PRÍSLUŠENSTVO

Tieto technické údaje sa nevzťahujú na konkrétny výrobok, ktorý sa dodáva alebo je v ponuke na predaj. Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho
upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre.
Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky
daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie. Tento propagačný materiál sa vzťahuje iba na britský zákon o obchodných značkách (1968). Napriek značnému úsiliu vynaloženému
na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch
zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.
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ŠPORT A DIZAJN

KRYT PREDNÉHO A ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
Predné a zadné dekorácie lakované do farby karosérie umocňujú
prémiový vzhľad vozidla.

STYLE BALÍK

Image includes 19" CR1901 alloy wheels. Sold separately.

BOČNÝ SPODNÝ KRYT

Zdôrazňuje spodnú časť vozidla a umocňuje robustný vzhľad.

Štýlová dekorácie dodávajúca vášmu CR-V

Sada obsahuje: lakované predné, zadné a bočné spodné chrániče.
V ponuke ak pre benzínové, tak i pre hybridné verzie.

robustnější vzhled. Lakovaný do farby karosérie,
aby ladil k prednému a zadnému krytu nárazníka.
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KONCOVKA VÝFUKU
Dodajte vášmu vozidlu športovejší vzhľad vďaka
koncovke výfuku v nerezovom vyhotovení.
Len pre hybridné verzie, nie je možné
kombinovať so Style balíkom.
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ZADNÝ AERO NÁRAZNÍK

PREDNÝ AERO NÁRAZNÍK

Zadný aero nárazník s úpravou vo farbe
karosérie auta a alabastrovej striebornej
dokonalo dopĺňa aerodynamický dizajn CR-V.

Vylepšite dynamický vzhľad vášho auta predným aero
nárazníkom. Vyznačuje sa hladkým povrchom vo farbe
karosérie na pridanie aerodynamickejšieho vzhľadu.

BALÍK AERO
Vďaka kombinácii vybraných prvkov vo farbe karosérie pridá balík Aero vášmu autu
rafinovanejší, dynamický vzhľad.
Balík obsahuje: predný aero nárazník, zadný aero nárazník, nášľapy prahov a strešný
spojler vo farbe karosérie.

Obrázok zahŕňa 19“ liate disky CR1901. Predáva sa samostatne.
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NÁŠLAPY PRAHOV

SPOJLER DVIER BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Ak chcete ľahšie nastúpiť alebo vystúpiť z auta, zvoľte si naše
stúpačky. Sú navrhnuté tak, aby boli plne zjednotené
s elegantným dizajnom vášho CR-V a majú hliníkovú úpravu
s čiernymi detailami.

Dodajte zadnej časti vášho CR-V extra súťaživý a športový
náboj so spojlerom dvier batožinového priestoru v
„pohyblivom dizajne“.
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BOČNÝ SPODNÝ KRYT
Štýlová dekorácie dodávajúca vášmu CR-V robustnější vzhled.
Lakovaný do farby karosérie, aby ladil k prednému a zadnému krytu
nárazníka.

ČIERNE NÁŠLAPY PRAHOV

DEKORÁCIA DVIER BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

KRYTY ZRKADIEL

Tieto stúpačky pokryté čiernym prachom sú pevné, praktické

Chrómová dekorácia dvier batožinového priestoru bola
špecificky navrhnutá tak, aby dopĺňala štylistické línie vášho
CR-V.

krytmi zrkadiel v asfaltovej striebornej. Sú navrhnuté tak,

a sú navrhnuté tak, aby plne ladili s elegantným vonkajším štýlom vášho CR-V.

Vyzdvihnite osobitosť vášho CR-V s týmito
aby nahradili tie súčasné.
Sada obsahuje: dva kryty zrkadiel.
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ZIMNÉ PNEUMATIKY A DISKY
Prežite zimu so zimnými pneumatikami. Sú špeciálne navrhnuté, aby zabezpečili lepšiu priľnavosť
pri teplotách pod 7 °C, čo optimalizuje manipuláciu s vozidlom a minimalizuje brzdnú dráhu.
Zimné pneumatiky ponúkajú pohodlnejšiu jazdu, a dokonca znižujú hluk na ceste. Uistite sa, že ste
pripravení na zimu, a požiadajte svojho predajcu o ďalšie informácie o originálnych zimných
pneumatikách a diskoch značky Honda.
18“ LIATY DISK CR1801

19" LIATY DISK CR1901

18" koleso sa dodáva s otvormi vo farbe Gunpowder
Black (Čierny strelný prach) a diamantom rezaným
povrchom s lesklou povrchovou úpravou.

