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Sport og design

Alufælge

Vinterdæk

Beskyttelse og sikkerhed

Transport

Interiør & komfort

Din HR-V

SHINPEI TAKENAKA
PROJEKTLEDER FOR TILBEHØR

Det nye HR-V design bringer sjov og glæde 
til alle passagerer. EU-tilbehørsteamet har 
udviklet lækkert og sporty tilbehør til Honda 
HR-V, tilpasset europæernes smag, for at 
komplementere denne vision.

Model shown is the HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in Meteoroid Grey 
Metallic Two-Tone with Black Roof.
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Sport  
og design
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Med Sport-pakken får din bil et unikt sporty look med en 
kombination af Berlina Black og karosserifarvet tilbehør med 
kromdetaljer. Dette sæt indeholder: Sport-forkofanger, frontgitter, 
Sport-udsmykning bag, udsmykninger nederst på siden og 
forlængelse af bagklapspoiler. 

FRONTGITTER 
Få et helt andet frontlook på din HR-V ved at udskifte det karosseri-
farvede standardfrontgitter med et gitter, der har Berlina Black-
finish. Fås også til Style-kvalitet med Style-emblem. 

SPORT-FORKOFANGER 
Giv din bil et mere dynamisk look med den 
karosserifarvede Sport-forkofanger. Den har 
også kromdetaljer. 

UDSMYKNINGER NEDERST PÅ SIDEN 
De karosserifarvede udsmykninger nederst 
på siden (to dele pr. side) giver din bil et 
muskuløst look. 

FORLÆNGELSE AF BAGKLAPSPOILER 
Hvis du ønsker et unikt sporty look, er denne Honda med tilhørende 
forlængelse af bagklapspoiler i Berlina Black præcis det, du har brug 
for. Den originale Honda-spoiler er specialudviklet, så den supplerer 
standardbagklapspoileren. 

Sport- 
pakke

SPORT-UDSMYKNING BAGPÅ 
Udvid din Sport-pakke med karosserifarvet 
Sport-udsmykning bagpå. Ligesom Sport-
forkofangeren har den kromdetaljer. 

Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge er valgfri. Den viste model er HR-V Advance 
1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 
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Obscura Black-  
pakke
Obscura Black-pakken giver bilen en sporty og udtryksfuld 
karakter ved at kombinere Berlina Black og karosserifarvet tilbehør. 
Dette sæt indeholder: Frontgitter, udsmykning foran forneden, 
udsmykning bagpå forneden, tågelygteudsmykninger, sæt med 
covers til sidespejl og forlængelse af bagklapspoiler. 

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Det drejer sig om de små detaljer. De 
farvekodede tågelygteudsmykninger supplerer 
perfekt den harmoniske styling af fronten på 
din HR-V. Fås også i Ilmenite Titanium og andre 
karosserifarver. 

FRONTGITTER
Få et helt andet frontlook på din HR-V ved at udskifte det 
karosserifarvede standardfrontgitter med et gitter, der har Berlina 
Black-finish. Fås også til Style-kvalitet med Style-emblem. 

UDSMYKNING FORAN OG BAGPÅ FORNEDEN 
Udsmykning foran og bagpå forneden er standard på bilen 
og får Berlina Black-finish, og det optimerer fornemmelsen 
af kvalitet og bilens raffinement. 

COVERS TIL SIDESPEJLE 
Gør det lidt mere unikt med disse stilfulde 
covers til sidespejlene i Berlina Black. Toppene 
passer perfekt til din Honda. 

FORLÆNGELSE AF BAGKLAPSPOILER 
Hvis du ønsker et unikt sporty look, er denne 
Honda-spoiler med tilhørende forlængelse 
af bagklapspoiler i Berlina Black præcis 
det, du har brug for. Den originale Honda-
spoiler er specialudviklet, så den supplerer 
standardbagklapspoileren. 

Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge er valgfri. Den viste model er HR-V Advance 
1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 
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Ilmenite Titanium-  
pakke
EKSTERIØR
Understreg fornemmelsen af klasse i din HR-V med Ilmenite 
Titanium-pakken. Dette sæt indeholder: Udsmykninger til bagklap, 
tågelygteudsmykninger og et sæt med covers til sidespejl. 

UDSMYKNINGER TIL BAGKLAP 
Udsmykningerne til bagklappen fremhæver baglygternes 
stilfulde design. Fås også i andre karosserifarver. 

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER 
Det drejer sig om de små detaljer. Disse tågelygteudsmykninger i 
Ilmenite Titanium supplerer perfekt den harmoniske styling af fronten 
på din HR-V. Fås også i andre karosserifarver. 

COVERS TIL SIDESPEJLE 
Gør det lidt mere unikt med disse stilfulde covers til sidespejlene i 
Ilmenite Titanium. Toppene passer perfekt til din Honda. 

Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge er valgfri. Den viste model er HR-V Advance 
1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 

H
o

n
d

a
 H

R
-

V
 T

ilb
e

h
ø

r
98



Vinterdæk
Alufælge

Få et godt vejgreb til vinter med vores udvalg 
af vinterdæk. De er specialdesignet til at give et 
uovertruffent vejgreb ved temperaturer på under 
7 °C, hvilket optimerer bilens manøvredygtighed, 
samtidig med at bremseafstanden minimeres. 
Vinterdæk giver en mere behagelig køreoplevelse 
og mindsker endda vejstøj. 

ALUFÆLGE 18" HR1813 
18" HR1813 leveres i komplet Gunpowder Black med en 
skinnende klar belægning og detaljer i Ilmenite Titanium. 

ALUFÆLGE 18" HR1811 
18" HR1811 leveres i komplet Gunpowder Black med en 
skinnende klar belægning. Fås også som vinterhjul. 

ALUFÆLGE 18" HR1812 
18" HR1812 har en diamantskåret A-overflade med skinnende 
klare ruder med Gunpowder Black-belægning. 

Bremselængder øges betydeligt 
under vinterforhold. Montering af 
ægte vinterdæk kan gøre en positiv 
forskel for din bils evne til at stoppe.

Vinterdæk

Sommerdæk 

Rul med: Udvalget af HR-V-alufælge bringer et 
ekstra designelement ud på vejene. Vælg mellem 
tre eksklusive muligheder, og tilfør din kørsel 
ekstra stil.

VINTERDÆK
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Beskyttelse
og sikkerhed
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Produkter i pakken fås også separat. 

Active Lifestyle- 
pakke

STÆNKLAPPER FOR OG BAG 
Beskyt din bil mod snavs og sten med disse diskrete stænklapper 
for og bag. De giver en fantastisk beskyttelse på lang sigt. Sættet 
indeholder fire dele. 

FOLDBAR BAGAGERUMSMÅTTE 
Den foldbare bagagerumsmåtte giver beskyttelse af bagagerummet 
og af hele lastfladen, hvis bagsæderne foldes ned. Denne 
bagagerumsmåtte er også reversibel. Den ene side er lavet af tuftet 
tæppe, og den anden side har et vandafvisende skridsikkert mønster. 
Desuden leveres denne måtte med en fleksibel flap for at forhindre 
ridser på din kofanger, når bilen (af)læsses. 

DØRTRINSLISTER 
Med dørtrinslisterne får din bil et personligt præg, mens 
dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De er 
udformet med børstet rustfrit stål og har et iøjnefaldende, 
poleret HR-V-logo. Dette sæt indeholder: lister til for og bag. 

TRÅDLØS OPLADER
Med det trådløse Honda-opladersæt vil din smartphone 
aldrig løbe tør for strøm. Du skal blot placere din telefon 
på den integrerede lademåtte for at få ubesværet 
opladning uden rod med ledninger. Kompatibel med alle 
mobiltelefoner med trådløs opladningsfunktion. 

