
KARÁCSONYI  
KATALÓGUS

A karácsonyi akció 2016.12.01-től, és a készlet erejéig, 
de legkésőbb 2016.12.26-ig érvényes.   
Az akció más kedezménnyel nem összevonható!

AKÁR

60% 

KEDVEZMÉNY

http://www.shox.hu


SIXGEAR EVO bőrruha

A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

fekete / fehér / piros

99 900 Ft
119 900 Ft h

elyett

fekete / fehér 

- anyaga puha Topgrain marhabőr
- sztreccs betétek segítik a szabad 

mozgást
- perforált bőr betétek biztosítják a 

szellőzést
- CE könyök-, váll-, csípő- és 

térdprotektorok
- ütéselnyelő hab hátprotektor
- gerincvédő púp
- cserélhető tépőzáras térdkoptató 

fekete / fehér
fehér / fekete 
XS - 5XL

- anyaga puha marhabőr
- bőr és kevlar sztreccs betétek
- hálós bélés, hogy könnyen mozogj 

benne
- CE könyök-, váll-, csípő- és 

térdprotektorok
- ütéselnyelő hab hátprotektorral
- térdkoptató

fekete / fehér / piros, 
fekete /fehér
 
XS-XL

SIXGEAR LADY bőrruha

99 900 Ft
119 900 Ft h

elyett

fekete / fehér 
fekete / fehér / piros

http://www.shox.hu/sixgear-evo-motoros-borruha/?p=111004781205XL
http://www.shox.hu/sixgear-evo-motoros-borruha/?p=111004781244XL
http://www.shox.hu/sixgear-lady-motoros-borruha/?p=112005861240XS
http://www.shox.hu/sixgear-lady-motoros-borruha/?p=1120058612000M


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

fekete / fehér 

SHOX FACTORY EVO bőrdzseki

- kivehető thermobélés
- SW könyök- és vállprotektorok
- ütéstompító hab hátprotektor
- kemény külső vállprotektorok a 

vállakon
 
fekete / fehér  XS -7XL 
fekete / kék / fehér XS-5XL 
fekete / piros / fehér XS-5XL

49 900 Ft
59 900 Ft h

elyett

SHOX ALICE NŐI bőrdzseki

- anyaga marhabőr
- kivehető thermobélés
- SW könyök- és vállprotektorok
- ütéselnyelő hab gerincprotektor
- 6 db szellőző vízálló cipzárral
- bőr stretch betétek
- karokon kevlar stretch betétek
- 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkok
- mágneses nyakzárodás

fekete / pink 
fehér / pink
XXS-XL

39 900 Ft
57 900 Ft h

elyett

fekete / pink
fehér / pink

fekete / fehér
fekete / fehér / piros fekete / fehér / kék

http://www.shox.hu/shox-factory-evo-motoros-bordzseki/?p=1130076501200M
http://www.shox.hu/shox-factory-evo-motoros-bordzseki/?p=113007651523XL
http://www.shox.hu/shox-factory-evo-motoros-bordzseki/?p=1130076514200L
http://www.shox.hu/shox-alice-motoros-noi-bordzseki/?p=1150076612R00M
http://www.shox.hu/shox-alice-motoros-noi-bordzseki/?p=115007662R100L


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- deréknál csatos öv
- bősége fűzővel állítható
- praktikus külső zsebek
 
XS - 5XL 

SHOX ROCKY bőrdzseki

34 900 Ft
46 900 Ft h

elyett

SHOX CRUISER JEANS bőrnadrág

19 900 Ft
32 900 Ft h

elyett
- farmerszabású bőrnadrág
- a lábszárak hossza tetszés szerint méretre 

szabható 

XS - 5XL

http://www.shox.hu/shox-cruiser-jeans-bornadrag/?p=114000100015XL
http://www.shox.hu/shox-rocky-motoros-bordzseki/?p=1130001100100M


