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Honda CR-V
Ti lbehør

Honda Motor Europe - Denmark
Birkemose Allé 33, 6000 Kolding

Telefon: 76 30 55 30
www.honda.dk

HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr og specifikationer
uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun
beregnet til orientering. De komponenter, som er angivet i brochuren, kan afvige fra
det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere hos din Honda-forhandler.
Tekniske specifikationer fremgår af folderen ”Farver, tekniske specifikationer”. For
seneste opdateringer se www.honda.dk.

Når du kører i en Honda CR-V, kører du i en bil af meget høj kvalitet. Alt tilbehør er skabt med
størst muligt hensyn til design og med den mest avancerede teknologi.

Hos Honda ved vi, at når det drejer sig om biler, er det vigtigste for dig at finde det absolut
bedste på markedet. Det er derfor, vores CR-V og dens tilbehør, som alle andre Honda-
produkter, er designet med de nyeste teknologier og efter særlige tekniske standarder, der er
de bedste på området. Vores engagement og stålsatte vilje til at leve op til disse standarder gør
det muligt for os at nå vores største mål: langvarig kundetilfredshed.

Når du kører i en Honda CR-V, kører du i et sikkert og gennemtestet stykke moderne teknologi.
God rejse.
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1/ Radio med båndafspiller
(DIN-montering)

Originale bilplejeprodukter

Bagagerum

Alufælge

Interiør

Audio

Træk og lastholder

51/ Polish til karosseri og lak
52/ Shampoo til karosseri og lak
53/ Rengøringsmiddel til interiør
54/ Rensespray til alufælge

46/ Bagagerums-
afdækning

47/ Køletaske42/ Fastspændingsbælte

Kontakt din Honda-forhandler for at få yderligere detaljer.

41/ Fastgøringsnet40/ Bagagerumslommer

50/ Låsemøtrikker

Alle alufælge passer til europæiske biltypegodkendelser.

48/ Adapter køletaske

49/ 16" alufælge

24/ Gummimåtter22/ Bundmåtter standard 23/ Bundmåtter Elegance20/ Instrumentbræts
måtte

25/ Barnestol gruppe 0+

26/ Barnestol gruppe 1 28/ Barnestol gruppe 2 + 3

4/ Cd-skifter til 8 cd’er2/ Cd-skifter til 6 cd'er

34/ Cykelholder 36/ Cykelholder til
anhængertræk

39/ Aftageligt anhæn-
gertræk med 7-benet
elstik (elstik ikke vist)

7/ Tweeter kit
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..Markedets førende firehjulstrækker
Du har aldrig haft så kort afstand til oplevelser. Start din CR-V, og tag familien

med på en uforglemmelig ekspedition ned i byen eller ud på landet. Både store

og små, som er ude på oplevelser, vil nyde CR-V’ens smidige og

hurtigreagerende køreegenskaber med høj komfort og sikkerhed. Bilen er

forsynet med Hondas roste benzin- eller dieselmotor* og kan køre med både

firehjulstræk og forhjulstræk. Med det store bagagerum og klassens bedste

kabine indtager denne fleksible bil en naturlig førerposition inden for

firehjulstrækkere. Og som altid suppleres bilens høje kvalitet og stil af Hondas

originale tilbehør.

* Forventet lancering af diesel April 2005
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Sæt  d ig  ind
Læderrat
Det bliver sjovere at svinge og dreje med dette læderrat til 
CR-V.

Læderbetrukket gearknop
Få føling med bilen med den læderbetrukne gearknop. 

ISO-Fix-barnestol
ISO-Fix-systemet har særlige fastgøringspunkter, så
barnestolen fastgøres bedst muligt. Hondas nyskabende ISO-
Fix-barnestol er forsynet med et enestående topselesystem (se
illustrationen), der giver endnu bedre beskyttelse ved
kollisioner bagfra, fra siden og endda forfra. Sædet er
gennemtestet til CR-V, og der kan monteres to specialbyggede
barnestole på bagsædet i hhv. højre og venstre side. 