Hvis du søger en allround pakke, der passer perfekt til dine daglige 
behov og supplerer din bils kvalitetslook, passer Active Lifestyle-
pakken perfekt. Sættet indeholder: Sæt af dørtrinslister, sæt af 
stænklapper for og bag, foldbar bagagerumsmåtte og trådløs 
oplader. 
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Beskyttelse
og sikkerhed

2

1. Kørselsregistrering*  
Den ægte Honda-kørselsregistrering er meget mere end en 
optageenhed. Uanset om du kører i byen, manøvrerer din bil 
eller parkerer den, vil denne nyttige teknologi altid give dig et 
ekstra udsyn. 

2. Beskyttelseslister til siderne  
Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i 
bilens karosseri. Beskyttelseslisterne til siden er lavet af et 
blødt, slagfast materiale og giver din bil sidebeskyttelse samt 
en ekstra designdetalje. 

3. Forrudedækken  
Dette forrudedækken er et skjold mod elementerne, da det 
beskytter forruden, spejlene og de forreste sideruder mod 
barsk vejr, når din bil er parkeret udenfor. Det er udstyret 
med HR-V-logo. 

1

3

* Kørselsregistrering vises på et køretøj med højrekørsel. 

Bliv dækket ind: HR-V holder dig beskyttet lige fra 
kørselsregistreringen, for at optage din rejse, til 
beskyttelseslisterne i siderne, der afværger mærker og 
ridser. Forrudedækkenet sikrer et klart udsyn i al slags vejr. 
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Transport
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BAGAGERUMSBAKKE MED OPDELING 
Denne vandtætte bagagerumsbakke er perfekt formet, så den passer 
til bilens bageste opbevaringsplads og beskytter rummet mod snavs og 
ridser. Opdelinger forhindrer din last i at glide rundt og holder den på 
plads hele tiden. 

Hvis du ofte transporterer bagage eller specialudstyr, 
kan Cargo-pakken hjælpe med at holde den organiseret 
og sikker. Pakken indeholder: Bagagerumsbakke med 
opdelinger, bagklapbelysning og udsmykninger på 
bagagerumskant. 

UDSMYKNINGER PÅ BAGAGERUMSKANTEN 
Dette praktiske og stilfulde tilbehør til bagagerummet beskytter det 
mod ridser og stød. Den passer perfekt på bagagerummets udvendige 
beklædning og har en attraktiv børstet finish i rustfrit stål. 

BAGKLAPBELYSNING 
Bagklapbelysning til Honda er udviklet, så den øger din komfort og 
sikkerhed ved at oplyse ikke kun bagagerummet, men også området 
bag din bil. LED-lyset, der er installeret på indersiden af bagklappen, 
giver et kraftigt og ensartet lys i bagagerummet, selv når det er fuldt 
lastet. Det lyser op, når bagklappen åbnes. 

Cargo- 
pakke

Produkter i pakken fås også separat. 
Alufælge er valgfri. Den viste model er HR-V Advance 
1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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1. Bagagerumsbakke  
Denne vandtætte skridsikre bagagerumsbakke er perfekt 
formet, så den passer til bilens bageste opbevaringsplads 
og beskytter rummet mod snavs og ridser. Den har hævede 
kanter og er forsynet med HR-V-logoet. 

2. Foldbar bagagerumsmåtte  
Den foldbare bagagerumsmåtte giver beskyttelse af 
bagagerummet og af hele lastfladen, hvis bagsæderne 
foldes ned. Denne bagagerumsmåtte er også reversibel. Den 
ene side er lavet af tuftet tæppe, og den anden side har et 
vandafvisende skridsikkert mønster. Desuden leveres denne 
måtte med en fleksibel flap for at forhindre ridser på din 
kofanger, når bilen (af)læsses. 

3. Hundegitter  
Hundegitteret beskytter dine kæledyr ved at adskille det 
bageste passagerområde fra bagagerummet. Det passer 
perfekt mellem bagsædets ryg og det indvendige tag. Det er 
uundværligt for dem, der har kæledyr. 