19" koleso sa dodáva s otvormi vo farbe

ZIMNÉ PNEUMATIKY

Rombo Silver a má diamantom rezaný
povrch s lesklou povrchovou úpravou.

LETNÉ PNEUMATIKY

V zimných podmienkach sa brzdné
dráhy výrazne predlžujú.
Montáž originálnych zimných
pneumatík môže pozitívne
ovplyvniť schopnosť vášho vozidla
zastaviť.

18" (18 X 7.5J)
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19" (19 X 7.5J)
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OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

POSTRANNÉ LIŠTY KAROSÉRIE
Nič nie je nepríjemnejšie ako škrabanec alebo preliačina na karosérii vášho auta.
Postranné lišty karosérie, ktoré sú vyrobené z mäkkého
materiálu odolného proti nárazom, sa dodávajú vo farbe karosérie a nielen že skvelo
vyzerajú, ale naviac zabezpečujú všestrannú ochranu vášho auta.

PRAKTIK BALÍK
Komfortný balík je súborom príslušenstva štýlovo navrhnutého tak,
aby chránil vaše auto od škrabancov, rýh, blata a piesku.
Balík obsahuje: postranné lišty, prahové lišty dvier a zásterky.

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY

PRAHOVÉ LIŠTY DVIER

Chráňte svoje auto pred špinou a nárazmi kameňov

Prahové lišty dvier dodajú vášmu autu

týmito rafinovanými zásterkami. Sú skvelým prvkom

osobný nádych a chránia prahy dverí pred

pre dlhodobú ochranu.

poškriabaním a ryhami. Sú vyrobené z

Sada obsahuje: predné a zadné zásterky.

nehrdzavejúcej ocele a majú nápadné,
vyryté CR-V logo.
Sada obsahuje: predné a zadné lišty.

Obrázok zahŕňa 18“ liate disky CR1801. Predáva sa samostatne.
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PREPRAVA
Užívajte si život a svoj CR-V využite
na maximum.

KRYT ČELNÉHO SKLA
Tento kryt čelného skla pôsobí ako štít proti rôznym vplyvom
aCochráni aj zrkadlá a predné bočné okná pred zlým počasím,
keď je vaše auto zaparkované vonku. Obsahuje CR-V logo.

PREDNÉ HMLOVÉ SVETLÁ

OSVETLENIE

Tieto nízko posadené hmlové svetlá sú

LED svetlá vytvárajú efektívne, malé
jazierko svetla priamo pod prednými
dverami, osvetľujúc priestor vedľa
auta. Iba v kombinácii so stúpačkami.

podstatným bezpečnostným prvkom.
Šero pretínajú ako laser, absolútne zaistia,
aby ste videli a boli videní.
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BALÍK CARGO
Ak často prepravujete batožinu alebo špeciálne zariadenie, Balík Cargo vám
pomôže udržať to organizované a bezpečné.
Balík obsahuje: vysokokvalitný organizátor batožinového priestoru, ochranu
nárazníka a dekoráciu prahu batožinového priestoru.
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OCHRANA NÁRAZNÍKA

DEKORÁCIE PRAHU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE

MRIEŽ PRE PSA

Neustále nakladanie a vykladanie batožinového

ktorý chráni pred škrabancami a značkami.

Mriežka pre psa chráni vašich domácich miláčikov tým,

priestoru môže viesť k nepríjemným
škrabancom, preto ochráňte karosériu svojho
auta týmto elegantným chráničom nárazníka.

Tieto časti z nehrdzavejúcej ocele s príťažlivým
brúseným ukončením dokonalo sedia na
vonkajší poťah batožinového priestoru.

že oddeľuje zadný priestor spolujazdcov od batožinového
priestoru. Je nevyhnutná pre majiteľov domácich miláčikov
a dokonalo sadne medzi zadné sedadlo a strechu interiéru.

S týmto odnímateľným ťažným zariadením
nemusíte ohroziť štýl svojho vozidla, ak plánujete
ťahať príves. Dodáva sa s 13-kolíkovu kabelážou na
príves a má maximálnu ťažnú kapacitu 2000 kg, v
závislosti od typu prenosu, a vertikálny náklad 100
kg. Voliteľný 12 V akumulátorový kábel
poskytuje vášmu prívesu neustálu energiu.

