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Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
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Sport
och design

Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl och  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
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BACKSPEGELKÅPOR 
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga 
backspegelkåpor i Berlina Black. 

NEDRE SIDODEKOR 
Den nedre sidodekoren i Berlina Black ger 
din bil ett muskulöst utseende. 

FRÄMRE OCH BAKRE SVARTA EMBLEM 
Allt handlar om de små detaljerna. Black Emblem Pack 
kompletterar perfekt det sportiga utseendet på din Civic. 
Paketet innehåller: svart Honda-logotyppaket (fram och 
bak), svart bilnamn och svart e:HEV-emblem. 

paket
Ge din Civic en elegant uppgradering med 
Sports Pack med tillbehör i en kombination av 
Berlina Black och mörk krom. Paketet innehåller: 
Främre och bakre svarta emblem, bakspoiler, 
nedre sidodekor och backspegelkåpor. 

BAKSPOILER 
Bakspoilern med Berlina Black-finish ger 
bakluckan sportiga linjer, och din Civic ett 
distinkt och dynamiskt utseende bakifrån. 

Sport-

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i 
Platinum White Pearl och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Delar av paketet finns också tillgängliga separat. Lättmetallfälgar säljs 
separat. Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i 
Premium Crystal Blue Metallic. 

Nordic Silver
Pack

DIMLJUSDEKOR 
Den silverfärgade dimljusdekoren 
skapar en dramatisk detalj som perfekt 
kompletterar fronten på din Civic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR 
De främre och bakre nedre dekorerna ger bilens 
profil ett elegant metalliskt uttryck. 

BACKSPEGELKÅPOR 
Fullända Nordic Silver-temat med dessa 
matchande backspegelkåpor. 

NEDRE SIDODEKOR 
Med hjälp av den nedre sidodekoren 
skapas en extra finslipad detalj. 

Förhöj Civics premiumlook och känsla ytterligare 
med Nordic Silver Pack. Paketet innehåller: främre 
nedre dekor, bakre nedre dekor, nedre sidodekor, 
dimljusdekor, backspegelkåpor – alla med silverfinish. 
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*Carbon Style Pack Light, utan Carbon Style backspegelkåpor finns också.  
Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
i Premium Crystal Blue Metallic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR 
De främre och bakre nedre dekorerna ger din 
bil en sportig och dynamisk profil. 

BAKSPOILER 
Bakspoilern i kolfiber-finish ger 
bakluckan sportiga linjer.

DIMLJUSDEKOR 
Allt handlar om de små detaljerna. 
Dimljusdekoren kompletterar perfekt 
den eleganta stylingen av fronten på 
din Civic. 

BACKSPEGELKÅPOR 
Kolfiber-finishen på backspegelkåporna bidrar 
ytterligare till det dynamiska utseendet. 

Paket (komplett)
Carbon Style

För dig som verkligen älskar ett unikt sportigt utseende 
borde det kompletta Carbon Style paketet ligga högst 
upp på önskelistan. Paketet innehåller: främre nedre 
dekor, bakre nedre dekor, dimljusdekor, bakspoiler och 
Carbon Style backspegelkåpor som pricken över i:et. 
Paketet Carbon Style Pack Light* finns även.
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Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR 
Vässa utseendet på din Civic ytterligare med 
främre och bakre nedre dekorer. 

DIMLJUSDEKOR 
Dimljusdekoren i Ilmenite Titanium 
tillför ytterligare en elegant touch. 

BACKSPEGELKÅPOR 
Backspegelkåpor i Ilmenite 
Titanium fulländar utseendet. 

NEDRE SIDODEKOR 
Den glänsande nedre sidodekoren 
i Ilmenite Titanium skapar en 
raffinerad och sportig look. 

Dra blickarna till dig med Ilmenite 
Titanium Pack. Paketet innehåller: 
Nedre främre, bakre och sidodekorer, 
dimljusdekor och backspegelkåpor.

Titanium Pack
Ilmenite
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ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1813 
18” CI1813 är helt i Gunpowder Black med en blank 
klarlack och graderade centrumkåpor. 

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1812
18” CI1812 har en diamantskuren A-yta med 
matt klarlack och detaljer i Rombo Silver

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1811
18” CI1811 har en diamantskuren A-yta med blank 
klarlack och detaljer i Gunpowder Black. 

