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Sport och design

Aluminiumfälgar

Vinterdäck

Skydd och säkerhet

Transport

Interiör och komfort

Din HR-V

SHINPEI TAKENAKA
ACCESSORY PROJECT LEADER

Den nya HR-V-designen ger nöje och 
glädje till alla passagerare. Vårt europeiska 
tillbehörsteam har utvecklat praktiska och 
sportiga tillbehör till Honda HR-V för att 
komplettera denna vision.

Model shown is the HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in Meteoroid Grey 
Metallic Two-Tone with Black Roof.
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Sport Pack ger din bil ett elegant och sportigt utseende med en 
kombination av Berlina Black och karossfärgade tillbehör med 
kromaccenter. Paketet innehåller: Främre sportstötfångare, 
frontgrill, bakre sportdekor, nedre sidodekor och förlängd spoiler 
för bakluckan. 

FRONTGRILL
Ändra hela frontens utseende på din HR-V och ersätt den vanliga 
karossfärgade frontgrillen med en grill i Berlina Black. Finns även för 
Style-modellen med Style-emblem. 

SPORTSTÖTFÅNGARE FRAM 
Förhöj din bils dynamiska utseende med en 
karossfärgad främre sportstötfångare med 
kromaccent.

NEDRE SIDODEKOR 
Den karossfärgade nedre sidodekoren (två 
delar per sida) ger din bil ett muskulöst 
utseende. 

FÖRLÄNGD SPOILER FÖR BAKLUCKAN 
Om du vill ha ett elegant och sportigt utseende är Hondas 
originalförlängning för bakluckespoiler i Berlina Black precis vad 
du letar efter. Hondas originalspoiler är speciellt utvecklad för att 
komplettera standardspoilern för bakluckan. 

Sport 
Pack

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.  
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är  
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 

BAKRE SPORTDEKOR 
I Sport Pack ingår bakre karossfärgad 
sportdekor. Liksom den främre 
sportstötfångaren har den en kromaccent. 
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Obscura Black  
Pack
Obscura Black Pack ger bilen en sportig och uttrycksfull karaktär 
genom att kombinera Berlina Black och karossfärgade tillbehör. 
Paketet innehåller: Frontgrill, främre nedre dekor, bakre nedre 
dekor, dimljusdekor, en uppsättning backspegelkåpor och en 
förlängning till bakluckespoilern. 

DIMLJUSDEKOR 
Allt handlar om de små detaljerna. Denna 
färgkodade dimljusdekor kompletterar perfekt 
den eleganta stylingen av fronten på din HR-V.

FRONTGRILL
Ändra hela frontens utseende på din HR-V och ersätt den vanliga 
karossfärgade frontgrillen med en grill i Berlina Black. Finns även för 
Style-modellen med Style-emblem. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR 
Den främre och bakre nedre dekoren, som är standard 
på bilen, är här i Berlina Black, och maximerar bilens 
premiumkänsla.

BACKSPEGELKÅPOR 
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga 
backspegelkåpor i Berlina Black. Kåporna 
passar perfekt till din Honda. 

FÖRLÄNGD SPOILER FÖR BAKLUCKAN 
Om du vill ha ett elegant och sportigt 
utseende är Hondas originalförlängning 
för bakluckespoiler i Berlina Black precis 
vad du letar efter. Hondas originalspoiler 
är speciellt utvecklad för att komplettera 
standardspoilern för bakluckan. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.  
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är  
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 
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Ilmenite Titanium  
Pack
EXTERIÖR
Förhöj den totala premiumkaraktären för din HR-V med Ilmenite 
Titanium Pack. Paketet innehåller: Bakluckedekor, dimljusdekor 
och en uppsättning backspegelkåpor. 

BAKLUCKEDEKOR 
Bakluckedekoren framhäver baklyktornas eleganta design.

DIMLJUSDEKOR 
Allt handlar om de små detaljerna. Denna dimljusdekor i Ilmenite 
Titanium kompletterar perfekt den eleganta stylingen av fronten 
på din HR-V.

