
Sedan & Tourer

Originalt tilbehør



Det er ikke kun det imponerende ydre og det luksuriøse indre, der gør den nye Accord Sedan så 

attraktiv. Den udstråler imponerende ydeevne og en sofistikeret stil. Den har også kapacitet til 

ubesværet at tilpasse sig alle aspekter af dit liv. Dette omfatter en inspirerende række skræd-

dersyet tilbehør, der gør det muligt for dig at tilpasse dit udvalgte køretøj, så det opfylder dine 

behov og udtrykker din personlighed. Denne bil er en livsform. Du kan nu gøre den til din helt 

egen.

Det er det første indtryk, der tæller
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Ekviper, og imponer
Accord Sedan tager sig godt ud overalt, men er i sit rette element i byen, 

hvor dens cool fremtræden og klassiske sofistikerede look er fokus for 

beundrende blikke, der aldrig får set sig mætte. Henled opmærksomheden 

på dens bedste sider gennem dit valg fra vores markante stylings- og 

beskyttelsesudstyr.  

05⠸EkstEriør 04

FOR-, BAG- OG SIDEBESKYTTELSESLISTER⠸Disse beskyttelseslister beskytter karosseriet mod ridser og skrammer, 
som din bil måtte pådrage sig i bytrafikken.

PARKERINGSSENSORER⠸Et sæt parkeringssensorer beskytter din bil og gør det muligt for dig uden større postyr at parkere på selv den 
smalleste parkeringsplads. Bare en del af charmen ved Accorden´s fremragende køreegenskaber.

PYNTELISTE TIL BAGKLAP⠸Denne sølvfarvede pynteliste tilføjer et elegant look til din Tourer´s bagklap. 

18” SIGMA ALUFÆLGE⠸Et meget personligt touch. Et sæt funklende 18” Sigma alufælge giver din Accord en superflot stilfinish.
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Signalér fart
Et kvikt look går hånd i hånd med kraftfuld ydeevne i dette elegante sports-

inspirerede ekstraudstyr. Giv din køreoplevelse et ekstra skub med vores 

aerodynamiske ekstraudstyr. Vælg dekorative detaljer, der udtrykker din stil 

og efterlader et kølvand af misundelige blikke. Om du bevæger dig ynde-

fuldt ud ad motorvejen eller viser dig frem i byen; med dette ekstraudstyr 

er du altid et skridt foran.

⠸06 07 EkstEriør

SPORTS FRONTGRILL⠸Imponerende, sofistikeret og sporty på én gang; sports frontgrillen giver en 
ekstra intensitet til stylingen af din Accord. Vær sikker på, at man bemærker din ankomst!

SPORTS FORKOFANGER⠸Blød, dynamisk og elegant inkorporeret i Accords pragtfulde kurver understreger 
denne sportskofanger bilens performanceinspirerede skønhed.

SIDESKØRTER⠸Giv din bils karosseri et mere fokuseret og vejfavnende look. 
Disse sideskørter giver Accords distinkte sideprofil et spændende snit.

18” DELTA ALUFÆLGE⠸Chik, sporty, elegant – der findes alufælg, der udtrykker din individuelle smag. Valget er dit!

PARKERINGSSENSORER⠸Et sæt parkeringssensorer beskytter din bil og gør det muligt for dig uden større postyr 
at parkere på selv den smalleste parkeringsplads. Bare en del af charmen ved Accords fremragende køreegenskaber.
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SPOILER⠸Denne spoiler giver din Sedan en imponerende fremtoning foruden en uforglemmelig 
profil. Slående, elegant og sprængfyldt med sportsinspireret attitude.

SPORTS BAGKOFANGER⠸Et meget attraktivt tillæg 
til Sedans opmærksomhedsfangende linjer.
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Hvad foretrækker du? Honda tilbyder foruden 16” og 17” alufælg også valget imellem tre smukke 18” design til Accord.  
Vælg det klassisk elegante Sigma eller det frække, skarpe Delta.

QUARTZ ThUNdERTEMPO SIGMA dELTA
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Med helt fremme
Vi ønsker, at du skal opleve bekvemmelighed, luksus og en uovertruffen følelse af total kontrol, når du sidder bag rattet i 

Accord. Derfor tilbyder vi kun ekstraudstyr, der er fremstillet i de bedste materialer, og med et design, der er elegant 

afstemt til førermiljøet. Vores teknologier er blevet udviklet gennem årene og har gennemgået de strengeste test, således 

at det giver dig netop det kraftfulde værktøj, du har brug for, så du kan køre optimalt, hver gang.

01⠸
LÆDERRAT⠸Dette sporty rat giver dig et fast greb, en oplevelse af luksus og 
en vidunderlig tilfredsstillende køreoplevelse. Vanedannende.