Bagagerumsbakke
Denne bløde, skridsikre bakke er designet til at beskytte
interiøret i din CR-V. Den er fleksibel og passer perfekt til
bagagerummet uden at påvirke bagsædernes fleksibilitet. Med
CR-V-logo.

Hundegitter
Hold din firbenede ven sikkert bag i bilen med Hondas
hundegitter og den tilhørende underdel. Dette kvalitetstilbehør
og bagagerumsbakken sikrer interiøret perfekt mod de hakker
og ridser, hunden ellers kan lave.

Navigationssystem med dvd, cd og radio
Hondas navigationssystem med dvd er et avanceret og
brugervenligt stykke udstyr, som du kan bruge til at finde vej
næsten overalt i Europa. Hovedmenuen giver dig syv
forskellige måder at angive den ønskede destination på: efter
adresse, sted, vejkryds, kort, favoritsted, sidste destination og
telefonnummer. Systemets skærm kan vise et kort og
kørselsanvisninger med pile eller med lyd. Instruktionerne gives
i god tid før den påkrævede manøvre, så du har tid til at sænke
farten og evt. skifte bane. Radiodelen har følgende nøgle-
funktioner: AM/FM-radio, RDS (Radio Data System,
radiodatasystem), TA (Traffic Announcements, trafikmeldinger)
og AF (Alternative Frequency, alternativ frekvens). Navigations-
dvd for Europa fås separat. Kontakt din forhandler, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
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ISO-Fix-barnestol: topselesystem
Outdoor Pack 24 ı Gummimåtter for/bag 45 ı Bagagerumsbakke

Tilbehørspakker
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Den nyeste  tekno log i
Underholdningssystem i bilen
Vælg den bedste kvalitet i dvd-film, musik og videospil til
rejsen. Hondas underholdningssystem i bilen har en ene-
stående 7"-skærm med særlig filterteknologi, der kan vippes
ned og kan ses tydeligt fra hele bagsædet. Den kan forbindes
til højttalerne i CR-V’ens stereoanlæg som giver den bedst
mulige lydoplevelse. Med systemets fjernbetjening er alle
funktioner lige ved hånden, fra almindelig afspilning til
zoomfunktioner. Fjernbetjeningens knapper er selvlysende, så
de er nemme at betjene om natten. Andre funktioner omfatter
afspilning af MP3-filer, forældrekontrol og meddelelser på
skærmen på flere sprog. Systemet leveres med to sæt trådløse
infrarøde hovedtelefoner.
Underholdningssystemet i kombination med Navigations-
system er først tilgængelig fra ca. april 2005.

Subwoofer
Denne effektive subwoofer er kun 16 cm i diameter og 4 cm
høj, men på trods af den lille størrelse har den en
maksimumeffekt på hele 120 W og et meget lavt strømforbrug.
Hemmeligheden ligger i den nyskabende Neodymium-magnet,
der er ti gange så kraftig som magneterne i almindelige
højttalere. Denne Honda-subwoofer giver kort sagt både effekt
og kvalitet.

Parkeringssensorer
Praktiske ved svære parkeringsmanøvrer i byer. Fire sensorer i
den bageste kofanger måler afstanden til forhindringer inden
for 1,5 meter. Føreren advares ved hjælp af et tydeligt lydsignal
i kabinen.

Tågelygter
Hondas kraftige tågelygter til CR-V er elegant indbygget i den
forreste kofanger og er designet til at øge din sikkerhed under
selv de værste vejrforhold.

Armlæn til forsæde med opbevaringsrum
Det brede, sorte armlæn til forsædet har et opbevaringsrum til
små genstande under låget. Fås også i mørk titanium.

