TILBEHØR

LIVET ER
FULD AF
MULIGHEDER
Originalt Honda-tilbehør er designet
og bygget ud fra samme krævende
standarder som alle Honda-biler.
Alt, hvad du behøver at gøre,
er at vælge det, der føles rigtigt for dig.

SPORT OG DESIGN 03-10
VINTERDÆK OG FÆLGE 11-12
BESKYTTELSE OG SIKKERHED 13-15
TRANSPORT 16-21
INTERIØR OG KOMFORT 22-26
DINE VALGMULIGHEDER 27-32

01

02

SPORT OG DESIGN

PYNTELISTER FORNEDEN FORAN OG BAGPÅ
Pyntelisterne forneden og bagpå i karosserifarve, maksimerer
følelsen af stil og kvalitet

STILPAKKE

PYNTELISTER FORNEDEN PÅ SIDEN

RØRHALE*

Denne stilpakke fremhæver designelementerne i karosserifarve nederst på
siden af bilen. Pakken indeholder: pynteliste forneden foran, pynteliste
forneden bagpå og pyntelister forneden på siden i karosserifarve.

Disse smarte og stilfulde pyntelister giver din CR-V
et robust og markant look. De er i karosserifarve,
så de fremhæver pyntelisterne forneden på
standardforkofangeren og standardbagkofangeren.

Denne rørhale vil tilføje et ekstra pift af stil i rustfrit stål.

Bilen på billedet er vist med 18" CR1801-alufælge. Sælges separat.
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*Sælges separat og er ikke inkluderet i stilpakken.

Bilen på billedet er vist med 18" CR1801-alufælge. Sælges separat.

AERO-FORKOFANGER

AERO-BAGKOFANGER

Gør din bils design endnu mere dynamisk med
aero-forkofangeren. Den er i karosserifarve, har en glat
overflade og giver bilen et mere aerodynamisk udseende.

Aero-bagkofangeren er i karosserifarve med
finish i Alabaster Silver, og den fuldender
CR-V'ens aerodynamiske design.

AERO-PAKKE

TRINBRÆTTER

HÆKSPOILER

Aero-pakken giver din bil et mere sofistikeret og dynamisk look
med en kombination af stilfulde elementer i karosserifarve.
Pakken indeholder: aero-forkofanger, aero-bagkofanger,
trinbrætter og hækspoiler.

De er designet, så de passer perfekt til din CR-V's strømlinede
design, og har aluminiumfinish med sorte detaljer.

Giv bagenden på din CR-V lidt ekstra sporty
kant med en "svævende" hækspoiler.
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SPORT LINE PLUS-PAKKE
Opgradér din CR-V Sport Line med den smarte og stilfulde Plus-pakke.
Pakken indeholder: sorte trinbrætter, en sort hækspoiler, dørtrinslister med et sort CR-V-logo,
Elegance-gulvmåtter med Black Edition-logo og en bagagerumsmåtte med Black Edition-logo.

Bilen på billedet er vist med 18" CR1802-alufælge. Sælges separat.
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TRINBRÆTTER

HÆKSPOILER

Disse sorte, pulverlakerede trinbrætter er robuste
og praktiske, og de er designet, så de passer
perfekt til CR-V'ens strømlinede udvendige design.

Giv bagenden på din CR-V lidt ekstra
sporty kant med en "svævende" hækspoiler.

DØRTRINSLISTER - PLUS-PAKKE

BAGAGERUMSMÅTTE - PLUS-PAKKE

Dørtrinslisterne føjer et personligt præg til bilen og
beskytter dørtrinnene mod mærker og ridser. De
er fremstillet i rustfrit stål og har et iøjnefaldende
indgraveret CR-V-logo i Berlina Black.
Indeholder: dørtrinslister til for- og bagdørene.

Hold bagagerummet rent og frit for snavs
og ridser. Den vandtætte bagagerumsmåtte
er perfekt tilpasset det område, der har mest
brug for beskyttelse. Det er en filtmåtte
i farven Graphite Black med sort vævet
kantning og et Black Edition-logo.
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ELEGANCE-GULVMÅTTER PLUS-PAKKE
Disse elegante og komfortable tuftede
gulvmåtter har sort vævet kantning
og et broderet Black Edition-logo.
Indeholder: måtter til foran og bagi.

