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ANPASSAD 
FÖR FRAMTIDEN

Tänk på framtiden. Inte bara din egen framtid utan jordens framtid, för det är den som hybridbilskörning 

handlar om: Ett snyggt, bekvämt och praktiskt bidrag till en ren och grön miljö. Det råder inget tvivel om 

att Honda Insight är en bil för 2000-talet. Ska du ge dig av på den efterlängtade semesterresan? Eller vill 

du bara väcka uppseende på vägen? Med originaltillbehör från Honda kan du lätt utrusta bilen så att den 

passar dina behov och ditt vardagsliv perfekt.   
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EXTERIÖR0504 

Vet du hur spännande det kan vara att värna om miljön? 

Insight präglas av den omsorg om detaljer och design som 

kännetecknar Honda. Med vårt utbud av exteriörtillbehör kan du 

dessutom framhäva bilens moderna prägel ännu mer och låta den 

bli en stilförebild. 

VACKER 
MILJÖVÄNLIGHET 

1. KJOLAR FRAM, BAK OCH PÅ SIDORNA
 Med dessa kjolar, som är helt integrerade i karossen, kan du vara säker på att din bil alltid 

väcker uppmärksamhet.

2. DEKORATION FÖR B-STOLPEN
 Dekorationen för B-stolpen har en metallfi nish och framhäver karossens sida.

3. SKYDD FÖR DÖRRHANDTAG
 Dörrhandtagen har en metallfi nish och får din Honda Insight att sticka ut på rätt sätt!

4. 16-TUMS LÄTTMETALLFÄLGAR – TURBINE
 Gör din hybridbil ännu smartare med dessa 16-tums lättmetallfälgar och se till att alla lägger 

märke till dig.

5. PARKERINGSSENSORER BAK
 Med de fyra exakta parkeringssensorerna som avger tydliga ljudsignaler, går det snabbt och 

enkelt att parkera.

6. DEKORATION FÖR BAKLUCKAN
 Dekoration för bakluckan i metallfi nish och kompletterar den bakre karossdelens distinkta 

utseende.
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06 EXTERIÖR0706

TRYGG KÖRNING  

Tillbehören för exteriören framhäver inte bara den aerodynamiska karossen hos Honda Insight, 

de ger även extra skydd. Det har aldrig varit enklare att köra i stadstrafi k!

1. LISTER FRAM, BAK OCH PÅ SIDORNA Skydda karossen mot repor och märken 
med dessa lister.

2. LISTER FÖR FRÄMRE STÖTFÅNGARE Förvandla din Honda Insight till en stilikon 
med denna svartblanka list för den främre stötfångaren.

3. PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK Med de fyra exakta parkerings-
sensorerna fram och bak som avger tydliga ljudsignaler, går det snabbt och enkelt 
att parkera.

4. DIMLJUSSATS FRAM Kör tryggt även under dimmiga nätter. En dimljussats fram 
ger dig en ökad känsla av säkerhet och komfort.
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HONDA COMPACT NAVIGERINGSSYSTEM

‣ Unik, diskret Honda-konsol för smidig integrering av tillbehör och automatisk laddning

• Kompletta kartor över Europa, med t.ex. bensinstationer, Honda-återförsäljare och lokala sevärdheter*

• Unikt reflexfritt bakstycke som minskar distraherande reflexer i vindrutan

• Trådlös Bluetooth®-teknik för handsfreetelefoni**

• Reseset med MP3-spelare, JPEG-visare och ljudboksspelare

*  Kontakta din lokala Honda-återförsäljare för mer information.

**Du kan få en lista över kompatibla telefoner hos din lokala Honda-återförsäljare.

COOL OCH KONTROLLERAD

Självklart vill du känna att din bil verkligen är din egen. Du ska känna välbefi nnande i samma 

ögonblick som dörrarna stängs. Med vårt utbud av interiörtillbehör kan du skapa en bekväm 

och tilltalande kupémiljö som speglar din personlighet och ökar körglädjen.  

1. INTERIÖRPANELER Interiörpanelernas mörka metallfinish ger utrymmet i framsätet en bekväm och ombonad 
känsla. Panelerna består av en mittpanel, en dekorationspanel för passagerarplatsen, dörrpaneler fram och bak samt 
ventilationsringar i en ljus metallfinish.

2. BLÅ INSTEGSBELYSNING Förstärk den behagliga atmosfären i bilen med diskret belysning av golvet i framsätets 
fotutrymme. 

3. GOLVMATTOR ELEGANCE De grå tuftade golvmattorna Elegance med grå kant av nubuck ger interiören en lyxig touch.

4. LÄDERKLÄDD RATT Ratten är klädd av perforerat blått läder med blå stickningar och ger dig en oöverträffad körupplevelse.

