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Det är inte bara den imponerande storleken och den lyxiga interiören som gör nya Accord så 

eftertraktad. Den förenar imponerande prestanda med sofistikerad stil och kommer att bli en 

integrerad del av alla aspekter av ditt liv. Du kan få den med ett inspirerande utbud av skräd-

darsydda tillbehör som gör att du kan anpassa din bil till dina behov och låta din personlighet 

synas. Den här bilen är en livsstil. Nu är det dags för dig att göra den till din.

Det första intrycket är viktigt
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Visa vad du går för
Accord smälter in överallt, men dess rätta element är stadsmiljön där den 

drar blickarna till sig genom sin fräcka framtoning. Rikta uppmärksam-

heten mot Accords bästa egenskaper genom att välja bland våra distinkta 

styling- och säkerhetstillbehör.  

05⠸ExtEriör 04

KAROSSLISTER FÖR FRAMPARTI, BAKPARTI OCH SIDA⠸De här listerna skyddar karossen från de irriterande repor som 
så lätt kan uppstå i stadstrafik.

PARKERINGSSENSORER⠸Parkeringssensorerna skyddar bilen och gör att du kan ta dig in på de minsta parkeringsplatserna helt utan problem. 
Detta är en del av Accordens smidiga körupplevelse.

DEKORATIONSLIST⠸Silverfärgad dekorationslist på bakpartiet betonar den strömlinjeformade perfektionen i tourerns kontur.

18-TUMS ALUMINIUMFÄLGAR SIGMA⠸Släpp fram din personlighet. En uppsättning glänsande 18-tums Sigma-aluminiumfälgar 
ger din Accord en uppdaterad finish.
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Håll stilen
Piggt utseende möter kraftfulla prestanda i dessa sportinspirerade och 

aerodynamiska tillbehör. Välj dekorativa detaljer som uttrycker din stil och 

drar andras längtansfulla blickar till sig. Med de här tillbehören ligger du 

alltid steget före – oavsett om du kör behagfullt på motorvägen eller glider 

runt i stan.

⠸06 07 ExtEriör

SPORTIG FRONTGRILL⠸Denna frontgrill är sofistikerad och sportig på en och samma gång. 
Den ger din bil extra intensitet. Låt det inte undgå någon att du är på väg!

SPORTIG FRÄMRE STÖTFÅNGARE⠸Denna sportiga främre stötfångare är dynamisk och integreras sömlöst i Accordens läckra kurvor. 
Den framhäver bilens skönhet.

SIDOKJOLAR⠸Ger ett intryck av att karossen ligger närmare vägen. 
De här sidokjolarna är ett spännande tillskott till Accordens distinkta sidoprofil.

18-TUMS ALUMINIUMFÄLGAR DELTA⠸Chic, sportig, elegant, mystisk – det finns en aluminiumfälg som passar just din smak. Valet är ditt!

PARKERINGSSENSORER⠸Parkeringssensorerna skyddar bilen och gör att du kan ta dig in på de minsta parkeringsplatserna 
helt utan problem. Detta är en del av Accordens smidiga körupplevelse.

02⠸

SPOILER FÖR BAKLUCKAN⠸Ge din Accord en oförglömlig profil som du kan vara säker på att 
andra lägger märke till med denna smarta spoiler. Den är elegant och full av racinginspirerad 
attityd.

SPORTIG BAKRE STÖTFÅNGARE⠸Ett mycket 
attraktivt tillskott till sedanens uppseendeväckande 
linjer.
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Vad tycker du bäst om? Vid sidan av alternativen med 16- och 17-tum, kan Accord fås med tre nya vackra 18-tums 
aluminiumfälgar. Välj den klassiskt eleganta Sigma eller den djärva Delta eller varför inte den blixtsnabba Thunder.

TEMPO

16"

QUARTZ

17"

SIGMA

18"

DELTA

18"

THUNDER

18"
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⠶	Trådlös Bluetooth®-teknik för handsfreesamtal. 

⠶	Visar senast slagna nummer - mottagna och missade samtal

⠶	Automatisk anslutning - manuel/automatiskt svarsläge

⠶	Upp till 4 användare samtidigt

⠶	Kan spara 200 kontakter från mobiltelefonen, ljudet kommer genom  
 högtalaren på passagerarsidan 
 

I framkanten
När du sitter bakom ratten på Accord Sedan vill vi att du ska njuta av komfort, lyx och den oslagbara känslan av total 

kontroll. Därför erbjuder vi tillbehör som uteslutande är tillverkade av de finaste materialen och som har konstruerats för 

att smälta in i förarmiljön. Den teknik vi använder oss av har genomgått rigorös utveckling och testning för att ge dig de 

kraftfulla verktyg du behöver för din körning.
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LÄDERKLÄDD RATT⠸Denna sportiga ratt ger dig ett fast grepp, en lyxig känsla och 
en verkligt givande körupplevelse. Vanebildande!

