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SPORT OCH DESIGN

Bilden visar 18-tums CR1801-aluminiumfälgar. Säljs separat. *Säljs separat och ingår inte i Style Pack.

STYLE PACK

Detta stylingpaket förstärker karossens färgaccenter nedtill på bilen. 

Paketet innehåller: främre nedre dekor, bakre nedre dekor och nedre 

dekor på sidan i karossens färg.

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR

Den främre och bakre nedre dekoren, som är standard på bilen, får 

samma färg som karossen och maximerar premiumkänslan.

NEDRE SIDODEKOR

Dessa smarta och snygga dekorlister ger din CR-V en 

robust, muskulös look. De är tillverkade i karossfärgen 

för att komplettera den främre och bakre nedre dekoren 

på standardstötfångaren.

AVGASSLUTRÖR*
Detta avgasslutrör i rostfritt stål höjer  

stilen ett snäpp.
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Bilden visar 18-tums CR1801-aluminiumfälgar. Säljs separat.

FRÄMRE AERO-STÖTFÅNGARE

Förhöj din bils dynamiska design med den främre Aero-

stötfångaren. Den har en slät yta i samma färg som 

karossen för att skapa en mer aerodynamisk look.

BAKRE AERO-STÖTFÅNGARE

Den bakre Aero-stötfångaren har en 

finish i karossens färg och Alabaster 

Silver som kompletterar CR-V:s 

aerodynamiska design perfekt.

FOTSTEG

Designad för att integrera fullt ut med den snygga 

designen hos din CR-V. I aluminium-finish med 

svarta detaljer.

SPOILER FÖR BAKLUCKAN

Ge bakpartiet på din CR-V en extra konkurrenskraftig 

och sportig prägel med en spoiler för bakluckan.

AERO PACK

Aero Pack ger din bil en mer sofistikerad, dynamisk look med en 

kombination av raffinerade detaljer i samma färg som karossen. 

Paketet innehåller: främre Aero-stötfångare, bakre Aero-

stötfångare och fotsteg och en spoiler för bakluckan.
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Bilden visar 18-tums CR1802-aluminiumfälgar. Säljs separat.

INSTEGSLISTER – PLUS PACK

Instegslisterna sätter personlig prägel 

på din bil samtidigt som de skyddar 

dörrtrösklarna mot märken och repor. 

De är tillverkade i rostfritt stål och har 

även en iögonfallande Berlina Black 

CR-V-logotyp. Paketet innehåller: lister 

fram och bak

FOTSTEG

Dessa svarta pulverlackerade fotstegen är tåliga, 

praktiska och har utformats för att helt integreras i 

CR-V:s eleganta exteriör.

SPOILER FÖR BAKLUCKAN
Ge bakpartiet på din CR-V en extra konkurrenskraftig 

och sportig prägel med en spoiler för bakluckan.

BAGAGERUMSMATTA – PLUS PACK 

Håll bagagerummet rent och fritt från 

smuts och repor. Denna vattentäta 

bagagerumsmatta är designad för att passa 

perfekt i det område som behöver mest 

skydd. Den har grafitsvart nålfiltsmatta med 

svart kantsöm och en ”Black Edition”-logotyp.

GOLVMATTOR ELEGANCE – PLUS PACK

Dessa eleganta och bekväma inpassade 

tuftade mattor med svart kantsöm har ett 

broderat ”Black Edition”-emblem. Paketet 

innehåller: mattor fram och bak.

SPORT LINE PLUS PACK

Uppgradera din CR-V Sport med det snygga pluspaketet. Paketet innehåller: svarta fotsteg, en 

svart spoiler för bakluckan, instegslister med en svart CR-V-logotyp, golvmattor Elegance och en 

bagagerumsmatta, båda med ”Black Edition”-logotypen.
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NEDRE SIDODEKOR

Dessa smarta och snygga dekorlister ger din CR-V en robust, 

muskulös look. De är tillverkade i Asphalt Silver eller karossfärgen 

för att komplettera den främre och bakre nedre dekoren på 

standardstötfångaren. Satsen innehåller: två delar per sida.

