesen tartsa az első hetekben. 

A kesztyű rendelkezik egy összekötő 

pánttal, hogy a kesztyű nehogy elvesszen, 

ha a baba véletlenül levenné.

95% pamut, 5% spandex.

Élénkpiros előke nagyméretű, fehér Honda 

logóval: kisbabája vagy totyogó gyermeke 

étkezéseinek tökéletes kiegészítője. Állítható 

pánttal és zsebbel, amely felfogja a lepotyogó 

ételdarabkákat. 

100% szilikon. 2 darabos csomagban kapható.
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Szervírozza eszpresszó kávéját ezekben a stílu-

sos csészékben. Fehér csészék szürke gumiab-

roncsmintával és piros Honda logóval. Mindegyik 

csészéhez tartozik egy fehér csészealj is. Alap-

anyaga: kerámia.

2 db-os csomagban kapható.

Eszpresszó csészék

Szervírozza eszpresszó kávéját ezekben a stílusos csé-

székben. Fehér csészék szürke gumi abroncsmintával 

és piros Honda logóval. Mindegyik csészéhez tartozik 

egy fehér csészealj is. 

Alapanyaga: kerámia. 2 db-os csomagban kapható.
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Bögre

Vizespalack

Ez a vizespalack, amely egy kivehető infuserrel 

rendelkezik, bármilyen utazás nagyszerű kelléke. 

Szürke kupakkal és piros Honda logóval az 

oldalán. 

Tritánból® és polipropilénből. 2 db-os csomagban 

kapható.

Ez a szett két különböző bögréből áll, egy doboz-

ban. A fehér bögre szürke gumiabroncsmintás pi-

ros Honda logóval, míg a fekete változaton szürke 

rajtzászló minta és piros Honda logó található. 

Alapanyaga: kerámia.  

2 db-os csomagban kapható.
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A5 méretű 
notesz

Keményfedelű, puha tapintású A5-ös notesz 

fekete színű, piros díszítésekkel. A piros lapszélek 

és könyvjelző, valamint a Honda logó egységes 

megjelenést nyújtanak. 

80 oldalas, a lapok 70 g/m2 vastagságúak, 

a borító pedig poliuretánból készült.

5 db-os csomagban kapható.

Névjegykártya- 
tartó

Fekete névjegykártya-tartó, a 

frontrészen egy gravírozott Honda 

logóval díszített fém lemezzel. 

Összehajtható, körülbelül 

15 névjegykártya fér el benne.

2 db-os csomagban kapható.
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Toll

Ez a puha tapintású, gumírozott, matt metál 

golyóstoll fekete színű és szürke, lézergravírozott 

Honda logó díszíti. A tollbetét európai minőségű, 

Parker típusú kék tintával van töltve. 

10 db-os csomagban kapható.

Kulcstartó szalag

Sötétszürke kulcstartó szalag selyemfényű 

logókkal és gyorskioldó zárral a kulcstartó 

részen. A fém akasztó rendkívül egyszerűvé 

teszi a kulcsok levételét és hozzáadását. 

100% poliészter. 10 db-os csomagban kapható.
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OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM

Kiegészítők és cikkszámok

03 Férfi softshell dzseki 3XL 08MLW-20G-SS3X

03 Férfi softshell dzseki 2XL 08MLW-20G-SS2X

03 Férfi softshell dzseki XL 08MLW-20G-SSXL

03 Férfi softshell dzseki L 08MLW-20G-SSL

03 Férfi softshell dzseki M 08MLW-20G-SSM

03 Férfi softshell dzseki S 08MLW-20G-SSS

03 Férfi ing 3XL 08MLW-20G-S3X

03 Férfi ing 2XL 08MLW-20G-S2X

03 Férfi ing XL 08MLW-20G-SXL

03 Férfi ing L 08MLW-20G-SL

03 Férfi ing M 08MLW-20G-SM

04 Férfi kapucnis pulóver 3XL 08MLW-20G-H3X

04 Férfi kapucnis pulóver 2XL 08MLW-20G-H2X

04 Férfi kapucnis pulóver XL 08MLW-20G-HXL

04 Férfi kapucnis pulóver L 08MLW-20G-HL

04 Férfi kapucnis pulóver M 08MLW-20G-HM

04 Férfi kapucnis pulóver S 08MLW-20G-HS

05 Flatpeak sapka (1 = 2 db) 08MLW-22G-FCAP

05 Sapka (1 = 2 db) 08MLW-22G-HAT

06 Baseball sapka (1 = 2 db) 08MLW-22G-BCAP

06 Fehér póló 3XL 08MLW-20G-TLG3X

06 Fehér póló 2XL 08MLW-20G-TLG2X

06 Fehér póló XL 08MLW-20G-TLGXL

06 Fehér póló L 08MLW-20G-TLGL

06 Fehér póló M 08MLW-20G-TLGM

06 Fehér póló S 08MLW-20G-TLGS

07 Gurulós bőrönd 08MLW-22G-TRL

08 Sporttáska 08MLW-22G-DFB

08 Piperetáska 08MLW-22G-TTB 

09   Napszemüveg (1 = 4 db) 08MLW-20G-SUN

10 Knirps esernyő  08MLW-22G-UMB

10 Il Bisonte szemüvegtok, fekete 08MLW-22G-CAS1

10 Il Bisonte szemüvegtok, fehér 08MLW-22G-CAS2

10 Il Bisonte szemüvegtok, piros 08MLW-22G-CAS3

10 Il Bisonte szemüvegtok, kék 08MLW-22G-CAS4

11 Jazz vászontáska (1 = 3 db) 08MLW-21G-JBAG

11 Ablaktisztító és -kaparó 08MLW-21G-WCL 
 (1 = 2 db)
12 2 kerékpár lámpa  08MLW-21G-MSET 
 (1 szett = 2 db) (4 lámpa)
13 Töltőkábel 08MLW-20G-CCA

13 Strandtenisz szett (1 = 2 db) 08MLW-21G-TEN

14 CR-V utazóbögre (1 = 2pcs) 08MLW-21G-CMUG

14 Kitűzők (1 = 10 db) 08MLW-20G-PIN

15 Plüss bárány 08MLW-20G-SHP

15 Cumi (1 = 4 db) 08MLW-18G-SIL

16 Előke 08MLW-22G-BIB

16 Babaszett 08MLW-22G-BBSET

17 Eszpresszó csészék (1 = 2 db) 08MLW-20G-ESP

18 Vizespalack (1 = 2 db) 08MLW-22G-BTL

18 Bögre (1 = 2 db) 08MLW-20G-MUG

19 A5-ös notesz (1 = 5 db) 08MLW-21G-A5NB

19 Névjegykártya-tartó (1 = 2 db) 08MLW-21G-BCH

20 Toll (1 = 10 db) 08MLW-21G-PEN

20 Kulcstartó szalag (1 = 10 db) 08MLW-20G-LANY

A cikkszámok, a tartalom és a dizájn változhatnak. A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük,  
vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes 
értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető 

legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedő végzi az általuk kiadott értékesítési és jótállási 
feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztató anyag 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.

Honda Motor Europe Limited - Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu

A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége, 
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.