4. Bagagerumsnet  
Bagagerumsnettet i hængekøjestil holder lasten oprejst og 
sikkert på plads.

Nærvær og funktionalitet: Ud over et udseende, der falder 
i øjnene, har HR-V passende udstyr, uanset hvor du skal 
hen, og hvad du end laver. Bagagerumsbakken giver 
solid transport, mens den foldbare bagagerumsmåtte 
beskytter de blødere ting. Hold tingene på plads med et 
bagagerumsnet – eller medbring en firbenet ven med 
hundegitteret. 

Transport
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1. Thule-tagboks 410 l Motion M  
Motion M-type, sort. Denne robuste, vandtætte boks, 
som er Thule-certificeret af Honda, giver dig en ekstra 
opbevaringsplads på 410 liter. Den er udstyret med Power-
Click-system, der giver let montering, en tyverisikring og 
åbning i to sider. Målene er 175 cm længde, 86 cm bredde 
og 46 cm højde. 

2. Tagbagagebærer  
Forøg bilens lastkapacitet med en sikker tagbagagebærer. 
Den omfatter fire låse. Maksimal lastkapacitet: 40 kg eller 
højst én cykel. 

3. Thule-cykelholder til tag  
Universalcykelholder, nem at installere, designet til nemt at 
læsse og aflæsse din cykel. Låsbar, så din cykel ikke stjæles. 
Maksimal cykellast: 20 kg. 

4. Tagbøjler  
Disse tagbøjler leveres med tyverisikringslåse og 
overholder de strenge sikkerhedskrav. Maksimal bæreevne 
på 45 kg eller højst to cykler. 

5. Ski- og snowboardholder  
Letanvendelig skiholder til et eller to par ski (afhængigt 
af skienes størrelse) eller ét snowboard. Skiene 
eller snowboardet er forsvarligt fastgjort mellem to 
gummiprofiler, der beskytter udstyret. Du kan nemt 
montere det uden værktøj. Den omfatter låse og vejer   
3,6 kg. 

Transport
(FORTSAT)
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Interiør
og komfort
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Belysnings-  
pakke
Belysningspakken bruger en kombination af lys til at give 
bilens kabine en behagelig atmosfære. Denne pakke 
indeholder: Fodlys foran og dørtrinslister med lys. 

FODLYS FORAN
Fodlys foran tændes ved at oplåse eller åbne dørene.  
Fodlysene giver en blød, kølig glød indvendigt i din bil. 

DØRTRINSLISTER MED LYS 
Dørtrinslisterne med lys er udformet i børstet rustfrit stål og har et 
stearinlyshvidt oplyst HR-V-logo. De beskytter dørtrin mod mærker og 
ridser. Sættet indeholder oplyste forlister og ikke-oplyste baglister. 

Produkter i pakken fås også separat.
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DØRKONTAKTPANELER
Dørkontaktpanelerne indrammes af Ilmenite Titanium i en 
førsteklasses finish. Dørkontaktpanelerne omfatter to front- og 
to bagpaneler. 

UDSMYKNING AF RAT 
Fuldend din interiørpakke med udsmykningen af rat med Ilmenite 
Titanium og en førsteklasses finish, du kan mærke. 

UDSMYKNING AF GEARSKIFTE 
Udsmykningen af gearskifte med Ilmenite Titanium skaber en 
iøjnefaldende omgivelse for det stilfuldt designede gearskifte. 

Ilmenite Titanium-  
pakke
INTERIØR
Understreg fornemmelsen af klasse indvendigt i din HR-V med 
Ilmenite Titanium-pakken. Dette sæt indeholder: Ratudsmykning, 
gearskifteudsmykning og et sæt dørkontaktpaneler. 
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1. Elegance-gulvmåtter  
Disse elegante og komfortable tuftede tæpper med sort 
nubuck-kant har et vævet HR-V-emblem med holdbarhed. 
Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter. 

2. Førsteklasses gulvmåtter  
Disse førsteklasses, komfortable tuftede tæpper med 
totonet nubuck-belægning i sort/sølv har et HR-V-
metalemblem med holdbarhed. Ét sæt indeholder: for- og 
bagmåtter. 

