HONDA JAZZ
KERÉKPÁRTARTÓRÖGZÍTŐ

Csakúgy mint minden BIZTONSÁGOS
Honda Eredeti kiegészítő, A biztonság mindig elsődleges fontosságú
új Jazz kerékpártartó- számunkra, így az új Jazz kerékpártartókifejezetten úgy terveztük, hogy
rögzítőnket is pontosan rögzítőt
a plusz tömeg minimális hatással legyen
ugyanazon biztonsági autója biztonsági felszereltségeire (pl. a
és szilárdsági szabvá- Honda SENSING rendszerre).
készlet tartalmaz egy azonnal
nyoknak megfelelően Acsatlakoztatható
13 érintkezős kábel
terveztük, mint minden, köteget, amely biztosítja az egyszerű és
amit gyártunk. megbízható felszerelést és a kerékpártartó

JAZZ CROSSTAR KERÉKPÁRTARTÓ-RÖGZÍTŐ

világításának tápellátását.

ERŐS ÉS TARTÓS
Strapabíró és robusztus anyagokból, egy
kalandos élethez készült.
Úgy terveztük, hogy a maximális
terhelhetőséget könnyedén elbírja, ezáltal
megakadályozza a karosszéria felesleges
feszültség miatti károsodását.

JAZZ KERÉKPÁRTARTÓ-RÖGZÍTŐ

FEDEZZEN FEL TÖBBET
Az új Jazz kerékpártartó-rögzítőt könnyű felszerelni
és egyszerű használni. Lehetővé teszi, hogy
a legtöbbet hozza ki szabadtéri tevékenységeiből,
és új helyeket fedezzen fel a kerékpározáshoz.

EGYSZERŰ FELSZERELÉS

SPECIFIKÁCIÓK

A kerékpártartó felszerelése nem is
lehetne könnyebb. Csak helyezze be a
speciális kivehető gömbcsuklót, és máris
csatlakoztatható, mint bármely normál
vonóhorog esetén.

♦ Maximum terhelhetőség: 50 kg, a kerékpártartóval együtt

A Jazz kerékpártartó-rögzítőt kizárólag
kerékpártartóhoz való használatra terveztük,
és ezért nem használható utánfutó
vontatására.*
* Ennek figyelmen kívül hagyása érvénytelenítheti a gépkocsi
jótállását.

♦ A kerékpártartó használatakor megengedett utasok száma 4
♦ Kompatibilis a Honda által kínált kerékpártartókkal
♦ Levehető zárható gömbcsukló
♦ Forgó aljzat
♦ A készlet tartalmaz egy azonnal csatlakoztatható 13 érintkezős kábelköteget

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 az adott importőr vagy kereskedő végzi az
általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése a terjesztés előtt 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.
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