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Ett aktivt liv är fullt 
av valmöjligheter. 
Men när det gäller bilar kan det vara svårt att välja, 

och det är inte heller säkert att du vill välja, mellan 

en vacker sedan, en tuff sportbil, en praktisk SUV 

eller den speciella manövreringsförmågan hos en 

motorstark variant. Med CR-V Aero Performance 

Pack kan du kombinera det bästa från de olika 

världarna, och förstärka köregenskaperna med 

ökad aerodynamik, stabilitet och väggrepp i höga 

hastigheter. Nu kan du göra din CR-V personlig 

med ett sportigare, mer muskulöst utseende i 

en unik Honda-design och få din drömbil utan 

kompromisser.

Phantom Opus OnyxCR-V

Aerostötfångare fram och bak | Förstärker den högklas-
siga känsla som bilen utstrålar. Aerostötfångare fram och bak ger din CR-V 
extra attityd utan att kompromissa med dess breda attraktionskraft.

Sidotrösklar | Mjukt integrerade sidotrösklar underlättar in- 
och ursteg och ger bilen ett robustare utseende.

Takspoiler | Förlängerr CR-V:s strömlinjeformade kontur.

Sportfjädring | 
■  Ökad positiv styrrespons och bättre vägkänsla.
■  Förbättrat grepp och optimal bromseffekt.
■  Minskar påverkan av spår och ojämnheter i vägbanan, 
  ger stabilitet åt körningen.
■  Förbättrad kurvstabilitet.
■  Sänker din CR-V med ca 20 – 25 mm.
■  TÜV-godkänd  (www.tuv.com).

Aluminiumfälgar | Från mondän elegans till 
imponerande potens, montera fräcka aluminiumfälgar som 
defi nitivt kommer att göra intryck.

■  17-tums alumiumfälgar CR-V
■  18-tums aluminiumfälgar Phantom
■  19-tums aluminiumfälgar Opus
■  19-tums aluminiumfälgar Onyx