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- sport-túra bőrdzseki
- könnyen tisztítható marhabőr
- Dynamic stretch textil betétek
- kivehető thermobélés
- Side Eye fényvisszaverő betétek
- Knox könyök- és vállprotektorok
- protektorzseb SAS-TEC gerincprotektor számára
- Click Puller cipzárfogantyú, melyet kesztyűben is könnyű 

használni
- rövid összekötő cipzár nadrághoz

Méretek: 36-46

MACNA ORIENT NŐI bőrdzseki

89 900 Ft
114 900 Ft h

elyett

- sport-túra bőrdzseki
- könnyen tisztítható marhabőr
- Dynamic stretch textil betétek
- kivehető thermobélés
- Side Eye fényvisszaverő betétek
- Knox könyök- és vállprotektorok
- protektorzseb SAS-TEC gerincprotektor számára
- Click Puller cipzárfogantyú, melyet kesztyűben is könnyű 

használni
- rövid összekötő cipzár nadrághoz

Méretek: 36-46

SHOX NICKY NŐI bőrnadrág

34 900 Ft
46 900 Ft h

elyett

http://www.shox.hu/macna-orient-motoros-noi-bordzseki/?p=11500797213038
http://www.shox.hu/macna-orient-motoros-noi-bordzseki/?p=11500797213038
http://www.shox.hu/shox-nicky-motoros-bornadrag/?p=11600182001038


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- melegben is tökéletes, mert nagy felületű szellőzők 
vannak rajta

- kivehető, szél- és vízálló, „lélegző” Aerotex membrán
- kivehető thermo mellény
- levehető hátrész
- CE váll- és könyökprotektorok
- A protektorok helyzete állítható
- ütéselnyelő gerincprotektor
- elasztikus betétek teszik kényelmessé
- fényvisszaverő betétek
- derekában összekötő cipzár nadrághoz 

szürke / fekete 
fekete / szürke 
 
Férfi méretek: S - 4XL 
Női méretek: 36 - 46

DIFI SIERRA NEVADA PRO AX textildzseki

89 900 Ft
114 900 Ft h

elyett

fekete / szürke

szürke / fekete

http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textildzseki/?p=1230067201300M
http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textildzseki/?p=1230067203100S
http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textildzseki/?p=1230067203100S
http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textildzseki/?p=1230067203100S


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- kivehető szél- és vízálló, lélegző AEROTEX Z-liner 
membrán

- kivehető thermobélés
- dupla anyag és Sure Grip csúszásgátló betét lágyéknál
- szélálló stretch betét lágyéknál és térdhajlatban
- szellőző cipzárak combnál
- rövid és hosszú összekötő cipzár dzsekihez
- állítható pozíciójú BODYGUARD CE térdprotektorok
- fényvisszaverő betétek a külső lábszáron

szürke / fekete 
fekete / szürke  
 
Férfi méretek: S - 4XL 
Női méretek: 36 - 46

DIFI SIERRA NEVADA PRO AX textilnadrág

69 900 Ft
82 900 Ft h

elyett

szürke / fekete

fekete / szürke

http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textilnadrag/?p=1240067203100S
http://www.shox.hu/difi-sierra-nevada-pro-textilnadrag/?p=1240067200100L


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- négyévszakos túradzseki
- kivehető thermobélés
- kivehető Raintex víz- és szélálló, lélegző membrán
- Side Eye laminált fényvisszaverő betétek elöl és két oldalt
- előkészítés Macna Vision Vest láthatósági mellényhez
- előkészítés a háton Vision LED Light világításhoz
- szellőző betétek a karokon és a mellkason
- kivehető KNOX könyök- és vállprotektorok
- protektorzseb SAS-TEC gerincprotektor számára
- állítható Comfix sínes paneles nyakzáródás
- külső akasztó, amivel könnyen kilógatható a nedves kabát
- Easy Cuff mandzsetta, ami nem engedi felcsúszni a vízálló 

membránt
- hátul, derék alatt nagy méretű tárolózseb
- kesztyűben is könnyedén nyitható Grip Strips zsebek
- rövid összekötő cipzár nadrághoz 

szürke / fekete / piros 
szürke / fekete / narancs 
szürke / fekete
 
S-4XL

MACNA JURA textildzseki

84 900 Ft
104 900 Ft h

elyett

szürke / fekete

szürke / fekete /  
narancs

szürke / fekete /  
piros

http://www.shox.hu/macna-jura-motoros-textildzseki/?p=1230078303100L
http://www.shox.hu/macna-jura-motoros-textildzseki/?p=123007833184XL
http://www.shox.hu/macna-jura-motoros-textildzseki/?p=123007833142XL
http://www.shox.hu/macna-jura-motoros-textildzseki/?p=123007833142XL