PYNTELISTER FORNEDEN PÅ SIDEN
Disse smarte og stilfulde pyntelister giver din CR-V et robust og markant look.
De er i farven Asphalt Silver eller i karosserifarve, så de fremhæver pyntelisterne
forneden på standardforkofangeren og standardbagkofangeren.
Sættet indeholder: to pyntelister til hver side.

SORTE TRINBRÆTTER

PYNTELISTE PÅ BAGKLAPPEN

SPEJLKAPPER

Disse sorte, pulverlakerede trinbrætter er robuste og praktiske, og de er designet,
så de passer perfekt til CR-V'ens strømlinede udvendige design.

Denne pynteliste i krom på bagklappen er
specielt designet til at fremhæve de linjer,
der giver din CR-V'en sin unikke stil.

Gør din CR-V endnu mere unik med disse
spejlkapper i Asphalt Silver. Designet til
at erstatte de originale spejlkapper.
Sættet indeholder: to spejlkapper.
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VINTERDÆK OG FÆLGE
Få fast greb om vinteren med vores udvalg af vinterdæk. De er specielt designet til at give
fremragende vejgreb ved temperaturer under 7 °C, og de optimerer bilens køreegenskaber
og minimerer samtidig bremselængden. Med vinterdæk får du en mere behagelig køreoplevelse
og endda mindre støj fra vejen. Sørg derfor for at være klar til vinteren, og bed din forhandler
om flere oplysninger om originale Honda-vinterdæk og Honda-fælge.
18" CR1801-ALUFÆLGE

18" CR1802-ALUFÆLGE

Disse alufælge har Gunpowder Black-åbninger og
Diamond Cut-overflade med skinnende, transparent lak.

Disse alufælge er i fuldmalet Gunpowder
Black med skinnende, transparent lak.

VINTERDÆK

Bremselængden er markant længere
i vintervejr. Vinterdæk kan have
en positiv indvirkning på din bils
bremseevne.

SOMMERDÆK

18" (18 X 7.5J)
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BESKYTTELSE OG SIKKERHED

SIDEKAROSSERILISTER
Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i din bils
karosseri. Sidekarosserilisterne er fremstillet i et blødt, stødsikkert
materiale, og de fås i karosserifarve, så ud over at beskytte din
bil hele vejen rundt, ser de også supergodt ud.

KOMFORTPAKKE
Komfortpakken er en samling af stilfuldt tilbehør, der er designet
til at beskytte din bil mod ridser, skrammer, mudder og sand.
Pakken indeholder: sidekarosserilister, dørtrinslister og stænklapper.

Bilen på billedet er vist med 18" CR1801-alufælge. Sælges separat.
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STÆNKLAPPER TIL MONTERING
FORAN OG BAGPÅ

DØRTRINSLISTER
Dørtrinslisterne føjer et personligt præg til bilen
og beskytter dørtrinnene mod mærker
og ridser. De er fremstillet i rustfrit stål og
har et iøjnefaldende indgraveret CR-V-logo.
Sættet indeholder: dørtrinslister til for- og bagdørene.

Beskyt din bil mod snavs og sten med disse
diskrete stænklapper. De er virkelig en god
investering. Sættet indeholder: stænklapper
til montering foran og bagpå.
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TRANSPORT
Få mest muligt ud af livet,
og få mest muligt ud af din CR-V

FORRUDEDÆKKEN

DRIVE RECORDER

Forrudedækkenet beskytter forruden, sidespejlene og de
forreste sideruder mod vind og vejr, når bilen parkeres
udendørs. Forrudedækkenet har et CR-V-logo.

Den originale Honda Drive Recorder er
meget mere end en registreringsanordning.
Uanset om du kører i byen, manøvrerer din
bil eller holder parkeret, er denne nyttige
teknologi altid en ekstra hjælp.

UNDERVOGNSBELYSNING

CARGO-PAKKE

LED-undervognsbelysningen skaber på effektiv vis et lille lysfelt neden
under fordørene og oplyser området ved siden af bilen. Fås kun sammen
med trinbrætter.