SVARTA FOTSTEG

Dessa svarta pulverlackerade fotstegen är tåliga, praktiska och har utformats för att 

helt integreras i CR-V:s eleganta exteriör.

DEKOR FÖR BAKLUCKAN

Denna kromade dekor för bakluckan har 

tagits fram särskilt för att komplettera 

stylingen på din CR-V.

SPEGELKÅPOR

Gör din CR-V mer unik med dessa spegelkåpor i 

Asphalt Silver. De har utvecklats för att ersätta de

befintliga. Satsen innehåller: två spegelkåpor.
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VINTERDÄCK OCH FÄLGAR

Koppla grepp på vintern med vårt sortiment av vinterdäck. De är specialkonstruerade för att 

ge överlägset grepp vid temperaturer under 7 °C, vilket optimerar bilens manövreringsförmåga 

samtidigt som stoppsträckorna minimeras. Vinterdäck ger en bekvämare körupplevelse och 

minskar vägbullret. Så se till att du är redo för vintern och be din återförsäljare om mer 

information om Hondas vinterdäck och fälgar i original.

Stoppsträckorna ökar avsevärt 
under vintriga förhållanden. 
Vinterdäck i original kan öka bilens 
stoppförmåga.

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CR1802

Denna aluminiumfälg är helt lackad med blank 

klarlack i Gunpowder Black.

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG CR1801

Denna aluminiumfälg har ytor i Gunpowder Black och en 

diamantskuren A-yta med blankt klarlack.

VINTERDÄCK

SOMMARDÄCK

18" (18 X 7.5J)
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SKYDD OCH SÄKERHET

SKYDDSPAKET

Skyddspaketet är en samling snygga tillbehör som skyddar bilen mot repor, lera 

och sand. Paketet innehåller: sidolister, instegslister och stänkskydd.

SIDOLISTER

Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i karossen. Sidolisterna 

är tillverkade av mjukt, slagtåligt material i karossens färg som inte bara ser 

bra ut utan ger ett skydd runt hela bilen.

STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK

Skydda din bil mot smuts och stenar med 

dessa diskreta stänkskydd. De är en bra

lösning för långvarigt skydd. Satsen 

innehåller: stänkskydd fram och bak.

INSTEGSLISTER

Instegslisterna sätter personlig prägel på din 

bil samtidigt som de skyddar dörrtrösklarna 

mot märken och repor. De är tillverkade i 

rostfritt stål och har en etsad CR-V-logotyp som 

drar blicken till sig. Satsen innehåller: lister 

fram och bak.

Bilden visar 18-tums CR1801-aluminiumfälgar. Säljs separat. 13 14



TRANSPORT

Få ut mesta möjliga av livet och din CR-V

VINDRUTESKYDD

Detta vindruteskydd skyddar mot väder och 

vind och skyddar även speglarna och de främre 

sidorutorna från hårt väder när bilen är parkerad 

utomhus. Det har CR-V-logotypen.

DIMLJUS FRAM

Dessa lågt monterade starka dimljus ser till 

att du både ser och syns bra.

MARKBELYSNING

Markbelysningen i LED kastar en effektiv 

liten ljusfläck precis under framdörrarna som 

lyser upp området bredvid bilen. Endast i 

kombination med sidotrösklar.

DRIVE RECORDER

Originaltillbehöret Honda Drive Recorder är 

mycket mer än bara en inspelningsenhet. Oavsett 

om du kör i stadstrafik, parkerar din bil eller till 

och med har parkerat kommer denna hjälpsamma 

teknik alltid att hålla extra utkik åt dig.

LASTPAKET

Om du ofta transporterar bagage eller specialutrustning hjälper Lastpaketet dig att hålla 

ordning och transportera på ett säkert sätt. Paketet innehåller: bagagerumsavdelare i 

premium, skydd för stötfångaren och dekoration för bagagetröskeln.
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SKYDD FÖR STÖTFÅNGAREN

Ständig i- och urlastning av bagagerummet kan orsaka 

irriterande repor; så se till att skydda bilens kaross med 

detta snygga skydd för stötfångaren.

DEKOR FÖR BAGAGETRÖSKELN

Ett praktiskt och snyggt tillbehör till bagagerummet som 

skyddar mot repor och märken. Dessa komponenter 

i rostfritt stål med en attraktiv borstad finish passar 

perfekt in i bagagerummets yttre panel.

