5 DÖRRARS TILLBEHÖR

ANPASSNING
Din Civic älskar livet. Oavsett om du pendlar
till jobbet eller startar semestern är den
alltid redo att hjälpa dig njuta av allt du
älskar att göra. Därför har vi har ett utbud
av Honda-tillbehör som inte bara hjälper dig
att få ut mesta möjliga av livet, de gör också
att du får ut mesta möjliga av din Civic. De
är konstruerade och byggda enligt samma
höga standarder som alla Honda-bilar. Med
andra ord är de mycket slitstarka och perfekt
anpassade. Allt du behöver göra är att välja
rätt tillbehör för dig.
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SPORT OCH DESIGN
Ett dynamiskt utbud av tillbehör som stärker
den sportiga karaktären hos din Civic.

DEKORATIONER FÖR KJOL OCH STÖTFÅNGARE FRAM –
INFINITE BRONZE

DEKORATIONER FÖR DIFFUSOR OCH STÖTFÅNGARE BAK –
INFINITE BRONZE

Iögonfallande dekorationer för kjol och stötfångare fram
i Infinite Broze, som betonar Civics slående design.

Dekorationer för diffusor och stötfångare bak i Infinite
Bronze ger din din Civic en ännu sportigare framtoning.

BRONZE LINE
Uttryck din personlighet med de uttrycksfulla och djärva tillvalen i Bronze Line-paketet.
Paketet innehåller: Kjol fram, sidokjolar, diffusor bak, spegelkåpor samt dekorationer
till främre och bakre stötfångare – allt i kulören Infinite Bronze.
Delarna finns även som enskilda tillbehör.

SIDOKJOLAR – INFINITE BRONZE

SPEGELKÅPOR – INFINITE BRONZE

Skulpterade sidokjolar betonar Civics
dynamiska profil och låga look.

Dessa iögonfallande spegelkåpor
är utformade för att fånga
uppmärksamheten.

På bilden visas även 18-tums aluminiumfälgar CI1805.
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DEKORATIONER FÖR KJOL OCH STÖTFÅNGARE FRAM –
BERLINA BLACK

DEKORATIONER FÖR DIFFUSOR OCH STÖTFÅNGARE BAK –
BERLINA BLACK

Iögonfallande dekorationer för kjol och stötfångare fram
i Berlina Black, som betonar Civics slående design.

Dekorationer för diffusor och stötfångare bak i Berlina
Black ger din Civic en ännu sportigare framtoning.

BLACK LINE
Uttryck din personlighet med de uttrycksfulla och djärva tillvalen
i Black Line-paketet. Paketet innehåller: Kjol fram, sidokjolar, diffusor bak,
spegelkåpor samt dekorationer till främre och bakre stötfångare – allt i kulören
Berlina Black. Delarna finns även som enskilda tillbehör.

SIDOKJOLAR – BERLINA BLACK

SPEGELKÅPOR – BERLINA BLACK

Skulpterade sidokjolar betonar Civics
dynamiska profil och låga look.

Dessa iögonfallande spegelkåpor
är utformade för att fånga
uppmärksamheten.

På bilden visas även 17-tums aluminiumfälgar CI1801.
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DEKORATIONER FÖR KJOL OCH STÖTFÅNGARE FRAM –
RALLYE RED

DEKORATIONER FÖR DIFFUSOR OCH STÖTFÅNGARE BAK –
RALLYE RED

Iögonfallande dekorationer för kjol och stötfångare
fram i Rallye Red, som betonar Civics slående design.

Dekorationer för diffusor och stötfångare bak i Rallye Red
ger din Civic en ännu sportigare framtoning.

RED LINE
Uttryck din personlighet med de uttrycksfulla och djärva tillvalen
i Red Line-paketet. Paketet innehåller: Kjol fram, sidokjolar, diffusor bak,
spegelkåpor samt dekorationer till främre och bakre stötfångare – allt i kulören
Rallye Red. Delarna finns även som enskilda tillbehör.