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- négyévszakos túradzseki
- Night Eye technológia
- kivehető thermobélés
- kivehető Raintex víz- és szélálló, lélegző membrán
- Side Eye laminált fényvisszaverő betétek
- előkészítés Macna Vision Vest láthatósági mellényhez
- tépőzáras előkészítés a háton Vision LED Light 

világításhoz
- nyitható szellőzők a mellkason és az ujjakon
- kivehető KNOX könyök- és vállprotektorok
- protektorzseb SAS-TEC gerincprotektor számára
- állítható Comfix sínes paneles nyakzáródás
- külső akasztó, mellyel könnyen kilógatható a nedves kabát
- Easy Cuff mandzsetta, mely nem engedi felcsúszni a 

vízálló membránt
- hátul, derék alatt nagy méretű tárolózseb
- kesztyűben is könnyedén használható Grip Strips zsebek
- rövid összekötő cipzár nadrághoz

S-4XL

MACNA JURA NIGHT EYE textildzseki

89 900 Ft
119 900 Ft h

elyett

http://www.shox.hu/macna-jura-night-eye-motoros-textildzseki/?p=123008130310XL


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- szél- és vízálló klímamembrán
- kivehető thermobélés
- CE váll- és könyökprotektorok
- fényvisszaverő csíkok

XS-5XL

SHOX HARBOUR textildzseki

- szél- és vízálló klímamembrán
- kicipzárazható thermobélés
- CE térd- és csípőprotektorok
- fenékrészen csúszásgátló erősítés

XS-5XL

SHOX HARBOUR textilnadrág

18 990 Ft

22 900 Ft helyett

19 990 Ft
24 900 Ft h

elyett

http://www.shox.hu/speed-up-harbour-motoros-textildzseki/?p=123009070015XL
http://www.shox.hu/speed-up-harbour-motoros-textilnadrag/?p=1240090800100M


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- denim stretch a térdek fölött és hátul a 
derékrészen

- állítható pozíciójú CE térd- és 
csípőprotektorok, melyek SAS-TEC 
protektorokra cserélhetők

- a térdprotektorok kívülről könnyen 
hozzáférhetők

 
28 - 40

SIXGEAR MADDOX farmer

19 990 Ft
29 900 Ft h

elyett

- 5 zsebes farmernadrág KEVLAR 
béléssel

- DuPont™ Kevlar®-ral erősített térd, 
oldalak és ülep

- térdprotektor tetszés szerint állítható 
magassággal

 
28-40

DIFI PHOENIX farmer

34 900 Ft

43 900 Ft helyett

http://www.shox.hu/sixgear-maddox-farmernadrag/?p=12400872001030
http://www.shox.hu/difi-phoenix-protektoros-farmernadrag/?p=12400928005032


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

CSAK A BUDAPESTI SHOXBANMINTAVÁSÁR

több, mint 200 db

10 különöző modell, dzseki 
és nadrág egyaránt

CSAK férfi minták

méretek XS-től XL-ig

futó modellek mintái a 
listaárhoz képest 40%-kal 
olcsóbban

-40%

A mintákat csak személyesen lehet megvásárolni, és javasolt felpróbálni őket! 



A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- Négyévszakos viselet
- Lapos varratok
- Izzadságelvezetős anyag

MACNA COOLMAX maszk 5 990 Ft

- Bőrbarát pamutból készül
- Nyaknál hosszított, szél- és 

vízálló betét

SHOX KALAWA maszk

7 290 Ft helyett

- Négyévszakos viselet
- Lélegző anyag
- Lapos varratok a kényelmes viseletért
- Széles szemkivágás, hogy ne zavarjon a 

kilátásban

MACNA 2.0 maszk8 990 Ft

10 990 Ft helyett

1 990 Ft
2 690 Ft h

elyett

-40%

http://www.shox.hu/shox-kalawa-motoros-fejmaszk/?p=19100053001000
http://www.shox.hu/macna-2-0-motoros-maszk/?p=19100790001000
http://www.shox.hu/macna-2-0-motoros-maszk/?p=19100790001000
http://www.shox.hu/macna-coolmax-motoros-maszk/?p=19100791001000
http://www.shox.hu/macna-coolmax-motoros-maszk/?p=19100791001000


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- nedvesség-eltávolító hatású
- növeli a komfortérzetet
- Flat-seam technológiával készült varrások