BAGAGERUMSAVDELARE I PREMIUM

Denna innovativa bagagerumsavdelare hjälper 

dig att organisera i bilens bagagerum och 

förhindrar att föremål flyttas runt när du kör.

HUNDGALLER

Hundgallret skyddar dina husdjur genom att skilja 

baksätet från bagagerummet. Det är ett måste för dem 

som har husdjur och det passar perfekt mellan baksätet 

och innertaket.

LÖSTAGBAR DRAGKROK

Med denna löstagbara dragkrok behöver 

du inte kompromissa med bilens styling om 

du planerar att köra med släpvagn. Den 

levereras med ett 13-stifts släpkablage och 

har en maximal dragkapacitet på 750 kg 

och en vertikal last på 100 kg.

FAST DRAGKROK

Denna dragkrok låter dig dra en släpvagn 

med en maximal dragkapacitet på 750 kg. 

Den maximala vertikala lasten är 100 kg. 

Den fasta dragkroken levereras med ett 

13-stifts kablage.

INFÄLLBAR DRAGKROK MED 13-STIFTS SLÄPKABLAGE

Med detta nya system med infällbar dragkrok blir det lätt att dra släpvagnar 

eller transportera cyklar. Maximal dragkapacitet: 750 kg. Maximal vertikal last: 

100 kg. 13-stiftsuttaget är integrerat i dragkroken och öppningsmekanismen 

sitter inne i bagagerummet för att göra den lättare att använda. 
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BAGAGERUMSMATTA

Denna bagagerumsmatta är tillverkad av grafitsvart 

nålfiltsmatta, har svart broderad kant och är utformad för att 

passa perfekt i det område som behöver mest skydd.

BAGAGERUMSINSATS

Denna vattentäta bagagerumsinsats med halkskydd 

är perfekt formad för att passa in i bilens bakre 

förvaringsutrymme och skyddar bagagerummet mot 

smuts och repor. Den har upphöjda kanter och är 

försedd med CR-V-logotypen.

BAGAGERUMSINSATS – KRAFTIG

Denna vattentäta och kraftiga bagagerumsinsats är 

tillverkad av ett robust, högkvalitativt material och är perfekt 

format för att passa in i bilens bakre förvaringsutrymme. 

Den skyddar bagagerummet mot smuts och repor, har höga 

väggar och är försedd med CR-V-logotypen.

TAKRELING

I kombination med lastbågar utökar takrelingen din bils lastkapacitet. 

Den har en maximal takkapacitet på 75 kg.

SKID- OCH SNOWBOARDHÅLLARE

Lättanvänd skidhållare för två eller tre par skidor (beroende 

på skidornas storlek) eller en snowboard. Skidorna eller 

snowboarden sitter ordentligt mellan två gummiprofiler 

som skyddar utrustningen och enkelt kan monteras utan 

verktyg. Den kan låsas och väger 3,6 kg.

LASTBÅGAR

Dessa lastbågar uppfyller Hondas stränga 

säkerhetskrav. De måste kombineras med 

takrelingen och har en maximal lastkapacitet på 

75 kg eller tre cyklar. Satsen innehåller: lastbågar 

och förvaringsväska.

BAGAGERUMSNÄT

Detta speciellt utformade horisontella bagagerumsnät 

fästs i de standardmonterade bagagerumskrokarna och 

håller ditt bagage säkert på plats när du kör.
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INTERIÖR OCH  
KOMFORT

THULE CYKELHÅLLARE TAK

Ta med dig cykeln genom att komplettera 

med den takmonterade cykelhållaren från 

Thule med stöldskydd och en lättanvänd 

självjusterande ram. (Högst tre cykelhållare 

kan monteras på taket).

THULE CYKELHÅLLARE – EASYFOLD

Denna cykelhållare från Thule är certifierad av Honda, har plats 

för två cyklar och är enkel att montera. Den har en tippfunktion 

för enkel åtkomst till bagagerummet och ett system med 

stöldskyddslås. Den levereras med en 13-stiftskontakt och 

kräver ett 13-stifts släpkablage eller en 7- till 13-stiftsadapter.

