
Honda Accord Sedan & Tourer
Originaltillbehör



Med Honda Accord intar en pigg och sportig aktör sin plats på vägen. Men dina 

ambitioner och dina drömmar är lika unika som du själv. Honda har därför ut-

vecklat en rad Honda Genuine Accessories som förhöjer körupplevelsen och gör 

din bil till en del av din personlighet. Allt från komfort och bekvämlighet till en cool 

och fräck stil. Det är ett tillbehörsprogram som är inspirerat av dina behov bakom 

ratten.

Förverkliga dina drömmar
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Styla upp din Accord, accentuera dess sportiga attityd 

och stärk din egen personliga körupplevelse. Med 

kjolar och aluminiumhjul uppmärksammas du vart än 

din väg leder dig.

Kjol fram

Sidokjolar

Dimljus
18-tums aluminiumfälgar

› Sports Pack

 Lackerad kjol fram

 Lackerad kjol bak

 Lackerade sidokjolar

Ivrig

ex
te

riö
r

I Honda Genuine Accessories fi nns ett stort urval snygga aluminiumfälgar 
– från modesta 15-tums aluminiumhjul till imponerande 18-tums.

Lackerad kjol bak

Lackerad bakspoiler

Förstärk Accords sportiga linjer ge-
nom att lägga till extra tillbehör som 
kjol eller spoiler på bakpartiet.
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Låt din sportigare sida märkas i Accord Tourer. Ge 

den snygga kjolar, imponerande aluminiumhjul och 

sportfjädring. Och resultatet? En häftig Sporttourer 

som får folk att vrida på huvudet. 

Ivrig

Kjol bak

Sidokjolar

Kjol fram

Dimljus

Aluminiumfälgar

› Sports Pack

 Lackerade kjolar fram, bak och på sidor

Med sportfjädring ligger 
Accord Tourer inte bara 
närmare vägen. Den får 
också bättre väghållning 
och ett sportigare utse-
ende.
(Tillgängligt från sommaren 

2006)

Sportfjädring Aluminiumfälgar

Välj till blanka 17-tumsfäl-
gar till din Accord Tourer 
om du vill känna dig både 
trygg och snygg på vä-
gen.
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Karosslister

Karosslisterna ger dig inte bara extra skydd utan 
är också eleganta designeffekter på din Accord 
Tourer. 

Att parkera Accord Tourer har aldrig varit enklare. 4 sensorer, 
integrerade i bakre stötfångaren, upptäcker alla föremål inom 
1,5 meter och varnar med en tydlig ljudsignal.

Parkeringssensor
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Även små vardagsturer förtjänar en extrautrustad 

Accord. Bekvämt och tryggt med skyddslister, din 

Accord blir inte bara extra säker utan också extra 

attraktiv. 

Tuff

Ingen parkeringsfi cka känns för liten. Läckert 
integrerade i den bakre stötfångaren upptäcker 
4 sensorer alla hinder som fi nns inom 1,5 me-
ter bakom din Accord och varnar med en ljudlig 
signal.

Lister på främre stötfångaren

Mycket mer än bara vanliga skyddslister. Hondas lister bidrar 
till den högklassiga känsla som Accords linjer förmedlar. 
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Lister för bakre stötfångare

Lister för karossidor

› City Pack

 Lister för främre stötfångare

 Lister för bakre stötfångare

 Lister för karossidor

Lister för främre stötfångare

18-tums aluminiumfälgar
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Accord Tourer är en ytterst kapabel allroundbil, redo för 

både långfärder och godstransporter. En rad praktiska 

tillbehör underlättar din vardag.
Anpassningsbar

› Takbox 350 L
Den robusta, låsbara takboxen ger din Accord Tourer extra 
förvaringskapacitet på 350 liter.

1 › Cykelfäste Classic
Transportera cykeln på Accord Tourers tak med hjälp av det 
klassiska cykelfästet. Och kompletterar du med lastbågar kan 
du till och med transportera en andra cykel.