Hvis du ofte transporterer bagage eller særligt udstyr, vil Cargo-pakken hjælpe med
at skabe orden og sikkerhed. Pakken indeholder: eksklusiv bagagerumsinddeler,
kofangerbeskyttelse og bagagerumsbeskyttelseslister.
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KOFANGERBESKYTTELSE

BAGAGERUMSBESKYTTELSESLISTER

HUNDEGITTER

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK

Når du konstant tager ting ind og ud af bagagerummet,
kan du få irriterende ridser. Beskyt derfor bilens
karosseri med denne praktiske kofangerbeskyttelse.

Praktisk og stilfuldt tilbehør til bagagerummet,
der beskytter mod ridser og mærker.
Disse dele i flot børstet rustfrit stål passer
perfekt på bagagerummets kantliste.

Hundegitteret beskytter dine kæledyr ved at adskille
det bageste passagerområde fra bagagerummet.
Det er et must for folk med kæledyr, og det passer
perfekt mellem bagsædet og kabineloftet.

Med dette aftagelige anhængertræk
behøver du ikke gå på kompromis med
bilens udseende, hvis du planlægger at køre
med anhænger. Det leveres med et 13-polet
ledningsnet og har en maks. trækkapacitet
på 750 kg og et maks. kugletryk på 100 kg.
En 12 V batteriledning (ekstraudstyr) leverer
konstant strøm til din anhænger.

EKSKLUSIV BAGAGERUMSINDDELER

FASTMONTERET ANHÆNGERTRÆK

Med denne innovative bagagerumsinddeler
kan du organisere pladsen i dit bagagerum
og forhindre, at bagage bevæger sig rundt
under kørsel.

Gør, at du kan trække din campingvogn eller
anhænger og har en maks. trækkapacitet
på 750 kg. Maks. kugletryk er 100 kg.
Det fastmonterede anhængertræk leveres
med et 13-polet ledningsnet. En 12 V
batteriledning (ekstraudstyr) leverer
konstant strøm til din anhænger.
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INDKLAPPELIGT ANHÆNGERTRÆK MED
13-POLET ANHÆNGERLEDNINGSNET
Med dette nye indklappelige anhængertræk kan du nemt trække en
anhænger og transportere cykler. Maks. trækkapacitet: 750 kg. Maks.
kugletryk: 100 kg. Det 13-polede stik er integreret i anhængertrækket,
og åbningsmekanismen er placeret inde i bagagerummet, så den er
nem at komme til. En 12 V batteriledning (ekstraudstyr) leverer konstant
strøm til din anhænger.
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BAGAGERUMSMÅTTE

BAGAGERUMSNET

TAGRÆLING

Denne bagagerumsmåtte er en filtmåtte i farven Graphite
Black med sort vævet kantning, og den er perfekt tilpasset
det område, der har mest brug for beskyttelse.

Dette specialdesignede vandrette bagagerumsnet
fastgøres til standardkrogene i dit bagagerum og
holder din bagage fast, mens du kører.

Kombineret med tagbøjlerne kan denne tagræling udvide din bils
lastkapacitet. De har en maksimal lastkapacitet på taget på 75 kg.

BAGAGERUMSBAKKE

EKSTRA ROBUST BAGAGERUMSBAKKE

HOLDER TIL SKI OG SNOWBOARDS

TAGBØJLER

Den vandtætte og skridsikre bagagerumsbakke
er perfekt tilpasset bagagerummet i din bil og
beskytter det mod snavs og ridser. Den har høje
kanter og et CR-V-logo.

Denne robuste og vandtætte bagagerumsbakke
er fremstillet i et kraftigt højkvalitetsmateriale
og passer perfekt til din bils bagagerum. Den
beskytter bagagerummet mod snavs og ridser, og
den har høje kanter og et CR-V-logo.

Praktisk holder med plads til to eller tre par ski (afhængigt
af skienes størrelse) eller ét snowboard. Skiene eller
snowboardet fastgøres sikkert mellem to gummiprofiler,
der beskytter udstyret og nemt kan monteres uden værktøj.
Den kan låses og vejer 3,6 kg.