PANELER⠸Gör din bil verkligt personlig med utbytbara interiörpaneler för dörreglage och instrumentpanel. 
Välj mellan en sportigt ljus metallfinish eller en klassisk träeffekt.

VÄXELSPAKSKNOPP⠸En touch av ren elegans. Den sportiga växelspaksknoppen kan fås i utföranden som 
matchar de utbytbara panelerna i metallfinish eller med träeffekt. Du kan även få en växelspaksknopp med extra 
lyxig träeffekt som matchar standardinteriören.  

KUPÉBELYSNING⠸Gör körningen ännu mer avkopplande genom att låta bilens lyxiga interiör översköljas 
av en vackert blå kupébelysning.
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Hondas kompakta navigeringssystem Hondas Bluetooth system

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

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

⠶	Unikt reflexfritt bakstycke för att minska distraherande reflexer i vindrutan  

⠶	Resekit inklusive MP3-spelare, JPEG-visare och ljudbokspelare

* Finns även med TMC funktion. Kontakta din Honda-återförsäljare för information om karttäckning.

09⠸intEriör och ElEktronik 08
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Något för alla
Numera är det inte bara de som sitter fram som kan njuta av långkörningar! Baksätet i Accord är inte bara rymligt 

och bekvämt, det kan även förses med tillbehör som ökar säkerheten och gör att baksätespassagerarna kan njuta 

av underhållning i bilen. Våra baksätestillbehör är dessutom specialkonstruerade för att smälta in i bilens smidiga 

linjer och fulländade interiör. När alla dina passagerare är glada och trygga kan du koncentrera dig till fullo på att 

njuta av körningen.
Enheten levereras med en barnvänlig fjärrkontroll – säker och enkel.

Hondas 
underhållningssystem 
för baksätet 
⠶	Spelar DVD-/CD-skivor, ljud- och videofiler

⠶	USB-kompatibelt

⠶	Passar perfekt i din Honda*

⠶	Utvecklat, testat och tillverkat i enlighet med  
Hondas höga konstruktionsstandarder

⠶	Utformat för maximal passagerarsäkerhet

⠶	Mjuka hörn för ökad barnsäkerhet

⠶	Påverkar inte funktionen hos aktiva nackskydd

⠶	En eller två skärmar kan installeras

⠶	Kan användas utanför bilen

Till varje skärm medföljer trådlösa hörlurar så att baksätespassagerarna inte 
störs av musiken i framsätet och vice versa! 
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Praktisk förvaring och lastning 12

Redo för allt
Det är spännande att ge sig av på en långresa. Då känns det bra att veta att du har utrymmet för att packa allt 

du behöver. Känn dig trygg i vetskapen om att du äger en bil som är verkligt mångsidig och kan anpassas till 

alla dina behov. Oavsett om du ska sticka iväg på en aktiv helgresa eller om du vill få ut så mycket som möjligt 

av dina vardagsresor, kommer dessa välgenomtänkta tillbehör väl till pass.

01⠸
LASTNÄT⠸Håll bagaget på plats i bagageutrymmet med ett 
specialkonstruerat horisontellt lastnät.

NÄT FÖR BAGAGERUMSVÄGG⠸Håll ordning på bagaget med ett nät 
för bagagerumsväggen där du kan förvara småsaker så att du lätt kan 
komma åt dem.

BAGAGERUMSINSATS⠸Brickan följer konturerna i bagageutrymmet 
perfekt och skyddar bilens finish mot smuts och repor.

TAKRÄCKE⠸Utöka lastkapaciteten med ett kraftigt, säkert takräcke.
FÄSTE FÖR SKIDOR OCH SNOWBOARD⠸Ordentligt med plats för dina 
snöleksaker! Med det här praktiska fästet, som sitter säkert på takräcket, 
kan du transportera fyra par skidor eller två snowboard.

CYKELLYFT⠸Det perfekta sättet att lyfta upp en cykel på bilens tak utan 
att du riskerar skador på bilens lack eller din rygg! Lyften har även ett 
stöldskyddslås så att du slipper oroa dig.