ORGANIZÁTOR BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Tento inovatívny organizátor batožinového priestoru
vám umožňuje zorganizovať batožinový priestor vášho
auta a zabrániť pohybu vecí počas jazdy.

15

PEVNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Umožňuje vám ťahať váš karaván alebo
príves, s maximálnou ťažnou kapacitou
2 000 kg, v závislosti od typu prenosu.
Maximálny vertikálny náklad je 100 kg.
Pevné ťažné zariadenie sa dodáva s 13kolíkovu kabelážou. Voliteľný 12 V
akumulátorový kábel poskytuje vášmu
prívesu neustálu energiu.

SKLOPNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE
S týmto novým výsuvným systémom ťažného zariadenia môžete ťahať svoj príves
alebo nosiť bicykle bez námahy. Maximálna ťažná kapacita: 2 000 kg v závislosti
od typu prenosu. Maximálny vertikálny náklad: 100 kg. 13-kolíková zásuvka je
začlenená v rámci ťažného zariadenia a na uľahčenie manipulácie je otvárací
mechanizmus umiestnený vo vnútri batožinového priestoru . Voliteľný 12 V
akumulátorový kábel poskytuje vášmu prívesu neustálu energiu.
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SIEŤ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

STREŠNÉ LYŽINY

Udržujte batožinový priestor čistý a bez nečistôt

Táto špeciálne navrhnutá horizontálna sieť do batožinového

V kombinácii s priečnymi držiakmi, tieto strešné lyžiny zvýšia nosnú

a škrabancov. Táto podložka do batožinového priestoru
je navrhnutá tak, aby dokonalo sadla do priestoru, ktorý
potrebuje najväčšiu ochranu. Je to ihlový koberec
v grafitovej čiernej s čiernym pleteným lemom.

priestoru je pripevnená k štandardným háčikom batožinového
priestoru a udržuje vašu batožinu počas jazdy bezpečne
umiestnenú na mieste.

kapacitu vášho auta. Ich maximálna strešná kapacita je 75 kg.

VLOŽKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

VLOŽKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU- VEĽKÁ ZÁŤAŽ

KOBEREC DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Táto vodoodolná protišmyková podložka do batožinového
priestoru je perfektne tvarovaná tak, aby sa zmestila do zadného
úložného priestoru vášho vozidla a ochránila ho pred špinou
a poškriabaním. Má vyvýšené okraje a vyznačuje sa CR-V logom.

Táto vodoodolná podložka do batožinového priestoru
pre ťažký náklad je vyrobená z masívneho vysokokvalitného
materiálu a je dokonale tvarovaná tak, aby sadla do zadného
priestoru vášho auta. Batožinový priestor ochráni pred špinou a
škrabancami, má vysoké steny a vyznačuje sa CR-V logom.
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NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARD

PRIEČNE DRŽIAKY
Tieto priečne držiaky sú v súlade s najprísnejšími

Držiak pre tri alebo štyri páry lyží nenáročný na obsluhu (v závislosti
od veľkosti lyží) alebo jeden snowboard.
Lyže alebo snowboard sú bezpečne upevnené medzi dvomi
gumovými profilmi, ktoré chránia vaše vybavenie a dajú sa upevniť
ľahko a bez náradia. Dá sa uzamknúť a váži 3,6 kg.

bezpečnostnými požiadavkami Hondy. Je potrebné ich
kombinovať so strešnými nosičmi a ich maximálna nosnosť je
75rkg alebo tri bicykle.
Sada obsahuje: priečne držiaky a tašku na uskladnenie.
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STREŠNÝ NOSIČ NA BICYKLE THULE

NOSIČ BICYKLOV THULE - EASYFOLD

Vezmite svoj bicykel so sebou pridaním tohto nosiča

Tento nosič bicyklov Thule, ktorý je certifikovaný Hondou,

na bicykle s uzamykateľným zariadením proti krádeži
a samonastaviteľnou konštrukciou nenáročnou na obsluhu
(maximálne pre tri bicykle).

unesie dva bicykle a jednoducho sa inštaluje. Má sklápaciu
funkciu, ktorá zabezpečuje ľahký prístup do batožinového
priestoru, a je vybavený systémom proti odcudzeniu. Dodáva
sa s 13-kolíkovým konektorom a vyžaduje si 13-kolíkovu
kabeláž alebo 7- až 13-kolíkový adaptér.