BACKSPEGELKÅPOR 
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga backspegelkåpor i Ilmenite 
Titanium. Kåporna passar perfekt till din Honda. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.   
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är  
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. 
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Vinterdäck
Få 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. 

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1813 
18-tums HR1813 i Gunpowder Black med glänsande klarlack 
och accent i Ilmenite Titanium. 

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1811 
18-tums HR1811 i Gunpowder Black med glänsande klarlack.  
Finns även som vinterhjul. 

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1812 
18-tums HR1812 har en diamantskuren A-yta med blank klarlack 
och fönsterdetaljer i Gunpowder Black. 

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

Vinterdäck

Sommardäck

HR-V:s serie aluminiumfälgar tillför ett extra 
designelement på bilen. Välj mellan tre exklusiva 
alternativ och styla din åktur.

Aluminium-  
fälgar
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Säkerhet
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Delar av paketet finns även tillgängliga separat. 

Active Lifestyle 
Pack

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. Satsen 
innehåller fyra stänkskydd. 

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 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. 

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 HR-V-logotyp. Satsen innehåller: lister fram och 
bak. 

TRÅDLÖS LADDARE
Hondas trådlösa laddningssats ser till att din smartphone 
aldrig får slut på ström. Lägg bara telefonen på den 
inbyggda laddningsmattan så laddas den, och du slipper 
krångla med sladdar. Kompatibel med alla mobiltelefoner 
med trådlös laddningsfunktion. 

Om du letar efter ett allroundpaket som perfekt passar dina 
vardagsbehov och kompletterar din bils premiumkaraktär, är 
Active Lifestyle Pack ett måste. Satsen innehåller: En uppsättning 
instegslister, en uppsättning stänkskydd fram och bak, vikbar 
bagagerumsmatta och trådlös laddare. 
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Skydd och 
säkerhet

2

1. 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. 

2. Sidolister 
Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i 
karossen. Sidolisterna är tillverkade av mjukt, slagtåligt 
material och skyddar sidorna på din bil samt utgör en 
designdetalj. 

3. Vindruteskydd 
Vindruteskyddet är en sköld mot väder och vind och skyddar 
vindrutan, de främre sidorutorna och speglarna från hårt 
väder när bilen är parkerad utomhus. Skyddet har HR-V-
logotypen. 

1

3

* Drive Recorder visas på ett högerstyrt fordon. 

Håll dig säker: från Drive Recorder som registrerar din 
resa, till sidolister som skyddar mot märken och repor 
– din HR-V tar hand om dig. Vindruteskyddet ger en 
fri sikt i alla väder. 
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Transport
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BAGAGERUMSINSATS MED SKILJEVÄGGAR 
Denna vattentäta bagagerumsinsats är perfekt formad för att passa 
in i bilens bakre förvaringsutrymme och skyddar bagagerummet mot 
smuts och repor. Skiljeväggarna hindrar din last från att glida runt och 
håller den på plats hela tiden. 

Om du ofta transporterar bagage eller specialutrustning 
hjälper Cargo Pack dig att hålla ordning och 
transportera på ett säkert sätt. Paketet innehåller: 
Bagagerumsinsats med skiljeväggar, belysning för 
bakluckan och dekor för bagagetröskel. 

DEKOR FÖR BAGAGETRÖSKELN 
Detta praktiska och snygga tillbehör till bagagerummet skyddar mot 
repor och märken. Det passar perfekt in i bagagerummets yttre panel 
och har en attraktiv borstad rostfri finish. 

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. LED-lamporna som sitter på insidan av 
bakluckan ger ett starkt och jämnt fördelat ljus i bagagerummet, även 
när det är fullastat. Lamporna tänds så fort bakluckan öppnas. 

