
Honda Accord Sedan og Tourer
Originalt tilbehør



Med Honda Accord har vi introduceret en stærk og sporty bil. Men dine håb og 

drømme er lige så unikke, som du selv er. Derfor har Honda udviklet et bredt 

sortiment af originalt Honda-tilbehør, der kan gøre din køreoplevelse til en helt 

igennem personlig oplevelse. Fra komfort og bekvemmelighed til det cool og 

fl otte look – sortimentet af tilbehør er udviklet, så det passer netop til dine ønsker 

og behov.

Skræddersy dine drømme
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Udbyg din Accord, så bilens friske design fremhæves, 

og få en større personlig køreoplevelse. Med skørter og 

alufælge vil du tiltrække opmærksomhed, uanset hvor 

du kører.  

Frontskørt

Sideskørter

Tågelygter  
18” alufælge

› Sportspakke

 Lakeret frontskørt

 Lakeret hækskørt

 Lakerede sideskørter

Skarp

Sortimentet af originalt Honda-tilbehør inkluderer et stort udvalg af impo-
nerende alufælge – fra nedtonede 15-tommers alufælge til iøjnefaldende 
18-tommers alufælge.

Lakeret hækskørt

Lakeret hækspoiler

Fremhæv Accordens sporty linjer 
ved at montere stilfuldt udvendigt 
tilbehør såsom hækskørtet eller 
hækspoileren.

ek
st

er
iø

r



6

Hvis du er den sporty type, kan du fremhæve denne side 

af dig selv i din Accord Tourer. Forsyn den med smarte 

skørter, monter fl otte alufælge og sportsaffjedring. 

Resultatet? En fl ot sportsvogn, der helt sikkert vil få 

folk til at dreje hovedet. 

Skarp

Hækskørt

Sideskørter

Frontskørt

Tågelygter

Alufælge

› Sportspakke

 Lakerede front-, hæk- og sideskørter

Takket være sportsaffjed-
ringen har Accord Tourer 
ikke kun et bedre vejgreb, 
men også bedre manøv-
reegenskaber og et mere 
sporty udseende
(fås fra medio 2006).

Sportsaffjedring Alufælge

Monter fl otte 17-tommers 
alufælge på Accord Tour-
er, og giv bilen et stilfuldt 
udseende.

Beskyttelseslister

Beskyttelseslister sikrer ikke kun øget beskyttelse, 
de fremhæver også det gennemtænkte design, 
der kendetegner Accord Tourer. 

Det har aldrig før været så nemt at parkere Accord Tourer. 4 
integrerede sensorer i den bageste kofanger registrerer alle 
forhindringer inden for en afstand af 1,5 meter og advarer 
dig med et tydeligt lydsignal.

Parkeringssensor
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Til de daglige køreture fortjener din Accord at være klædt 

på til jobbet. Med de praktiske lister, der yder ekstra 

beskyttelse, får Accorden et mere robust udseende, 

samtidig med at de stilfulde linjer fremhæves.

Dristig

Ingen parkeringspladser er for trange. 4 sen-
sorer, der er behændigt integreret i den bageste 
kofanger, registrerer alle forhindringer inden for 
1,5 meter fra Accordens bagende og aktiverer 
en lydalarm. 

Beskyttelsesliste til forreste kofanger

Hondas beskyttelseslister yder meget mere end bare almind-
elig beskyttelse – de fremhæver Accordens klassiske linjer.

Beskyttelsesliste til bageste kofanger

Beskyttelseslister til bilens sider

› Citypakke

 Beskyttelsesliste til forreste kofanger

 Beskyttelsesliste til bageste kofanger

 Beskyttelsesliste til bilens sider

Beskyttelsesliste til forreste kofanger

18” alufælge
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Honda Accord er utrolig alsidig og kan bruges til såvel 

lange køreture som til transport af større lastmængder. 

Et udvalg af funktionelt tilbehør gør det endnu nemmere 

for dig at klare opgaven.

Mesterlig

› Tagboks 350 L
Med denne robuste og låsbare tagboks får din Accord en 
ekstra opbevaringskapacitet på 350 liter.