Aluminiumfälgar 

03

02

01

Välj mellan 3 olika fälgdesign 
för att tillföra det där lilla 
extra till din åktur. 

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
i Premium Crystal Blue Metallic.
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Skydd och
säkerhet 

Model shown is Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.
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SIDOLISTER 
Det finns inget värre än en repa eller buckla i karossen. Sidolisterna 
är tillverkade av mjukt, slagtåligt material och skyddar sidorna på 
din bil samt utgör en designdetalj. 

STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK 
Skydda din bil mot smuts och stenar med dessa diskreta 
stänkskydd fram och bak. De är en bra lösning för långvarigt skydd. 

GUMMIMATTOR FRAM OCH BAK 
Dessa året-runtmattor med upphöjda kanter skyddar alla 
fotutrymmena och är försedda med Civic-logotypen. De är 
kraftiga, men ändå lätta att rengöra. Satsen innehåller: mattor 
till fram- och baksätet. 

VIKBAR BAGAGERUMSMATTA 
Mattan skyddar ditt bagagerum och hela lastutrymmet om 
baksätena fälls ner. Bagagerumsmattan går även att vända; en 
sida är tillverkad av tuftad matta och den andra sidan har en 
vattenavvisande och halkskyddad yta. Dessutom har mattan 
en flexibel flik för att förhindra repor på din stötfångare när du 
lastar i och ur din bil. 

Vi kallar det skyddspaket av goda skäl. Paketet omfattar 
sidolister i karossens färg, stänkskydd (fram och bak), 
dekor för bagagetröskel, gummimattor fram och bak 
och en vikbar bagagerumsmatta skyddar din Civic 
från märken och repor. Tillbehören är alla tillverkade av 
tåliga kvalitetsmaterial.

paket
Skydds-

DEKOR FÖR BAGAGETRÖSKELN 
Dekoren för bagagetröskeln är ett praktiskt och snyggt 
tillbehör till bagageutrymmet. De skyddar mot repor och 
stötar. Med en attraktiv finish i borstat rostfritt stål passar 
den perfekt i bagageutrymmet. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellerna som visas är Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl och Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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1. Instegslister  
Instegslisterna sätter personlig prägel på din bil samtidigt 
som de skyddar dörrtrösklarna mot märken och repor. 
De är tillverkade av borstat rostfritt stål och har en 
iögonfallande, polerad Civic-logotyp. Satsen innehåller: 
lister fram och bak. 

2. Skydd för bakre stötfångare  
Att ständigt lasta i och ur bagageutrymmet kan orsaka 
irriterande små märken och repor. Skydda din bil med 
detta snygga skydd för den bakre stötfångaren. 

3. Vindruteskydd  
Vindruteskyddet är utformat för att skydda din Civics 
vindruta, ytterspeglar och sidorutor mot hårt väder och är 
försedd med Civic-logotypen. 

säkerhet
Skydd och 

Håll dig säker: med instegslister som skyddar 
mot märken och repor, och ett vindruteskydd 
som säkerställer bra sikt i alla väder, erbjuder 
dessa tillbehör skydd mot vädrets makter och 
vardagligt slitage.

1

23Modellen som visas är  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Transport

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
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Om du ofta transporterar bagage eller 
specialutrustning hjälper Cargo Pack dig 
att hålla ordning och transportera saker 
på ett säkert sätt. Paketet innehåller en 
bagagerumsinsats och skiljeväggar.

Pack
Cargo

1. Bagagerumsinsats  
Denna vattentäta bagagerumsinsats med 
halkskydd är perfekt utformad för att passa in 
i bilens bakre förvaringsutrymme och skyddar 
bagagerummet mot smuts och repor. Den 
har upphöjda kanter och är försedd med 
Civic-logotypen. 

2. Skiljeväggar för bagagerum  
Skiljeväggarna förhindrar att din last glider 
runt och håller sakerna på plats hela tiden. 