TAKBOX⠸Den robusta, vattentäta boxen sitter säkert på takräcket och 
ger dig 350 liter extra förvaringsutrymme.

SKIDBOX⠸En kraftig, vattentät box som är så lång att du lätt får plats 
med dina skidor eller 320 liter extra förvaringsutrymme. (Endast till Accord sedan)

HUNDGALLER OCH BAGAGERUMSAVDELARE⠸Dessa innovativa avskiljare gör 
det möjligt för dig att ge husdjuret ett eget utrymme. Avskiljaren kan även användas 
för att organisera packning och optimera utrymmet i tourerns rymliga baklucka.  

GOLVBRICKA⠸Dessa smarta brickor möjliggör användandet av  
det extra utrymmet under golvet.
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01⠸Sidokjolar 02⠸Spoiler för bakluckan 03⠸Sportig frontgrill 04⠸Sportig främre stötfångare

05⠸Dekorationslist 06⠸Sportig bakre stötfångare 07⠸Skyddslister för framparti 08⠸Skyddslister för bakparti

09⠸Sidoskyddslister 10⠸Stänkskydd fram 11⠸Stänkskydd bak   12⠸	Vindavvisare

13⠸Sats med extra dimljus, fram 14⠸ Sats med parkeringssensorer, 
fram och bak

15⠸ Sats med parkeringssensorer, 
bak
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17⠸17" aluminiumfälgar – Quartz16⠸16" aluminiumfälgar – Tempo 19A⠸18" aluminiumfälgar –   
 Sigma

18⠸18" aluminiumfälgar – Delta
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19B⠸18” aluminiumfälgar – 
Thunder

20⠸Låsbara hjulmuttrar

26⠸Blå kupébelysning

22⠸ Svarta golvmattor (Standard) 23⠸Grå/Beige golvmattor 
(Standard)

27⠸Bilbarnstol grupp 0+ 28⠸Bilbarnstol grupp 0+ ISOFIX 29⠸Bilbarnstol grupp 2 och 3 30⠸Bilbarnstol grupp 2 och 3 
KIDFIX

31⠸Växelspaksdamask i läder 32⠸ Växelspaksknopp 6MT – 
metall

24⠸ Svarta golvmattor (Elegance)

21⠸Hjulmuttrar

25⠸Grå/Beige golvmattor 
(Elegance)

33⠸Växelspaksknopp 6MT – 
exklusiv träeffekt

34⠸ Växelspaksknopp 6MT – 
klassisk träeffekt



69⠸Bagagerumsbricka 70⠸ Golvbricka- övre och nedre 71⠸Inlastningsskydd68⠸Avdelningsnät
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in
tE

ri
ör

⠸

38⠸Läderklädd sportratt 39⠸Interiörpaneler – metall 40⠸ Interiörpaneler – 
 klassisk träeffekt

41⠸Interiörpaket – 
 exklusiv träeffekt 

42⠸ Hondas underhållningssystem  
för baksätet, monitor 1 – förarsidan

43⠸Hondas underhållningssystem
för baksätet, monitor 2 – passagerarsidan

44⠸ Hörlurar 45⠸ Honda Compact 
navigeringssystem

46⠸ Högtalarsats – Dual Cone 47⠸ Högtalarsats – Co-Axial 48⠸Högtalarringar 49⠸Backspegel med automatisk 
avbländning

50⠸Bluetooth® sats

51⠸Takräcke 52⠸ Fäste för skidor och 
snowboard

53⠸ Cykelfäste Easyfit 54⠸ Cykelfäste Classic
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59⠸ Löstagbar dragkrok 
(monterad & bortmonterad)  

61⠸Förvaringsnät60⠸Lastrem 62⠸Krokar

65⠸Bagagerumsmatta Gråbeige63⠸Lastnät
64⠸Nät för bagagerumsvägg

55⠸Cykellyft 56⠸Takbox 350 l 57⠸Skidbox 320 l 58⠸Fast monterad dragkrok

37⠸Sportpedaler35B⠸Instegslister med   
         bakgrundsbelysning

36⠸Solskydd/Insynsskydd, bak35A⠸ Instegslister

66⠸Hundgaller 67⠸Bagagerumsavdelare
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Honda Sverige Honda Nordic AB Box 50583, 202 15 Malmö, Sweden
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Accord/04/09/TH11086Sv

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer 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

“Think for yourself and don’t follow  
in other people’s footsteps.”
Soichiro Honda


