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HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer 

i udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse.

Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet 

til orientering. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. En

udførlig beskrivelse finder du i vores hovedbrochure. Du kan se

de seneste opdateringer på www.honda.dk

Den nye Honda FR-V
Ti lbehør
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Når du kører Honda FR-V, kører du i en bil af fornemste kvalitet. Også tilbehøret fremstilles
under størst mulig hensyntagen til design og teknik.

Hos Honda ved vi, at når du har bestemt dig for at købe en ny bil, er kun det bedste på
markedet godt nok. Derfor er FR-V'en og alt det originale tilbehør, ligesom Hondas øvrige
produkter, konstrueret ved brug af den nyeste teknologi og i henhold til særlige standarder for
konstruktion, som er de bedste på hver deres område. Vores engagement og absolutte mål om
at leve op til disse standarder kommer til udtryk i vores hovedmålsætning: kundetilfredshed,
som varer ved.

Når du kører Honda FR-V, kan du være sikker på, at du kører med den allernyeste teknologi,
som er både sikker og gennemprøvet. God tur
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Det  smarte  va lg

Længes du efter at tage familien og følelsen af de hjemlige omgivelser med dig

på køreturen? Så bør du kigge nærmere på Hondas helt nye FR-V. Takket være

vores enestående og fleksible koncept med to sæderækker rummer bilen med

lethed op til seks personer og har stadig masser af plads til bagage. Det hele er

indeholdt i en smart, sporty bil, der er spækket med den nyeste teknologi, for

at du og dine kære kan færdes sikkert, nyde livet og have det sjovt. Med

Hondas originale tilbehør er der ingen grund til at gå på kompromis!
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Originale bilplejeprodukter

Kontakt din Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

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

Aluminiumfælge og komplette hjul

51/ Hjulmøtrikker50/ Låsemøtrikker

Alle aluminiumfælge opfylder den europæiske bilstandard.

Bagage og opbevaring

39/ Bagagerumsnet 40/ Fastspændingsbælte 45/ Køletaske 46/ Adapter til køletaske

Eksteriør

12/ Stænklapper, for 13/ Stænklapper, bag

Interiør

19/ Bundmåtter, Elegance18/ Bundmåtter, standard 20/ Barnestol, gruppe 0+ 22/ Barnestol, gruppe 1 23/ Barnestol, gruppe 2-3

2/ Multi-CD 8 disc

Audio

Lastholder

34/ Cykelholder 
– let at montere

35/ Cykellift 37/ 320-liters skiboks
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In ter iø r
Cykelholder i bagagerummet
Når du lægger bagsæderne ned, kan du let og hurtigt stille din
cykel i FR-V’ens bagagerum. Holderen er forsynet med et
forgaffelbeslag til større cykler (op til 24-tommers hjul) og
hjulbeslag til mindre cykler. Hvis du vil transportere to cykler,
kan der monteres en ekstra holder. Husk at beskytte FR-V'en
indvendigt med en bagagerumsmåtte.

Dørtrin
Rustfri stål med børstet finish giver et ekstra luksuriøst præg.
Med FR-V-logo.

Bord til forsædets ryglæn
Honda har udviklet et helt nyt og stabilt system til bordene på
forsædernes ryglæn. Bordene skydes opad/udad i stedet for at
foldes ud, som de normalt gør i andre modeller. Med et design,
som er tilpasset specielt til FR-V'en, integreres dette eksklusive
tilbehør fuldstændigt i bilens lækre interiør.

Solafskærmning
Ekstra beskyttelse mod blændende sol. Blokerer ikke for
udsynet og påvirker ikke brugen af el-sideruderne. Nem at
montere og demontere. 

Bagagerumsbakke 
Denne bløde, fleksible skridsikre måtte beskytter interiøret i
FR-V'en og passer perfekt i bagagerummet uden at begrænse
bagsædernes mange indstillingsmuligheder. Med FR-V-logo.

Hundegitter 
Med dette gitter, som er let at montere, holder hunden sig altid
på sin plads bagest i bilen. 

Interiør Kit  
Det flotte interiør kit i metallook giver FR-V'en en endnu mere
sporty fremtoning. Sættet indeholder et dørpanel til hver dør og
tre paneler til instrumentbrættet.

Bagagerumsmåtte
Du holder din bil ren og slipper for unødig slitage, selvom du
transporterer cykler i bagagerummet. Hondas vendbare
bagagerumsmåtte passer perfekt i FR-V'ens bagagerum. 

ISO-fix Barnestol
ISO-Fix systemet har særlige fastgøringspunkter, så
barnestolen fastgøres bedst muligt. Stolen er forsynet med et
enestående topselesystem (se illustration) der giver endnu
bedre beskyttelse ved kollisioner bagfra, fra siden og endda
forfra.