Méretek: XS-3XL 

Thermo trikó:  19 900 Ft helyett 15 990 Ft
Thermo nadrág: 16 900 Ft helyett 13 990 Ft

DANE 4SEASON aláöltöző

- motoros kesztyű alá kell felvenni
- óvja az ízületeket
- melegen tart

Méretek: S-3XL

DANE UDBY kesztyű4 990 Ft

6 590 Ft helyett

- Windstopper” - szélálló 
elülső rész

- magasított, nyakmelegítős 
pulóver

- hálós bélés segíti a gyors 
fel- és levételt

Méretek: XS-3XL 

Pulóver: 8 990 Ft helyett 5 990 Ft
Nadrág: 6 990 Ft helyett 4 990 Ft

SHOX WARMAX

4 990 Ft-tól

http://www.shox.hu/shox-warmax-motoros-thermo-nadrag/?p=1820005900100S
http://www.shox.hu/shox-warmax-motoros-thermo-pulover/?p=1810006700100L
http://www.shox.hu/dane-motoros-alaoltozo-nadrag/?p=1820035000900L
http://www.shox.hu/dane-hosszu-ujju-alaoltozo/?p=1810034800900L
http://www.shox.hu/dane-udby-motoros-thermokesztyu/?p=1310009900000L


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- motoros kesztyű alá kell felvenni
- óvja az ízületeket
- melegen tart

Méretek: S-3XL

- kecskebőr és textil kombinációja
- szél és vízálló Aerotex membrán
- kézfejen kemény protektorok
- 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkok
- velúr plexitörlő a mutatóujjakon

XS-3XL

DIFI DRIZZLE 2 AX kesztyű 19 900 Ft

25 900 Ft helyett

- kecskebőr és textil kombinációja
- szél és vízálló Aerotex membrán
- kézfejen kemény protektorok
- 3M Scotchlite fényvisszaverő csíkok
- velúr plexitörlő a mutatóujjakon

XS-3XL

SHOX KENGURU gerincprotektor 9 990 Ft

11 990 Ft helyett

- fényvisszaverő csíkok
- kétoldalt stretch betétek tartják feszesen
- hálós bélés könnyíti meg a fel- és levételt

SHOX REFLECT5 990 Ft

7 990 Ft helyett

- ütéstompító hab protektorok
- fényvisszaverő csíkok

SHOX FLEX vesevédő3 490 Ft

4 990 Ft helyett

http://www.shox.hu/difi-drizzle-2-ax-motoros-kesztyu/?p=131009390010XL
http://www.shox.hu/shox-kenguru-gerincprotektor/?p=1410006400100M
http://www.shox.hu/shox-flex-vesevedo/?p=1420005600100L
http://www.shox.hu/shox-reflect-lathatosagi-melleny/?p=6600047600U3XL


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- Karbon kompozit héjszerkezet
- 2 különböző héjméret
- beépített napszemüveg
- páramentes plexi
- kivehető, mosható bélés
- bluetooh kihangosító előkészítés
- dupla D-gyűrűs versenycsat
- bogárháló
 
XS-2XL 
 
HURRICANE  BLACK / GUN / WHITE 
HURRICANE  BLACK / RED / WHITE 
ENLACE RED / MATT BLACK 
ENLACE WHITE / MATT BLACK

AGV K-5 bukósisak
99 900 Ft

119 900 Ft h
elye

tt

HURRICANE 
BLACK / RED / WHITE

HURRICANE 
BLACK / GUN / WHITE

ENLACE 
WHITE / MATT BLACK

ENLACE 
RED / MATT BLACK

http://www.shox.hu/agv-k5-hurricane-bukosisak/?p=2111430114200L
http://www.shox.hu/agv-k5-hurricane-bukosisak/?p=211143011320MS
http://www.shox.hu/agv-k5-enlace-bukosisak/?p=2111430702M00L
http://www.shox.hu/agv-k5-enlace-bukosisak/?p=2111430704M0XL


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- Termoplaszt héjszerkezet
- 2 különböző héjméret
- beépített napszemüveg
- páramentes plexi
- kivehető, mosható bélés
- bluetooh kihangosító előkészítés
- mikrometrikus csat
- bogárháló
 