Cargo 
Pack

Delar av paketet finns även tillgängliga separat. 
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är 
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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1. Bagagerumsinsats 
Denna vattentäta bagagerumsinsats med halkskydd är 
perfekt formad för att passa in i bilens bakre förvarings-
utrymme och skyddar bagagerummet mot smuts och  
repor. Den har upphöjda kanter och är försedd med  
HR-V-logotypen. 

2. 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 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. 

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

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

Utstrålning och praktiska funktioner: HR-V har 
allt du behöver – vart du än ska och vad du än gör. 
Bagagerumsinsatsen klarar tuffa tag medan den vikbara 
bagagerumsmattan skyddar de ömtåligare prylarna. Håll 
sakerna på plats med ett bagagerumsnät – eller ta med din 
fyrfota vän med hundgallret. 

Transport
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1. Thule Roofbox 410L Motion M 
Motion M-typ, svart. Denna robusta, vattentäta box, som 
är Thule-certifierad av Honda, ger dig 410 liters 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 cm 
och höjd på 46 cm. 

2. Lasthållare  
Utöka bilens lastkapacitet med en säker lasthållare för 
taket. Fyra lås ingår. Maximal lastkapacitet: 40 kg eller 
högst en cykel. 

3. Thule cykelhållare tak  
Den universella, 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. 

4. Lastbågar  
Dessa lastbågar levereras med stöldskyddslås och 
uppfyller de hårdaste säkerhetskraven. Maximal 
lastkapacitet på 45 kg eller högst två cyklar. 

5. 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. 

Transport
(fortsättning)
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Interiör
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Illumination  
Pack
Det här paketet använder en kombination av lampor som 
skapar en stämningsfull atmosfär inne i bilen. Paketet 
innehåller: Instegsbelysning fram och tröskellister med 
belysning. 

INSTEGSBELYSNING FRAM 
Instegsbelysning fram lyser när man låser upp eller öppnar 
dörrarna. Instegsbelysningen ger din bils interiör ett mjukt och 
behagligt ljus. 

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING 
Dessa tröskellister med belysning är tillverkade av borstat rostfritt stål och 
har en belyst HR-V-logotyp. De skyddar dörrtrösklarna mot märken och 
repor. Satsen inkluderar tröskellister med belysning fram och tröskellister 
utan belysning bak. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
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DÖRRKONTAKTPANELER 
Ilmenite Titanium inramar dörrkontaktpanelerna i en premiumfinish. 
Dörrkontaktpanelerna omfattar två främre och två bakre paneler. 

RATTDEKOR 
Rattdekoren i Ilmenite Titanium har en taktil premiumfinish.

VÄXELSPAKSDEKOR
Ilmenite Titanium växelspaksdekor ger en iögonfallande inramning av 
den elegant utformade växelspaken. 

Ilmenite Titanium  
Interior Pack
INREDNING 
Förhöj premiumkaraktären för interiören i din HR-V med Ilmenite 
Titanium Pack. Paketet innehåller: Rattdekor, växelspaksdekor och 
en uppsättning dörrkontaktpaneler. 
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1. Golvmattor Elegance  
Dessa eleganta tuftade mattor som enkelt läggs på plats, 
har svart nubuck-kant och ett vävt HR-V-emblem för extra 
hållbarhet. Satsen innehåller: mattor till fram- och baksätet. 

2. Golvmattor Premium  
Dessa eleganta tuftade mattor som enkelt läggs på plats, 
har tvåtons svart/silver nubuck-kant och ett HR-V-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 HR-V-logotyp. Satsen innehåller: 
mattor till fram- och baksätet. 

4. Gummimattor  
Dessa gummimattor är tåliga men lätta att rengöra och har 
upphöjda kanter för att skydda din bil både där fram och 
bak, och är försedda HR-V-logotypen. 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: fyra solskydd och medföljande 
förvaringsväska. 

6. Bilbarnstolar G2&3  
Denna smarta 2-i-1-barnstol passar bekvämt för små 
och stora passagerare från 3,5 till 12 år. Det V-formade 
ryggstödet växer med ditt barn och ger gott om plats 
samtidigt som det skyddar barnet. För barn över 135 cm kan 
du dessutom enkelt ta bort ryggstödet för ökad flexibilitet. 
Stolen är fullt lutbar och fästs direkt i bilens chassi. 