3. Standardgulvmåtter  
Disse nålefiltmåtter er specialfremstillet til din bil og leveres 
med en vævet belægning og et HR-V-navneskilt. Ét sæt 
indeholder: for- og bagmåtter. 

4. Gummimåtter  
Disse gummimåtter er robuste, men nemme at rengøre 
og har hævede kanter, og de er lavet for at beskytte din 
bil foran og bagpå, og så har de HR-V-logoet. Sættet 
indeholder: for- og bagmåtter. 

5. Solskærme  
Hold dig kølig i skyggen med disse solskærme. De giver 
beskyttelse mod solen til bagsædepassagerer og er nemme 
at montere og tage ned igen. Dette sæt indeholder: fire 
skærme og en opbevaringspose. 

6. Barnesæde G2&3  
Dette smarte 2-i-1-barnesæde gør det muligt komfortabelt 
at placere små og store passagerer fra 3,5 til 12 år. Det 
V-formede ryglæn bliver større med dit barn og har masser 
af plads samtidig med at det beskytter. Til børn over 135 
cm kan du desuden nemt fjerne ryglænet og få ekstra 
fleksibilitet. Dette sæde kan lænes helt tilbage og fastgøres 
direkte til bilens karosseri. 

Interiør  
og komfort
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(FORTSAT)

Interiør  
og komfort
1. Bagklapbelysning  

Bagklapbelysning til Honda er udviklet, så den øger din 
komfort og sikkerhed ved at oplyse ikke kun bagagerummet, 
men også overfladen bag din bil. LED-lyset, der er installeret 
på indersiden af bagklappen, giver et kraftigt og ensartet lys 
i bagagerummet, selv når det er fuldt lastet. Det lyser op, når 
bagklappen åbnes. 

2. USB-oplader, bag  
Dette USB-opladersæt bagtil er den perfekte tilføjelse for 
at forsyne dine bagsædepassagerer med strøm, når de har 
brug for det. Sættet indeholder to type A USB-tilslutninger.  

3. Dørtrinslister med lys  
Dørtrinslisterne med lys er udformet i børstet rustfrit stål og 
har et stearinlyshvidt oplyst HR-V-logo. De beskytter dørtrin 
mod mærker og ridser. Dette sæt indeholder oplyste forlister 
og ikke-oplyste baglister. 

4. Fodlys foran  
Fodlys foran tændes ved at oplåse eller åbne dørene. 
Fodlysene giver en blød, kølig glød indvendigt i din bil.
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Basispakker   HR-V

Basispakken giver dig en grundlæggende 
beskyttelse i din hverdag på vejene. Indeholder: 
gummi-, eller stofmåtter, bagagerumsbakke og 
stænklapper.

Basispakke Basispakke Plus
Basispakke Plus giver både beskyttelse 
og elegance. I tillæg til Basispakken, 
indeholder Plus-pakken dørtrinslister og 
beskyttelsespaneler til bagagerumskant.
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Din HR-V

39
H

o
n

d
a

 H
R

-
V

 T
ilb

e
h

ø
r

38



Sports 
forkofanger

 
Premium Sunlight  
White Pearl 
08P98-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08P98-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P98-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08P98-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08P98-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08P98-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08P98-3M0-670

Pynteliste 
Sports til 
bagkofanger

 
Premium Sunlight  
White Pearl 
08F24-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08F24-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F24-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F24-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F24-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F24-3M0-670

Pynteliste til 
bagklap

 
Premium Sunlight  
White Pearl 
08F47-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08F47-3M0-610

Ilmenite Titanium 
08F47-3M0-6C0

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F47-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F47-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F47-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F47-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F47-3M0-670

Pyntelister til 
siderne

 
Premium Sunlight  
White Pearl 
08F57-3M0-620A 

Platinum White Pearl 
08F57-3M0-610A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F57-3M0-630A

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F57-3M0-640A

Crystal Black Pearl 
08F57-3M0-650A

Meteoroid Grey Metallic 
08F57-3M0-660A

Sand Khaki Pearl 
08F57-3M0-670B

Pynteliste til 
forkofanger

 
Berlina Black 
08F23-3M0-6Z0

Platinum White Pearl 
08F23-3M0-610

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F23-3M0-620

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F23-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F23-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F23-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F23-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F23-3M0-670A