SIDOKJOLAR – RALLYE RED

SPEGELKÅPOR – RALLYE RED

Skulpterade sidokjolar betonar Civics
dynamiska profil och låga look.

Dessa iögonfallande spegelkåpor
är utformade för att fånga
uppmärksamheten.

På bilden visas även 17-tums aluminiumfälgar CI1806.
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ALUMINIUM
FÄLGAR

SKYDD OCH
SÄKERHET

Ändra utseendet på
din Civic med vårt
utbud av snygga
aluminiumfälgar.

En mängd olika tillbehör skapade för att
skydda dig och din Civic.

17-TUMS ALUMINIUMFÄLG CI1701

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CI1804

Fälg och navkapsel som är hellackade
i Gunpowder Black med en
diamantformad ytterring och H-märke
i blank krom.

Har en diamantskuren A-yta med blankt
klarlack, ytor i Gunpowder Black,
navkapsel med borstat utseende och
H-märke i blank krom.

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CI1806

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CI1805

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CI1801

Diamantskuren A-yta med blankt
klarlack, ytor i Gunpowder Black och
röd ring. Svart graderad navkapsel och
H-märke i blank krom. Fälgen har även
en borstad ring bakom ekrarna som
förstärker hjulets storlek och djup.

Diamantskuren A-yta i matt klarlack och
ytor i Infinite Bronze, navkapsel med
borstat utseende och H-märke i blank
krom. Fälgen har även en borstad ring
bakom ekrarna som förstärker hjulets
storlek och djup.

Har en diamantskuren A-yta med blankt
klarlack, ytor i Gunpowder Black,
navkapsel med borstat utseende och
H-märke i blank krom. Fälgen har även
en borstad ring bakom ekrarna som
förstärker hjulets storlek och djup.

09

DEKORATIONER FÖR BAGAGETRÖSKEL

STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK

Ett snyggt sätt att skydda din bagagetröskel
mot skrapmärken och repor.

De är tuffa och tåliga och bidrar till att
skydda din Civic mot smuts och stenskott.
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ILASTNINGSSKYDD

INSTEGSLISTER

VINDRUTESKYDD

BAGAGERUMSMATTA

Ger extra skydd för den bakre
stötfångaren vid lastning och
lossning av bagageutrymmet.

De är tuffa, hållbara och bidrar
till att skydda din Civic mot
smuts och repor.

Detta vindruteskydd skyddar speglarna och de främre
sidorutorna från hårt väder när bilen är parkerad
utomhus. Har Civic-logotypen.

Slitstarkt, vattentätt, glidsäkert och tvättbart skydd
som förhindrar att smuts och vätskor skadar mattan i
bagageutrymmet och baksätets baksida.

SIDOLISTER

FÖNSTERDEKORATIONER

Betona Civics dynamiska form och skydda den mot mindre skrapor och bucklor.

Förstärk din Civics sportiga stil med de här svarta fönsterdekorationerna.

Ovanstående objekt finns som separata alternativ eller som en del i Protection Pack.
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KOMFORT OCH
INTERIÖR
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INSTEGSBELYSNING FRAM
När dörrarna öppnas tänds ljuset i den
främre fotbrunnen och ger interiören en
cool och sofistikerad atmosfär.

KONSOLBELYSNING

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING

BELYSNING DÖRRPANEL

Belyser sidorna av konsolen och ger en
subtil belysning inuti din Civic.

Dessa tröskellister med blå belysning är
tillverkade i borstat rostfritt stål och aktiveras
när dörrarna öppnas. Inkluderar tröskellister
med belysning fram och utan belysning bak.