1 ›  Cykelholder, Classic
 Med denne klassiske cykelholder er det muligt at transportere 

en cykel på taget af din Accord. Ved montering af tværstykker 
kan du endda medbringe en ekstra cykel.

› Cykelholder, Easy-Fit
 Denne letmonterbare cykelholder er nem at bruge takket være 

en anordning, der holder cyklen opretstående, så du kan have 
hænderne fri, mens du fastgør cyklen med stropperne. Ved 
montering af tværstykker på tagbøjlerne er det endda muligt at 
montere endnu en cykel.

3

2 › Cykellift
 Cykelliften, der er forsynet med tyverisikring, gør det 

nemt at løfte cyklen op på taget af din Accord. Ved at 
montere tværstykker på tagbøjlerne kan du transpor-
tere en ekstra cykel.

4

› Tagbøjler
 De elegante sølvfarvede tagbøjler er den perfekte un-

derstøtning, hvis du ønsker at udstyre din Accord med 
noget af vores tagudstyr. 
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1 2a
2b

› Paneler i træ- eller metal-look
Forvandl din Accord til ren luksus med panel i trælook 
og matchende læderbeklædt rat i trælook. Til biler 
med sort interiør fås panel og rat i metallook, der giver 
samme indtryk af kvalitet og detalje.

1

› Dørtrin
Dørtrin med Accord-logo i rustfrit stål-fi nish 
yder stilfuld beskyttelse.

3

›  Bundmåtter, Elegance
Nyd den totale luksus, når du frisker Accorden op med 
elegante bundmåtter. 

2a › Gearknop
Læderbetrukket gearknop understreger det sporty look.

4

› Blue Ambient-lys
Blue Ambient-lys giver et cool og sofi stikeret lys i kabi-
nen.

2b

Gør din Accord til en del af din personlighed. Fra 

strømlinet design til velgennemtænkt komfort – vores 

udvalg af tilbehør til bilens interiør kan ikke andet end 

imponere.

Sedan & Tourer
Smart
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15 › Sideskørter 14 › Hækskørt 16 › Hækspoiler
   (kun Comfort)

13 › Frontskørt 
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17 › Beskyttelsesliste til 
    forreste kofanger  

19 › Beskyttelseslister til   
   bilens sider

18 › Beskyttelseslister til
   bageste kofanger

20 › Beskyttelse til bageste 
   kofanger

21 ›  Tågelygter 23 ›  Vindafvisere22 › Parkeringssensor, bag 24 ›  Solskærme, bag
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3 › Sideskørter2 › Hækskørt 4 › Hækspoiler1 › Frontskørt

5 › Hækspoiler 7 › Beskyttelsesliste til   
    bageste kofanger   

6 › Beskyttelsesliste til 
    forreste kofanger

8 ›  Beskyttelseslister til 
bilens sider

10 › Parkeringssensorer, bag9 › Tågelygter 11 › Vindafviser, dør 12 › Solskærme, bag

al
uf

æ
lg

e

25 › 15” alufælg 28 › 16” alufælg27 › 16” alufælg26 › 16” alufælg

29 › 17” alufælg 31 › 17” alufælg30 › 17” alufælg 32 › 17” alufælg

33 › 17” alufælg 35 › 18” alufælg 
   (kun til Sedan-modellen)

34 › 17” alufælg 36 › 18” alufælg 
   (kun til Sedan-modellen)

37 › Låsende hjulmøtrikker 39 › Sænkningssæt38 › Hjulmøtrikker (20 stk.)
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58 › Barnestol, gruppe 1+   
  Isofi x

59 › Barnestol, gruppe 2 & 356 › Barnestol, gruppe 0+ 
Isofi x

57 › Barnestol, gruppe 1

55 › Barnestol, gruppe 0+53 › Bundmåtter, Elegance 
(elfenben)

52 › Bundmåtter, Elegance   
  (sort)

54 › Gummimåtter

61 › Gearknop 63 › Læderrat i metallook62 › Læderrat i træ-look 64 › Panel i trælook 

65 › Panel i metallook
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77 › Fastspændingsnet
  (Sedan)

76 › Fastspændingsbælte
   (Sedan)

78 › Bagagerumsbakke
   (Sedan)

