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UDSTYRET 
TIL FREMTIDEN

Tænk på fremtiden. Ikke kun på din egen fremtid men også på planetens fremtid. For det er det, det 

handler om, når du kører en hybrid: et stilfuldt, komfortabelt og praktisk bidrag til et rent og grønt miljø. 

Der er ingen tvivl om, at Honda Insight rent faktisk er et køretøj, der har hjemme i det 21. århundrede. 

Har du planlagt at tage på den længe ventede ferie? Eller vil du bare køre lidt rundt i byen for at 

imponere? Med Hondas originale tilbehør kan du let udstyre din bil, så den opfylder dine behov og 

krav til hverdagen.   
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EKSTERIØR0504 

Er du klar over, hvor interessant miljømæssig samvittighed kan være? 

Honda Insight udstråler unægteligt øje for detaljen og design, som er 

blevet Hondas varemærke. Med vores sortiment af udvendigt tilbehør 

kan du understrege bilens moderne look yderligere og gøre den til et 

elegant forbillede. 

ELEGANT ØKOVENLIG BIL

1. FRONT-, HÆK- OG SIDESKØRTER
 Med disse skørter, som er helt integreret i bilens karrosseri, kan du være sikker på, at din bil 

altid vil være midtpunkt.

2. B-STOLPE DEKORATION
 B-stolpe dekorationen giver med sit metallook din bil en raffi neret kant ved at fremhæve 

karrosseriets sider.

3. FORKROMEDE DØRHÅNDTAG
 Hvis du ønsker, at din Honda Insight skal skille sig ud fra mængden, så er de forkromede 

dørhåndtag præcis, hvad du har brug for!

4. 16" ALUFÆLGE – TURBINE
 Gør din hybrid endnu smartere med disse 16" alufælge, så der virkelig bliver lagt mærke til 

dig på vejen. 

5. PARKERINGSSENSORER I BAG
 De fi re parkeringssensorer i bag er nøjagtige og afgiver et tydeligt signal, der hjælper dig 

med at få bilen parkeret hurtigt og problemfrit.

6. FORKROMET PYNTELISTE TIL BAGKLAP
 Den forkromede pynteliste til bagklappen fuldender virkelig din bils fl otte bagende.
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06 EKSTERIØR0706

KØR TRYGT 

Det udvendige tilbehør fremhæver ikke blot din Honda Insights aerodynamiske karrosseri – det yder 

også ekstra beskyttelse. Det har aldrig været lettere at køre gennem bytrafi kken!

1. BESKYTTELSESLISTER FOR OG BAG + SIDEBESKYTTELSESLISTER 
Beskyt bilens karrosseri mod ridser og skrammer med disse beskyttelseslister.

2. PYNTELISTE FORKOFANGER
Honda Insight forvandles til et stilikon med de skinnende sorte pyntelister.

3. PARKERINGSSENSORER FOR OG BAG
De i alt 8 parkeringssensorer i for og bag, er nøjagtige og afgjver et tydeligt signal, 
der hjælper dig med at få bilen parkeret hurtigt og problemfrit.

4. TÅGELYGTER, FOR
 Du kan uden problemer køre igennem tågede nætter med din Honda Insight. 

Et tågelygtesæt foran giver dig ekstra sikkerhed og tryghed.
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HONDA KOMPAKT NAVIGATIONSSYSTEM 

‣ Unikt, diskret monteringssæt fra Honda til elegant integrering og automatisk opladning

‣ Komplet europakort, inkl. benzinstationer, Honda-forhandlere og lokale seværdigheder*

‣ Unik antiblændingsbaggrund, der reducerer distraherende spejlinger fra forruden

‣ Trådløs Bluetooth® -teknologi til håndfri opkald **

‣ Rejsesæt, der indeholder MP3-afspiller, JPEG-fremviser og lydbogsafspiller

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

** Kontakt din Honda-forhandler for at få en liste over alle kompatible telefoner.

ROLIG OG FATTET

Du vil uden tvivl ønske at føle dig hjemme i bilen. Det øjeblik dørene lukkes, skal du føle dig afslappet. 

Vores sortiment af interiørtilbehør giver dig mulighed for at skabe et behageligt og skønt sted, der 

afspejler din personlighed og forstærker den almene køreglæde.  

1. INDVENDIGE PANELER Instrumentbrættets mørke metallook gør den forreste del af kabinen til et behageligt og hyggeligt 
sted. Panelerne består af et midterpanel, et panel til instrumentbrættet i passagersiden, paneler ved for- og bagdørene og 
ved ventilationsdyserne i et blankt metalfinish.

2. BLÅT INTERIØRLYS Oplyser de forreste fodsektioner med et dæmpet blå lys. Dette bidrager til den afslappende stemning i 
bilen.  

3. BUNDMÅTTER, ELEGANCE Disse grå tuftede Elegance-måtter med gråt vævet stof giver bilens interiør et raffineret udtryk. 