1

2

Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
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3

2

1. Vikbar bagagerumsmatta  
Den vikbara mattan skyddar ditt bagagerum 
och hela lastutrymmet om baksätena fälls ner. 
Bagagerumsmattan går även att vända; en sida är 
tillverkad av tuftad matta och den andra sidan har en 
vattenavvisande och halkskyddad yta. Dessutom har 
mattan en flexibel flik för att förhindra repor på din 
stötfångare när du lastar i och ur din bil. 

2. Hundgaller  
Hundgallret skyddar dina husdjur genom att skilja 
baksätet från bagagerummet. Gallret passar perfekt 
mellan ryggstödet i baksätet och taket. Gallret är ett 
måste för dig som har husdjur. 

3. Bagagerumsnät  
Bagagerumsnätet i hängmattemodell håller lasten 
upprätt och säkert på plats.

Utstrålning och praktiska funktioner: Civic har allt 
du behöver – vart du än ska och vad du än gör. Den 
vikbara bagagerumsmattan skyddar mjukare bagage. 
Håll sakerna på plats med ett bagagerumsnät – eller 
ta med din fyrfota vän med hundgallret. 

Transport

Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.

1
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Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance 
 i Platinum White Pearl och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
i Premium Crystal Blue Metallic.

1. Skid- och snowboardhållare  
Lättanvänd skidhållare för ett eller två par skidor (beroende 
på skidornas storlek) eller en snowboard. Skidorna eller 
snowboarden fästs säkert mellan två gummiprofiler som 
skyddar utrustningen. Du fäster den enkelt utan verktyg. 
Den har lås och väger 3,6 kg. 

2. Lasthållare  
Utöka bilens lastkapacitet med en säker lasthållare för 
taket. Fyra lås ingår. Maximal lastkapacitet: 60 kg eller 
högst en cykel. 

3. Thule cykelhållare – EasyFold XT  
Denna cykelhållare är Thule-certifierad av Honda och tar 
två cyklar, är enkel att montera och lätt att fälla ihop för 
förvaring. Den har en tippfunktion för problemfri åtkomst 
till bagagerummet och ett system med stöldskyddslås. 
Den levereras med en 13-stiftskontakt och kräver ett 
13-stifts släpkablage. 

4. Thule cykelhållare tak – Expert 298  
Den här universella och lättmonterade cykelhållaren är 
utformad för enkel lastning och lossning av din cykel. 
Den är låsbar för att förhindra stöld av din cykel. Maximal 
cykelvikt: 20 kg. 

5. Löstagbar dragkrok  
Med den här löstagbara dragkroken kan du dra ett 
släp utan problem. Den syns också mindre när den är 
borttagen. Maximal dragkapacitet: 750 kg. Maximal vertikal 
last: 75 kg. 

6. Thule takbox 400L Motion XT M Type  
Denna robusta och vattentäta box som är Thule-certifierad 
av Honda, ger dig 400 liter extra förvaringsutrymme. 
Den har Power-Click-systemet för enkel montering, ett 
stöldskyddslås och kan öppnas från båda sidor. Den har en 
längd på 175 cm, bredd på 86,5 cm och höjd på 46 cm. 

Transport

1
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Interiör
och komfort 

Model shown is Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.
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Detta belysningspaket kombinerar både inre och yttre 
belysningsutrustning. Paketet innehåller: en komplett uppsättning 
belysta element för främre benutrymme och under sätet, tröskellister, 
mugghållare och mittkonsol. Dörrpanelbelysningen skapar en skön 
atmosfär i din bil och pricken över i:et är Civic-mönsterprojektorn.

& Komfort
Interiör

RÖD BELYSNING I DÖRRPANEL 
Genom att slå på tändningen blir 
dörrpanelen upplyst från lampor i 
dörrhandtagen och dörrfickorna som 
avger ett sportigt rött ljus. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat. Finns även med vitt ljus.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 

RÖD BELYSNING I FRÄMRE BENUTRYMME OCH UNDER SÄTET  
Genom att låsa upp dörrarna belyses området under sätet och  
hela främre benutrymmet med ett sportigt rött ljus. När du  
kör med strålkastarna på dämpas ljusstyrkan med 50 % för  
att undvika distraktion. När strålkastarna är släckta släcks  
även denna belysning. 