Cd-afspiller med plads til 6 cd’er (DIN-montering)
Du kan opbevare og afspille op til seks af dine favorit-cd’er
med denne Honda-cd-afspiller til CR-V.
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Audio Xcellence 3 ı 2nd Cd-afspiller med plads til 6 cd’er (DIN-montering)
Pack 6 ı Subwoofer 

Tilbehørspakker

Safety Pack 18 ı Tågelygter 19 ı Parkeringssensorer
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Op leve lser  med s ikkerhed og s t i l
Frontgrill "soft" til kølergrill
Lad din CR-V skille sig ud fra mængden med denne originale
frontgrill ”soft” med et elegant off-road-look. Fremstillet af
syntetiske materialer af høj kvalitet. Tager hensyn til
fodgængernes sikkerhed og forhindrer ikke udløsning af bilens
airbags.

Nedre beskyttelses plade
Giver ekstra beskyttelse af kofangeren. Sammen med frontgrill
”soft” forstærker den off-road-looket yderligere.

B-Stolpe dekoration
Prikken over i’et eller lige en ekstra detalje. Den blanke
aluminiumfinish giver bilen et ekstra pift. Med CR-V-logo.

Tagspoiler
Denne aerodynamiske Honda-tagspoiler følger CR-V’ens linjer
perfekt. Fås i bilens karosserifarve.

16" alufælge
Denne specialdesignede, blankpolerede 16" alufælg fra Honda
øger CR-V’ens stilige, sporty look. Gennemtestet og godkendt
i henhold til europæiske biltypegodkendelser. Kontakt din
Honda-forhandler for at få gode råd om, hvilke dæk der giver
den største sikkerhed, bedste økonomi og højeste ydeevne.

Side pipes
Robuste og dog elegante side pipes af rustfrit stål, der
fuldender CR-V’ens off-road-look. Med CR-V-logo.

Brede skærmforøgere
Giv din CR-V et mere ”massivt” look med disse brede
skærmforøgere. Kan lakeres i bilens karosserifarve. Passer til
europæiske biltypegodkendelser.

Trinbrætter
Disse trinbrætter til CR-V letter indstigningen og kan klare en
vægt på op til 80 kg. De specialdesignede monteringsbeslag i
tre dele gør, at førerens og passagerernes sikkerhed ikke
bringes i fare i tilfælde af kollisioner.

Rørhale
Honda tilbyder originale runde og ovale rørhaler i krom til
udstødningsrøret på din CR-V.

16" alufælge
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Urban Xpedition 15 ı Frontgrill ”soft” 14 ı Trinbrætter
Pack 17 ı Nedre beskyttelses plade 16 ı Brede skærmforøgere

4x4 Xpedition 15 ı Frontgrill ”soft” 16 ı Brede skærmforøgere
Pack 17 ı Nedre beskyttelses plade 13 ı Side pipes

Sport Traxx 9 ı Tagspoiler 12 ı Rørhale, sportstype 
Pack 16 ı Brede skærmforøgere

Tilbehørspakker
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Bagage

Tagboks 350 liter
Denne robuste, aflåselige Honda-tagboks monteres på
lastholderen og giver 350 liter ekstra bagageplads. Med
Honda-logo.

Skiboks 320 liter
En solid, aflåselig boks med masser af plads til alt dit
skiudstyr. Skal monteres på lastholderen. Med Honda-logo.

Lastholder
Denne letvægtslastholder af aluminium er
udviklet til at yde mindst mulig vind-
modstand. Den kan let forsynes med
forskelligt praktisk udstyr, der øger dens
fleksibilitet og bærekapacitet. Med tyveri-
sikring og Honda-logo. Din Honda-
forhandler kan oplyse om levering. Leveres
fra foråret 2005.

Ski- og Snowboardholder
Sæt dette stativ på tagbagagebæreren for at
transportere ski og snowboards sikkert.
Specielt udviklet og testet til CR-V.

Cykelholder
Specielt udviklet og testet tilbehør til
transport af cykler på taget af din CR-V. Let
at montere. Skal monteres på tagbagage-
bæreren.
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