79 › Køleboks

80 › Netadapter til køleboks

67 › Aftagelig anhængertræk

69 › Cykelholder, Easy-Fit68 › Cykelholder, Classic 70 › Cykellift

75 › Tagboks 350 l74 › Skiboks 320 l73 › Ski-/snowboardholder72 ›  Tagbøjler
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40 › Båndafspiller
  (DIN-montering)

41 › Multi-cd i kabine - 6 disc
  (DIN-montering)

43 › 8-cd-skifter42 › 6-cd-skifter
   (kun i Sedan-modellen)
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48 › Blue Ambient-lys 49 › Dørtrin (sort) 50 › Dørtrin (beige) 51 › Standard bundmåtter

46 › Front Tweeter
   (diskanthøjttalere)

44 › I-VES  (underholdningssystem) 45 › Bluetooth®-telefonsystem 47 › Bakkamera
   (kun til Tourer)

66 › Fast anhængertræk
 

81 › Fastspændingsbælte
  (Tourer)

82 › Fastspændingsnet   
  (Tourer)

83 › Bagagerumsmåtte   
  (Tourer)

85 › Bagagerumslommer 86 › Hundegitter 
   (Tourer)

87 › Adskillelsesnet 
   (Tourer)

84 › Bagagerumsbakke
  (Tourer)

71 › Rails
 (Tourer, Comfort)
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96 › Citypakke

  Beskyttelsesliste til forreste kofanger

  Beskyttelsesliste til bageste kofanger

  Beskyttelseslister til bilens sider

98 › Citypakke (med standard bundmåtter)

  Beskyttelsesliste til forreste kofanger

  Beskyttelsesliste til bageste kofanger

  Beskyttelseslister til bilens sider

  Standard bundmåtter

97 › Sportspakke

  Lakeret frontskørt

  Lakeret hækskørt

  Lakerede sideskørter

Kontakt nærmeste Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

www.honda.dk

99 › Interiørpakke 2.0

  Panel i metal-look 

  Gearknop 5MT

  Gearmanchet i læder

  Dørtrin (sort)

102 › Interiørpakke, metal-look

  Panel i metal-look 

  Læderrat med metal-look

  Dørtrin (sort)

101 › Interiørpakke 2.2 Sport

  Panel i metal-look 

  Gearknop 6MT

  Gearmanchet i læder

  Dørtrin (sort)

100 › Interiørpakke, træ-look

    Panel i træ-look

    Læderrat med træ-look 

  

Interiørpakker

Eksteriørpakker
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Eksteriørpakker

88 › Citypakke

  Beskyttelsesliste til forreste kofanger

  Beskyttelsesliste til bageste kofanger

  Beskyttelseslister til bilens sider

90 › Citypakke med sorte bundmåtter   
  Beskyttelsesliste til forreste kofanger

  Beskyttelsesliste til bageste kofanger

  Beskyttelseslister til bilens sider

  Standard bundmåtter

89 › Citypakke med elfenbensfarvede bundmåtter

  Beskyttelsesliste til forreste kofanger

  Beskyttelsesliste til bageste kofanger

  Beskyttelseslister til bilens sider

  Standard bundmåtter

Interiørpakker

92 › Interiørpakke 2.0

  Panel i metal-look

  Dørtrin (sort)

  Gearknop 5MT

  Gearmanchet i læder

94 › Interiørpakke 2.4 Type-S, 2.2 Sport

  Panel i metal-look

  Dørtrin (sort)

  Gearknop 6MT

      Gearmanchet i læder

93 › Interiørpakke, Executive

  Panel i træ-look

  Læderrat med træ-look

95 › Interiørpakke, metal-look

  Panel i metal-look 

  Dørtrin (sort)  

  Læderrat med metal-look

Kontakt nærmeste Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

www.honda.dk

97 › Sportspakke

  Lakeret frontskørt

  Lakeret hækskørt

  Lakerede sideskørter

Accord Sedan Accord Tourer 



 HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre ud-

styr og specifi kationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, 

farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orienter-

ing. De komponenter, som er angivet i brochuren, kan afvige 

fra det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere 

hos din Honda-forhandler. For seneste opdateringer se www.

honda.dk 

 Honda Motor Europe - Denmark
Kokholm 13, 6000 Kolding

Tlf. 76 30 55 30
www.honda.dk A
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