
FR-V
Originalt tilbehør fra Honda



Med sit rummelige og sporty design 

kombinerer Honda FR-V dynamik med 

intelligent komfort og bekvemmelighed. 

Dette er en meget nyskabende og alsi-

dig bil, som giver dig frihed til at køre ud 

og se dig om. Nu kan du med et bredt 

sortiment af originalt ekstraudstyr fra 

Honda skræddersy din FR-V, så den 

passer til dine behov og drømme. Fra 

sporty og beskyttende udvendigt ek-

straudstyr til luksuriøst indvendigt udstyr 

og praktisk transport- og træktilbehør: 

hele pakken byder på kvalitet og smart 

design. 

Skræddersy dine drømme



Med smart udvendigt ekstraudstyr som skørter og alufælge vil din FR-V tiltrække 

sig opmærksomhed, uanset hvor du vælger at køre hen.

Raffi neret

05 > EKSTERIØR

1, 2, 3 & 41 & 2

FRONT-, HÆK- OG SIDESKØRTER
Giv din FR-V et mere sporty og robust udseende 
med front-, hæk- og sideskørter.

TAGSPOILER
Denne integrerede spoiler giver din FR-V et sporty, 
aerodynamisk anstrøg.

17" ALUFÆLG – OPUS-DESIGN
Byder på et smart udseende og selvtillid med et sæt 
imponerende alufælge.

SPORT GRILL
Kølergrillen giver din FR-V et imponerende udseende 
på vejen.
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BESKYTTELSESLISTER TIL FOR OG BAGKOFANGER
Giv FR-V'ens karrosseri yderligere beskyttelse med 
beskyttelseslister både foran og bagpå. 

TÅGELYGTER
Tågelygterne er fl ot integreret i de forreste kofangere.

PARKERINGSSENSORER, BAG
Med parkeringssensorerne bag på bilen kan du nu parkere 
på steder med begrænset plads helt uden problemer.
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07 > EKSTERIØR

3
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Med de indbyggede parkeringssensorer og beskyttelseslisterne på

kofangerne bliver bykørsel med din FR-V nem og problemfri.

Ferm



09 > INTERIØR
LÆDERRAT
Dette læderrat giver føreren luksus og komfort 
lige ved fi ngerspidserne.

INTERIØRPANEL
Det elegante indvendige panelsæt giver FR-V'ens instrumentbræt 
et stilfuldt aluminiumlook

PYNTELISTE TIL DØRTRIN 
Med indgraveret FR-V-logo og fi nish i rustfrit stål. 
Beskytter FR-V’ens dørtrin.
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4 ELEGANCE-BUNDMÅTTER
Disse Elegance-kvalitetsbundmåtter har et FR-V-logo og fås i 
farverne mørk atlasgrå og sort.

BLÅT INTERIØRLYS 
Blåt interiørlys skaber en cool atmosfære i din FR-V ved at 
oplyse de forreste fodsektioner.

GEARKNOP
Gearknoppen understreger FR-V'ens sporty karakter med 
perforeret ægte læder og aluminiumindsats med indgraveret 
mønster.
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Giv FR-V'ens interiør et anstrøg af stil, og nyd godt af tidssvarende 

komfort med originalt ekstraudstyr fra Honda.

Stil 3 & 4

1, 2, 4, 5 & 6
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Læderindtræk samt integreret navigationssystem fås ikke i Danmark
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Med originalt ekstraudstyr fra Honda kan 

du give dine passagerer på bagsædet den 

beskyttelse, de fortjener, mens de samtidig 

underholdes i timevis.

Klar

11 > INTERIØR

BARNESTOL
Børn på 8 måneder og op til 4 år gamle (9 til 18 kg) kan
sidde komfortabelt og sikkert, mens du kan have ro i sindet
på vejen. 
Hondas originale ekstraudstyrsserie omfatter et komplet sortiment af barnestole 

til alle aldersgrupper. Samtlige stole overholder de seneste EU-regler. 

SOLSKÆRME
Solskærmene dækker alle vinduer bagi og beskytter 
passagererne og værdigenstande på bagsædet mod solen 
og nysgerrige blikke.

I-VES
Hondas I-VES (In-vehicle Entertainment System) giver 
bagsædepassagererne timevis af underholdning på lange 
ture. Systemet er bygget op omkring en loftmonteret 7" 
LCD-skærm, der kan foldes væk og kan afspille dvd'er, 
cd'er og MP3-fi ler. Desuden kan der via en Plug-and-
Play-forbindelse  nemt tilsluttes en lang række eksterne 
AV-enheder, f.eks. spillekonsoller. Og med to medfølgende 
trådløse hovedtelefonsæt som standard kan du fokusere på 
vejen, mens børnene underholdes på bagsædet. 
Forældrekontrolfunktionen giver dig kontrol over, hvad 
børnene får lov at se.
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FR-V-ADAPTER TIL iPod

Øg køreglæden, og bliv underholdt i timevis med hele din iPod®-musiksamling. 
FR-V-adapteren til iPod gør det nemt at slutte din iPod® til bilens lydanlæg og 
styre den vha. fjernbetjeningen i rattet.

