




DOPLŇKY
Ceník platný od 26. 3. 

2023. Změny cen 
vyhrazeny

MC s DPH 
2023 Poznámka Popis

T523 995 Při nepoužívání nechte zcela 
vyschnout.

Lze vložit do většiny batohů GIVI, určen a 
přímo dodávám v batohu GIVI GRT 719.

Samostatný hydrapack o objemu 2 litry, silikonový 
náústek, rolovací uzávěr, snadné čištění.

S450 1 150 X

Obsahuje 3 lahvičky CO2, ventilek pro 
napouštění, hadičku pro připojení, řezák, 

těsnící proužky, speciální vrták do pneu, tubu 
s lepidlem.

Dobře vybavená sada na opravu bezdušových 
pneu ve vlastní taštičce.

S220 500 X X Lankový zámek s nastavitelnýcm kódem. 
Samonavíjecí, dé ka 100 cm.

S221 245 X X Lankový zámek s nastavitelnýcm kódem pro 
textilní zavazadla..

STF500S 500 Lze mýt v myčce nádobí. Lze uchytit na kufry GIVI pomocí držáku 
E162 nebo E199.

Nerezová termoláhev, objem 0,5 litru, udrží teplotu 
po 12 hodin. Hliníková karabina pro přichycení. Do 

max. 100 st. C.

TAN01 430 Homologován na převoz vody, oleje 
nebo benzínu.

Lze uchytit na kufry GIVI pomocí držáku 
E148, E149 nebo E205. Plastový kanystr o objemu 2,5 litru.
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S202L 1 240 S oky pro prostrčení zámku. Vodotěsná plachta na motocykly. Rozměr výška 
100-125, dé ka 202, šířka 70-95 cm.

S202XL 1 240 S oky pro prostrčení zámku. Vodotěsná plachta na motocykly. Rozměr výška 
100-125, dé ka 238, šířka 70-95 cm.

RM02 1 690 X Použ jte montážní sadu GIVI RM…KIT dle 
typu motocyklu. Přídavný zadní blatníček.

SLD01 2 450 X Použijte montážní sadu GIVI SLD…KIT dle 
typu motocyklu. Přídavný slider, dodáváno v páru, různé barvy.

S180T 3 490 Dbejte hmotnosti plexi, vyzkoušejte 
za jízdy

Hliníková frézovaná konstrukce s 
nastavitelnou výškou a sklonem.

Přídavné univerzální plexi pro montáž na stávající 
plexi. Čiré provedení.

S180F 3 590 Dbejte hmotnosti plexi, vyzkoušejte 
za jízdy

Hliníková frézovaná konstrukce s 
nastavitelnou výškou a sklonem.

Přídavné univerzální plexi pro montáž na stávající 
plexi. Kouřové provedení.

GIVI technika_2023



DOPLŇKY
Ceník platný od 26. 3. 

2023. Změny cen 
vyhrazeny

MC s DPH 
2023 Poznámka Popis

E206 1 890 Skládací konstrukce, kolečka a výsuvná 
rukojeť.

Skládací a teleskopický vozík pro snažší 
manipulaci s kufry. Pro všechny kufry MONOKEY.

S150 1 890
Doporučujeme použití jen na kufrech 

MONOKEY, které mají ploché víko a vyšší 
nosnost (10 kg).

Nosič na víko kufru, plastový.

S430 
SEATLOCK

750 Dodáván s popruhy k uchycení. Pro použití na sedle spolujezdce. Základna pro použití tankruksaku TANKLOCK na 
sedle spolujezdce.

S250 
Toolbox

2 390
Uzamykatelná. Klíče lze sjednotit s 
kufry pomocí sady zámků SL103 

nebo SL105.

Použijte univerzální montážní sadu GIVI 
S250KIT nebo specifickou sadu TL…KIT dle 

typu motocyklu.

Schránka na nářadí plastová. K umístění do 
bočních trubkových nosičů GIVI. Rozměry 

260x90x170 mm.

S250KIT 1 590 Sada pro montáž S250 do 
trubkového nosiče bočních kufrů.

V sekci moje moto zjistětě, zda se na vaši 
motorku nanabízí sad spúecifická TL…KIT. Montážní sada pro S250 Toolbox univerzální.

VEST02 1 350 X 3 velikosti: XS-S, M-L, XL-XXL Reflexní vesta se zipem. Vlastní obal a zadní 
kapsa na logo na suchý zip. 
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