XS-2XL 
 
GLIMPSE  BLACK / YELLOW 
MYTH   BLACK / RED

AGV K-3 SV bukósisak

69 900 Ft

79 900 Ft h
elye

tt

GLIMPSE 
BLACK / YELLOW

MYTH 
BLACK / RED

- Technopolymer héjszerkezet
- Pinlock előkészítés
- kivehető, mosható bélés
- mikrometrikus csat
- bogárháló
 
XS-2XL 
 
SPORT YELLOW 
SPORT BLACK 
SPORT RED

GIVI 50.4 SNIPER bukósisak

34 900 Ft

42 900 Ft h
elye

tt

SPORT YELLOW

SPORT BLACK

SPORT RED

http://www.shox.hu/givi-sniper-bukosisak/?p=2131450031U00M
http://www.shox.hu/agv-k5-enlace-bukosisak/?p=2111430704M0XL
http://www.shox.hu/agv-k3-sv-glimpse-plk-bukosisak/?p=2110084501600L
http://www.shox.hu/agv-k3-sv-myth-plk-bukosisak/?p=2110084413400L
http://www.shox.hu/givi-sniper-bukosisak/?p=2131450031200M
http://www.shox.hu/givi-sniper-bukosisak/?p=2131450021400L


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- ABS héjszerkezet
- beépített napszemüveg
- kivehető, mosható bélés
- mikrometrikus csat
- bogárháló
 
XS-XL 
 
NATION       
FROSTY  BLACK / BLUE   
FROSTY WHITE / GREY / GOLD 
FROSTY WHITE / RED 
MATT BLACK 
WHITE

JET STRATOS bukósisak

18 900 Ft-t
ól

FROSTY 
WHITE / RED

NATION 

FROSTY 
WHITE / GREY / GOLD 

FROSTY 
BLACK / BLUE 

WHITE BLACK

SZÍNES sisakok  29 900 Ft helyett 19 900 Ft 
EGYSZÍNŰ sisakok 26 900 Ft helyett 18 900 Ft

http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470023G00L
http://www.shox.hu/jet-stratos-nation-bukosisak/?p=2181470042700L
http://www.shox.hu/jet-stratos-bukosisak/?p=2181470000M00L
http://www.shox.hu/jet-stratos-bukosisak/?p=2181470000200L
http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470002400L
http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470001500L


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- ABS héjszerkezet
- beépített napszemüveg
- kivehető, mosható bélés
- mikrometrikus csat
 
XS-XL

JET 617 bukósisak

MATT BLACK BLACK

18 900 Ft
25 900 Ft h

elyett

WHITE

TITAN

- ABS héjszerkezet
- kivehető, mosható bélés
- mikrometrikus csat 

XS-2XL 

JET-615 bukósisak 9 990 Ft

13 900 Ft helyett

- ABS héjszerkezet
- beépített napszemüveg
- kivehető, mosható bélés
- mikrometrikus csat

XS-2XL

JET-622 bukósisak17 900 Ft

24 900 Ft helyettWHITE

MATT BLACK

MATT BLACKBLACK

http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470023G00L
http://www.shox.hu/jet-stratos-nation-bukosisak/?p=2181470042700L
http://www.shox.hu/jet-stratos-bukosisak/?p=2181470000M00L
http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470002400L
http://www.shox.hu/jet-stratos-frosty-bukosisak/?p=2181470001500L
http://www.shox.hu/jet-617-bukosisak/?p=2380940100100L
http://www.shox.hu/jet-617-bukosisak/?p=2380940100M00S
http://www.shox.hu/jet-617-bukosisak/?p=2380940100900L
http://www.shox.hu/jet-617-bukosisak/?p=2380940100200L
http://www.shox.hu/jet-622-bukosisak/?p=2381100100M00L
http://www.shox.hu/jet-622-bukosisak/?p=2381100100200M
http://www.shox.hu/jet-615-bukosisak/?p=238093010012XL
http://www.shox.hu/jet-615-bukosisak/?p=2380930100M00M


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- könnyű motorponyva poliészter anyagból
- könnyedén összehajtható és a hozzá tartozó 

hordtáskában tárolható
- víztaszító
- háromféle méretben

SHOX INTRO ponyva

3 990 Ft5 490 Ft helyett M   203 x 89 x 119 cm

4 290 Ft5 790 Ft helyett L    229 x 99 x 125 cm

4 490 Ft5 990 Ft helyett XL  246 x 104 x 127 cm

- erős, kétrétegű, vízálló motorponyva
- anyaga: PVC / PP
- a belső puha réteg óvja a motor fényezését
- a szett hordtáskát tartalmaz
- háromféle méretben

