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Så mångsidig som CR-V är känner du 

dig lika hemma i staden som på öppna 

landsvägen. Självsäker, kapabel och 

snygg kombinerar denna publikdragare 

funktionen hos en SUV med körförmå-

gan hos en personbil. För att matcha din 

personlighet och dina transportbehov 

kan Honda erbjuda en rad med original-

tillbehör som formar din CR-V till dina 

drömmars bil. Du kanske vill ha en tuff 

exteriör, eller en mäktig ljudanläggning 

och avancerad elektronik, eller smart ut-

rustning för att lasta och dra? Honda har 

tillbehören du behöver.

Förverkliga dina drömmar
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Vad du än möter på vägen tar CR-V lätt hand om det. 

Lägg till en frontgrill eller hasplåtar och du får en CR-V som är ännu mer 

kapabel och med ett imponerande yttre.

Kapabel
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ÖVRE OCH UNDRE FRONTGRILL
Med en övre och en undre frontgrill intar din CR-V sin självklara plats på vägen.

HASPLÅTAR
Hasplåtarna fram, bak och på sidorna ger CR-V ett robust utseende men också ett extra skydd.

DIMLJUSSATS FRAM
Med extra dimljus är du säker på att synas när det behövs som bäst.

KROMADE DEKORRINGAR FÖR DIMLJUSSATSEN
Använd de kromade dekorringarna tillsammans med dimljussatsen och låt dem bli en designdetalj 
i karossen på din CR-V.



Allt i CR-V förmedlar en känsla av att vilja upptäcka. Varför inte förstärka 

aerodynamiken i CR-V med en aerostötfångare eller dörrlister så att det 

syns att både du och din CR-V är redo att sluka vägen framför er? 

Redo

AEROSTÖTFÅNGARE FRAM OCH BAK 
Ge din CR-V ett dynamiskt utseende med aerodynamiska stötfångare fram och bak.

PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK
En kraftfull bil är ofta lite större i storlek. Med parkeringssensorer låter du din CR-V 
glida in i de minsta parkeringsfi ckorna.

FOTSTEG
I en SUV sitter du lite högre än i en vanlig bil och de praktiska fotstegen 
gör det lättare för både dig och dina passagerare att stiga ombord.

SKYDDSLISTER FÖR DÖRRARNA
Vackert integrerade i karossen har dessa dörrlister inte bara en extra 
skyddsfunktion utan ger även profi len på din CR-V en mjuk framtoning.

TAKSPOILER
Takspoiler i karossens färg 
förlänger de svepande linjerna på din CR-V och förstärker det sportiga uttrycket.
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08 09 > ALUMINIUMFÄLGAR

ALUMINIUMFÄLGAR
Från modern elegans till imponerande potens, montera fräcka aluminiumfälgar som defi nitivt 
kommer att göra intryck.

SIDOTRÖSKLAR
De mjukt integrerade sidotrösklarna bidrar både till utseendet och funktionen hos din CR-V.
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När du vill accentuera den starka personligheten hos din CR-V kan 

aluminiumfälgar från Hondas Genuine Accessories verkligen ge dig det du 

söker. Trots allt förtjänar din CR-V att bli uppmärksammad på vägen.

Fräck

Alumiumfälgar - CR-V Aluminiumfälgar - Phantom Aluminiumfälgar - Opus Aluminiumfälgar - Onyx



11 > LJUD OCH ELEKTRONIK
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Skapa en hemtrevlig miljö i din CR-V och lägg till interiöra originaltillbehör 

efter egen personlig smak. En sak är säker, den du bjuder in kommer att 

bli klart imponerad.

Extravagant
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LÄDERKLÄDD RATT
Förgyll körupplevelsen i din CR-V med en känsla av lyx.

BLUE AMBIENT-BELYSNING
Belysning i främre fotutrymmet i din CR-V bidrar till en cool 
atmosfär i kupén.

VÄXELSPAKSKNOPP
En sportig touch med perforerat läder och aluminiuminläggningar 
med präglat mönster.

GOLVMATTOR ELEGANCE
Måttanpassade i svart med CR-V-logon som ger interiören 
extra karaktär. För Elegance fi nns även i beige.
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5 TRÖSKELLISTER
Utsmyckade med präglad CR-V-logo, och i rostfritt stål i två olika 
strukturer, skyddar de trösklarna på din CR-V.

BILBARNSTOL
Honda originaltillbehör har ett omfattande program med 
bilbarnstolar för olika åldrar.
Honda originaltillbehör har ett komplett program med bilbarnstolar för olika åldrar.
Alla uppfyller senaste EU-standard.