CIVIC-MÖNSTERPROJEKTOR  
Genom att öppna framdörrarna projiceras Civic-mönstret på 
marken med ett starkt vitt sken som gör att du ser bättre när 
du stiger in och ut ur din bil i mörkret. 

INSTEGSLISTER MED RÖD BELYSNING  
De belysta tröskellisterna är tillverkade av borstat 
rostfritt stål och har en upplyst röd Civic-logotyp. 
De skyddar dörrtrösklarna mot märken och repor. 
Satsen inkluderar tröskellister med belysning fram 
och tröskellister utan belysning bak. 

RÖD MUGGHÅLLAR- OCH KONSOLBELYSNING  
När man slår på tändningen och strålkastarna  
belyses botten av mugghållarna och förvarings- 
lådan i mittkonsolen, vilket tillför ett rött ljus till  
bilens interiör. 
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6

1. Golvmattor Elegance  
Dessa eleganta tuftade mattor som enkelt läggs på plats, 
har svart nubuck-kant och ett vävt Civic-emblem för 
extra hållbarhet. Satsen innehåller: mattor till fram- och 
baksätet. 

2. Golvmattor Premium  
Dessa eleganta skräddarsydda mattor har tvåtons svart/
silver nubuck-kant och ett Civic-emblem i metall för 
extra hållbarhet. Satsen innehåller: mattor till fram- och 
baksätet. 

3. Golvmattor Standard  
Dessa nålfiltsmattor är specialtillverkade för din bil och 
har en vävd kant och en Civic-logotyp. Satsen innehåller: 
mattor till fram- och baksätet. 

4. Gummimattor fram och bak  
Dessa gummimattor med upphöjda kanter skyddar alla 
fotutrymmena och är försedda med Civic-logotypen. De 
är kraftiga, men ändå lätta att rengöra. Satsen innehåller: 
mattor till fram- och baksätet. 

5. Solskydd  
Håll dig sval i skuggan med dessa solskydd. De skyddar 
passagerare i baksätet och är lätta att montera och ta bort 
igen. Satsen innehåller: två solskydd och medföljande 
förvaringsväska. 

6. Honda Kidfix  
Denna smarta 2-i-1-barnstol passar små och stora 
passagerare från 3,5 till 12 år, och är godkänd enligt de 
senaste I-SIZE-reglerna. Ryggstödet växer med ditt barn 
och ger gott om plats samtidigt som det skyddar barnet. 
Stolen är fullt lutbar och fästs direkt i bilens chassi. 
För barn över 135 cm kan du dessutom enkelt ta bort 
ryggstödet.

och komfort 
Interiör 

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
i Premium Crystal Blue Metallic.
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Din
Civic

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Ilmenite Titanium Pack

Utan dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, en 
nedre dekoration bak, nedre 
sidodekorationer, dekorationer 
för dimljus och kåpor för 
sidobackspeglarna som alla 
kommer i en titanfinish.

08E0P-T50-ILME Med dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, en 
nedre dekoration bak, nedre 
sidodekorationer, dekorationer 
för dimljus och kåpor för 
sidobackspeglarna som alla 
kommer i en titanfinish.

08E0P-T50-ILMTH

Nordic Silver Pack

Utan dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
nedre sidodekorationer, 
dekorationer för dimljus, kåpor 
för sidobackspeglar, alla med 
silverfinish.

08E0P-T50-N0RE Med dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
nedre sidodekorationer, 
dekorationer för dimljus, kåpor 
för sidobackspeglar, alla med 
silverfinish.

08E0P-T50-N0RTH

Black Emblem Pack

Alla modell-
varianter
08F20-T50-600

Sportpaket

Sport
Innehåller: Främre och bakre 
svarta emblem, bakspoiler, nedre 
sidodekor 

08E0P-T50-BLSP Elegance  
& Advance 
Innehåller: Främre och bakre 
svarta emblem, bakspoiler, nedre 
sidodekor, backspegelkåpor. 

08E0P-T50-BLSPM

Carbon Style Pack Komplett

Elegance  
& Advance  
Utan dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer, svarta 
spegelkåpor eller spegelkåpor 
i kolfiber-finish och en 
bakluckespoiler.

