2019
K OWLAETKCC HE CN O
Á RL AL M
E CK O
T IVOÝ NC H
HODINEK

2019
WATCH
KOLEKCE
COLLECTION
HODINEK
VeAtspolečnost
Honda jsme pevně
Honda, we fundamentally
believe přesvědčeni
in the joy of
o radosti
tvoření,
prodeje
nákupu
v ysoce
creating,zthe
joy of selling
andathe
joy of buying
kvalitních
výrobků.
Inspirací
pro každý
high quality
products.
The inspiration
výrobek
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everyvy.
product
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will certainly
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yoururčitě
high
splní vašeexpectations
vysoká očekávání
a požadavky.
and demands.
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u
jiných
výrobků
Honda
si můžete
like with every other Honda product,
být can
jistí,rest
žeassured
každé hodinky
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that everybyly
watchnavrženy
has been
tak, aby tosplňovaly
našestandards
nejvyššíofs tandardy
designed
fulfill our high
quality and
kvality a výkonu.
přesvědčeni,
že
performance.
We are Jsme
confident
that every single

každé
hodinky
z této
zcela will
nové
Honda
watch
of this Hondy
brand new
collection
bring
kolekce vásyou
naplní
radostí
joy and
pride. a hrdostí.

MEN’S SPORTS
SPORTOVNÍ
PÁNSKÉWATCH
HODINKY
Add a touch
of coolness
to nádech
any outfit
with
this černým
black stainless
steelz watch.
Dodejte každému
oblečení
chladný
díky
těmto
hodinkách
nerezové oceli.
Seiko SII
VD53
• Japanese
Japonský movement
hodinový strojek
Seiko
SII VD53
• Stainless
Pouzdro na
hodinky
černéwatch
nerezové
steel
black zplated
caseoceli
• Stainless
Pásek z černé
oceli
steel nerezové
black plated
strap
• Stainless
Zadní strana
s gravírováním
steelpouzdra
case back
with engraving
• Watch
Ciferníkface
s reliéfními
ukazateli
with indexes
in relief
• Luminous
Fluorescenční
ručičky
hands

• Date
indication
Ukazatel
data
Vysoce kvalitní
časový strojek
• High-end
chronograph
• Tachymeter
Tachometr
Vodotěsné
do 5 atmosfér
(50 metrů)
• 5ATM
waterproof
(50 meters)
Kalené minerální
• Hardened
mineralsklo
crystal

LogoHonda
Hondalogo
na ciferníku,
zadní
straně
a přezce.
korunce.
on the watch
face,
casepouzdra
back and
buckle.Značka
H-markHonnacrown.

CLASSIC
AUTOMATIC PÁNSKÉ
MEN’S WATCH
KLASICKÉ
AUTOMATICKÉ
HODINKY
S těmito
stylovými,
automatickými
hodinkami
nikdywatch.
nesáhnete
vedle. Odraz
slunečního
displeje
vašim
velmi The
rafinovaný
vzhled.
You
can never
go wrong
with this stylish,
automatic
The reflection
of the
sun ray dial
gives propůjčuje
a very refined
lookhodinkám
to your watch.
crocodile
grain
Pásek z vysoce kvalitní
kůže
dodává
a úroveň.accessory.
Nepostradatelný doplněk.
leatherkrokodýlí
strap adds
extra
style hodinkám
and class. stylovost
An indispensable
• Luminous
hands
Fluorescenční
ručičky
Indikace
data
• Date
indication
Zadní strana
s gravírováním,
okénko
a viditelný
rotorrotor
• Stainless
steelpouzdra
case back
with engraving,
window
and visible
Vodotěsné
do 5 atmosfér
(50 metrů)
• 5ATM
waterproof
(50 meters)
Kalené minerální
• Hardened
mineralsklo
crystal

• Automatic
watch
Automatické
hodinky
Automatický
japonský hodinový
Miyota 82S7
• Miyota
82S7 automatic
Japanesestrojek
movement
Pouzdro,steel
korunka
a přezkacrown
z ušlechtilé
oceli
• Stainless
watchcase,
and buckle
Pásekleather
z černéstrap
kůžewith
s krokodýlím
a černým
prošíváním
• Black
crocodile vzorem
design and
black stitching
Ciferník
s reliéfními
ukazateli
a okénkem
zobrazujícím
auto• Watch
face
with indexes
in relief
and window
showing the
automatic
matický pohyb
movement