INTERIØRPANELER⠸Giv interiøret et helt personlig touch med de smarte paneler til dørkontakter og 
instrumentbræt. De findes med en sporty klar metallic finish eller med et klassisk trælook.

GEARKNOP⠸Et touch af ren elegance. Denne sporty gearknop findes i udgaver, der passer smukt til 
interiørpanelerne i enten klar metallic finish eller det klassiske trælook. Du kan også få et med en finish 
i elegant trælook, der matcher standard interiøret.  

INTERIØRLYS⠸Med denne flotte blålige belysning i pedalområdet giver du din luksuriøse kabine 
en ekstra smart detalje.
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Honda Compact 
navigationssystem

⠶	Unikt, diskret Honda monteringssæt til elegant integrering og automatisk opladning   

⠶	Komplet europakort, inklusive tankstationer, Honda-forhandlere og lokale seværdigheder *  

⠶	Unik antiblændingsbaggrund, der reducerer distraherende spejlinger fra forruden   

⠶	Trådløs Bluetooth® teknologi til håndfri opkald

⠶	Rejsekit inklusive MP3-afspiller, JPEG-viewer og lydbogsafspiller

(kan fås fra november 2008)

* For detaljerede oplysninger vedr. kortdækning bedes du henvende dig til din lokale Honda-forhandler.

09⠸intEriør og ElEktronik 08
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Noget for enhver
De tider er forbi, hvor lange køreture kun var en fornøjelse, hvis man sad på forsædet! Accords bagsæder er ikke 

kun rummelige og komfortable. Der er også valgmulighed for ekstraudstyr, der tilbyder det bedst mulige inden for 

sikkerhed og underholdning. Vores ekstraudstyr til bagsæderne er specielt designet til at passe ind i din bils 

elegante linjer og fejlfri interiørfinish. Med lutter afslappede, glade og forsvarligt sikrede passagerer kan du 

koncentrere dig om at nyde kørslen.
Enheden leveres med børnevenlig fjernbetjening – sikker og nem at betjene.

Honda underholdningssystem 
til bagsædet 
⠶	Afspiller DVD’er, CD’er, lyd- og videofiler

⠶	USB-kompatibelt

⠶	Passer perfekt i din Honda *

⠶	Udviklet, testet og produceret i henhold til Hondas 
stringente tekniske standarder

⠶	Designet til maksimal passagersikkerhed

⠶	Afrundede kanter, så børn kan bruge dem uden risiko

⠶	Tillader normal funktion af aktive nakkestøtter

⠶	Der kan installeres en eller to skærme

⠶	Kan benyttes uden for bilen

*(kan fås fra september 2008)

Et sæt behagelige trådløse hovedtelefoner følger med hver skærm, så 
bagsædepassagererne ikke bliver forstyrret af voksenmusik for forenden af 
bilen – og omvendt! 
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BagagErumstilBEhør samt træk og lastholdEr 12

Parat til det hele
Spændingen ved at tage af sted på en lang rejse. Sikkerheden ved at vide, at man er i stand til at pakke alt det, 

man har brug for. Tilfredsstillelsen ved at eje en bil, der er en ægte allrounder og kan tilpasses til alle dine 

behov. Hvad enten du tager ud på en aktiv weekend væk fra det hele eller vil have mest muligt ud af hverdagens 

ture, forhøjer dette velgennemtænkte tilbehør den glæde, du oplever på hver eneste køretur.
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FASTSPÆNDINGSNET⠸Hold bagagen sikkert på plads i bagagerummet med et 
specialdesignet horisontalt fastspændingsnet.

SIDENET TIL BAGAGERUMMET⠸Organiser din bagage med et sidenet, så de 
mindre fornødenheder holdes adskilt og er nemme at få fat på.

BAGAGERUMSBAKKE⠸Denne bagagerumsbakke, der er perfekt formet efter 
faconen på Accordens bagagerum, beskytter bilens finish mod snavs og ridser.

TAGBØJLER⠸Udvid Accordens lastkapacitet med stærke og sikre tagbøjler.
SKI OG SNOWBOARD HOLDER⠸Ubegrænset sjov i sneen! Denne fantastiske 
holder kan rumme fire par ski eller to snowboards, sikkert fastgjort til tagbøjlerne.

CYKELLIFT⠸En ideel måde at løfte en cykel op på taget af din bil på uden at 
risikere at ødelægge hverken bilens lak eller din ryg! Af hensyn til sjælefreden har 
den desuden en tyverisikret lås.

TAGBOKS⠸Den robuste, vandtætte boks sidder godt og sikkert på tagbøjlerne og 
giver dig ekstra 350 liter opbevaringsplads.

SKIBOKS⠸En stærk, vandtæt boks, der er lang nok til med lethed at kunne rumme 
dine ski eller bare give dig 320 liter ekstra bagageplads.