08PCK-T50-CBF1 Elegance  
& Advance 
Med dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer, svarta 
spegelkåpor eller spegelkåpor 
i kolfiber-finish och en 
bakluckespoiler.

08PCK-T50-CBTH1

Sport  
Utan dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer och en 
bakluckespoiler.

08PCK-T50-CBF2 Sport 
Med dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer och en 
bakluckespoiler.

08PCK-T50-CBTH2

Carbon Style Pack Light

Utan dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer och en 
bakluckespoiler, allt med en finish 
i kolfiberstil.

08E0P-T50-CARE Med dragkrok

Detta paket innehåller: en 
främre nedre dekoration, 
en nedre dekoration bak, 
dimljusdekorationer och en 
andsvansspoiler, allt med en 
finish i kolfiberstil.

08E0P-T50-CARTH

Sport och design - paket

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras. För den mest exakta
information vänligen kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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Aluminiumfälg  
18” CI1811
08W18-T50-600

Aluminiumfälg 
18” CI1812 
08W18-T50-600B

Aluminiumfälg 
18 “ CI1813
08W18-T50-600C

Låsmuttrar, 
krom
08W42-SJD-604

Låsmuttrar, 
svarta
08W42-T7S-601

Hjulmuttrar, 
krom
08W42-SP0-R00

Hjulmuttrar, 
svarta
08W42-SZT-000

Sport & Design Fälgar

Protection 
Pack
Innehåller sidolister i 
karossfärg, stänkskydd 
(fram och bak), deko r-
ationer för bagagerum, 
gummimattor fram 
och bak och en vikbar 
bagagerumsmatta.

Platinum White Pearl 
08PCK-T50-PR0L1 

Sonic Grey Pearl 
08PCK-T50-PR0L2

Crystal Black Pearl 
08PCK-T50-PR0L3

Premium Crystal  
Red Metallic 
08PCK-T50-PR0L4

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08PCK-T50-PR0L5

Sidolister
Platinum White Pearl  
08P05-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08P05-T50-660

Crystal Black Pearl 
08P05-T50-680

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P05-T50-6B0

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08P05-T50-6S0

Instegslister
08F05-T50-600

Stänkskydd 
fram och bak
08P00-T50-600

Vindruteskydd
08P38-T50-600

Ilastnings-
skydd för bakre 
stötfångare
08P01-T50-600

Skydd och säkerhet

Dekor för 
främre 
stötfångare
Färger: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F01-T50-6S0B

Berlina Black 
08F01-T50-610B

Platinum White Pearl 
08F01-T50-630B

Sonic Grey Pearl 
08F01-T50-660B

Crystal Black Pearl 
08F01-T50-680B

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F01-T50-6B0B

Bakspoiler
Färger: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F02-T50-6S0H

Berlina Black 
08F02-T50-600J

Carbon Style 
08F02-T50-600K

Platinum White Pearl 
08F02-T50-630H

Sonic Grey Pearl 
08F02-T50-660H

Crystal Black Pearl 
08F02-T50-680H

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F02-T50-6B0H

Sidokjolar
Färger: 
Berlina Black 
08F04-T50-610

Nordic Silver 
08F04-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F04-T50-6X0

Främre nedre 
dekor
Färger: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F23-T50-6S0

Carbon Style 
08F23-T50-600A

Platinum White Pearl 
08F23-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F23-T50-660

Crystal Black Pearl  
08F23-T50-680

Premium Crystal 
Red Metallic 
08F23-T50-6B0

Nordic Silver 
08F23-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F23-T50-6X0

Dimljusdekor
Färger: 
Nordic Silver 
08F56-T50-6W0

Carbon Style 
08F56-T50-600A

Ilmenite Titanium 
08F56-T50-6X0 

Kåpor för ytter-
backspeglar
Färger: 
Carbon Style for  
Sports grade 
08R06-T50-600A

Carbon Style for Elegance  
and Advance grade 
08PCK-T50-MCEA

Berlina Black 
08R06-T50-610

Nordic Silver 
08R06-T50-620

Ilmenite Titanium 
08R06-T50-630 
 

Bakre nedre 
dekor
Färger: 
Premium Crystal Blue - 
För bilar utan dragkrok 
08F24-T50-6S0

För bilar utan dragkrok

Carbon Style  
08F24-T50-600B

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660

Crystal Black Pearl 
08F24-T50-680

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-T50-6B0

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F24-T50-6S0

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0

Ilmenite Titanium  
08F24-T50-6X0

För bilar med dragkrok

Carbon Style  
08F24-T50-600C

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630A

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660A

Crystal Black Pearl  
08F24-T50-680A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-T50-6B0A

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F24-T50-6S0A

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0A

Ilmenite Titanium  
08F24-T50-6X0A
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Cargo 
Pack
Paketet innehåller en 
bagagerumsinsats med 
avdelare.