SHOX DEFENSE ponyva

5 990 Ft7 990 Ft helyett M   203 x 89 x 119 cm

6 490 Ft8 490 Ft helyett L    229 x 99 x 125 cm

6 990 Ft8 990 Ft helyett XL  246 x 104 x 127 cm

- anyaga vízálló, hőszigetelt, nagyszilárdságú Oxford 
szövet

- elasztikus szegély elöl és hátul
- dupla varrás a tartósságért
- kis méretűre összehajtható, ha nincs használatban
- háromféle méretben

SHOX PERFECT SAVE ponyva

8 990 Ft11 990 Ft helyett L        220 x 72 x 135 cm

9 990 Ft12 990 Ft helyett XL     230 x 69 x 135 cm

12 990 Ft16 990 Ft helyett XXL   250 x 72 x 138 cm

http://www.shox.hu/shox-motorponyva-intro/?p=600MC001000000M
http://www.shox.hu/shox-motorponyva-defense/?p=600MC155020000L
http://www.shox.hu/shox-motorponyva-perfect-save/?p=600MC007000000L


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- univerzális kormányra szerelhető 
poliészter kézmelegítő meleg 
thermobéléssel

- gyors felszerelés, egyszerű rögzítés
- félkemény kialakítás, hogy minden 

kormányra jól illeszkedjen
- tükörszár kivezetéssel

SIXGEAR kézmelegítő

5 990 Ft

7 990 Ft h
elye

tt

- víz- és szélálló külső anyag
- steppelt meleg bélés
- pánttal nyakbaakasztható
- fényvisszaverő betétekkel
- hordtáskává alakítható

SIXGEAR lábtakaró

9 990 Ft

12 990 Ft helyett

- áramvonalas, mágneses sport-
tanktáska

- felül kemény borítással, 
- optimális a feltétlenül szükséges 

holmik szállítására nagy sebességnél is

KUSHITANI KENTA tanktáska

12 900 Ft

31 900 Ft h
elye

tt

http://www.shox.hu/sixgear-kezmelegito/?p=19300888001000
http://www.shox.hu/sixgear-labtakaro/?p=19300887001000
http://www.shox.hu/kushitani-tanktaska-kenta/?p=653MP2011000000


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

- Monolock technológia
- terhelhetőség: 3 kg
- űrtartalom: 34 liter
- a dobozfedél könnyedén cserélhető más színűre
- a szett univerzális rögzítő platnit tartalmaz
- opciós lehetőségek: fényezett fedél, háttámla

GIVI E340 túradoboz 24 990 Ft

30 990 Ft helyett E340N 

E340NT

- Monolock technológia
- terhelhetőség: 3 kg
- űrtartalom: 36 liter
- a dobozfedél könnyedén cserélhető más színűre
- a szett univerzális rögzítő platnit tartalmaz
- opciós lehetőségek: fényezett fedél, belső 

háttámla, SL101 biztonsági zár

GIVI B360 túradoboz32 990 Ft

39 990 Ft helyett

B360N 

B360NT 

- Monolock technológia
- terhelhetőség: 3 kg
- űrtartalom: 35 liter
- a szett univerzális rögzítő platnit 

tartalmaz

A terméket szerelni kell! 
 

GIVI E350RNMALD túradoboz

17 990 Ft

27 900 Ft h
elye

tt

E350RNMALD

http://www.shox.hu/givi-turadoboz-vision-e340nt/?p=641GE340NT00000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-vision-e340n/?p=641GE340N000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b360nt/?p=641GB360NT00000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b360n/?p=641GB360N000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-e350rnmald/?p=641GE350RNMALD0