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

BLUETOOTH®-TELEFONSYSTEM
Bevar begge hænder på rattet med trådløs Bluetooth®-teknologi – enkelt og praktisk.

BAKSPEJL MED AUTOMATISK NEDBLÆNDING
Det automatisk afblændelige bakspejl reducerer skinnet fra forlygterne på bilerne bag dig.
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13 > AUDIO & ELEKTRONIK

Ved at integrere de seneste teknologier som f.eks. tilslutningsmulighed for iPod® og trådløs 

Bluetooth®-teknologi bliver din FR-V en topmoderne bil, som bare venter på at komme ud 

på vejene.

Smart
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15 > TRÆK OG LASTHOLDER
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Det kan være vanskeligt at pakke til ferien eller at fl ytte genstande. 

Vores originale transport- og trækløsninger gør det nemt at 

transportere lige præcis det, du har brug for.

Målbevidst

TAGBOKS 350 L MONTERET PÅ TAGBØJLER
Denne boks monteres nemt på tagbøjlerne og har plads til 350 liter. Det er en smart og praktisk opbevaringsplads til bagage.

SKIBOKS MONTERET PÅ TAGBØJLER
Denne boks monteres nemt på tagbøjlerne, og har plads til ski og snowboards eller yderligere 320 liter bagage. 
Den kan nemt monteres på FR-V´en ved hjælp af tagbøjler monteret på tagrælingen.

CYKELLIFT
Ved hjælp af cykelliften kan du nemt løfte din cykel op på taget af FR-V'en. 
Cykelliften er også forsynet med tyverisikring og kan monteres på tagbagagebæreren på FR-V'en. 

CYKELHOLDER, EASY-FIT
Med Easy-Fit-cykelholderen er det hurtigt og nemt at montere en cykel på tagbagagebæreren (ekstraudstyr) på FR-V'en.
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iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer Inc., registreret i USA og andre lande.
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16 ›    Hjulmøtrikker15 › 17" Alufælg – Opus14 › 16" alufælg 17 ›    Låsemøtrikker

23 › Bluetooth®-telefonsystem 24 › FR-V    Adapter til iPod 25 ›    Bakspejl med automatisk
  nedblænding

18 ›    Sænkningssæt3 ›  Sideskørter2 › Hækskørt1 › Frontskørt
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4 ›  Beskyttelseslister, for

7 › Sport grill6 › Tagspoiler5 › Beskyttelseslister, bag 8 › Tågelygter

10 › Tagræling9 › Parkeringssensorer, bag 11 › B-stolpe dekoration

13 › Stænklapper, bag12 › Stænklapper, for
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21 ›    I-VES20 › Subwoofer19 ›     8-cd-skifter 22 ›     Honda kompakt
navigationssystem

29 ›    Gummimåtter

30 ›  Gearknop 6MT – sort 31 ›    Gearknop 6MT – sølv
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27 › Bundmåtter, elegance
  – sort

26 ›     Bundmåtter, standard
– sort

28 › Bundmåtter, elegance
  – mørk atlasgrå

32 ›    Blåt interiørlys
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39 ›       Barnestol gruppe 1+ 
Duo Plus Isofi x

38 ›    Barnestol gruppe 1+ 
Lord Plus

35 ›    Interiørpanel34 ›    Pynteliste til dørtrin33 › Læderrat
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40 ›    Barnestol gruppe 2&337 ›    Barnestol gruppe 0+ 
Baby-safe Isofi x

36 ›    Barnestol gruppe 0+
Baby-safe

43 ›    Ski- og snowboardholder42 ›    Tagbøjler41 › Lastholder
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44 ›  Tagboks 350 l

47 ›    Cykelholder Easy-Fit46 ›     Cykelholder Classic45 › Skiboks 350 l 48 ›    Cykellift

49 ›    Aftageligt anhængertræk
(afmonteret)

49 ›      Aftageligt anhængertræk
(monteret)

50 ›    Fast anhængertræk

b
ag

ag
er

um
 o

g 
d

iv
er

se
 t

ilb
eh

ør

51 ›     Indvendig cykelholder

53 ›    Bagagerumsnet52 ›    Fastspændingsbælte 54 ›     Bagagerumsmåtte

57 ›    Hundegitter55 ›    Bagagerumsbakke 58 › Fold ud bord

59 › Bagagerumslommer 60 ›    Køletaske 61 ›      Netadapter til køletaske 62 ›    Advarselstrekant

63 › Solskærme
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Kontakt nærmeste Honda-forhandler for at få yderligere oplysninger.

www.honda-access.com



Honda Motor Europe - Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
FR-V/03/08/TH11069Dk

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