Pynteliste til 
bagkofanger

 
Berlina Black 
08F24-3M0-6Z0B

Platinum White Pearl 
08F24-3M0-610B

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F24-3M0-620B

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-3M0-630B

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F24-3M0-640B

Crystal Black Pearl 
08F24-3M0-650B

Meteoroid Grey Metallic 
08F24-3M0-660B

Sand Khaki Pearl 
08F24-3M0-670F

Pyntelister til 
tågelygter

 
Ilmenite Titanium 
08F56-3M0-6C0A

Platinum White Pearl 
08F56-3M0-610A

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F56-3M0-620A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F56-3M0-630A

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F56-3M0-640A

Crystal Black Pearl 
08F56-3M0-650A

Meteoroid Grey Metallic 
08F56-3M0-660A

Sand Khaki Pearl 
08F56-3M0-670A

Spejlkapper 
Berlina Black
08R06-3M0-6Z0

Front gitter  
Berlina Black
Elegance and  
Advance

08F21-3M0-600

Tagspoiler 
forlænger
08F02-3M0-600

Spejlkapper 
Ilmenite 
Titanium
08R06-3M0-6C0

Front gitter  
Berlina Black
Advance Style

08F21-3M0-600A

Sport Pack

Elegance  
& Advance 
Indeholder: Sports forkofanger, 
frontgitter i sort, pynteliste til 
bagkofanger, pyntelister til 
siderne, tagspoiler forlænger.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-SP2 

Platinum White Pearl 
08E0P-3M0-SP1

Premium Crystal  
Red Metallic 
08E0P-3M0-SP3

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-SP5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-SP6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-SP7

Advance  
Style
Indeholder: Sports forkofanger, 
frontgitter i sort inkl. 3-farvet 
emblem, pynteliste til 
bagkofanger, pyntelister til 
siderne, tagspoiler forlænger.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-SPS2

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08E0P-3M0-SPS4

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-SPS5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-SPS6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-SPS7

Obscura Black Pack

Elegance  
& Advance 
Indeholder: Frontgitter i sort, 
pynteliste til for- og bagkofanger, 
pyntelister til tågelygter, 
spejlkapper, tagspoiler forlænger.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-0BP2 

Platinum White Pearl 
08E0P-3M0-0BP1

Premium Crystal  
Red Metallic 
08E0P-3M0-0BP3

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-0BP5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-0BP6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-0BP7

Advance  
Style
Indeholder: Frontgitter i sort inkl. 
3-farvet emblem, pynteliste til 
for- og bagkofanger, pynteliste til 
tågelygter, tagspoiler forlænger.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-0BPS2

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08E0P-3M0-0BPS4

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-0BPS5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-0BPS6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-0BPS7

Ilmenite Titanium Pack

Interiør og 
eksteriør
Indeholder: Pynteliste til 
bagklap, pyntelister til tågelygter, 
spejlkapper, rat udsmykning, 
udsmykning ved gearvælger og 
udsmykning til dørkontakter.

Elegance 
08E0P-3M0-ILT3 

Advance & Advance  
Style 
08E0P-3M0-ILT4

Eksteriør
Indeholder: pynteliste til bagklap, 
pyntelister til tågelygter, 
spejlkapper.

Alle varianter 
08E0P-3M0-ILEXT

Part numbers and contents are subject to change. For the most 
accurate information please contact your local Honda dealer.

Sport & Design - Pakker Øvrigt
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Cargo 
Pack
Indeholder: 
bagagerumsbakke med 
afdelere, bagklaps-
belysning, paneler til 
bagagerumskant. 
 
