
CR-V
Originalt tilbehør

Honda Motor Europe - Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
CR-V/12/06/TH11066Dk
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CR-V er fl eksibel langt ind i sjælen og er 

lige så meget hjemme i byen som på 

den åbne landevej. Bilen er en selvsikker 

og stilren kombination af SUV-funktio-

nalitet og sedan-køreegenskaber. For at 

kunne imødekomme dine individuelle 

ønsker og krav til kørslen, tilbyder Hon-

da et alsidigt sortiment af originaltilbehør, 

så du kan skræddersy din CR-V til din 

drømmebil. Fra udvendigt tilbehør, der 

giver bilen et robust og kraftfuldt 

udseende, og avanceret lyd- & elektro-

niktilbehør til gennemtænkt transport- & 

trækudstyr – med originalt Honda-til-

behør er du ekviperet til enhver rejse.

Skræddersy dine drømme



04

Uanset, hvad du møder på din vej, takler CR-V'en det uden problemer. 

Hvis du tilføjer en kølergrill eller beskyttelsesplader, kommer CR-V'en ikke 

blot til at se mere robust ud, men den får også et mere imponerende touch.

Robust
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ØVRE OG NEDRE KØLERGRILL
Hvis du udstyrer CR-V'en med en øvre og en nedre kølergrill, får du et imponerende udseende på vejen.

BESKYTTELSESPLADER
Beskyttelsespladerne til montering foran, bagpå og på siderne giver CR-V'en et mere robust udseende og giver 
ekstra beskyttelse.



CR-V'en har en vilje til at køre ud og udforske. Hvorfor ikke forbedre 

aerodynamikken med en aerodynamisk kofanger til CR-V'en eller 

dørbeskyttere, så både du og CR-V'en ser mere forberedte og ivrige ud efter 

vejen foran jer? 

Klar

AERODYNAMISKE KOFANGERE 
Øg CR-V'ens dynamiske udseende med aerodynamiske kofangere.

PARKERINGSSENSORER PÅ FORRESTE HJØRNER OG BAGPÅ
Robuste biler er ofte lidt større end normalt. Med parkeringssensorerne 
er det let som en leg at parkere CR-V'en i selv den smalleste parkeringsbås.

SIDETRIN
En SUV er højere end andre biler. Det sidemonterede trin gør det let for 
dig og dine passagerer at stige ind.

DØRBESKYTTERE
Dørbeskytterne er smukt integreret i karosseriet og giver CR-V'ens side 
ekstra beskyttelse og et elegant præg.

TAGSPOILER
Tagspoileren fås i samme farve som CR-V'ens karosseri, 
forlænger CR-V'ens fl ydende linjer og giver et dynamisk touch.
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08 09 > ALUFÆLGE

ALUFÆLGE
Fra nedtonet elegance til imponerende attitude – hvis du udstyrer CR-V'en med imponerende alufælge 
gør du helt sikkert opmærksom på dig selv.

TRINBRÆTTER
Disse elegante integrerede trinbrætter forbedrer CR-V'ens design og funktionalitet.
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Når du har brug for at fremhæve CR-V'ens stærke personlighed, får du 

uden tvivl det look, du ønsker, med originale alufælge. Når alt kommer til alt, 

fortjener CR-V'en at tiltrække sig opmærksomhed på vejen.

Stil

Alufælg – CR-V Alufælg – Phantom Alufælg – Opus Alufælg – Onyx
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Lad som om, du er hjemme i CR-V'en, og tilføj noget originalt 

interiørtilbehør, der matcher din stil og dine behov. Én ting er sikkert: 

du kan ikke andet end at imponere alle, der stiger ind i CR-V'en.

Overdådig
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LÆDERRAT
Giver CR-V-køreoplevelsen et luksuriøst præg.

BLÅT INTERIØRLYS
Oplyser de forreste fodsektioner i CR-V'en og giver interiøret en 
cool atmosfære.

GEARKNOP
Understreger interiørets sporty look med perforeret ægte læder 
og aluminiumindsats med indgraveret mønster.

ELEGANTE BUNDMÅTTER
Skræddersyet i sort med CR-V-logo, der understreger interiøret. 
De elegante bundmåtter fås også i beige.
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5 PYNTELISTER TIL DØRTRIN
Med indgraveret CR-V-logo og fi nish i rustfrit stål. 
Beskytter CR-V'ens dørtrin.

BARNESTOL
Er let at montere og giver barnet komfort og beskyttelse på 
turen.
Hondas originale ekstraudstyrsserie omfatter et komplet sortiment af barnestole 
til alle aldersgrupper. Samtlige stole overholder de seneste EU-regler.