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- Monolock technológia
- terhelhetőség: 3 kg
- űrtartalom: 37 liter
- a dobozfedél könnyedén cserélhető más színűre
- a B37N és B37NT dobozok univerzális rögzítő platnit tartalmaznak
- opciós lehetőségek: nyitás távirányítóval, fényezett fedél, féklámpa, 

háttámla SL101 biztonsági zár

GIVI B37 túradoboz 34 990 Ft

42 900 Ft helyett

B37N 

B37NT

- Monolock technológia
- terhelhetőség: 3 kg
- űrtartalom: 47 liter
- két zárt sisak befogadására alkalmas
- a dobozfedél könnyedén cserélhető más színűre
- a szett univerzális rögzítő platnit tartalmaz
- opciós lehetőségek: nyitás távirányítóval, 

fényezett fedél, háttámla, féklámpa, belső táska, 
SL101 biztonsági zár

GIVI B47 túradoboz44 990 Ft

56 900 Ft helyettB47NML 

B47NTML

http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b47nml/?p=641GB47NML00000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b37nt/?p=641GB37NT000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b37n/?p=641GB37N0000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b47nml/?p=641GB47NML00000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-b47ntml/?p=641GB47NTML0000


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

54 990 Ft

72 900 Ft h
elye

tt

- Monokey technológia
- duplafalú kialakítás
- terhelhetőség: 10 kg
- űrtartalom: 55 liter
- két zárt sisak befogadására alkalmas
- az SL101 biztonsági zár szériatartozék
- irattartót tartalmaz
- a dobozfedél könnyedén cserélhető 

más színűre
- opciós lehetőségek: nyitás 

távirányítóval, fényezett fedél, 
háttámla, dupla féklámpa, belső 
táska, csomagtartó rács, belső bélés

GIVI E55 túradoboz

69 990 Ft

92 900 Ft h
elye

tt

E55N 

E55NT 

- Monokey technológia
- duplafalú kialakítás
- terhelhetőség: 10 kg
- űrtartalom: 46 liter
- két zárt sisak befogadására alkalmas
- a dobozfedél könnyedén cserélhető más színűre
- az SL101 biztonsági zár szériatartozék
- irattartót tartalmaz
- opciós lehetőségek: fényezett fedél, háttámla, féklámpa, 

belső világítás, belső táska, csomagtartó rács, SL101 
biztonsági zár

GIVI V46 túradoboz

V46N 

V46NT 

http://www.shox.hu/givi-turadoboz-tech-e55nt/?p=641GE55NT000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-maxia-3-e55n/?p=641GE55N0000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-v46nt/?p=641GV46NT000000
http://www.shox.hu/givi-turadoboz-v46n/?p=641GV46N0000000


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

- Monokey Side technológia
- duplafalú kialakítás
- csökkentett oldalszélesség
- kedvező aerodinamikai tényező
- az SL102 biztonsági zár szériatartozék
- terhelhetőség: 10 kg oldalanként
- űrtartalom: 34 liter oldalanként
- opciós lehetőségek: fényezett fedél, belső táska

V35N         119 900 Ft helyett    99 990 Ft 
V35NTFL 139 900 Ft helyett  109 900 Ft

GIVI V35 oldaldoboz pár

99 990 Ft-tól

V35N 

V35NTFL 

- Monokey technológia
- terhelhetőség: 5 kg oldalanként
- űrtartalom: 22 liter oldalanként

GIVI E22N oldaldoboz pár

42 990 Ft

51 990 Ft h
elye

tt

E22N 

http://www.shox.hu/givi-oldaldoboz-par-v35n/?p=640GV35N0000000
http://www.shox.hu/givi-oldaldoboz-par-v35nt/?p=640GV35NTFL0000
http://www.shox.hu/givi-oldaldoboz-par-e22n/?p=640GE22N0000000
http://www.shox.hu/givi-oldaldoboz-par-e22n/?p=640GE22N0000000


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

SXP MR2 hátsó emelő 19 900 Ft

21 900 Ft helyett

- 9,5 mm átmérőjű edzett acél láncszemek
- a láncon vászon borítás hogy ne karcolja a 

motor fényezését
- vízálló műanyag borítás a lakaton, mely 

megakadályozza a zárbetét korrózióját
- dupla golyós reteszelésű lakat
- edzett acél lakatfül, mely jól ellenáll vágó- és 

fúró igénybevételnek
- 150 és 180 cm-es hosszal választható

SXP 514F-2 motorlezáró

SXP 513T motorlezáró

9 990 Ft13 990 Ft helyett150 cm

11 990 Ft15 490 Ft helyett180 cm

25 900 Ft 35 990 Ft helyett 150 cm

180 cm29 900 Ft 41 990 Ft helyett

- 11,5 mm átmérőjű króm-molibdén ötvözetű acél láncszemek, melyek 
ellenállnak a vágó- és fúró igénybevételnek