Interiör  
och komfort
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(fortsättning)

Interiör  
och komfort
1. 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. LED-
lamporna som sitter på insidan av bakluckan ger ett starkt 
och jämnt fördelat ljus i bagagerummet, även när det är 
fullastat. Lamporna tänds så fort bakluckan öppnas. 

2. USB-laddare bak  
USB-laddarsatsen för baksätet är det perfekta tillbehöret för 
att förse passagerarna där bak med ström hela tiden. Satsen 
innehåller två USB-anslutningar av typ A.   

3. Mörktonade rutor  
Om du värdesätter integriteten för dina baksätespassagerare 
är mörktonade rutor det perfekta tillbehöret till din HR-V. 
Satsen innehåller: två bakre sidorutor och bakruta. Finns 
endast som fabrikstillval.

4. Tröskellister med belysning  
Dessa tröskellister med belysning är tillverkade av borstat 
rostfritt stål och har en belyst HR-V-logotyp. De skyddar 
dörrtrösklarna mot märken och repor. Satsen inkluderar 
tröskellister med belysning fram och tröskellister utan 
belysning bak. 

5. Instegsbelysning fram  
Instegsbelysning fram lyser när man låser upp eller öppnar 
dörrarna. Instegsbelysningen ger din bils interiör ett mjukt 
och behagligt ljus. 
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Denna premiumklädsel – som är en kombination av klassiskt 
läder och Alston® – täcker både fram- och baksäte samt 
mittarmstöd. Denna originalklädsel levereras med Hondas 
erkända tillverkningskvalitet, hållbarhet och premiumfinish. 
Baksidorna är i syntetskinn.

Midnight Black

Dark Brown

Läder-  
klädsel
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Baspaket   HR-V

Baspaketet ger dig grundläggande skydd i 
dina vardagsresor. Innehåller gummi- eller 
tygmattor, bagagerumsinsats, stänkskydd.

Baspaket Baspaket plus
Plus-paketet är en kombination av skydd 
och elegans. Utöver Baspaketet innehåller 
Plus-paketet instegslister och dekorlister 
för bagagerum. 
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Främre sport-
stötfångare

Premium Sunlight  
White Pearl 
08P98-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08P98-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P98-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08P98-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08P98-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08P98-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08P98-3M0-670

Bakre  
sportdekor

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F24-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08F24-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F24-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F24-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F24-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F24-3M0-670

Baklucke- 
dekor

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F47-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08F47-3M0-610

Ilmenite Titanium 
08F47-3M0-6C0

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F47-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F47-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F47-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F47-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F47-3M0-670

Nedre  
sidodekor

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F57-3M0-620A 

Platinum White Pearl 
08F57-3M0-610A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F57-3M0-630A

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F57-3M0-640A

Crystal Black Pearl 
08F57-3M0-650A

Meteoroid Grey Metallic 
08F57-3M0-660A

Sand Khaki Pearl 
08F57-3M0-670B

Frontgrill

Berlina Black 
08F23-3M0-6Z0

Platinum White Pearl 
08F23-3M0-610

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F23-3M0-620

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F23-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F23-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08F23-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08F23-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08F23-3M0-670A

Bakre nedre 
dekor

Berlina Black 
08F24-3M0-6Z0B

Platinum White Pearl 
08F24-3M0-610B

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F24-3M0-620B

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-3M0-630B

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F24-3M0-640B

Crystal Black Pearl 
08F24-3M0-650B

Meteoroid Grey Metallic 
08F24-3M0-660B

Sand Khaki Pearl 
08F24-3M0-670F

Dimljus- 
dekor

Ilmenite Titanium 
08F56-3M0-6C0A

Platinum White Pearl 
08F56-3M0-610A

Premium Sunlight  
White Pearl 
08F56-3M0-620A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F56-3M0-630A

