TILLBEHÖR

FÄLGAR

Artikelnummer

Beskrivning

08W18-3M0-600
08W18-3M0-600A
08W18-3M0-600C
08W42-SJD-604

18" HR1812 aluminiumfälg
18" HR1811 aluminiumfälg
18" HR1813 aluminiumfälg
Hjullåsmuttrar - krom

08W42-SP0-R00

Hjulmuttrar - chrome

08W42-SZT-000

Hjulmuttrar - svarta

08W42-T7S-601

Hjullåsmuttrar - svarta

TRANSPORT

Artikelnummer

Diamantslipad A-yta med blank Gunpowder black fönster.
Gunpowder Svart med en glänsande klarlack.
Krutsvart med en glänsande klarlack och Ilmenite Titanium-tryck.
Dessa låsningshjulmuttrar av silvertyp håller dina fälgar där de borde
vara – på din bil.
Kromfinish är enkla att montera och ger dina aluminiumfälgar en extra
känsla av klass.
Svarta hjulmuttrar är enkla att montera och ger dina aluminiumfälgar en extra
känsla av klass.
Svarta - Dessa låsmuttrar håller fälgarna där de ska vara - på din bil.

Beskrivning

08L02-3M0-600
08L03-TA1-601G

Lasthållare för bilar utan rails
Fäste för skidor och snowboard

08L04-3M0-600
08L07-E09-600A
08L14-E09-C00

Lastbågar (för modeller med rails)
Thule takcykelställ - Expert 298
Thule cykelställ – Coach

08L14-E09-E00

Thule cykelställ – EasyFold

08L20-E09-M20

Thule takbox 410L

08L20-E09-M60

Thule takbox 320L

08L20-E09-T20

Thule takbox 400L

08L91-EG6-601
08L92-3M0-K13P

Adapter 13 till 7 stift
Krok för cykelhållare, inkl 13 polig elsats

April 2022. Alla priser är inklusive moms.

Pris exkl. montering

4 575 kr/stk
4 135 kr/stk
4 420 kr/stk
606 kr
315 kr
459 kr
760 kr

Pris exkl. montering

Innehåller 4 lås. Maximal lastkapacitet: 40 kg eller högst en cykel.
5 341 kr
Lättanvänd skidhållare för ett eller två par skidor (beroende på skidornas storlek)
eller en snowboard. Lås ingår och vikten är 3,6 kg.
2 124 kr
Maximal lastvikt 45 kg eller högst två cyklar.
4 026 kr
Låsbart. Maximal lastvikt 20 kg.
1 674 kr
För montering på dragkrok. Thule Certifierad av Honda. Kan ta två cyklar, enkel
att montera, har en tiltfunktion – för att lättare komma åt bagaget – samt ett
stöldskyddslåssystem. Levereras med en 13-stiftsanslutning och kräver ett
släpkablage med 13 stift.
6 032 kr
För montering på dragkrok. Thule Certifierad av Honda. Kan ta två cyklar, enkel
att montera, hopvikbar vid förvaring, tiltfunktion – för att lättare komma åt bagaget
– samt ett stöldskyddslåssystem. 13-stiftsanslutning ingår. Kräver ett släpkablage
med 13 stift.
8 004 kr
Thule Certifierad av Honda, typ Motion M, svart. Denna robusta, vattentäta takbox
ger dig ytterligare 410 liter förvaringsutrymme. Den har Power-Click-system för
enkel montering, ett stöldskyddslås och man kan öppna den från båda sidorna.
Dimensionerna är 175 cm lång, 86 cm bred och 46 cm hög.
7 198 kr
Thule Certifierad av Honda, typ Motion Sport, svart. Denna robusta, vattentäta
takbox ger dig ytterligare 320 liter förvaringsutrymme. Den har Power-Click-system
för enkel montering, ett stöldskyddslås och man kan öppna den från båda sidorna.
Dimensionerna är 190cm lång, 67cm bred och 42cm hög.
6 010 kr
Thule Certifierad av Honda, typ Touring M, grå. Denna robusta, vattentäta takbox
ger dig ytterligare 400 liter förvaringsutrymme. Den har Fast-Click-system för enkel
montering, ett stöldskyddslås och man kan öppna den från båda sidorna.
Dimensionerna är 175 cm lång, 82cm bred och 45cm hög.
5 351 kr
Denna biladapter med 13 stift passar ett släp eller cykelställ med 7 stift.
231 kr
Innehåller krok för cykelhållare och 13 polig elsats.
Max. belastning 35kg
Lanseras i oktober ´22