SOLSKYDD
Skyddar dina passagerare i baksätet mot starkt solsken, lika lätta 
att ta bort som att sätta upp.
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13 > LJUD OCH ELEKTRONIK

Välj mellan originaltillbehör för allt från ökad komfort och bekvämlighet 

till maximal trygghet och säkerhet. När du uppgraderar din CR-V med 

Hondas originaltillbehör för ljud och elektronik kan du vara säker på att 

körglädjen ökar.

Avancerad
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CR-V-ADAPTER FÖR iPod
Njut av hela din digitala musiksamling i bilens högtalarsystem. Du kopplar in din iPod®

direkt till bilens ljudanläggning.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl  länder.

BACKSPEGEL MED AUTOMATISK AVBLÄNDNING
Backspegeln med automatisk avbländning låter dig fokusera på vägen genom att minska ljusrefl exerna från bakomliggande bilar. 

BACKKAMERA
När du ska backa in på trånga parkeringsplatser bildar parkeringssensorerna och backkameran ett perfekt par. 
Samtidigt som parkeringssensorerna varnar med ljudsignaler visar backkameran vad som fi nns bakom din CR-V.
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15 > LASTA & DRA
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FÄSTE FÖR SKIDOR OCH SNOWBOARD
När du styr färden mot backarna går det lätt att ta med fyra par skidor eller två snowboard med skid- och 
snowboardfästet på taket på din CR-V.

TAKBOX 350 LITER
Med denna robusta och låsbara takbox får du utrymme för ytterligare 350 liter bagage.

CYKELFÄSTE EASY-FIT
Med cykelfästet Easy-fi t är det en enkel sak att transportera en cykel på taket på din CR-V.

CYKELLYFT
Använd cykellyften och lyft upp cykeln på taket utan problem. Utrustad med stöldskyddslås.

3

4

14

Att resa kräver rätt utrustning. Därför erbjuder vi last- och dragtillbehör som 

enkelt och bekvämt förvandlar din CR-V till en pålitlig färdkamrat. 

Begåvad
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20 19-tums aluminiumfälgar 
Opus

19 18-tums aluminiumfälgar 
 Phantom

18 17-tums aluminiumfälgar   
 CR-V

21 19-tums aluminiumfälgar 
Onyx

3 Övre frontgrill
4 Undre frontgrill

2 Aerostötfångare bak1 Aerostötfångare fram
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5 Hasplåt fram

8 Takspoiler7 Hasplåt sidan6 Hasplåt bak 9 Sidosteg

11  Dimljus fram
12 Kromade dekorringar för dimljussats.

10 Fotsteg 13 Sidolister

15 Parkeringssensor bak

14 Parkeringssensor fram och   
 bak
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16 Aerostötfångare parkerings
sensor

17 Avgasförlängare
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22 Muttersats
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23 Låsmuttersats

35 Svarta golvmattor (standard)
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36 Svarta golvmattor (Elegance) 37 Svarta golvmattor med beige  
 kant (standard)

38 Beige golvmattor (Elegance)

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl  länder.

24 Inbyggt satellitnavigerings-
system (DVD)

25    Hondas portabla navigerings-
system

26 CR-V-adapter för iPod 27 CD-växlare för 8 skivor
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28 Bashögtalarsystem 29 Uppgraderingssats för hög-
talare – Dual Cone

30 Uppgraderingssats för hög-
talare – Co-Axial

33 Backkamera

31 Diskanthögtalare fram

34 Backspegel med automatisk 
avbländning
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41 Växelspaksknopp
  (6-växlad man.)

40 Växelspaksknopp
  (6-växlad man.)

39 Blue Ambient-belysning
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42 Läderklädd ratt

45 Bilbarnstol grupp 0+
Babyskydd

44 Instegslist43 Sportpedaler 46 Bilbarnstol grupp 0+ 
Babyskydd Isofi x

52 Takbox 350 liter51 Skid- och snowboardfäste50 Lasthållare
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53 Cykelfäste Classic 55     Cykellyft54 Cykelfäste Easy-Fit

49 Bilbarnstol grupp 2&3

56 Avtagbar dragkrok
(monterad)
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56    Avtagbar dragkrok
(avmonterad)

57    Fast monterad dragkrok

58 Hållare för cykel 59 Lastremmar 60 Lastnät 61     Bagagerumsmatta - fi nns 
både beige och svart. b
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62 Bagagerumsinsats 63 Insynsskydd 64 Extra lasthylla

67 Kylväska66 Solskydd

65     Hundgaller - här visas både 
övre och under del monterad.

68 Nätadapter till kylväska 69     Varningstriangel

Mer information kan lämnas av din lokala Hondaåterförsäljare.

www.honda.se