THULE TAKBOX 410 L

Denna robusta, vattentäta box av Thule Motion M-typ är certifierad av 

Honda och ger dig 410 liters extra förvaringsutrymme. Den har en svart 

finish, är försedd med Power-Click-systemet för enkel montering och ett 

stöldskyddslås och kan öppnas från båda sidor. Den har en längd på 175 cm, 

bredd på 86 cm och höjd på 46 cm.

ILLUMINATION PACK

Det här paketet använder en kombination av lampor som skapar en stämningsfull atmosfär inne i bilen. 

Paketet innehåller: bakgrundsbelysning fram och instegslister med belysning.
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SURFPLATTEHÅLLARE

Denna surfplattehållare, med 

nackstödsbasen, passar alla surfplattor 

med mått från 7 till 11,6 tum. Hållaren har 

en smart lutningsfunktion som gör att den 

kan ställas in i bästa tittarläge.

DÖRRSKYDD

Dessa dörrskydd är monterade längst upp på fram- 

och bakdörrarna och avleder smidigt luftströmmarna. 

Satsen innehåller: en uppsättning av fyra skydd.

BELYSNING FÖR BAKLUCKAN

Hondas belysning för bakluckan har utvecklats för att öka 

din komfort och säkerhet genom att inte bara lysa upp 

bagagerummet utan även området bakom bilen. De två 

LED-lamporna som sitter på insidan av bakluckan ger ett 

starkt och konstant ljus i bagagerummet, även när det är 

fullastat. De tänds så fort bakluckan öppnas.

GOLVMATTOR ELEGANCE

Dessa eleganta och bekväma inpassade 

tuftade mattor har en svart kantsöm 

och ett broderat CR-V-emblem. Satsen 

innehåller: mattor fram och bak.

FRÄMRE GUMMIMATTOR MED KANT

Dessa gummimattor med upphöjda 

kanter är gjorda för att skydda de främre 

fotbrunnarna och är försedda med CR-

V-logotypen. De är kraftiga, men ändå 

lätta att rengöra. Satsen innehåller: två 

främre mattor.

BAKRE GUMMIMATTOR MED KANT

Dessa gummimattor är starka, hållbara 

och har upphöjda kanter för att skydda 

den bakre fotbrunnen mot slitage. De är 

lätta att rengöra. Satsen innehåller: två 

bakre mattor.

SATS MED KLÄDHÄNGARE

Denna klädhängarsats, inklusive 

nackstödsbasen, monteras enkelt på 

baksidan av sätet. Den låter dig hänga 

upp din kappa, jacka eller kostym.

BARNSTOLAR

Honda originalbarnstolar erbjuder överlägset 

skydd för ditt barn från födseln till 12 år. Det 

finns två monteringsalternativ: ISOFIX eller 

3-punkts säkerhetsbältesfixering.
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ÄKTA LÄDER

Denna premiumklädsel – en kombination av nappaläder och perforerat läder – används för

fram- och baksätena och mittarmstödet. Denna äkta klädsel levereras med Hondas erkända

tillverkningskvalitet, hållbarhet och premiumfinish.
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Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.

För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

Bilder som visas är endast i illustrativt syfte.

SPORT OCH DESIGN

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Aero Pack

Inkluderar: främre Aero-stötfångare, bakre 
Aero-stötfångare, sidotrösklar och en 
spoiler för bakluckan

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

 
 

08E0P-TLA-AER6H
08E0P-TLA-AER7H
08E0P-TLA-AER8H
08E0P-TLA-AERKH
08E0P-TLA-AERSH
08E0P-TLA-AERVH
08E0P-TLA-AERXH
08E0P-TLA-AERYH

Främre Aero-stötfångare

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08P98-TLA-660
08P98-TLA-670
08P98-TLA-680
08P98-TLA-6K0
08P98-TLA-6S0
08P98-TLA-6V0
08P98-TLA-6X0
08P98-TLA-6Y0

 

Bakre Aero-stötfångare

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08P99-TLA-660
08P99-TLA-670
08P99-TLA-680
08P99-TLA-6K0
08P99-TLA-6S0
08P99-TLA-6V0
08P99-TLA-6X0
08P99-TLA-6Y0

Style Pack 

Inkluderar: främre nedre dekor, bakre 
nedre dekor och nedre dekor på sidan.