33

17

24

28

43

42

27

41

22

Bike Pack til Gummimåtter for/bag 41 ı Bagagerumsmåtte
bagagerummet 33 ı 2 cykelholdere

Family Pack 24 ı 2 stk. borde til forsædets ryglæn
43 ı Bagagerumsbakke 42 ı Hundegitter

Tilbehørspakke

Upgrade Pack 1 17 ı Dørtrin 9 ı B-stolpe dekoration

ISO-Fix barnestol: Topselesystem
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Underholdningssystem i bilen
Nyd dvd-film, musik-cd'er eller videospil i højeste kvalitet på
turen. Hondas indbyggede underholdningssystem har en
sammenklappelig 7’’-skærm med specialfilter, som giver et
utrolig skarpt billede på hele bagsædet. For at lydoplevelsen
også skal være optimal er stereoanlæggets højttalere tilkoblet.
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. Blandt funktionerne kan nævnes MP3,
børnesikring og mulighed for at vælge sprog på undertekster.
Til systemet hører to trådløse høretelefoner.

Subwoofer
Trods de beskedne mål på kun 16 cm i diameter og 4 cm i
højden giver subwooferen en rigtig god effekt. 120 W
maksimaleffekt kombineres med et meget lavt strømforbrug.
Hemmeligheden ligger i den nyskabende neodymiummagnet,
som er ti gange så kraftig som magneterne i traditionelle
højttalere. Hondas subwoofer giver kort sagt både effekt og
kvalitet.

Parkeringssensor
Praktisk ved svære parkeringsmanøvrer i bytrafikken. Ved
hjælp af fire sensorer i bageste kofanger registreres genstande,
der befinder sig inden for en afstand af 1,5 meter. Føreren
advares med et tydeligt lydsignal i kabinen.

Smart  tekno log i
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Tilbehørspakke

Upgrade 15 ı Parkeringssensorer
Pack 2 24 ı 2 stk. borde til forsædets ryglæn
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Smart  udseende
Beskyttelseslister til kofangerne
Flotte, stødsikre lister til for- og bagkofanger.
Kan lakeres i bilens farve.

B-stolpe dekoration
I kunststofmateriale af høj kvalitet med blankt metallook, som
giver din bil ekstra elegance. Med FR-V-logo. 

Sport grill
Skil dig ud fra mængden med dette ekstraflotte sporty
kølergitter. Fås i bilens karosserifarve.

Sportsaffjedring
Affjedringen, som er 20-25 mm lavere end
standardaffjedringen, giver bilen en sporty kørestil uden at gå
på kompromis med komforten.

Aluminiumfælge
Giv din FR-V et personligt præg med 16"- eller 17"-
aluminiumfælge i kreativt design!
Hondas blankpolerede, tofarvede 16"-aluminiumfælge
tiltrækker sig opmærksomhed. Din FR-V bliver både lækrere og
mere sporty. Kontakt din Honda-forhandler for at få gode råd
om, hvilke dæk er giver den største sikkerhed, bedste økonomi
og højeste ydeevne.

Skørter foran, bagpå og på siderne
Din FR-V får et ekstra hurtigt og sporty udseende, når du
forsyner den med skørter foran, bagpå og på siderne.
Skørterne har en perfekt pasform og opfylder den europæiske
bilstandard. Grundlakeret.

Tagspoiler
Prikken over i'et – den lille ekstra detalje. Den aerodynamiske
Honda-tagspoiler følger FR-V'ens linjer perfekt. Kan leveres i
bilens farve
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Aluminiumfælge 16”, 17”

City Pack 10 ı Beskyttelseslister forkofanger
11 ı Beskyttelseslister bagkofanger
18 ı Gulvmåtter, standard

Styling 4 ı Skørt, for 5 ı Skørt, bag
Pack 6 ı Sideskørter

Tilbehørspakke

48 ı 49
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Bagage

Tagbølger
Stilrene tagbøjler, som er lette at montere,
og som er konstrueret, så de giver minimal
vindmodstand, og så det er let at montere
forskelligt tilbehør. Plads til to cykler. Med
tyverisikring og Honda-logo.

Tagræling
Øg bærekapaciteten med en sølvfarvet
tagræling, som passer perfekt ind i FR-V'ens
aerodynamiske design.

Ski- og snowboardholder
Sæt dette stativ på tagbøjlerne for at
transportere ski og snowboards sikkert.

350-liters tagboks
Den robuste, aflåselige tagboks fra Honda monteres på
tagbøjlerne og giver 350 liter ekstra bagagekapacitet. Med
Honda-logo.

Anhængertræk
Hondas originale anhængertræk fås både med fast og
aftagelig kugle.
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