Disse tagbøjler overholder Hondas strenge
sikkerhedskrav. De skal kombineres med tagræling,
og de har en maksimal lastkapacitet på 75 kg
eller tre cykler. Sættet indeholder: tagbøjler
og opbevaringspose.
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THULE-CYKELHOLDER TIL TAG

THULE-CYKELHOLDER AF TYPEN EASYFOLD

Med denne Thule-cykelholder til taget kan du
tage din cykel med dig. Den er udstyret med en
tyverisikringslås og en praktisk selvjusterende
ramme. (Der kan maksimalt monteres tre
cykelholdere på taget.)

Denne Thule-cykelholder, som er godkendt af Honda,
kan medbringe to cykler og er nem at montere. Den har
vippefunktion, så der er nem adgang til bagagerummet, og et
tyverisikret låsesystem. Den leveres med et 13-polet stik og
kræver et 13-polet ledningsnet eller en 7- til 13-polet adapter.

INTERIØR OG
KOMFORT

THULE-TAGBOKS PÅ 410 L

BELYSNINGSPAKKE

Denne robuste og vandtætte Thule-tagboks af typen Motion M er
godkendt af Honda og giver dig 410 liter ekstra opbevaringsplads.
Boksen har sort finish og er udstyret med det let monterbare
Power-Click-system og en tyverisikringslås, og den kan åbnes
i begge sider. Den er 175 cm lang, 86 cm bred og 46 cm høj.

Belysningspakken er en kombination af lamper, som giver en hyggelig atmosfære inde i bilen.
Pakken indeholder: fodrumsbelysning foran og oplyste dørtrinslister.
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DØRSKÆRME

BAGKLAPBELYSNING

Dørskærmene er monteret oven på for- og
bagdørene og leder på effektiv vis luften væk fra bilen.
Sættet indeholder: fire dørskærme.

Hondas bagklapbelysning, som oplyser ikke bare
bagagerummet, men også området bag ved bilen, er
blevet udviklet for din komforts og din sikkerheds skyld.
De to LED-lamper, der er placeret indvendigt på
bagklappen, giver et kraftigt og ensartet lys i
bagagerummet, også når det er fuldt læsset.
De begynder at lyse, så snart bagklappen åbnes.

ELEGANCE-GULVMÅTTER
Disse elegante og komfortable tuftede
gulvmåtter har sort vævet kantning
og et broderet CR-V-logo.
Sættet indeholder: måtter til foran og bagi.

GUMMIMÅTTER MED
KANTER TIL FORAN

GUMMIMÅTTER MED
KANTER TIL BAGI

Disse gummimåtter med høje kanter er
fremstillet, så de beskytter det forreste
fodrum, og de er udstyret med CR-V-logo.
De er robuste og nemme at rengøre.
Sættet indeholder: to gulvmåtter til foran.

Disse gummimåtter er stærke, holdbare og
har høje kanter, der beskytter det bageste
fodrum mod slid. De er nemme at rengøre.
Sættet indeholder: to gulvmåtter til bagi.
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TABLETHOLDERSÆT
Denne tabletholder til montering på
nakkestøtteholderen passer til alle tablets
fra 7" til 11,6". Den har også en praktisk
vippefunktion, så den kan indstilles til den
bedst mulige betragtningsposition.

BØJLESÆT

BARNESTOLE

Dette bøjlesæt, inklusive
nakkestøtteholderen, er nemt at
fastgøre bag på sædet. På den måde
har du et sted, hvor du kan hænge din
frakke, din jakke eller dit jakkesæt.

Originale Honda-barnestole giver
enestående beskyttelse af dit barn
fra fødslen og op til 12 år. De kan
monteres på to måder: Med ISOFix
eller 3-punktssikkerhedsselen.
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DINE VALGMULIGHEDER
Sæt dit personlige præg på din CR-V med originalt ekstraudstyr.