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

 
 

08E0P-TLA-STY6H
08E0P-TLA-STY7H
08E0P-TLA-STY8H
08E0P-TLA-STYKH
08E0P-TLA-STYSH
08E0P-TLA-STYVH
08E0P-TLA-STYXH
08E0P-TLA-STYYH

SPORT OCH DESIGN

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Främre, nedre dekor

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08F23-TLA-660A
08F23-TLA-670A
08F23-TLA-680A
08F23-TLA-6K0A
08F23-TLA-6S0A
08F23-TLA-6V0A
08F23-TLA-6X0A
08F23-TLA-6Y0A

Bakre, nedre dekor

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08F24-TLA-660A
08F24-TLA-670A
08F24-TLA-680A
08F24-TLA-6K0A
08F24-TLA-6S0A
08F24-TLA-6V0A
08F24-TLA-6X0A
08F24-TLA-6Y0A

Plus Pack (för Sport Line)

Inkluderar: svarta fotsteg, spoiler för 
bakluckan, instegslister för Sport-
versionen, bagagerumsmatta Black Edition 
och golvmattor Black Edition Elegance

Sport Line Plus Pack

Sport Line Plus Pack

(inklusive CR1902-aluminiumfälgar)

Sport Line Plus Pack

(inklusive CR1802-aluminiumfälgar)

 
 
 

08EOP-TLA-SP0L3
08E0P-TLA-SP0L1 

08E0P-TLA-SP0L2

Instegslister (för Sport Line) 08E12-TLA-610D

Bagagerumsmatta Black Edition  
(för Sport Line)

08P11-TLA-610A

Golvmattor Black Edition Elegance  
(för Sport Line)

08P15-TLA-630B

SPORT OCH DESIGN

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Nedre sidodekor

Asphalt Silver

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08F57-TLA-600B
08F57-TLA-660
08F57-TLA-670
08F57-TLA-680
08F57-TLA-6K0
08F57-TLA-6S0
08F57-TLA-6V0
08F57-TLA-6X0
08F57-TLA-6Y0

Fotsteg

Fotsteg – svarta

08L33-TLA-600
08L33-TLA-600A

Spegelkåpor – Asphalt Silver 08R06-TLA-610

Dekor för bakluckan 08F52-TLA-600

 
Avgasslutrör 08F53-TLA-600

SPORT OCH DESIGN

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Spoiler för bakluckan

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08F02-TLA-660
08F02-TLA-670
08F02-TLA-680
08F02-TLA-6K0
08F02-TLA-6W0
08F02-TLA-6V0
08F02-TLA-6X0
08F02-TLA-6Y0

18-tums aluminiumfälg CR1801

18-tums kompletta hjul CR1801

08W18-TLA-602
08W78-TLA-600K

18-tums aluminiumfälg CR1802 08W18-TLA-600A

Hjulmuttrar – krom

Hjulmuttrar – svarta

08W42-SJD-604
08W42-T7S-600

Navkapslar – krom

Navkapslar – svarta

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

DINA TILLVAL

     Anpassa din CR-V med originaltillbehör.
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INTERIÖR OCH KOMFORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Armstödsväska 08MLW-UTI-RRBAG

Dörrskydd 08R04-TLA-600

Honda äkta läder 

Midnight Black

Dark Brown

Bordeaux Red

08Z01-TLA-610A
08Z01-TLA-620A
08Z01-TLA-630A

Bilbarnstol grupp 0+ iSize 08P90-TLA-600

Bilbarnstol grupp 0+ Base iSize 08P90-TLA-600A

Bilbarnstol grupp 1 Trifix iSize 08P90-TLA-600B

Bilbarnstol grupp 2+3 Kidfix XP SICT 08P90-T7S-601

SKYDD OCH SÄKERHET

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Skyddspaket 

Inkluderar: sidolister, instegslister och 
stänkskydd

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-C0N60
08E0P-TLA-C0N70
08E0P-TLA-C0N80
08E0P-TLA-C0NK0
08E0P-TLA-C0NS0
08E0P-TLA-C0NV0
08E0P-TLA-C0NX0
08E0P-TLA-C0NY0