TILLBEHÖR

INTERIÖR

Artikelnummer

08E10-3M0-600A
08E12-3M0-700A
08F05-3M0-600
08P14-3M0-610
08P15-3M0-620
08P16-3M0-640
08P17-3M0-610
08P90-E13-600C
08P90-TLA-600
08P90-TLA-600A
08P90-TLA-600B
08P90-TYF-600
08R13-3M0-G00
08U25-S50-601L
08U57-3M0-600
08Z03-3M0-610
08Z03-3M0-610A
08Z03-3M0-610B
08Z13-3M0-610

Beskrivning

Ljus för främre fotrum
Belysta instegslister
Instegslister
Standardmattor
Eleganta mattor
Premiummattor
Gummimattor fram och bak
Baby-safe I-Size bas
Bilbarnstol Baby Safe I-Size
Baby-safe I-Size bas
Bilbarnstol Tryfix I-Size
Grupp 2/3 KIDFIX XP Booster
Solskärmar
Askkopp
USB laddare bak
Dekor för växelspak
Dörrkontaktpaneler
Dekor för växelspak
Rattdekoration

EXTERIÖR

Artikelnummer

Bakluckebelysning

08F02-3M0-600
08F21-3M0-600
08F21-3M0-600A
08F23-3M0-610
08F24-3M0-610
08F24-3M0-610B
08F47-3M0-610
08F56-3M0-610A
08F57-3M0-610A
08P05-3M0-610
08P38-3M0-600
08P98-3M0-610
08R06-3M0-6C0

Takspoiler förlängning
Frontgrill, svart
Frontgrill - Style
Främre nedre dekoration
Bakre nedre dekor Sport
Bakre nedre dekor
Dekor för baklucka
Dekorpanel för dimljus
Nedre sidodekor
Sidolister
Vindruteskydd
Sportstötfångare fram
Spegelkåpor

BAGAGERUM

Artikelnummer

08F07-3M0-600
08L96-3M0-600
08P11-3M0-600
08U35-3M0-600
08U45-3M0-600
08U45-3M0-600A

2 174 kr
4 409 kr
2 194 kr
823 kr
1 501 kr
2 018 kr
1 190 kr
5 382 kr
4 488 kr
2 731 kr
5 553 kr
4 746 kr
2 550 kr
585 kr
1 340 kr
2 608 kr
4 088 kr
3 928 kr
1 164 kr

Beskrivning

08E17-3M0-600

April 2022. Alla priser är inklusive moms.

Pris exkl. montering

Ökar din komfort och säkerhet genom att lysa upp inte bara bagageutrymmet,
utan också ytan bakom din bil. LED -lampan som installeras på insidan av bakluckan
ger ett kraftfullt och konsekvent ljus i bagageutrymmet, även när det är fullastat.
Den tänds så snart bakluckan öppnas.
1 956 kr
4 342 kr
5 434 kr
5 682 kr
4 337 kr
Förbättra din bils dynamiska utseende med dekoren bak. Den har en krom accent. 8 477 kr
Förbättra din bils dynamiska utseende med dekoren bak. Den har en krom accent. 4 337 kr
2 815 kr
1 853 kr
5 310 kr
5 066 kr
890 kr
8 477 kr
2 018 kr

Beskrivning

Dekorationspaneler för bagagerumskant
Lastnät
Vikbar lastmatta
Hundgaller
Bagagerumsinsats
Avdelare för bagagerumsinsats

