
G E N U I N E  L E A T H E R
It’s not just that wondrous smell. It’s the touch, the texture, the 
tangible feeling of sheer class, and the warmth and comfort that 
Honda’s  leather upholstery option offers you.

TOUCH TO FEEL GOOD

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.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

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.



Production quality is part of Honda’s DNA so, naturally, 
Honda’s leather upholstery option has been fully and 
rigorously tested to assure leather and manufacturing 
excellence, complying with all vehicle safety 
requirements.

Using the best available raw material worldwide means 
that our leather is the most luxurious and from the 
highest quality.

Honda’s leather upholstery has undergone thorough 
safety-laboratory testing with airbag systems to 
guarantee correct deployment under all possible
conditions.

The leather upholstery also integrates seamlessly with 
all Honda’s passenger detection sensors and is fully 
compatible with Honda’s heated seat options.

Naturally, a full manufacturer’s warranty is provided 
with every variation of leather upholstery from Honda.

WITH COMFORT  
COMES SECURITY

If you want to have that executive feeling every time you step into your car then a leather upholstery 
fitting from Honda is perfect for you.

Not only will you get that unbeatably classy feeling from your car’s interior, you can sit back, relax and 
enjoy the drive, sure in the knowledge that your upholstery comes with Honda’s inbuilt production 
quality, durability and premium finishing.

STEP UP TO LUXURIANT
The new CR-V leather upholstery has a modern take on the traditional design, featuring classy inserts, 
allowing for an elegant accent to be added to the seat design.

THE EYE IS IN THE DETAIL
The following colour options are 
available to suit every taste: Midnight 
Black,Bordeaux Red, and Dark Brown 
and this all with a combination of 
perforated and non-perforated 
finishes.

VARIETY NEEDN’T 
BE BLACK


