
FR-V
Honda originaltillbehör



Med sin rymliga och sportiga design 

kombinerar Honda FR-V dynamiska 

köregenskaper med intelligent komfort 

och bekvämlighet. FR-V är verkligen en 

innovativ och mångsidig bil med en 

massa frihet att utforska. Nu kan du 

skräddarsy din FR-V, helt efter dina egna 

behov och drömmar. Välj i det stora 

utbudet från Honda originaltillbehör. Där 

fi nns allt från sportiga och skyddande 

exteriöra tillbehör till lyxiga interiöra, och 

därtill praktiska last- och dragtillbehör. 

Hela programmet andas kvalitet och 

smart design. 

Förverkliga dina drömmar



Med fräcka tillbehör som kjolar och aluminiumfälgar får din FR-V 

sin välförtjänta uppmärksamhet varthän du än ställer färden.

Raffi nerad

05 > EXTERIÖR

1, 2, 3 & 41 & 2

KJOLAR FRAM, BAK OCH PÅ SIDORNA
Din FR-V får ett sportigare och kraftfullare utseende 
med kjolar fram, bak och på sidorna.

TAKSPOILER
Den integrerade takspoilern accentuerar 
FR-Vs sportiga, aerodynamiska utseende.

17-TUMS ALUMINIUMFÄLGAR - OPUS
Framhäv den attraktiva attityden med en 
uppsättning imponerande aluminiumfälgar.

FRONTGRILL
Frontgrillen ger din FR-V ett myndigt utseende 
på vägen.
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LISTER FÖR STÖTFÅNGARNA
Skydda karossen på din FR-V lite extra med lister på 
stötfångarna. 

DIMLJUSPAKET FRAM 
Dimljus, osynligt integrerade i främre stötfångaren, ger extra 
ljus på vägen.

PARKERINGSSENSORER BAK
Nu kan du med lätthet svänga in på knappt tilltagna 
parkeringsplatser, tack vare parkeringssensorer i bilens 
bakparti.
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07 > EXTERIÖR
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Du kan lugnt förlita dig till parkeringssensorer och stötfångarskydd 

och manövrera din FR-V smidigt och tryggt i stadstrafi ken.

Anpassningsbar



09 > INTERIÖR
LÄDERKLÄDD RATT
Lyx och komfort blir högst påtagligt när du väljer ratten i äkta läder.

INREDNINGSPANELKIT
Panelkitet i smäcker aluminium förhöjer utseendet på 
instrumentpanelen i din FR-V.

TRÖSKELLISTER 
Med präglad FR-V-logo, och i rostfritt stål i två olika strukturer,
ger tröskellisterna extra skydd för trösklarna.  
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4 GOLVMATTOR ELEGANCE
Dessa eleganta golvmattor i hög kvalitet, med FR-V-logo, fi nns 
i mörkgrått och svart.

BLUE AMBIENT-LAMPOR 
Blue Ambient-lamporna bidrar till en sval atmosfär i din FR-V-
kupé och lyser upp golvet i framsätets fotutrymme.

VÄXELSPAKSKNOPP
Med växelspaksknopp i perforerat läder och aluminium 
blir din FR-V extra sportig.
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Lägg till extra elegans till kupén i FR-V 

och modern komfort.

Extravagant 3 & 4
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Med Honda originaltillbehör ger du dina 

passagerare i baksätet extra skydd samtidigt 

som du kan underhålla dem i timmar.

Redo

SOLSKYDD
Solskyddet täcker hela bakrutan och skyddar passagerarna 
och värdesakerna i baksätet från bländande sol och 
nyfi kna ögon.

I-VES
Hondas underhållningssystem I-VES (In-vehicle 
Entertainment System) erbjuder timmar av förströelse för 
passagerarna i baksätet, perfekt på långfärder. Systemet är 
uppbyggt kring en takmonterad, uppfällbar 7-tums LCD-
skärm och såväl DVD som CD och MP3 kan användas. 
Plug-and-Play-anslutningen gör det lätt att ansluta externa 
AV-källor som t ex en spelkonsol. Två trådlösa hörlurar 
ingår så att du kan koncentrera dig på vägen medan barnen 
har roligt i baksätet. 
Med funktionen Parental Control Lock (föräldralås) 
kan du till och med bestämma vad barnen får roa sig med.
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FR-V-ADAPTER FÖR iPod

Njut av resan med din iPod® och hela din musiksamling för många timmars 
oavbruten musikglädje. Med FR-Vs Adapter för iPod kopplar du enkelt in din 
iPod® i bilens ljudanläggning och styr den via rattens fjärrkontroller.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl  länder.