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08F56-3M0-640A

Crystal Black Pearl 
08F56-3M0-650A

Meteoroid Grey Metallic 
08F56-3M0-660A

Sand Khaki Pearl 
08F56-3M0-670A

Backspegel-
kåpor 
Berlina Black
08R06-3M0-6Z0

Frontgrill  
Berlina Black
Elegance och  
Advance

08F21-3M0-600

Förlängning till 
baklucke-
spoiler
08F02-3M0-600

Backspegel-
kåpor 
Ilmenite 
Titanium
08R06-3M0-6C0

Frontgrill  
Berlina Black
Advance Style

08F21-3M0-600A

Sport Pack

Elegance  
& Advance 
Innehåller: främre sportstöt-
fångare, förlängd spoiler för 
bakluckan, sportstötfångare 
fram, bakre sportdekor, nedre 
sidodekor.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-SP2 

Platinum White Pearl 
08E0P-3M0-SP1

Premium Crystal  
Red Metallic 
08E0P-3M0-SP3

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-SP5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-SP6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-SP7

Advance  
Style
Innehåller: främre sportstöt-
fångare, frontgrill med Style-
emblem, bakre sportdekor, nedre 
sidodekor och förlängd spoiler för 
bakluckan.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-SPS2

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08E0P-3M0-SPS4

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-SPS5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-SPS6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-SPS7

Obscura Black Pack

Elegance  
& Advance 
Innehåller: frontgrill, främre 
nedre dekor, bakre nedre dekor, 
dimljusdekor, en uppsättning 
backspegelkåpor och en 
förlängning till bakluckespoilern.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-0BP2 

Platinum White Pearl 
08E0P-3M0-0BP1

Premium Crystal  
Red Metallic 
08E0P-3M0-0BP3

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-0BP5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-0BP6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-0BP7

Advance  
Style
Innehåller: frontgrill med Style-
emblem, främre nedre dekor, 
bakre nedre dekor, dimljusdekor 
och en förlängning till 
bakluckespoilern.

Premium Sunlight  
White Pearl 
08E0P-3M0-0BPS2

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08E0P-3M0-0BPS4

Crystal Black Pearl 
08E0P-3M0-0BPS5

Meteoroid Grey Metallic 
08E0P-3M0-0BPS6

Sand Khaki Pearl 
08E0P-3M0-0BPS7

Ilmenite Titanium Pack

Alla varianter 
Interiör & Exteriör
Innehåller: bakluckedekor, 
dimljusdekor, backspegelkåpor, 
rattdekor, växelspaksdekor och en 
uppsättning dörrkontaktpaneler.

Elegance 
08E0P-3M0-ILT3 

Advance & Advance  
Style 
08E0P-3M0-ILT4

Alla varianter 
Exteriör
Innehåller: bakluckedekor, 
dimljusdekor och en uppsättning 
backspegelkåpor. 

Alla varianter 
08E0P-3M0-ILEXT

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

Sport och Design - Paket Exteriör
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Cargo 
Pack
Innehåller: 
bagagerumsinsats med 
skiljeväggar, belysning för 
bakluckan och dekor för 
bagagetröskel.  
 