Ett svalt blått ljus betonar
dörrhandtagen och fickorna.
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Ovanstående objekt finns som separata alternativ eller som en del i ett
Illumination Pack. Läderklädsel är endast tillgänglig i utvalda länder.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

RÖD INSTEGSBELYSNING FRAM – SPORT

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING – SPORT

KLÄDHÄNGARE

Denna röda instegsbelysning fram ger en
touch av drama varje gång du öppnar dörren.

Dessa tröskellister med belysning är tillverkade av
borstat rostfritt stål och aktiveras när dörrarna öppnas,
vilket bidrar till att skydda dörrens insida mot märken och
repor. Setet inkluderar tröskellister med belysning fram
och utan belysning bak.

Inga fler skrynkliga rockar eller jackor. Kom fram lika
snygg och elegant som din Civic.

KONSOLBELYSNING – SPORT

BELYSNING DÖRRPANEL – SPORT

ELEGANTA GOLVMATTOR

HONDA BARNSTOLAR

En sportig röd belysning på
mittkonsolens sidor.

En subtil röd belysning som betonar
dörrhandtag och fickor.

De här eleganta och bekväma golvmattorna har
kanter i nubuck som förbättrar hållbarheten och ett
snyggt vävt Civic-emblem. Ett set innehåller: Mattor
till fram- och baksätet.

Honda originalbarnstolar erbjuder överlägset skydd
för ditt barn från födseln till 12 år, med två
installationsalternativ – ISOFIX eller 3-punktsbälte.

Ovanstående objekt finns som separata alternativ
eller som en del i ett Illumination Pack – Sport.
Endast tillgängligt för Sportklass.
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LÅNG
KÖRNING
TEKNIK

Dragkrokar, hundskydd, skidhållare
och bagagerumsmattor – allt du
behöver för att få ut mesta möjliga
av livet, och mesta möjliga

Håller dig uppdaterad och underhåller dina passagerare.

av din Civic.

HUNDGALLER
Skydda hunden med vårt hundgaller
som är lätt att montera.

SURFPLATTEHÅLLARE

TRÅDLÖS TELEFONLADDARE

LÖSTAGBAR DRAGKROK

FAST DRAGKROK – TILL SPORT LINE MODELLERNA

Passar alla surfplattor från 7” till 11,6”.
Hållaren har en smart lutningsfunktion
som gör att den kan ställas in
i bästa tittarläge.

Hondas trådlösa laddningskit ser till att
din kompatibla smartphone aldrig får slut
på ström. Lägg bara telefonen på den
inbyggda laddningsmattan så laddas den,
och du slipper krångla med sladdar.

Med en dragkrok från Honda kan du dra en
husvagn eller ett släp utan problem. När den
inte behövs kan du ta bort den. Dragkapacitet
på 1 400 kg och 75 kg vertikal last *.

Med denna fasta dragkrok kan du dra en husvagn
eller ett släp utan problem. Dragkapacitet på
1 200 kg och 75 kg vertikal last *.
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*Dragkapaciteten beror på motor och transmissionstyp.
Prata med din lokala återförsäljare för mer information om dragkapacitet.

BAGAGERUMSINSATS MED SKILJEVÄGGAR
Denna bagagerumsinsats är vattentät, halkskyddad och
tvättbar. Den har utformats med en hög kant som hindrar
smuts och vätska från att ställa till det i bagageutrymmet. Den
levereras också med användbara skiljeväggar som bidrar till
att hålla föremålen på plats och organiserade.

CARGO PACK

BAGAGERUMSNÄT

BAGAGERUMSMATTA

Skydda din Civic mot smuts, repor och märken samtidigt som du packar på ett organiserat och
säkert sätt. Paketet innehåller: Bagagetråg med avskiljare, gummimattor med upphöjda kanter
och dekorativa tröskelskydd. Delarna i Cargo Pack finns även som enskilda tillbehör.

Förhindrar att föremål glider runt i bagageutrymmet. Detta bagagerumsnät
levereras komplett med krokar som fästs i standardlåsringar i bagageutrymmet.