Pris exkl. montering

Pris exkl. montering

1 754 kr
657 kr
1 682 kr
3 933 kr
1 397 kr
580 kr

TILLBEHÖR

PAKET

Artikelnummer

08E0P-3M0-0BP1

Beskrivning

Pris exkl. montering

Obscura Black Pack

Detta kit innehåller: svart frontgrill, en främre nedre dekoration, en bakre nedre
dekoration, en dimljusdekoration, en uppsättning kåpor för sidospeglar och
en takspoiler-förlängning.
16 845 kr
08E0P-3M0-0BPS2 Obscura Black Pack - Advance Style
Detta kit innehåller: svart frontgrill, en främre nedre dekoration, en bakre
nedre dekoration, en dimljusdekoration och en takspoiler-förlängning.
15 521 kr
08E0P-3M0-ACTLH Active Lifestyle Pack
Satsen innehåller: en uppsättning instegslister, en uppsättning främre och bakre
stänkskydd, en hopfällbar bagagerumsmatta och en trådlös laddare.
8 490 kr
08E0P-3M0-CARG Cargo Pack
Bagagematta med avdelare, bakluckebelysning och dekorpanel för
bagagerumskant.
5 486 kr
08E0P-3M0-ILEXT Ilmenite Titanium Exterior Pack
Bakluckedekoration, en dimljusdekoration och en uppsättning spegelkåpor.
6 717 kr
08E0P-3M0-ILIN3
Ilmenite Titanium Interior Pack (Elegance) Dekorpanel för ratt och runt växelspaken med kromaccent, samt en uppsättning
dörrkontaktpaneler.
8 539 kr
08E0P-3M0-ILIN4
Ilmenite Titanium Interior Pack
(Adv + Adv Style) Dekorpanel för ratt och runt växelspaken, samt en
uppsättning dörrkontaktpaneler.
7 240 kr
08E0P-3M0-ILLUW Illumination Pack
Detta paket innehåller de främre fotljusen och upplysta instegslister.
6 390 kr
08E0P-3M0-ILT3
Ilmenite Titanium Pack (Elegance)
Bakluckedekoration, en dimljusdekoration, en uppsättning spegelkåpor,
en rattdekoration, en dekorlist runt växelspaken med kromgarnering och
en uppsättning dörrkontaktpaneler.
12 337 kr
08E0P-3M0-ILT4
Ilmenite Titanium Pack (Adv + Adv Style) En bakluckedekoration, en dimljusdekoration, en uppsättning spegelkåpor,
en rattdekoration, en dekorlist runt växelspaken och en uppsättning
dörrkontaktpaneler.
11 353 kr
08E0P-3M0-SP1
Sport Pack
En främre sportstötfångare, frontgrill, en sportig bakre dekoration, nedre
dekorationer på sidan och en bakluckespoilerförlängning.
24 079 kr
08E0P-3M0-SPS2
Sport Pack - Advance Style
En främre sportstötfångare, en frontgrill med stilemblem, en sportig bakre
dekoration, nedre dekorationer på sidan och en bakluckespoilerförlängning.
24 288 kr
08PCK-3MO-BPC
HR-V Baspaket med tygmattor
Standard tygmattor fram & bak, bagagerumsinsats, stänkskydd
3 546 kr
08PCK-3MO-BPPC HR-V Baspaket Plus med tygmattor
Standard tygmattor fram & bak, bagagerumsinsats, instegslister, stänkskydd,
dekorpaneler för bagagerum
7 309 kr
08PCK-3MO-BPPRM HR-V Baspaket Plus med gummimattor
Gummimattor fram & bak, bagagerumsinsats, instegslister, stänkskydd,
dekorpaneler för bagagerum
7 689 kr
08PCK-3MO-BPRM HR-V Baspaket med gummimattor
Gummimattor fram & bak, bagagerumsinsats, stänkskydd
3 765 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.
Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende
på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell garantiperiod. Förbruknings-/utsläppssiffror för eHEV-drivna HR-V:
Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,4 l/100 km. CO2-utsläpp WLTP: 122 g/km.
Med reservation för tryckfel.
April 2022. Alla priser är inklusive moms.