SPORT OG DESIGN
BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

Aero-pakke
Indeholder: aero-forkofanger,
aero-bagkofanger, trinbrætter
og hækspoiler
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-AER6H
08E0P-TLA-AER7H
08E0P-TLA-AER8H
08E0P-TLA-AERKH
08E0P-TLA-AERSH
08E0P-TLA-AERVH
08E0P-TLA-AERXH
08E0P-TLA-AERYH

08P98-TLA-660
08P98-TLA-670
08P98-TLA-680
08P98-TLA-6K0
08P98-TLA-6S0
08P98-TLA-6V0
08P98-TLA-6X0
08P98-TLA-6Y0

BESKRIVELSE

SPORT OG DESIGN
NUMMER

Pynteliste forneden foran

Pyntelister forneden på siden

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F23-TLA-660A
08F23-TLA-670A
08F23-TLA-680A
08F23-TLA-6K0A
08F23-TLA-6S0A
08F23-TLA-6V0A
08F23-TLA-6X0A
08F23-TLA-6Y0A

Asphalt Silver
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F57-TLA-600B
08F57-TLA-660
08F57-TLA-670
08F57-TLA-680
08F57-TLA-6K0
08F57-TLA-6S0
08F57-TLA-6V0
08F57-TLA-6X0
08F57-TLA-6Y0

08F24-TLA-660A
08F24-TLA-670A
08F24-TLA-680A
08F24-TLA-6K0A
08F24-TLA-6S0A
08F24-TLA-6V0A
08F24-TLA-6X0A
08F24-TLA-6Y0A

Trinbrætter
Trinbrætter - Sort

08L33-TLA-600
08L33-TLA-600A

Spejlkapper - Asphalt Silver

08R06-TLA-610

Sport Line Plus-pakke
Sport Line Plus-pakke
(inklusive CR1902-alufælge)
Sport Line Plus-pakke
(inklusive CR1802-alufælge)

08EOP-TLA-SP0L3
08E0P-TLA-SP0L1

Pynteliste på bagklap

Dørtrinslister (til Sport Line)

08E12-TLA-610D
Rørhale

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

BESKRIVELSE
Hækspoiler
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F02-TLA-660
08F02-TLA-670
08F02-TLA-680
08F02-TLA-6K0
08F02-TLA-6W0
08F02-TLA-6V0
08F02-TLA-6X0
08F02-TLA-6Y0

18" CR1801-alufælge
18" CR1801-fælge inkl. dæk

08W18-TLA-602
08W78-TLA-600K

18" CR1802-alufælge

08W18-TLA-600A

08F52-TLA-600

Hjullåsemøtrikker - Krom
Hjullåsemøtrikker - Sort

08W42-SJD-604
08W42-T7S-600

08F53-TLA-600

Hjulkapsler - Krom
Hjulkapsler - Sort

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Indeholder: sorte trinbrætter, hækspoiler,
Sport Line-dørtrinslister, Black Editionbagagerumsmåtte og Black Edition
Elegance-gulvmåtter

08P99-TLA-660
08P99-TLA-670
08P99-TLA-680
08P99-TLA-6K0
08P99-TLA-6S0
08P99-TLA-6V0
08P99-TLA-6X0
08P99-TLA-6Y0

08E0P-TLA-SP0L2

Stilpakke
Indeholder: pynteliste forneden foran,
pynteliste forneden bagpå og pyntelister
forneden på siden
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

NUMMER

Plus-pakke (til Sport Line)

Aero-bagkofanger
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

NUMMER

Pynteliste forneden bagpå

Aero-forkofanger
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

SPORT OG DESIGN

SPORT OG DESIGN

08E0P-TLA-STY6H
08E0P-TLA-STY7H
08E0P-TLA-STY8H
08E0P-TLA-STYKH
08E0P-TLA-STYSH
08E0P-TLA-STYVH
08E0P-TLA-STYXH
08E0P-TLA-STYYH
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Black Edition-bagagerumsmåtte
(til Sport Line)

08P11-TLA-610A

Black Edition Elegance-gulvmåtter
(til Sport Line)

08P15-TLA-630B

Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret.
Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.
De viste billeder er kun til illustrationsformål.
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INTERIØR OG KOMFORT