08E0P-3M0-CARG

Bagagerums-
net
08L96-3M0-600

Paneler til 
bagagerums-
kant
08F07-3M0-600

Bagagerums-
bakke
08U45-3M0-600

Rumdeler til 
bagagerums-
bakke
08U45-3M0-600A

Hundegitter
08U35-3M0-600

Vendbar 
bagagerums-
måtte
08P11-3M0-600

Tagbagage-
holder
08L02-3M0-600

Tagbøjler
08L04-3M0-600

Ski- og 
snowboard 
holder
08L03-TA1-601G

Thule  
tagboks  
Motion M
08L20-E09-M20

Thule 
tagboks 
Motion Sport
08L20-E09-M60

Thule 
tagboks 
Touring M
08L20-E09-T20

Thule tag-
cykelholder 
Expert 298
08L07-E09-600A

Advarsels-
trekant
08M09-SMG-600

Refleksvest
08YAA-9R6-602

Førstehjælps 
sæt
08Z25-9R6-600

Fælg  
18″ HR1811
08W18-3M0-600A

Fælg 
18″ HR1812
08W18-3M0-600

Fælg  
18″ HR1813
Kontakt din Honda 
forhandler for varenummer

Låsemøtrikker, 
krom
08W42-SJD-604

Låsemøtrikker, 
sorte
08W42-T7S-601

Hjulmøtrikker, 
krom
08W42-SP0-R00

Hjulmøtrikker, 
sorte
08W42-SZT-000

Active  
Lifestyle 
Pack
Indeholder: dørtrinslister, 
stænklapper, bagage-
rumsmåtte, trådløs oplader.

Sidelister
Premium Sunlight  
White Pearl 
08P05-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08P05-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P05-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08P05-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08P05-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08P05-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08P05-3M0-670A

Dørtrinslister
08F05-3M0-600

Stænklapper, 
for og bag
08P00-3M0-600

Afdækning til 
forrude
08P38-3M0-600

Drive Recorder
08E30-3M0-600

Fælge

Beskyttelse

Transport

Varenumre og indhold kan ændres. For
nøjagtige oplysninger, kontakt venligst din lokale Honda-forhandler.
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Varenumre og indhold kan ændres. For
nøjagtige oplysninger, kontakt venligst din lokale Honda-forhandler.

Bagklaps-
belysning
08E17-3M0-600

Fodlys foran
08E10-3M0-600A

USB oplader
08U57-3M0-600 

Trådløs oplader Solskærme
08R13-3M0-G00

Ashtray
08U25-S50-601L

Illumination Pack Ilmenite Titanium Pack

Indeholder: Fodlys foran, 
dørtrinslister med lys. 
 
08E0P-3M0-ILLUW

Elegance 
Indeholder: Ratdekoration, 
dekoration ved gearvælger 
med krom detaljer, 
dekorationspanel til 
dørkontakter.

 
08E0P-3M0-ILIN3

Advance  
& Advance  
Style 
Indeholder: Ratdekoration, 
dekoration ved gearvælger, 
dekorationspanel til 
dørkontakter. 
 
08E0P-3M0-ILIN4

Standard 
bundmåtter
08P14-3M0-610

Elegance 
bundmåtter
08P15-3M0-620

Premium 
bundmåtter
08P16-3M0-640

Gummimåtter 
for og bag
08P17-3M0-610

Ratdekoration
Ilmenite Titanium 
08Z13-3M0-610

Dekoration ved 
gearvælger
Ilmenite Titanium 
Elegance 
 
08Z03-3M0-610B

Dekoration ved 
gearvælger
Ilmenite Titanium 
Advance & Advance  
Style 
 
08Z03-3M0-610

Dekorations-
panel til 
dørkontakter
Ilmenite Titanium 
08Z03-3M0-610A

Dørtrinslister 
med lys
08E12-3M0-700A

Autostol 
G2 & 3 Kidfix
08P90-TYF-600

Autostol 
G1 Trifix I-Size
08P90-TLA-600B

Autostol 
Go I-Size
08P90-TLA-600

Base til 
autostol, Go 
Base I-Size
08P90-TLA-600A

Interiør og komfort - Pakker

Øvrigt
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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
HR-V HACE BROCHURE, NOVEMBER 2021

Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.


