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Honda Sverige
Honda Nordic AB
Box 50583, 202 15 Malmö

Telefon 040-38 07 00
www.honda.se

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer
utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda
som översiktlig information.
Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda
bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare
upplysningar. För senaste uppdateringar se www.honda.se

När du kör Honda CR-V kör du en bil av yttersta kvalitet. Också tillbehören tillverkas med
största möjliga omsorg om design och teknik.

Vi inom Honda vet att när du har bestämt dig för en ny bil är det bara det absolut bästa på
marknaden som gäller. Därför är CR-V och alla originaltillbehör, precis som Hondas övriga
produkter, konstruerade med senaste teknik enligt särskilda konstruktionsstandarder som är
oöverträffade inom sina respektive områden. Vår hängivenhet och absoluta beslutsamhet att
leva upp till dessa standarder formuleras i vår främsta målsättning: kundtillfredsställelse som
varar.

Att köra Honda CR-V är att köra ett säkert och genomkontrollerat stycke modern teknik. Ha en
trevlig resa.

Kva l i te t



Alla aluminiumfälgar uppfyller europeisk bilnorm.

50/ Låsbara hjulmuttrar49/ 16-tums
aluminiumfälgar

51/ Body & Paint Polish (bilpolish)
52/ Body & Paint Shampoo (Bilshampoo)
53/ Interior Cleaner (kupérengöring)
54/ Alloy Wheel Cleaner Spray (rengöringsspray för aluminiumfälgar)

46/ Insynsskydd 47/ Kylbox42/ Lastrem

Kontakta din lokala Honda-återförsäljare för mer information.

41/ Lastnät40/ Ryggstödsficka på
baksätet

48/ Nätadapter till kylbox

Ledande på fyrhjulsdrivet

Äventyret knackar på dörren. Packa din CR-V och ta med familjen på en

oförglömlig expedition, i stan eller på landet. Drivna av Hondas hyllade bensin-

eller dieselmotor får alla äventyrare, stora som små, njuta av en otroligt bekväm

och körglad tur i ombonad komfort och säkerhet. Denna mångsidiga bil har ett

enormt lastutrymme och en klassledande kupé, den är något av det bästa du

kan finna om du söker en fyrhjulsdriven bil. Och naturligtvis har du tillgång till

Hondas originaltillbehör som, som alltid, perfekt matchar CR-Vs kvalitet, stil

och funktion.
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Interiör

24/ Gummimattor22/ Golvmattor standard i
svenska bilar är det

standard

23/ Golvmattor Elegance20/ Fackindelad matta för
instrumentpanelen

25/ Barnstol grupp 0+

27/ Barnstol grupp 1 28/ Barnstol grupp 2 + 3

Ljud och elektronik

1/ Kassettbandspelare 
2 din

4/ CD-växlare med plats
för 8 skivor

2/ CD-spelare 2 din

Takräcke och dragkrok

35/ Cykelhållarkit –
klassisk typ

36/ Cykelhållare för
montering på dragkrok

39/ Löstagbar dragkrok +
7-poligt kablage (kablaget

syns ej)

7/ Diskanthögtalare fram

Bilvårdsprodukter original

Bagage och förvaring

Aluminiumfälgar och kompletta hjul
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K l i v  ombord
Läderklädd ratt
Njut av kurvorna med en läderklädd ratt i din CR-V.

Läderklädd växelspaksknopp
Känn den totala kontrollen med läderklädd växelspaksknopp.
Välj mellan Shiny Black eller Titanium.

Barnstol med ISOFIX-fästen
ISOFIX-systemet har speciella fästpunkter för att
fastsättningen ska bli perfekt. Hondas innovativa ISOFIX-
barnstol har till och med en unik takförankring (se bild) som ger
extra skydd vid eventuella påkörningar bakifrån och från sidan,
men som också förstärker skyddet vid frontalkollisioner. Två
specialkonstruerade barnstolar, omsorgsfullt testade, kan
installeras på ytterplatserna i baksätet i CR-V. 

Bagagerumsinsats
Denna mjuka, flexibla bagagerumsinsats skyddar interiören i
din CR-V och passar perfekt i bagagerummet utan att inkräkta
på baksätets många inställningsmöjligheter. Med CR-V-logo.

Hundgaller
Håll din fyrbenta vän i säkert förvar bak i bilen med Hondas
hundgaller och den nedre förlängningen. Kombinera det
robusta hundgallret med bagagerumsinsats för ett heltäckande
skydd mot alla märken och repor som hunden kan
åstadkomma på interiören.

Radio med DVD/CD och satellitnavigering
Nästan oavsett var du befinner dig i Europa kan Hondas
avancerade och användarvänliga navigeringssystem med DVD
ge dig vägvisning. På huvudmenyn har du möjlighet att ange
målet för resan på sju olika sätt: adress, sevärdheter (POI),
vägkorsning, via karta, favoritplatser, tidigare resmål och
telefonnummer. Du får vägvisning på skärmen med karta och
pilar, men också med muntliga köranvisningar. Anvisningarna
ges i god tid, du har till exempel gott om tid att sakta ned och
byta fil om det skulle behövas. De viktigaste funktionerna i
radion är: AM/FM, RDS (Radio Data System), TA (Traffic
Announcements), AF (Alternative Frequency). DVD-skiva för
Europa säljs separat. Vänd dig till din lokala återförsäljare.
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Barnstol med ISOFIX-fästen: Takförankring
Outdoor Pack 24 ı Gummimattor fram och bak 45 ı Bagagerumsinsats

Tillbehörspaket
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I den tekniska utvecklingens framkant
Inbyggt underhållningssystem
Välj mellan högkvalitativa DVD-filmer, musik-CD eller videospel
på vägen. Hondas inbyggda underhållningssystem har en
nedfällbar 7-tumsskärm med specialfilter som ger en otroligt
klar bild i hela baksätet. För att också ljudupplevelsen ska vara
optimal kan högtalarna i stereosystemet användas. Alla
funktioner är lättillgängliga, allt från uppspelning till avancerade
inzoomningar sköts med självlysande knappar som är lätta att
se i mörker. Bland funktionerna kan också nämnas MP3,
barnlås och möjlighet att välja språk för skärmtexten. Till
systemet hör två trådlösa hörlurar.