4. LÆDERRAT Det blålige perforerede læderrat med blå sting løfter din køreglæde op på et helt andet sofistikeret niveau.

5. GEARKNOP En læder gearknop med blå sting passer perfekt til læderrattet og kombinerer herved det praktiske med det 
smarte.

INTERIØR0908
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AUDIO & ELEKTRONIK1110

TÆND OG NYD

Der er mange avancerede funktioner i en Honda Insight ud over selve hybridteknologien. 

Denne bil har alt, hvad man kan forestille sig til at klare det 21. århundredes udfordringer! 

Audio- og elektroniktilbehøret giver dig f.eks. mulighed for at navigere bilen og samtidig 

lytte til din yndlingsmusik på en sikker og tryg måde. 

HONDA NAVIGATIONSSYSTEM MED HARDDISK

‣ Højtydende, harddiskbaseret navigations- og 
underholdningssystem med 40 GB hukommelse

‣ 7” berøringsfølsom skærm i bredformat

‣ Gem op til 4.000 af dine yndlingssange på harddisken

‣ Afspil lyd- og videofiler* fra et SD-hukommelseskort**

‣ Direkte tilslutning og kontrol af iPod (ekstraudstyr) 

‣ Kompatibelt med Bluetooth®-aktiverede 
mobiltelefoner til håndfri telefoni

*  Kontroller kompatibilitet med lyd- og videofiler hos din lokale 
Honda-forhandler.

** SD-kort medfølger ikke.

FØJ DISSE MULIGHEDER TIL HARDDISK NAVIGATIONSSYSTEMET:

1. PARKERINGSKAMERA Når bilen sættes i bakgear, kan du se, hvad der befinder sig bag bilen , på skærmen til harddisk-
navigationssystemet.

2. BLUETOOTH®-HÅNDFRI TELEFONI OG STEMMEKONTROL Betjen harddisk-navigationssystemet med begge hænder på rattet ved at afgive 
talte instruktioner gennem mikrofonen til stemmestyring.

3. KABEL TIL iPod Med dette kabel kan du slutte din iPod til harddisk-navigationssystemet og nyde din digitale musik 
på vejen.
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EN TIL ALLE

Bilens fører er ikke den eneste, som nyder godt af en Honda Insights komfort og avancerede 

teknologi. Mens håndfri telefoni fjerner stress forbundet med telefonopkald og gør føreren i stand 

til at nyde en problemfri og afslappet køretur, kan børn eller venner bagved nyde de mange 

funktioner, som underholdningssystemet til bagsædet byder på.  

HONDA UNDERHOLDNINGSSYSTEM 
TIL BAGSÆDET   

‣ Afspiller dvd’er, cd’er, lyd- og videofiler*
‣ USB-kompatibel
‣ Passer perfekt til din Honda
‣ Udviklet, testet og produceret i overensstemmelse 
 med Hondas strenge konstruktionsstandarder
‣ Designet til optimal passagersikkerhed
‣ Afrundede kanter gør systemet børnevenligt
‣ Muliggør normal funktionalitet af aktive nakkestøtter
‣ Kan sluttes til en spillekonsol
‣ Mulighed for installation af én eller to skærme
‣ Børnevenlig fjernbetjening medfølger
‣ Trådløse hovedtelefoner medfølger
‣ Kan benyttes uden for bilen

* Kontroller kompatibilitet med lyd- og videofiler hos din lokale 
 Honda-forhandler.

BLUETOOTH®-HÅNDFRI TELEFONI OG STEMMEKONTROL  
Takket være disse teknologiske fordele kan du let håndtere 
dine opkald og samtidig koncentrere dig om trafikken.  

AUDIO & ELEKTRONIK1312



14 TRÆK- OG LASTHOLDER + BAGAGERUM OG DIVERSE TILBEHØR1514

1. TAGBØJLER Du kan udvide din Insights kapacitet med disse solide og sikre tagbøjler.

2. TAGBOKS Ikke mere problemer med at rode rundt og forsøge at få plads til din bagage med denne solide tagboks.

3. SKI- OG SNOWBOARDHOLDER Er du til vintersport? De sikre bøjler kan holde fire par ski eller to snowboards.  

4. BAGAGERUMSMÅTTE Bagagerumsmåtten er lavet, så den passer perfekt i din Insights bagagerum, og den giver det et flot finish.

5. BAGAGERUMSBAKKE Brug bagagerumsbakken til at beskytte bagagerummet mod skrammer, smuds eller vand, når du transporterer 
ting, der er beskidte eller store.  