STREŠNÝ BOX THULE 410 L
Tento masívny vodoodolný strešný box Thule typu Motion M certifikovaný Hondou vám pridá
410 litrov úložného priestoru. S čiernym povrchom a systémom Power-Click pre ľahké upevnenie,
zámkom proti krádeži a obojstranným otváracím systémom.
Jeho rozmery sú 175 cm dĺžka, 86 cm šírka a 46 cm výška.
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INTERIÉR
A
POHODLIE

BALÍK OSVETLENIA
Balík osvetlenia využíva kombináciu svetiel, ktorá vnútrajšku vášho auta dodá uvoľňujúcu atmosféru.
Balík obsahuje: predné ambientné osvetlenie priestoru nôh a osvetlené prahové lišty dvier.
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DRŽIAK NA TABLET
Tento držiak na tablet so základňou na opierke na hlavu
je vhodný pre akýkoľvek tablet s rozmermi v rozmedzí
od 7 do 11,6 palcov. Má elegantnú sklopnú funkciu, takže
ho možno upraviť aj pre najpohodlnejšie sledovanie.

INTERIÉROVÉ PANELY
Interiérové panely v prémiovo štruktúrovanej striebornej farbe nahrádzajú štandardné drevené
panely a dodávajú vozidlu moderný vzhľad.
Sada obsahuje: 2 panely prístrojovej dosky, 4 panely obkladu dverí a 2 panely na stredovú konzolu.
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VEŠIAK NA KABÁT

DETSKÉ SEDAČKY

Udržte svoje oblečenie elegantné a bez záhybov
na tomto vešiaku. Ľahko sadne na začlenenú
základňu opierky hlavy, aby ste si mohli zavesiť
kabát, sako alebo oblek.

Originálne detské sedačky značky Honda zabezpečujú dokonalú
ochranu vášho dieťaťa od narodenia
do 2 rokov. Sú tu dve možnosti inštalácie: ISOFix alebo
trojbodové zapnutie bezpečnostného pásu.
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DEFLEKTORY OKIEN DVERÍ
Predné a zadné deflektory pre uchytenie v hornej časti okien. Pri otvorených
oknách znižujú turbulencie vzduchu vo vnútri kabíny vozidla.

ZADNÉ GUMENÉ ROHOŽE

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE

PREDNÉ GUMENÉ ROHOŽE

Tieto elegantné a pohodlné na mieru šité

Tieto gumené rohože so zvýšenými okrajmi

všívané koberce majú čierny pletený lem
a vyšitý znak CR-V. Výbava obsahuje: predné
a zadné rohože. Vhodné pre modely s piatimi
aj siedmimi sedadlami.

sú vyrobené, aby chránili predný priestor

majú vyvýšené okraje na ochranu

na nohy a vyznačujú sa logom CR-V. Sú

zadného priestoru na nohy vo vašom

tvrdé, no predsa sa ľahko čistia.

aute pred opotrebením. Ľahko sa čistia.

Sada obsahuje: dve predné rohože.

Sada obsahuje: dve zadné rohože.
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Tieto gumené rohože sú silné, odolné a
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VAŠE MOŽNOSTI
Prispôsobte si vaše CR-V originálnym príslušenstvom.

ŠPORT A DIZAJN
POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

08E0P-TLA-AER6P
08E0P-TLA-AER7P
08E0P-TLA-AER8P
08E0P-TLA-AERKP
08E0P-TLA-AERSP
08E0P-TLA-AERVP
08E0P-TLA-AERXP
08E0P-TLA-AERYP

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-STY6P
08E0P-TLA-STY7P
08E0P-TLA-STY8P
08E0P-TLA-STYKP
08E0P-TLA-STYSP
08E0P-TLA-STYVP
08E0P-TLA-STYXP
08E0P-TLA-STYYP

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

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

Koncovka výfuku (pre hybridné verzie) 08F53-TLA-600

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

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

Nášlapy prahov
Nášlapy prahov - černé

Style balík (pre hybridné verzie)

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

Spojler dvier batožinového priestoru
08F57-TLA-600B
08F57-TLA-660C
08F57-TLA-670C
08F57-TLA-680C
08F57-TLA-6K0C
08F57-TLA-6S0C
08F57-TLA-6V0C
08F57-TLA-6X0C
08F57-TLA-6Y0C