5. VÄXELSPAKSKNOPP Växelspaksknoppen med blå stickningar matchar den läderklädda ratten perfekt och förenar praktiska 
funktioner och stil.

INTERIÖR0908
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LJUD & ELEKTRONIK1110

NJUT AV UNDERHÅLLNINGEN

Honda Insight har många avancerade funktioner vid sidan av motorns hybridteknik. Den här 

bilen är utrustad med allt du behöver för att klara 2000-talets utmaningar! Till exempel ger 

ljud- och elektroniktillbehören dig möjlighet att navigera och lyssna på din favoritmusik på 

ett säkert och bekvämt sätt. 

HONDAS HÅRDDISKNAVIGERINGSSYSTEM

‣ Högeffektivt system för navigering och underhållning 
med en hårddisk på 40 GB

‣ 7-tums pekskärm – widescreen

‣ Lagra upp till 4 000 av dina favoritlåtar på hårddisken

‣ Spela upp ljud- och videofiler* från ett SD-
minneskort**

‣ Möjlighet till anslutning och styrning av en iPod (tillval) 

‣ Kompatibel med Bluetooth®-aktiverade mobiltelefoner 
för handsfreetelefoni

*  Din lokala Honda-återförsäljare kan informera dig om vilka ljud- 
och videofilformat som är kompatibla.

** SD-kort medföljer ej.

GÖR DESSA TILLVAL TILL DITT HDD NAVIGATIONSSYSTEM

1. BACKKAMERA När du backar visar den här kameran vad som finns bakom bilen på hårddisknavigeringssystemets skärm.

2. HANDSFREETELEFONI OCH RÖSTSTYRNING MED BLUETOOTH® Styr ditt hårddisknavigeringssystem med röstinstruktioner via mikrofonen 
utan att ta händerna från ratten.

3. iPod-KABEL Med den här kabeln kan du ansluta din iPod till hårddisknavigeringssystemet och njuta av din digitala 
musiksamling medan du kör.
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EN FÖR ALLA

Det är inte bara föraren som får njuta av den avancerade tekniken och de bekväma funktionerna 

i Honda Insight. Med handsfreefunktionen kan du ringa och besvara telefonsamtal helt utan stress. 

I baksätet kan barn eller vänner njuta av underhållningssystemets många funktioner.  

HONDAS UNDERHÅLLNINGSSYSTEM 
FÖR BAKSÄTET   

‣ Spelar DVD- och CD-skivor samt ljud- och videofiler*
‣ USB-kompatibel
‣ Passar perfekt i din Honda
‣ Utvecklat, testat och tillverkat i enlighet med Hondas 
 stränga konstruktionskrav
‣ Utvecklat för maximal passagerarsäkerhet
‣ Rundade hörn gör det säkert för barn
‣ Tillåter normal användning av aktiva nackskydd
‣ Kan anslutas till en spelkonsol
‣ En eller två skärmar kan installeras
‣ Levereras med en barnvänlig fjärrkontroll
‣ Trådlösa hörlurar ingår
‣ Kan användas utanför bilen

* Din lokala Honda-återförsäljare kan informera dig om vilka 
 ljud- och videofilformat som är kompatibla.

HANDSFREETELEFONI OCH RÖSTSTYRNING MED 
BLUETOOTH® Tack vare de här tekniska fördelarna kan du 
enkelt klara av dina telefonsamtal samtidigt som du behåller 
fokus på vägen.  

LJUD & ELEKTRONIK1312



14 TRANSPORT + BAGAGE & FÖRVARING1514

1. TAKRÄCKE Utöka lastkapaciteten hos Insight med detta kraftiga och säkra takräcke.  

2. TAKBOX Slipp problem med att organisera och få plats med bagaget med den här robusta takboxen.  

3. FÄSTE FÖR SKIDOR OCH SNOWBOARD Gillar du vintersporter? I detta säkra skid- och snowboardfäste ryms fyra par skidor eller två 
snowboards.  

4. BAGAGERUMSMATTA Bagagerumsmattan passar perfekt i bagageutrymmet i Insight och ger ett rent inryck.

5. BAGAGERUMSBRICKA Använd den här brickan för att skydda bagageutrymmet mot repor, smuts och vatten när du transporterar 
smutsiga eller skrymmande föremål.  