PRAKTISK, BEHAGELIGT OG TILPASNINGSMULIGT

Den følelse af bekymring, som ofte følger med planlægningen af en ferie, hører i hvert fald fortiden til 

nu! Med vores praktiske og solide lastholdere og bagagerumstilbehøret kan du rejse hvorhen du vil, 

uden at bekymre dig om mængden af bagage, som du skal have med på turen. 
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Beskyttelseslister, for

SideskørterFront skørt

Beskyttelseslister, bag

Pynteliste, forkofanger

Beskyttelseslister, side

B-stolpe dekoration

Stænklapper, bag

Vindafvisere Tågelygter, for

Forkromet pynteliste til bagklappen

Hækskørt

Forkromet dørhåndtag

Stænklapper, for

15" alufælge - Crystal 16" alufælge - Cronos 16" alufælge - TURBINE Låsemøtrikker

Hjulmøtrikker Dørtrin

Standard bundmåtter Gummimåtter med kant, for Gummimåtter med kant, bagElegance bundmåtter

Parkeringssensorer, for Parkeringssensorer, bag
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Solskærme

Affaldsbeholder Askebæger Cigartænder
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Interiørpaneler

Barnestol gruppe 2 og 3 KIDFIX

Parkeringskamera

Blåt interiørlys

Underholdningssystem bagsædet – første 
monitorkit

Læderrat

Bakspejl med automatisk nedblænding
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Tagboks 350 L

Underholdningssystem bagsædet – 
børnehovedtelefon

Underholdningssystem bagsædet – 
fjernbetjening

Underholdningssystem bagsædet – 
opbevaringstaske

Harddiskbaseret navigationssystem

Harddiskbaseret navigationsenhed med 
håndfri telefon og stemmekontrol

Ski- og snowboardholderTagbøjler

Opgraderingssæt til højttalere - co-axial

Honda kompakt navigationssystemKabel til iPod

Opgraderingssæt til højttalere - dual cone

Bluetooth®-system

Diskanthøjttaler, for

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

Underholdningssystem bagsædet – andet 
monitorkit

Barnestol gruppe 0+ Barnestol gruppe 1+ ISOFIXBarnestol gruppe 1+Barnestol gruppe 0+ ISOFIX

Barnestol gruppe 2 og 3 Gearknop

Cykelholder – easy fit
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BagagerumsbakkeBagagerumsmåtte Bagagerumsafdækning Bagagerumslommer
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Soichiro Honda sagde engang: “Tænk selvstændigt, og gå ikke bare i andres fodspor.” Takket være vores lange motorsportstradition er vi meget 
opmærksomme på, at biler, der bygges til højere præstationer, også har brug for en højere sikkerhedsstandard. For at opnå dette har vi bygget 
verdens største kollisionstestcenter og har på den måde kunnet udnytte fremskridtene i vores projekt omkring kunstig intelligens, ASIMO, og 
derved kunnet finpudse den teknologi, som nu anvendes i vores biler. 

ET FOLK I BEVÆGELSE 
Da Soichiro Honda var ung, drømte han om at give 
alle mennesker – mænd, kvinder, rige og fattige – ad-
gang til motorkøretøjer. Endnu i dag er der steder på 
vores jord, hvor man ikke benytter et andet ord for 
motorcykel end ‘Honda’.

RACERTRADITIONER
Da Soichiro havde grundlagt Honda Motor Company 
kunne han koncententrere sig om sin passion for 
motorløb, og han lærte hurtigt, at et nederlag blot 
kan være en ny mulighed for udvikling. Denne 
kærlighed for at overvinde udfordringer blev senere 
hen kernen i vores filosofi.

DET RØDE H 
I dag anses Honda for at være et sportsmærke, der 
producerer førsteklasses maskiner til F1, MotoGP, 
racerbåde, terrænkøretøjer og endda græsslåmaski-
ner. Hvis vi kan bygge det, kan vi også konkurrere 
med det. 

STYRKEN TIL AT VÆRE ANDERLEDES 
Hvorfor stoppe ved biler? Vi mener, at bedre motorer 
skal være for alle. Udfordringen er at gøre dem bedre 
for os alle. Det er derfor, vi har skabt et jetfly med 
motorer over vingerne i stedet for under dem for at 
øge brændstofeffektiviteten og mindske emission-
erne. Vi har også svoret på, at vi aldrig vil producere 
en totakts påhængsmotor – kun lettere, renere 
firtaktsmotorer. 

AVANCERET TEKNOLOGI 
Der er en årsag til alle vores nyskabelser.  
Selv kameraerne, lasersensorerne og mikroproces-
sorerne i ASIMO, vores robot med kunstig intelligens, 
påvirker designet i vores biler, så de bliver sikrere og 
mere intelligente end nogensinde før. 

EN LYSERE FREMTID 
Vi anser vores udvikling af udledningsfri biler og 
genanvendelig energi som det første skridt i retningen 
mod en ny fremtid for bilers design. Det handler om 
at vende problemer til udfordringer. Det er en 
tankegang, som vi har arvet efter Soichiro Honda, og 
en virkelighed, som får stor betydning for fremtidige 
generationer.

THE POWER OF DREAMS2322



“We only have one future and it will 
be made of our dreams, if we have 
the courage to challenge convention”
Soichiro Honda

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 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 specifi kationer fremgår af folderen "Farver, tekniske specifi kationer". For seneste opdat-
eringer se www.honda.dk

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
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