INTERIØR OG KOMFORT

INTERIØR OG KOMFORT

BESKYTTELSE OG SIKKERHED

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

Belysningspakke

08E0P-TLA-ILLU

Bøjlesæt

08U08-E6J-610D

Taske til armlæn

08MLW-UTI-RRBAG

Komfortpakke

NUMMER

Indeholder: blå fodrumsbelysning
foran og oplyste dørtrinslister

Indeholder: sidekarosserilister,
dørtrinslister og stænklapper

Blå fodrumsbelysning foran

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-C0N60
08E0P-TLA-C0N70
08E0P-TLA-C0N80
08E0P-TLA-C0NK0
08E0P-TLA-C0NS0
08E0P-TLA-C0NV0
08E0P-TLA-C0NX0
08E0P-TLA-C0NY0

Tågeforlygter

08V31-TLA-600AT

Bagklapbelysning

Tabletholdersæt

08E10-TLA-600

Dørtrinslister

08E18-TLA-G00

08U08-E6J-610C

08E12-TLA-610C

Dørskærme

Barnestol, gruppe 0+ iSize

08R04-TLA-600

08P90-TLA-600

Sidekarosserilister
Standardgulvmåtter

08P14-TLA-610

Oplyste dørtrinslister

08E12-TLA-610A

Barnestol, gruppe 0+ Base iSize

08P90-TLA-600A

Elegance-gulvmåtter

08P15-TLA-620

Bagagerumsbeskyttelseslister

08F07-TLA-600

Barnestol, gruppe 1 Trifix iSize

08P90-TLA-600B

Gummimåtter med kanter til foran
Gummimåtter med kanter til bagi

Multifunktionstaske

08P18-TLA-610
08P19-TLA-610
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08MLW-UTI-FRBAG

Barnestol, gruppe 2+3 Kidfix XP SICT

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08P05-TLA-660A
08P05-TLA-670A
08P05-TLA-680A
08P05-TLA-6K0A
08P05-TLA-6S0A
08P05-TLA-6V0A
08P05-TLA-6X0A
08P05-TLA-6Y0A

Stænklapper for og bag

08P00-TLA-600

Undervognsbelysning

08V27-TLA-600

Drive Recorder (venstrestyret model)

08E30-TLA-600

Stanseværktøj til parkeringssensorer

08Z20-TGL-600

08P90-T7S-601

Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret.
Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.
De viste billeder er kun til illustrationsformål.
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TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

NUMMER

BESKRIVELSE

NUMMER

Kofangerbeskyttelse

08P01-TLA-600

Bagagerumsmåtte

08P11-TLA-610

Fastmonteret anhængertræk
med 13-polet anhængerledningsnet

08L90-TLA-600KF

Tagræling

08L02-TLA-600

Dette tilbehør og det tilhørende
reservedelsnummer kan blive ændret.
Kontakt din lokale Honda-forhandler
for at få de nyeste oplysninger.

Forrudedækken

08P38-TLA-600

Bagagerumsnet

08L96-TLA-600

Aftageligt anhængertræk
med 13-polet anhængerledningsnet

08L92-TLA-600KD

Holder til ski og snowboards

08L03-TA1-600G

Advarselstrekant

08M09-SMG-600

Bagagerumsbakke

08U45-TLA-600

Indklappeligt anhængertræk
med 13-polet anhængerledningsnet

08L92-TLA-60KRH

Thule-cykelholder til taget
(der kan maksimalt monteres
tre cykelholdere på taget)

08L07-E09-600A

Bagagerumsbakke (ekstra robust)

08U45-TLA-600B

12 V batteriledning

08L91-TLA-L00T

Thule-cykelholder - Coach

08L14-E09-C00

Tagbøjler (opbevaringspose medfølger)

08L04-TLA-600

Thule-cykelholder - EasyFold

08L14-E09-E00

Thule-tagboks på 410 l

08L20-E09-M20

Sikkerhedsvest (pakke med 10)

08YAA-9R6-602

Førstehjælpssæt (pakke med 10)

08Z25-9R6-601

Hundegitter

08U35-TLA-600

Cargo-pakke

08E0P-TLA-CARGH

Eksklusiv bagagerumsinddeler

08L62-TLA-600

7- til 13-polet adapter

08L91-EG6-601

Indeholder: eksklusiv bagagerumsinddeler,
kofangerbeskyttelse og
bagagerumsbeskyttelseslister
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Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret.
Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.
De viste billeder er kun til illustrationsformål.

30

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
funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner.
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.
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