BLUETOOTH® TELEFONSYSTEM
Behåll kontrollen med båda händerna på ratten tack vare Bluetooth® telefonsystem 
- både enkelt och bekvämt.

BACKSPEGEL MED AUTOMATISK AVBLÄNDNING
Backspegeln med automatisk avbländning minskar strålkastarrefl exerna från bakomliggande bilar.
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13 > LJUD & ELEKTRONIK

Integrera senaste teknik som t ex iPod-® anslutning och trådlös Bluetooth® och få en FR-V 

som verkligen är framtidssäkrad även när det gäller de elektroniska banorna.

Smart
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15 > LASTA & DRA
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Att packa inför en semesterresa eller fl yttning kan vara knepigt. 

Men med våra egna last- och draglösningar transporterar du 

det mesta lätt och smidigt.

Användbar

TAKBOX 350 LITER MONTERAS PÅ LASTBÅGAR
Lättmonterad på takreling och lastbågar erbjuder den snygga och behändiga takboxen 350 liter extra lastutrymme.

SKIDBOX MONTERAS PÅ LASTBÅGAR
Den smidiga skidboxen rymmer skidor och snowboard eller 320 liter extra packutrymme. 
Den är lätt att montera på lastbågarna.

CYKELLYFT
Använd cykellyften och lyft upp cykeln på taket utan problem. 
Cykellyften har ett säkert stöldskydd och monteras på takräcket på din FR-V. 

CYKELTILLBEHÖRET EASY-FIT
Med detta lättmonterade cykeltillbehör är det enkelt att ställa cykeln på takräcket (tillval) på din FR-V.
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iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl  länder.
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16 ›    Hjulmuttrar  15 › 17-tums aluminiumfälgar 
- Opus

14 › 16-tums aluminiumfälgar 
- Titan

17 ›    Låsbara hjulmuttrar

23 › Bluetooth® telefonsystem 24 ›FR-V-   adapter för iPod 25 ›    Backspegel med automatisk 
avbländning

18 ›    Sänkningssats3 ›  Sidokjolar2 › Kjol bak1 › Kjol fram
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4 ›  Lister för främre stötfångare

7 › Frontgrill6 › Takspoiler5 › Lister för bakre stötfångare 8 › Dimljuspaket fram

10 › Takreling9 › Parkeringssensor bak 11 › Dekor för B-stolpen

13 › Stänkskydd bak12 › Stänkskydd fram
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21 ›    I-VES20 › Subwoofer19 ›     CD-växlare för 8 skivor 22 ›     Hondas kompakta 
navigeringssystem

29 ›    Gummimattor

30 ›  Svart växelspaksknopp (6-
växlad man.) 

31 ›    Silverfärgad växelspak-
sknopp (6-växlad man.)
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27 ›     Svarta golvmattor 
(Elegance)

26 ›     Svarta golvmattor 
(standard)

28 ›  Mörkgrå golvmattor 
(Elegance)

32 ›    Blue Ambient-belysning
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35 ›    Panelkit34 ›    Tröskellist33 › Läderklädd ratt
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40 ›    Bilbarnstol grupp 2&3
Kid

37 ›    Bilbarnstol grupp 0+ 
Babyskydd Isofi x

36 ›    Bilbarnstol grupp 0+
Babyskydd

43 ›    Skid-  och snowboardtill-
behör

42 ›    Lastbågar41 ›       Takräcke
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44 ›  Takbox 350 liter

47 ›    Cykeltillbehör Easy-Fit46 ›     Cykeltillbehör Classic45 › Skidbox 320 liter 48 ›    Cykellyft

49 ›    Löstagbar dragkrok
(bortmonterad)

49 ›      Löstagbar dragkrok
(monterad)

50 ›    Fast monterad dragkrok

b
ag

ag
er

um
 &

 in
re

d
ni

ng

53 ›    Lastnät52 ›    Lastremmar51 › Hållare för cykel 54 ›     Bagagerumsmatta

57 ›    Hundgaller55 ›    Bagagerumsbricka 58 ›    Ryggstödsbord för baksätet

59 ›    Ryggstödsfi cka för baksätet 60 ›    Kylbox 61 ›      Nätadapter till kylbox 62 ›    Varningstriangel

63 › Solskydd (omonterade)
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Mer information kan lämnas av din lokala Hondaåterförsäljare.

www.honda.se

63 › Solskydd (monterade)



Honda Sverige Honda Nordic AB Box 50583, 202 15 Malmö, Sweden
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
 FR-V/01/07/TH11069Sv

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifi kationer 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 och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se