Dimljus fram

 

08V31-TLA-600AT

 
Sidolister

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Cosmic Blue Metallic

Platinum White Pearl

Rallye Red

Premium Crystal Red Metallic

Premium Agate Brown Pearl

08P05-TLA-660A
08P05-TLA-670A
08P05-TLA-680A
08P05-TLA-6K0A
08P05-TLA-6S0A
08P05-TLA-6V0A
08P05-TLA-6X0A
08P05-TLA-6Y0A

Stänkskydd fram och bak 08P00-TLA-600

 
Markbelysning 08V27-TLA-600

Drive Recorder 08E30-TLA-600 

Håltagare för parkeringssensor 08Z20-TGL-600

INTERIÖR OCH KOMFORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Illumination Pack

Inkluderar: blå bakgrundsbelysning fram

och instegslister med belysning

08E0P-TLA-ILLU

Blå bakgrundsbelysning fram 08E10-TLA-600

 
Belysning för bakluckan 08E18-TLA-G00

 
Golvmattor Standard 08P14-TLA-610

Golvmattor Elegance 08P15-TLA-620

Gummimattor med kant, fram

Gummimattor med kant, bak

08P18-TLA-610
08P19-TLA-610

INTERIÖR OCH KOMFORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Sats med klädhängare 08U08-E6J-610D

Surfplattehållare 08U08-E6J-610C

 
Instegslister 08E12-TLA-610C

Instegslister med belysning 08E12-TLA-610A

Dekor för bagagetröskeln 08F07-TLA-600

Multi-utility-väska 08MLW-UTI-FRBAG

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.

För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

Bilder som visas är endast i illustrativt syfte.29 30



TRANSPORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Takreling

Detta tillbehörs- och artikelnummer kan komma 
att ändras. För uppdaterad information, kontakta 
din lokala återförsäljare.

08L02-TLA-600

Skid- och snowboardhållare 08L03-TA1-600G

Thule cykelhållare tak (Högst tre 
cykelhållare kan monteras på taket)

08L07-E09-600A

Thule cykelhållare – Coach 08L14-E09-C00

Thule cykelhållare – EasyFold 08L14-E09-E00

Thule takbox 410 l 08L20-E09-M20

TRANSPORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Fast dragkrok 
med 13-stifts släpkablage

08L90-TLA-600KF

 
Löstagbar dragkrok 
med 13-stifts släpkablage

08L92-TLA-600KD

Infällbar dragkrok 
med 13-stifts släpkablage

08L92-TLA-60KRH

12-voltsbatterikabel 08L91-TLA-L00T

Lastbågar (inkl. förvaringsväska) 08L04-TLA-600

Adapter, 13 till 7 stift 08L91-EG6-601

TRANSPORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Skydd för stötfångaren 08P01-TLA-600

Vindruteskydd 08P38-TLA-600

 
Varningstriangel 08M09-SMG-600

Fluorescerande väst (förpackning med 10) 08YAA-9R6-602

Första hjälpen-kit (förpackning med 10) 08Z25-9R6-601

Lastpaket 

Inkluderar: bagagerumsavdelare i 
premium, skydd för stötfångaren och 
dekoration för bagagetröskeln.

08E0P-TLA-CARGH

TRANSPORT

BESKRIVNING ARTIKELNUMMER

Bagagerumsmatta 08P11-TLA-610

Bagagerumsnät 08L96-TLA-600

Bagagerumsinsats 08U45-TLA-600

Bagagerumsinsats (kraftig) 08U45-TLA-600B

Hundgaller 08U35-TLA-600

Bagagerumsavdelare i premium 08L62-TLA-600

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.

För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

Bilder som visas är endast i illustrativt syfte.31 32





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

THCRV21SE-HACE

Efter sista redigering av  broschyren kan produkter eller tjänster ha  ändrats.  Honda 
förbehåller sig rätten att ändra sina specifika tioner, 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 publika-

tion 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 garan-
tin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från 
dem på begäran. Alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten i specifi-
kationerna, men eftersom broschyrer iordning ställs 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.