PRAKTISK, BEKVÄM OCH ANPASSNINGSBAR

Nu behöver semesterplaneringen inte längre vara förknippad med oro och stress! Med våra praktiska 

och robusta drag- och lasthållare samt våra tillbehör för bagage och förvaring, kan du åka vart som 

helst utan att behöva tänka på hur mycket du kan ta med dig på resan.  
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Lister för främre stötfångare

SidokjolarKjol fram

Lister för bakre stötfångare

List för främre stötfångare

Sidolister

Dekoration för B-stolpen

Stänkskydd bak

Vindavvisare Dimljussats fram

Spoiler för baklucka

Kjol bak

Skydd för dörrhandtag

Stänkskydd fram

15-tums lättmetallfälgar – Crystal 16-tums lättmetallfälgar – Cronos 16-tums lättmetallfälgar – Turbine Låsbara hjulmuttrar

Hjulmuttrar Instegslister

Golvmattor stadard Gummimattor med kant fram Gummimattor med kant bakGolvmattor Elegance

Parkeringssensorer fram Parkeringssensorer bak
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Cykelfäste easy-fit
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Bilbarnstol grupp 2&3 KIDFIX

Backkamera

Blå instegsbelysning

DVD-System – Monitor 1

Läderklädd ratt

Backspegel med automatisk avbländning
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Takbox 350 L

DVD-System – Hörlurar för barn DVD-System – Fjärrkontroll DVD-System – Förvaringsväska Hårddisknavigeringssystem

HDD-Navigeringssystem HFT och alternativ 
för röststyrning

Fäste för skidor och snowboardLasthållare

Uppgraderingssats för högtalare – co-axial

Honda compact navigeringssystemHDD alternativ för iPod-kabel*

Uppgraderingssats för högtalare – dual 
cone

Bluetooth®-sats

Diskanthögtalare

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

DVD-System – Monitor 2

Bilbarnstol grupp 0+ ISOFIX Bilbarnstol grupp 2&3 Växelspaksknopp
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BagagerumsbrickaBagagerumsmatta Insynsskydd Ryggstödsficka för baksätet
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Soichiro Honda har sagt: "Think for yourself and don’t follow in other people’s footsteps". Tack vare vår starka racingtradition är vi oerhört med-
vetna om att bilar som byggs för högre prestanda också behöver en högre grad av säkerhet. För att uppnå denna höga säkerhetsnivå har vi byggt 
världens största krocktestcenter och har därmed kunnat utnyttja framstegen i vårt projekt kring artificiell intelligens, ASIMO, för att förfina den 
teknik som nu finns i våra bilar. 

ETT FOLK I RÖRELSE 
När Soichiro Honda var ung drömde han om att ge 
alla människor – män, kvinnor, rika och fattiga – 
tillgång till motorfordon. Än i dag finns det platser på 
vår jord som inte använder något annat ord för 
motorcykel än ”Honda". 

RACINGTRADITIONER
Efter att ha skapat Honda Motor Company kunde 
Soichiro koncentrera sig på sin passion, racing, och 
han lärde sig snabbt att en förlust bara var en ny 
möjlighet till förbättring. Hans inställning till ut-
manande problem har lagt grunden till vår filosofi.

DET RÖDA H:ET 
Idag är Hondas renommé i sportsammanhang 
grundmurat, som tillverkare av högklassiga 
prestandamaskiner för F1, MotoGP, racerbåtar, 
terrängfordon och till och med gräsklippare. Om vi 
kan bygga det, kan vi tävla med det. 

STYRKAN ATT VARA ANNORLUNDA 
Men varför stanna vid bilar? Vi anser att bättre 
motorer ska vara till för alla. Utmaningen är att 
tillverka dem så att vi skapar en bättre miljö för oss 
alla. Därför har vi skapat ett jetflygplan som har 
motorerna ovanför vingarna, istället för under dem. 
Vinsten är bättre bränsleekonomi och lägre utsläpp. 
Vi har också svurit på att aldrig tillverka en tvåtakts 
utombordsmotor utan endast lättare, renare 
fyrtaktare. 

AVANCERAD TEKNIK 
Bakom varje tekniskt framsteg vi gör ligger en 
särskild tanke. Även kamerorna, lasersensorerna och 
mikroprocessorerna i ASIMO, vår robot med artificiell 
intelligens, påverkar designen på våra bilar för att 
göra dem säkrare och smartare än tidigare. 

EN LJUSARE FRAMTID 
Vi ser vår utveckling av utsläppsfria bilar och 
förnyelsebara energikällor som ett första steg mot  
en ny framtid för biltillverkningen. Det handlar om att 
vända motgångar till utmaningar. En filosofi som vi 
har hämtat från Soichiro Honda och en realitet som 
kommer att ha en stor påverkan på kommande 
generationer.

THE POWER OF DREAMS2322



“We only have one future and it will 
be made of our dreams, if we have 
the courage to challenge convention”
Soichiro Honda
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