En tuff och flexibel bagagerumsmatta
som skyddar bagageutrymmet mot
smuts och fukt.
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TAKRÄCKE

THULE TAKBOX

Få ut mer av varje äventyr genom att placera
mer på taket. Lämpligt för användning med
vår skid- och snowboardtillbehör samt vår
takbox. För bilar som inte har glastak.

Skapa utrymme inne i din Civic genom att lägga
bagage i den här snygga och låsbara takboxen.
Finns i storlekarna 410 l, 400 l och 320 l.

THULE CYKELSTÄLL – EASYFOLD
Easyfold är precis vad det heter: ett cykelställ som är lätt att fälla ihop och därmed
enkelt att bära och förvara. Det rymmer två cyklar, är lätt att montera, har en
vippfunktion för enkel tillgång till bagageutrymmet och system för stöldskyddslås.

THULE CYKELSTÄLL – COACH

SKID- OCH SNOWBOARDTILLBEHÖR

Rymmer två cyklar, är lätt att montera, med vippfunktion för enkel tillgång
till bagageutrymmet samt ett system med stöldskyddslås. Levereras med
en 13-stiftskontakt och kräver 13-stifts släpkablage.

Rymmer fyra par skidor eller fyra snowboards. Med detta låsbara
tillbehör transporterar du din utrustning på ett säkert sätt.
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ARTIKELNUMMER
Anpassa din Civic med originaltillbehör.
SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

SKYDD OCH SÄKERHET

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Bronze Line
Inkluderar: Kjol fram, sidokjolar,
bakre diffusor, spegelkåpor,
dekorationer för
stötfångare fram och bak.

08E0P-TEA-BRLI

Sidokjol – Infinite Bronze

08F04-TGL-6Z0A

18-tums aluminiumfälg CI1805
18-tums kompletta hjul CI1805

08W18-TGL-600E
08W78-TGL-600EK

Ilastningsskydd

08P01-TGL-600

Black Line
Inkluderar: Kjol fram, sidokjolar,
bakre diffusor, spegelkåpor,
dekorationer för
stötfångare fram och bak.

08E0P-TEA-BLLI

Sidokjol – Berlina Black

08F04-TGL-6V0

18-tums aluminiumfälg CI1806
18-tums kompletta hjul CI1806

08W18-TGL-600F
08W78-TGL-600FK

Bagagerumsmatta

08P30-TEA-600

Red Line
Inkluderar: Kjol fram, sidokjolar,
bakre diffusor, spegelkåpor,
dekorationer för
stötfångare fram och bak.

08E0P-TEA-RELI

Sidokjol – Rallye Red

08F04-TGL-681

Hjulmutter – krom
Hjulmutter – svart
Navkapslar – krom
Navkapslar – svart

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Sidolister

Kjol fram – Infinite Bronze
Dekorationer för stötfångare
fram - Infinite Bronze

08F01-TGL-6Z0A
08F23-TEA-6G0C

Spegelkåpor – Infinite Bronze

08R06-TGL-670A

SKYDD OCH SÄKERHET
Protection Pack

Kjol fram – Berlina Black
Dekorationer för stötfångare
fram - Berlina Black

08F01-TGL-6V0
08F23-TEA-6V0B

Spegelkåpor – Berlina Black

08R06-TGL-620

Kjol fram – Rallye Red
Dekorationer för stötfångare
fram - Rallye Red

08F01-TGL-681
08F23-TEA-680B

Spegelkåpor – Rallye Red

08R06-TGL-650

Diffusor bak – Infinite Bronze
Dekorationer för stötfångare bak
- Infinite Bronze

