BAGKLAPSBELYSNING

Med bagklapsbelysning

Uden bagklapsbelysning

Den originale Honda bagklapsbelysning er udviklet til at øge din komfort og sikkerhed ved ikke kun at belyse
bagagerummet, men også overfladen bag din bil. Disse 2 LED-lys, der er installeret på indersiden af
bagklappen, giver et meget kraftigt, ensartet lys i bagagerummet, selv når det er fuldt lastet og lyser op, så
snart bagklappen er åbnet. Da det er et originalt tilbehør, passer enheden problemfrit i din Honda,
og du er dækket af 3 års garanti*.
Bagklapsbelysning fås til CR-V, HR-V, Civic 5dr og Jazz.

*Alt originalt tilbehør som er monteret før køb af den nye bil, er dækket af 3 års garanti eller 100.00 km., hvad der måtte indtræffe først. Alt originalt tilbehør, som er installeret af et
Honda værksted efter køb af bilen, er dækket af den almindelige lovbestemte reklamationsret, eller resten af bilens standard garanti periode, hvis denne er længere.
Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti,
der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt
Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