› Cykelfäste Easy-Fit
 Detta cykelfäste är extra lättmonterat med en hållare, en ”tredje 

hand”, som låter dig använda båda dina händer till att spänna 
fast cykeln. Tillsammans med lastbågar och takreling kan du till 
och med transportera en andra cykel.

3

2 › Cykellyft
 Med cykellyften går det lätt att lyfta upp cykeln på taket 

och med stöldskyddslåset kan du tryggt lämna den 
där. Lägg till lastbågar och takreling om du behöver 
transportera två cyklar.

4

› Takräcke
 Detta eleganta silverfärgade takräcke bildar en perfekt 

bas för våra transporttillbehör till Accord Tourer. Kan 
inte användas tillsammans med takreling.

5



12

4

3

1 2a
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› Panelkit för interiören
Färdas lyxigt i din Accord Tourer med inredningspaneler 
och läderratt i matchande trälook. För bilar med svart 
inredning fi nns även ratt och panelkit i metallook, med 
samma grad av kvalitet och fi ness. 

1

Förvandla din Accord och skapa en personlig 

förarmiljö. Våra interiörtillbehör kan inte annat än 

imponera, med fräckt utseende och genomtänkt 

komfort.

Sedan & Tourer
Fräck
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› Tröskellister
Dekorlisterna i rostfritt dubbelslipat stål med präglad 
Accord-logo skapar ett stilrent skydd åt dina dörrtrösklar.

3

› Golvmattor Elegance
Eleganta kvalitetsmattor ger din Accord ombonad lyx.

2a › Växelspaksknopp
Växelspaksknopp i läder bidrar till den sportiga körupplev-
elsen.

4

› Blue Ambient-lampor
Blue Ambient-lamporna bidrar till en sval, sofi stikerad 
atmosfär i din Accord-kupé.

2b
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3 › Sidokjolar2 › Kjol bak 4 › Spoiler på bagageluckan1 › Kjol fram

5 › Bakspoiler 7 › Lister för bakre stöt-
    fångare

6 › Lister för främre stöt-
     fångare

8 ›  Lister för karossidor

10 › Parkeringssensorer bak9 › Dimljus 11 › Vindavvisare 12 › Solskydd bak

al
um

in
iu

m
fä

lg
ar

25 › 15-tums aluminiumfälgar 28 › 16-tums aluminiumfälgar27 › 16-tums aluminiumfälgar26 › 16-tums aluminiumfälgar

29 › 17-tums aluminiumfälgar 31 › 17-tums aluminiumfälgar30 › 17-tums aluminiumfälgar 32 › 17-tums aluminiumfälgar
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15 › Sidokjolar 14 › Kjol bak 16 › Takspoiler
   (endast Comfort)

13 › Kjol fram
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17 › Lister för främre stöt-  
  fångare

19 › Dörrlister18 › Lister för bakre stöt-
fångare

20 › Skyddslist för bakre 
stötfångare

21 ›  Dimljus 23 ›  Vindavvisare22 › Parkeringssensor bak 24 › Solskydd bak

33 › 17-tums aluminiumfälgar 35 › 18-tums aluminiumfälgar
   Endast Sedan

34 › 17-tums aluminiumfälgar 36 › 18-tums aluminiumfälgar
   Endast Sedan

37 › Låsbara hjulmuttrar 39 › Sportfjädring38 › Hjulmuttrar (20 st)
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61 › Växelspaksknopp 
(6-växlad man.)