- a láncon vászon borítás hogy ne karcolja a motor fényezését
- vízálló műanyag borítás a lakaton, mely megakadályozza a zárbetét 

korrózióját
- dupla golyós reteszelésű lakat
- vágásnak ellenálló, magas szilárdságú króm-molibdén ötvözetű acél 

lakatfül
- 150 és 180 cm-es hosszal választható

http://www.shox.hu/sxp-hatso-emelo-mr02/?p=460SXPMR0200000
http://www.shox.hu/sxp-motorlezaro-513t-150-cm/?p=613SXP513T0150
http://www.shox.hu/sxp-motorzar-514f/?p=613SXP514F2150&s


A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

7 990 Ft

10 990 Ft helyett

INDEX 68-9282

6 990 Ft

8 990 Ft helyett

INDEX 68-562

5 990 Ft

8 990 Ft helyett

INDEX 68-595

5 990 Ft

8 990 Ft helyett

INDEX 68-598

5 990 Ft

8 490 Ft helyett

INDEX 68-591

7 490 Ft

9 990 Ft helyett

INDEX 68-575

6 990 Ft

8 990 Ft helyett

INDEX 68-563

6 990 Ft

8 990 Ft helyett

INDEX 68-9293

7 990 Ft

9 990 Ft helyett

INDEX 68-9272

7 990 Ft

10 990 Ft helyett

INDEX 68-9281
UNICHARGER akkutöltő9 990 Ft

14 990 Ft helyett

http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-9282/?p=520HH6892820000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-591/?p=520HH6859100000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-9272/?p=520HH6892720000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-562/?p=520HH6856200000
http://www.shox.hu/sxp-motorlezaro-513t-150-cm/?p=613SXP513T0150
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-595/?p=520HH6859500000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-598/?p=520HH6859800000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-575/?p=520HH6857500000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-563/?p=520HH6856300000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-9293/?p=520HH6892930000
http://www.shox.hu/highway-hawk-index-68-9281/?p=520HH6892810000
http://www.shox.hu/rider-akkumulator-tolto-unicharger/?p=430DE121OWR0000


A feltüntetett kiskereskedelmi árak Forintban értendők, és a hatályos jogszabályok szerinti 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

ÜZLETEINK:
SHOX MOTOROS ÁRUHÁZ BUDAPEST

1033 BUDAPEST 
Szentendrei út 89-93. 
Tel.: 061 430 1035 
E-mail: info@shox.hu 

SHOX MOTOROS ÁRUHÁZ SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR 
Budai út 135. 
Tel.: 0622 302 726 
E-mail: fehervar@shox.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 

SHOX MOTOROS ÁRUHÁZ MISKOLC

3508 MISKOLC 
Csabavezér út 25-27. 
Tel.: 0646 990 466 
E-mail: miskolc@shox.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 

SHOX MOTOROS ÁRUHÁZ SZEGED

6724 SZEGED 
Kossuth Lajos sugárút 52. 
Tel.: 0662 814 509 
E-mail: szeged@shox.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 



A termékek korlátozott darabszámban és méretben érhetők el, a készlet erejéig. Szállítási díj minden esetben egyedileg számítódik.

PARTNEREINK, AKIKNÉL NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL 
MEGTALÁLOD AZ AKCIÓS TERMÉKEINKET

MÁTHÉ MOTOR

CITY BIKE MOTOROS BOLT 

GYŐR 
Szent Imre út 69/B.
Tel.: 0620 456 7809
www.citybike.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 

MOTOBOX MOTOROS ÁRUHÁZ

PÉCS 
Zsolnay Vilmos u. 84.
Tel.: 0672 224 452
www.motobox.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 

DEBRECEN 
Sámsoni út 104.
Tel.: 0652 532 555
www.mathemotor.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 

SHOW BIKE MOTOROS BOLT 

NYÍREGYHÁZA 
Szegfű út 54. (Nyírpláza mellett)
Telefon: 0642 401 647
www.showbike.hu 
 
Készletinformációért keresd kollégáinkat! 



A karácsonyi akció 2016.12.01-től, és a készlet erejéig, de legkésőbb 2016.12.26-ig érvényes.   
Az akció más kedezménnyel nem összevonható!