08E0P-3M0-CARG

Lastnät
08L96-3M0-600

Dekor för 
bagagetröskeln
08F07-3M0-600

Bagagerums- 
insats
08U45-3M0-600

Avdelare
08U45-3M0-600A

Hundgaller
08U35-3M0-600

Vikbar 
bagagematta
08P11-3M0-600

Lasträcke
08L02-3M0-600

Lastbågar
08L04-3M0-600

Skid- och 
snowboard-
hållare
08L03-TA1-601G

Thule takbox 
Motion M
08L20-E09-M20

Thule takbox 
Motion Sport
08L20-E09-M60

Thule takbox 
Touring M
08L20-E09-T20

Thule 
takcykelställ 
Expert 298
08L07-E09-600A

Varnings-
triangel
08M09-SMG-600

Reflexväst
08YAA-9R6-602

Första hjälpen 
kit
08Z25-9R6-600

Aluminium-
fälgar 18-tums 
HR1811
08W18-3M0-600A

Aluminium-
fälgar 18-tums 
HR1812
08W18-3M0-600

Aluminium-
fälgar 18-tums 
HR1813
08W18-3M0-600C

Låsmuttrar, 
Krom
08W42-SJD-604

Låsmuttrar, 
M12, Svarta
08W42-T7S-601

Hjulmuttrar, 
Krom
08W42-SP0-R00

Hjulmuttrar, 
svarta
08W42-SZT-000

Active  
Lifestyle 
Pack
Innehåller: en uppsättning 
instegslister, en upp-
sättning stänkskydd 
fram och bak, vikbar 
bagagerumsmatta och 
trådlös laddare. 
 

Nedre 
sidodekor
Premium Sunlight  
White Pearl 
08P05-3M0-620 

Platinum White Pearl 
08P05-3M0-610

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P05-3M0-630

Midnight Blue  
Beam Metallic 
08P05-3M0-640

Crystal Black Pearl 
08P05-3M0-650

Meteoroid Grey Metallic 
08P05-3M0-660

Sand Khaki Pearl 
08P05-3M0-670A

Instegslister
08F05-3M0-600

Stänkskydd 
fram och bak
08P00-3M0-600

Vindruteskydd
08P38-3M0-600

Drive Recorder
08E30-3M0-600

Aluminumfälgar och tillbehör

Skydd och säkerhet

Transport

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

Belysning till 
bakluckan
08E17-3M0-600

Instegs-
belysning
08E10-3M0-600A

Bakre USB 
laddare
08U57-3M0-600 

Trådlös  
laddare

Tonade rutor
Endast som fabrikstillval

Solskydd
08R13-3M0-G00

Askkopp
08U25-S50-601L

Illumination Pack Ilmenite Titanium Interior Pack

Innehåller: instegs-
belysning fram och 
tröskellister med belysning.  
 
08E0P-3M0-ILLUW

Elegance 
Innehåller: rattdekor, 
växelspaksdekor med 
krom och en uppsättning 
dörrkontaktpaneler. 
 
08E0P-3M0-ILIN3

Advance  
& Advance  
Style 
Innehåller: rattdekor, 
växelspaksdekor 
och en uppsättning 
dörrkontaktpaneler. 
 
08E0P-3M0-ILIN4

Standard 
tygmattor
08P14-3M0-610

Elegance 
tygmattor
08P15-3M0-620

Premium 
tygmattor
08P16-3M0-640

Gummimattor 
fram & bak
08P17-3M0-610

Läderklädsel, 
Midnight Black
Endast som fabrikstillval.

Läderklädsel, 
Dark Brown
Endast som fabrikstillval.

Rattdekor
Ilmenite Titanium 
08Z13-3M0-610

Växelspaks-
dekor
Ilmenite Titanium 
Elegance Grade 
 
08Z03-3M0-610B

Växelspaks-
dekor
Ilmenite Titanium 
Advance & Advance  
Style 
 
08Z03-3M0-610

Dekor för 
dörrkontakter
Ilmenite Titanium 
08Z03-3M0-610A

Barnstol  
G2 & 3 Kidfix
08P90-TYF-600

Instegslister 
med belysning
08E12-3M0-700A

Barnstol G1 
Trifix I-Size
08P90-TLA-600B

Barnstol  
Go I-Size
08P90-TLA-600

Bas för 
barnstol,  
Go Base I-Size
08P90-TLA-600A

Interiör och komfort – Paket

Extra

Baspaket m 
gummimattor
08PCK-3MO-BPRM

Baspaket med 
tygmattor std
08PCK-3MO-BPC

Baspaket 
Plus med 
gummimattor
08PCK-3MO-BPPRM

Baspaket Plus 
med tygmattor 
std
08PCK-3MO-BPPC
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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
THHRV22SE-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.