56 › Bilbarnstol grupp 0+ 
Isofi x

59 › Bilbarnstol grupp 2 - 3

55 › Bilbarnstol grupp 0+53 › Golvmattor Elegance 
(elfenben)

52 › Golvmattor Elegance   
  (svart)

54 › Gummimattor

63 › Läderratt i metallook62 › Läderrat i trälook 65 ›  Inredningspanelkit i   
 metallook

64 ›  Inredningspanelkit i        
 trälook
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40 › 2-DIN kassettband-
spelare

41 › 2-DIN 6 CD-spelare 43 › CD-växlare för 8 skivor42 › CD-växlare för 6 skivor 
   Endast Sedan
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48 › Blue Ambient-lampor 49 › Tröskellister (svart) 50 › Tröskellister (beige) 51 › Golvmattor Standard

46 › Diskanthögtalare fram44 › Underhållningssystemet 
I-VES (In-Vehicle Entertainment System)

45 › Bluetooth®-telefonsystem 47 › Back-kamera
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66 › Fast dragkrok
 (med kabelsats ”Intelligent Trailer”)

67 › Löstagbar dragkrok
 (med kabelsats ”Intelligent Trailer”)
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77 › Lastnät76 › Lastrem 78 › Bagagerumsbricka 79 › Kylbox

80 › Nätadapter till kylbox

69 › Cykelfäste Easy-Fit68 › Cykelfäste Classic 70 › Cykellyft

75 › Takbox 350 L74 › Skidbox 320 L73 › Fäste för skidor eller   
   snowboard

72 ›  Takräcke
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81 › Lastrem 82 › Lastnät 83 › Lastrumsmatta

85 › Ryggstödsfi cka för           
 baksätet

86 › Hundgaller 87 › Lastrumsavdelare i nät84 › Bagagerumsbricka

71 › Takreling 
(Tourer, Comfort)
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Exteriörpaket

88 › City Pack

  Lister för främre stötfångare

  Lister för bakre stötfångare

  Lister för karossidor

90 › City Pack med golvmattor i svart

  Lister för främre stötfångare

  Lister för bakre stötfångare

  Lister för karossidor

  Standardgolvmattor

89 › City Pack med golvmattor i elfenben

  Lister för främre stötfångare

  Lister för bakre stötfångare

  Lister för karossidor

  Standardgolvmattor

Interiörpaket

92 › Interior Pack 2.0

  Inredningspanelkit

  Tröskellister

  Växelspaksknopp (5-växlad man.)

  Läderdamask

94 › Interior Pack 2.4 Type-S

  Inredningspanelkit

  Tröskellister

  Växelspaksknopp (6-växlad man.)

       Läderdamask

93 › Interior Pack Trälook

  Inredningspanelkit i trälook

  Tröskellister

  Läderklädd ratt i trälook

95 › Interior Pack Metallook

  Inredningspanelkit i metallook

  Tröskellister

  Läderklädd ratt i metallook

Mer information kan lämnas av din lokala Honda-försäljare.

www.honda-access.com

91 › Sports Pack

Lackerad kjol fram

  Lackerad kjol bak

  Lackerade sidokjolar

Accord Sedan 
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96 › City Pack

  Lister fram, bak och på dörrar

98 › City Pack (med standardgolvmattor)

  Lister fram, bak och på dörrar

  Standardgolvmattor

97 › Sports Pack

  Lackerade kjolar fram, bak och på sidor

Mer information kan lämnas av din lokala Honda-försäljare.

www.honda-access.com

99 › Interior Pack 2.0

  Inredningspanelkit i metallook

  Växelspaksknopp (5-växlad man.)

  Läderdamask

  Tröskellister (svart)

102 › Interior Pack Metallook

  Inredningspanelkit i metallook

  Läderklädd ratt i metallook

  Tröskellister (svart)

101 › Interior Pack 2.4 Type-S

  Inredningspanelkit i metallook

  Växelspaksknopp (6-växlad man.)

  Läderdamask

  Tröskellister (svart)

100 › Interior Pack Trälook

  Inredningspanelkit i trälook

  Läderklädd ratt i trälook

Interiörpaket

Exteriörpaket

Accord Tourer 



Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrust-

ning och specifi kationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färg-

er, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig 

information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig 

från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvari-

anter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysnin-

gar. För senaste uppdateringar och information om Hondas 

miljöarbete se www.honda.se

Honda Sverige
 Honda Nordic AB

Box 50583, 202 15 Malmö
Telefon 040-38 07 00
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