08PCK-T50-CARG

Lastnät
08L96-TEA-601A

Dekor för 
bagagerums-
kant
08F07-T50-600

Bagagerums-
insats
08U45-T50-600

Hundgaller
08U35-T50-600

Vikbar 
lastmatta
08P11-T50-600

Lasthållare
08L02-T47-600

Hållare 
för skidor/
snowboard
08L03-TA1-601G

Thule takbox 
400L  
Force XT M
08L20-E09-FX

Thule takbox 
400L Motion  
XT M type
08L20-E09-MX

Thule takbox 
300L Motion  
XT Sport
08L20-E09-MXSP

Thule cykel-
hållare för tak 
Expert 298
08L07-E09-600A

Thule cykel-
hållare - Coach
08L14-E09-C00

Thule cykel-
hållare – 
Easyfold XT 
08L14-E09-EX

Reflexväst 

08YAA-9R6-602

Första  
hjälpen kit
08Z25-9R6-600

Varnings-
triangel
08M09-SMG-600

Avtagbar 
dragkrok
08L92-T50-D13P

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
Kontakta din lokala Honda-återförsäljare för den mest korrekta informationen.
Bilderna som visas är endast för illustrativa syften.

Transport Interiör och Komfort - Paket

Ljuspaket Interiör, rött Ljuspaket Interiör - vitt

Standard 
Paketet innehåller: 
främre fot- och under-
stols belysning, en 
mugghållar-belysning 
och konsolbelysning och 
dörrfoderbelysning. 
 
08E0P-T50-IILR

Premium Pack
Innehåller: främre fot- och 
understolsbelysning, 
upplysta dörrtröskellister, 
en mugghållarbelysning 
och konsolbelysning och 
dörrfoderbelysning och 
en vit utvändig belyst 
projektor med Civic logga.

08E0P-T50-PIRLH

Standard 
Paketet innehåller: 
främre fot- och 
understolsbelysning, en 
mugghållarbelysning 
och konsolbelysning och 
dörrfoderbelysning. 
 
08E0P-T50-IILW

Premium Pack 
Innehåller: främre fot- och 
understolsbelysning, 
upplysta dörrtröskellister, 
en mugghållarbelysning 
och konsolbelysning och 
dörrfoderbelysning och 
en vit utvändig belyst 
projektor med Civic logga. 
 
08E0P-T50-PIWLH

Instegslister 
med vitt ljus
08E12-T50-600A

Vit belysning 
för mugghållare 
och mitt-
konsoll.
08E16-T50-600A

Röd belysning 
för mugghållare 
och mitt-
konsoll.
08E16-T50-600B

Instegslister 
med rött ljus
08E12-T50-600B

Vit dörrfoder-
belysning
08E20-T50-600A

Röd dörrfoder-
belysning
08E20-T50-600B

Standard 
tygmattor
08P14-T50-610

Vitt fotljus och 
understols-
belysning
08E10-T50-600A

Rött fotljus och 
understols-
belysning
08E10-T50-600B

Gummimattor 
fram och bak
08P17-T50-610

Eleganta 
tygmattor
08P15-T50-620

Premium 
tygmattor
08P16-T50-630

2022 Honda 
KIDFIX
08P90-E13-600D

2022 Honda 
Trifix 
08P90-TLA-600B

2022 Honda 
Baby Safe 
08P90-E13-600B

Solskydd
08R13-T50-600

Askkopp
08U25-S50-601

2022 Honda 
Baby Safe 
ISOFIX
 08P90-E13-600C

Civic-mönster-
projektor
08V27-T50-600

Övrigt
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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

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.