HUNDEGITTER OG BAGAGERUMSADSKILLELSE⠸Disse innovative rumadskillelser 
giver plads til dit kæledyr samtidig med at du stadig har kontrol over dit bagage. På 
denne måde udnytter du Tourers bagagerum til det yderste.

BAKKE UNDER BAGAGERUMSGULv⠸Yder ekstra beskyttelse af området under 
bagagerummets gulv og giver ekstra opbevaringsplads.

CYKELHOLDER FOR TRÆKKROG⠸Enkel og hurtig montering. Transporterer op til 
2 cykler. Indeholder 13 polet stik (hvis bilens anhængertræk har 7 polet stik, kan en 
adapter fra 7-13 pin købes separat).
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02⠸Sideskørter 03/-⠸Spoiler 04/03⠸Frontgrill 05/04⠸Sports forkofanger

-/06⠸Pynteliste bagklap 06/-⠸Sports bagkofanger 07⠸Beskyttelseslister, 
 forkofanger

08⠸Beskyttelseslister,   
 bagkofanger

09⠸Sidelister 10⠸Stænklapper, for 11⠸Stænklapper, bag      12⠸	Vindafvisere

13⠸Tågelygte, for   14⠸ Parkeringssensor for og bag      15⠸ Parkeringssensor bag       16/-⠸Sænkningssæt
  (Kan fås fra september 2008)
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18/17⠸17" alufælge – Quartz17/16⠸16" alufælge – Tempo 20/19⠸18" alufælge – Sigma19/18⠸18" alufælge – Delta
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21/20⠸Låsemøtrikker 22/21⠸Hjulmøtrikker

27/26⠸Blåt interiørlys 

23/22⠸Standard bundmåtter –   
     sort

24/23⠸Standard bundmåtter –  
     grå

35/34⠸Gearmanchet i læder 36/35⠸Gearknop 6MT – 
     metal finish

25/24⠸Elegance bundmåtter -     
     sort

26/25⠸Elegance bundmåtter -   
     grå

37/36⠸Gearknop 6MT – 
     klassisk trælook

38/37⠸Gearknop 6MT – 
     Eksklusiv trælook

29/28⠸Barnestol gruppe 0+ 30/29⠸Barnestol gruppe 0+   
            ISOFIX

31/30⠸Barnestol gruppe 1+ 32/31⠸Barnestol gruppe 1+   
            ISOFIX

33/32⠸Barnestol gruppe 2 og 3 34/33⠸Barnestol gruppe 2 og 3  
      KIDFIX

⠸18" alufælge – Thunder



68/70⠸Bagagerumsbakke -/71⠸Bagagerumsbakke - øvre     
  og nedre

-/72⠸Kofangerbeskytter-/69⠸Separationsnet

au
di

o 
& 

El
Ek

tr
on

ik
⠸

Ba
ga

gE
ru

m
 o

g 
di

vE
rs

E 
ti

lB
Eh

ør
⠸
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43/38⠸Interiørpaneler – 
     metal finish

44/39⠸Interiørpaneler – 
     klassisk trælook

45/40⠸Interiørpakke, trælook    

46/45⠸Honda underholdningssystem  
bagsæde, første monitorkit – førerside

47/46⠸Honda underholdningssystem
bagsæde, andet monitorkit  - 
passagerside

48/47⠸Hovedtelefoner 49/48⠸Honda Compact         
     navigationssystem

50/49⠸Højttalere – Dual cone 51/50⠸Højttalere – Co-axial 52/51⠸Højttalerringe 53/52⠸Bakspejl med automatisk  
      afblænding

54/53⠸Bluetooth® telefonsystem

55/54⠸Tagbøjler 56/55⠸Ski- og snowboardholder

⠸Cykelholder for trækkrog

57/56⠸Cykelholder – Easyfit 58/57⠸Cykelholder – Classic
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63/60⠸Aftageligt anhængertræk    
     (monteret og afmonteret)   

-/63⠸Fastspændingsbælte
-/64⠸Sidenet

64/- ⠸Kroge under hylde

-/66⠸Bagagerumsmåtte65/62⠸Fastspændingsnet
66/64⠸Sidenet til bagagerummet

59/58⠸Cykellift 61/59⠸Tagboks 350L 60/-⠸Skiboks 320L

62/61⠸Fast anhængertræk

42/44⠸Læderrat40/42⠸Solskærme 41/43⠸Sportspedaler39/41⠸Dørtrin

-/67⠸Hundegitter -/68⠸Bagagerumsadskillelse
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Honda Motor Europe - Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
Accord/04/10/TH11086Dk

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 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 specifikationer fremgår 
af folderen ”Farver, tekniske specifikationer”. For seneste opdateringer se www.honda.dk

“Think for yourself and don’t follow  
in other people’s footsteps.”
Soichiro Honda