Subwoofer
Trots de små måtten på endast 16 cm i diameter och 4 cm i
höjd uppvisar subwoofern mycket bra prestanda. 120 W
maxeffekt kombineras med en extremt låg strömförbrukning.
Hemligheten ligger i den innovativa neodymmagneten som är
tio gånger kraftfullare än magneter i konventionella högtalare.
Hondas subwoofer kan skryta med både kraft och kvalitet.

Parkeringssensorer
Praktiskt under besvärliga parkeringsmanövrer i stadstrafiken.
Med hjälp av 4 sensorer i bakre stötfångaren registreras
föremål som finns inom ett avstånd på 1,5 meter. Föraren
varnas med hjälp av en tydlig ljudsignal i kupén.

Dimljus
Hondas kraftfulla dimljus är snyggt integrerade i främre
stötfångaren på CR-V. Ser till din säkerhet under de sämsta
väderleksförhållanden.

Fack med lock i armstödet fram
I det breda, svarta armstödet fram finns ett fack under locket
med plats för små personliga tillhörigheter. Finns också i Dark
Titanium.

CD-spelare 2 din med plats för 6 skivor
Du kan spela upp till sex skivor i Hondas CD-spelare för CR-V.
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Audio Xcellence 3 ı CD-spelare 2 din med plats för 6 skivor
Pack 6 ı Subwoofer 

Tillbehörspaket

Safety Pack 18 ı Dimljus 19 ı Parkeringssensorer

Kombinationen 5 & 8 finns tillgänglig från våren 2005
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Äventyr med säkerhet och stil
Frontbåge soft
Gör din CR-V speciell med Hondas frontgrilldekor. Ett
originaltillbehör som ger en raffinerad offroad-attityd,  tillverkad
i högkvalitativt syntetmaterial. Det tar hänsyn till fotgängares
säkerhet och garanterar att krockkudden löser ut när det
behövs.

Främre skyddsplåt 
Förstärker stötfångarens skydd. Kombinera med frontbåge soft
för en ännu starkare offroad-attityd.

Dekor på B-stolpen
Pricken över i, precis det där lilla extra. Blank aluminium som
ger extra elegans åt din bil. Med CR-V-logo.

Takspoiler
Den aerodynamiska Honda-takspoilern följer CR-Vs konturer
perfekt. Lackerad i bilens färg.

16-tums aluminiumfälgar
De högblanka 16-tums aluminiumfälgarna i specialdesign från
Honda bidrar till det attraktivt sportiga hos CR-V. De är
omsorgsfullt testade och uppfyller europeisk bilnorm. Mer
information lämnas av din Honda-återförsäljare som också kan
rekommendera lämpliga däck för att ge dig optimal säkerhet,
ekonomi och prestanda.

Sidoskyddsrör
Robusta, men ändå klassiska, rostfria stålrör förstärker CR-Vs
offroad-attityd. Med CR-V-logo.

Skärmbreddare
Ge din CR-V en ”massivare” framtoning med skärmbreddare.
Kan lackeras i bilens färg och uppfyller europeisk bilnorm.

Fotsteg
Fotsteget på CR-V gör insteget lätt och klarar vikter upp till 80
kg. Tack vare de tredelade specialdesignade konsolerna
påverkas inte säkerheten för förare och passagerare vid en
eventuell olycka.

Avgasslutrör
Du kan välja mellan runda och ovala avgasslutrör i krom till din
CR-V.

16-tums aluminiumfälgar
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Urban Xpedition 15 ı Frontbåge soft 14 ı Fotsteg
Pack 17 ı Främre  skyddsplåt 16 ı Skärmbreddare

4x4 Xpedition 15 ı Frontbåge soft 16 ı Skärmbreddare
Pack 17 ı Främre  skyddsplåt 13 ı Sidoskyddsrör

Sport Traxx 9 ı Grundlackerad takspoiler 12 ı Avgasslutrör – sporttyp 
Pack 16 ı Skärmbreddare

Tillbehörspaket
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Takräcke och dragkrok

350-liters takbox
Denna stabila, låsbara takbox från Honda monteras på
basräcket och ger 350 liter extra lastutrymme. Med Honda-
logo.

320-liters skidbox
En gedigen, låsbar box som rymmer hela din skidutrustning
och monteras på basräcket. Med Honda-logo.

Takräcke
Detta lätta takräcke i aluminium har minimalt
vindmotstånd och kan utrustas med en rad
praktiska, lättinstallerade tillbehör som gör
det ännu mer flexibelt och lastbärande.
Utrustat med stöldskydd och Hondas logo. 

Skid-/Snowboard-fäste
Använd detta tillbehör tillsammans med
basräcket för trygg och säker transport av
skidor och snowboards. Särskilt utvecklat
och testat för CR-V.

Cykelfäste
Specialutvecklat lättmonterat tillbehör för
trygg och säker transport av din cykel.
Transportera cykeln på taket på CR-V i
kombination med basräcket.
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