08F03-TGL-6Z0A
08F24-TEA-640C

17-tums aluminiumfälg CI1701

Diffusor bak – Berlina Black
Dekorationer för stötfångare bak
- Berlina Black

08F03-TGL-6V0
08F24-TEA-610B

18-tums aluminiumfälg CI1804
18-tums kompletta hjul CI1804

08W18-TGL-601
08W78-TGL-600K

Diffusor bak – Rallye Red
Dekorationer för stötfångare bak
- Rallye Red

08F03-TGL-681
08F24-TEA-630B

18-tums aluminiumfälg CI1801
18-tums kompletta hjul CI1801

08W18-TGL-601B
08W78-TGL-600BK

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR0Q
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K
08E0P-TGL-PR0R

Dekorationer för bagagetröskel

08F07-TGL-600

08W17-TGL-601
Fönsterdekorationer
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Stänkskydd fram och bak

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-6Q0A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A
08P05-TEA-6R0A

Vindruteskydd

08P38-TED-600

Dimljus fram – LED-typ

08V31-TGG-600

Fluorescerande väst
(förpackning med 10)

08YAA-9R6-602

Första hjälpen-kit
(förpackning med 10)

08Z25-9R6-601

Varningstriangel

08M09-SMG-601

08P20-TGL-600

08P00-TGL-600

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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KOMFORT OCH INTERIÖR

KOMFORT OCH INTERIÖR

KOMFORT OCH INTERIÖR

TOURING

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Illumination Pack

08E0P-TGL-ILLL

Instegslister

08F05-TEA-600

Set med klädhängare

08U08-E6J-610D

Skid- och snowboardtillbehör

08L03-TA1-601G

Illumination Pack – Sport

08E0P-TGL-ILLSL

Golvmattor Standard

08P14-TEA-620A

TEKNIK

Thule takbox 410 l

08L20-E09-M20

Thule takbox 400 l

08L20-E09-T20

Thule takbox 320 l

08L20-E09-M60

Fast dragkrok med 13-stifts
släpkablage
Fast dragkrok med 13-stifts
släpkablage – Sport Grade

08L90-TEA-K13A

Löstagbar dragkrok med 13-stifts
släpkablage
Löstagbar dragkrok med 13-stifts
släpkablage – Sport Grade

08L92-TEA-K13A

Bagagerumsnät

08L96-TEA-600A

Bagagerumsmatta Sport

08P11-TEA-600

Blå instegsbelysning fram

08E10-TEA-600

Golvmattor Elegance

08P15-TEA-610A

Röd instegsbelysning fram
– Sport

08E10-TEA-600A

Gummimattor med kant, fram

08P18-TEA-610A

Tröskellister med belysning

08E12-TEA-600

Gummimattor med kant, bak

08P19-TEA-610A

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Trådlös laddare

08U58-TEA-610A

Surfplattehållare

08U08-E6J-610C

LÅNGKÖRNING

Tröskellister med belysning
– Sport

Bilbarnstolsgrupp 0+ Baby-Safe
ISOFIX-bas

08E12-TEA-600A

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Cargo Pack

08E0P-TGL-CARGL

08P90-E13-600

Takräcke

Konsolbelysning

Bilbarnstolsgrupp 1 Duo
Plus ISOFIX

08E16-TEA-610C

Konsolbelysning – Sport

Bilbarnstolsgrupp 0+
Baby-Safe Plus

08E16-TEA-610B

08L14-E09-C00

08P90-TA2-606D

Thule cykelställ – EasyFold

08L92-TEA-K13B

08L02-TED-600A

08P90-TA2-604

Thule cykelställ – Coach

08L90-TEA-K13B

08L14-E09-E00

Belysning dörrpanel

08E20-TEA-600

Grupp 2/3 KIDFIX XP Booster

08P90-TGL-600

Hundgaller

08U35-TGL-600

Belysning dörrpanel – Sport

08E20-TEA-600A

Mugghållare askfat

08U25-TEA-610A

Bagagerumsinsats med
skiljeväggar
Bagagerumsinsats utan
skiljeväggar

08U45-TGL-600

25

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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08U45-TGL-600A

Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