Logo
Honda
přezce.
na korunce
a zadní
obalu.
Honda
logona
onciferníku
the watcha face
andZnačka
buckle.HH-mark
on crown
andstraně
case back.
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LADIES'HODINKY
WATCH
DÁMSKÉ
klasickému
designu
a přidání
jasného
růžového
zlata
jsouisdámské
hodinky
kombinací
Taking a classicDíky
design
as a base,
and adding
a good
touchtrendového
of trendingnádechu
rosé gold,
the ladies'
watch
the perfect
mix &dokonalou
match of classic
and contemporary
klasických a moderních
prvků.
hodinky
perfektně
doplňujíany
každé
oblečení
pro jakoukoliv příležitost.
elements.
ThisTyto
watch
perfectly
complements
outfit
at any occasion.
••Japonský
kvalitní
křemenný
časový Miyota
strojek (CITIZEN)• Ukazatel
data
• Chronograph
Japanesevysoce
high quality
quartz
chronograph
(CITIZEN)
• Časový
strojek
• Tachymeter
•Miyota
Stainless
steel case
••Pouzdro
nerezové
oceli with embossed crocodile grain and• Tachometr
• 5ATM waterproof (50 meters)
Genuinezpadded
leather
•matching
Pravá polstrovaná
kůže scolour
reliéfní krokodýlí texturou a
• Vodotěsné
do 5 atmosfér
(50 metrů)
• Hardened
mineral crystal
stitches, mocca
v barvě
moka.
• Kalené
minerální
sklo Ø 37mm
• Case
diameter:
•odpovídajícími
Dial with innerstehy,
ring and
indexes
in relief
••Ciferník
s reliéfním vnitřním kruhem a ručičkami
• Průměr pouzdra: Ø 37mm
Date indication
LogoHonda
Hondalogo
na ciferníku,
zadní
straně
a přezce.
korunce.
on the watch
face,
casepouzdra
back and
buckle.Značka
H-markHonnacrown.
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KIDS' HODINKY
WATCH
DĚTSKÉ
Thanks
to its trending
design
and appealing
color,
this watch
is destined
to become
yourdalší
kid’soblíbenou
next favorite
gadget.
Díky trendovému
designu
a atraktivní
červené
barvě jsoured
tyto
hodinky
předurčeny
k tomu,
aby se staly
hračkou
vašeho dítěte.
• Chronograph
Časový strojek
Vodotěsné
do 5 atmosfér
(50 metrů)
• 5ATM
waterproof
(50 meters)
• Hardened
Kalené minerální
mineralsklo
crystal
Průměr
pouzdra:
38mm
• Case
diameter:
ØØ
38mm

• Japanese
movement
Miyota 2115
• Japonský
hodinový
strojek Miyota
• Pouzdro
z plastucase
• Synthetic
• Silikonový
řemínek
• Silicone
strap
• Ciferník
s reliéfními
ručičkami
• Dial
with indexes
in relief
• Ukazatel
data
• Date
indication

Honda
on na
theciferníku
watch face
and buckle.
H-mark
on crown.
Logologo
Honda
a přezce.
Značka
H na korunce
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SPORTOVNÍ
PÁNSKÉWATCH
HODINKY
MEN’S SPORTS
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KLASICKÉ
AUTOMATICKÉ
HODINKY 08MLW-18G-WATCL
08MLW-18G-WATCL
CLASSIC
AUTOMATICPÁNSKÉ
MEN’S WATCH
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DÁMSKÉ
HODINKY
LADIES'
WATCH

08MLW-17G-WATLA
08MLW-17G-WATLA

05 05

DĚTSKÉ
KIDS'HODINKY
WATCH

08MLW-17G-WATKI
08MLW-17G-WATKI
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08MLW-18G-WATSP
08MLW-18G-WATSP

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz
Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU.
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