SOLSKÆRME
Solskærmene er lette at montere og afmontere og beskytter 
bagsædepassagererne mod solens lys.
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Fra komfort og bekvemmelighed til tryghed og sikkerhed – udvalget af 

originalt lyd- & elektronikudstyr vil med garanti øge din køreglæde og 

forvandle din CR-V til en topmoderne SUV.

Avanceret
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iPod-adapter til CR-V
Lyt til hele din digitale musiksamling på bilens lydanlæg ved at slutte iPod'en®

direkte til CR-V'ens lydanlæg. 
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer Inc., registreret i USA og andre lande.

BAKSPEJL MED AUTOMATISK NEDBLÆNDING
Det automatisk afblændelige bakspejl giver dig mulighed for at fokusere på vejen foran ved at reducere skinnet fra 
forlygterne på bilerne bag dig. 

BAKKAMERA (kun til biler med navigationssystem)
Bakkameraet udgør sammen med de bageste parkeringssensorer det perfekte hjælpesystem ved parkering på snævre steder. 
De bageste parkeringssensorer giver en advarselslyd, og bakkameraet giver dig et overblik over, hvad der er bag CR-V'en.
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15 > TRÆK & LASTHOLDER
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SKI- & SNOWBOARDHOLDER
Når du skal på skiferie, giver ski- & snowboardholderen dig mulighed for 
at få plads til fi re par ski eller to snowboards på taget af CR-V'en.

TAGBOKS 350 L
Denne robuste og låsbare tagboks giver yderligere 350 liter plads at pakke på.

CYKELHOLDER, EASY-FIT
Med Easy-Fit-cykelholderen kan du transportere en cykel på taget 
af CR-V'en uden besvær.

CYKELLIFT
Cykelliften er forsynet med tyverisikring og gør det nemt at løfte cyklen op på taget af CR-V'en.
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Det kræver det rigtige udstyr at rejse. Derfor gør vores udvalg af lastholder- 

& anhængerudstyr det nemt og bekvemt at omdanne CR-V'en til en 

gennemført rejsevogn. 

Begavet
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12 Tågelygte dekoration

20 19" Alufælg – Opus19 18" Alufælg – Phantom18 17" Alufælg – CR-V 21 19" Alufælg – Onyx

3 Øvre kølergrill
4 Nedre kølergrill

2 Aerodynamisk kofanger, bag1 Aerodynamisk kofanger, for
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5 Beskyttelsesplade, for

8 Tagspoiler7 Beskyttelsesplader, sider6 Beskyttelsesplade, bag 9 Trinbræt

10 Sidetrin 13 Dørbeskyttere

15 Baksensorer

14 Parkeringssensorer, for & bag
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16 Aero parkeringssensorer 17 Rørhale
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22 Hjulmøtrikker
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23 Låsemøtrikker

35 Bundmåtter Standard, sorte
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36 Bundmåtter Elegance, sorte 37 Bundmåtter Standard, 
 beige kant

38 Bundmåtter Elegance, beige

iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer Inc., registreret i USA og andre lande.

24 Indbygget dvd-baseret satel-
litnavigationssystem

25    Hondas bærbare navigations-
system

26 iPod-adapter til CR-V 27 8-cd-skifter
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28 Bassystemsæt 29 Højttaleropgraderingssæt 
– Dual Cone

30 Højttaleropgraderingssæt 
– koaksialt

33 Bakkamera 34 Automatisk afblændeligt 
bakspejl
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48 Barnestol gruppe 1+ 
Duo Plus Isofi x

47 Barnestol gruppe 1+
     Lord Plus
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41 Gearknop – 6-trins manuel 
gearkasse Dark Metallic

40 Gearknop – 6-trins manuel 
gearkasse Light Metallic

39 Blåt interiørlys
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42 Læderrat

45 Barnestol gruppe 0+
Baby-safe

44 Pyntelister til dørtrin43 Sportspedaler 46 Barnestol gruppe 0+ 
Baby-safe Isofi x

52 Tagboks 350 l51 Ski- & snowboardholder50 Lastholder
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53 Cykelholder Classic 55     Cykellift54 Cykelholder Easy-Fit

49 Barnestol gruppe 2&3

56 Aftageligt anhængertræk
(monteret)
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56    Aftageligt anhængertræk
(afmonteret)

57    Fast anhængertræk

58     Indvendig cykelholder 59 Fastspændingsbælte 60 Fastspændingsnet 61     Bagagerumsmåtte,
sort eller beige
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62 Bagagerumsbakke

67 Køletaske66 Solskærme

65     Hundegitter

68 Netadapter til køletaske 69     Advarselstrekant

Kontakt nærmeste Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

www.honda-access.com