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" liaty disk
18" kompletné koleso

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

19" liaty disk
19" kompletné koleso

08W19-TLA-601
08W79-TLA-600K

Poistné matice kolies – Chrómové
Poistné matice kolies – Čierne

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Kryty zrkadiel

Kryty kolies – Chrómové
Kryty kolies – Čierne

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

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

08R06-TLA-610

Kryt zadného nárazníka (pre benzínové verzie)

08P99-TLA-660A
08P99-TLA-670A
08P99-TLA-680A
08P99-TLA-6K0A
08P99-TLA-6S0A
08P99-TLA-6V0A
08P99-TLA-6X0A
08P99-TLA-6Y0A

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-660B
08F24-TLA-670B
08F24-TLA-680B
08F24-TLA-6K0B
08F24-TLA-6S0B
08F24-TLA-6V0B
08F24-TLA-6X0B
08F24-TLA-6Y0B

Dekorácia dvier
batožinového priestoru

08F52-TLA-600

Kryt zadného nárazníka (pre hybridné verzie)

Zadný aero nárazník (pre hybridné verzie)
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

POPIS

Kryt predného nárazníka

Zadný aero nárazník (pre benzínové verzie)
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

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

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

Predný aero nárazník
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

POPIS
Bočný spodný kryt

Balík Aero (pre hybridné verzie)
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

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

ŠPORT A DIZAJN

Style balík (pre benzínové verzie)

Balík Aero (pre benzínové verzie)
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

ŠPORT A DIZAJN

ŠPORT A DIZAJN

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

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
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08F24-TLA-660A
08F24-TLA-670A
08F24-TLA-680A
08F24-TLA-6K0A
08F24-TLA-6S0A
08F24-TLA-6V0A
08F24-TLA-6X0A
08F24-TLA-6Y0A
Čísla dielov a obsah sa môžu meniť.
Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.
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INTERIÉR A POHODLIE

INTERIÉR A POHODLIE

INTERIÉR A POHODLIE

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

Balík osvetlenia

08E0P-TLA-ILLU

Vešiak na kabát

08U08-E6J-610D

Taška opierky

08MLW-UTI-RRBAG

Praktik balík

Modré predné ambientné osvetlenie
priestoru nôh

Interiérové panely

Držiak na tablet

08E10-TLA-600

Prahové lišty dvier

08Z03-TLA-610

08U08-E6J-610C

08E12-TLA-610C

Deflektory okien dverí

Detská autosedačka skupiny
0+ iSize

08R04-TLA-600

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

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

Predné hmlové svetlá (MT)
Predné hmlové svetlá (AT)

08V31-TLA-600MT
08V31-TLA-600AT

08P90-TLA-600

Postranné lišty karosérie

Štandardné podlahové rohože
(Vhodné pre modely s piatimi
a siedmimi sedadlami)

08P14-TLA-610

Osvetlené prahové lišty dvier

08E12-TLA-610A

Detská autosedačka skupiny
0+ Base iSize

08P90-TLA-600A

Elegantné podlahové rohože
(Vhodné pre modely s piatimi
a siedmimi sedadlami)

08P15-TLA-620

Dekorácie prahu
batožinového priestoru

08F07-TLA-600

Detská autosedačka skupiny
1 Trifix iSize

08P90-TLA-600B

Predné gumené rohože
Zadné gumené rohože

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

Viacúčelová taška

08MLW-UTI-FRBAG

Detská autosedačka skupiny
2+3 Kidfix XP SICT

08P90-T7S-601
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Čísla dielov a obsah sa môžu meniť.
Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.
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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

Predné a zadné zásterky

08P00-TLA-600

Osvetlenie

08V27-TLA-600

PREPRAVA

PREPRAVA

PREPRAVA

PREPRAVA

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACIE
ČÍSLO

Ochrana nárazníka

08P01-TLA-600

Koberec do batožinového priestoru

08P11-TLA-610

Pevné ťažné zariadenie
s 13-kolíkovu kabelážou

08L90-TLA-600KF

Strešné lyžiny

08L02-TLA-600

Kryt čelného skla

08P38-TLA-600

Sieť do batožinového priestoru

08L96-TLA-600

Odnímateľné ťažné zariadenie
s 13-kolíkovu kabelážou

08L92-TLA-600KD

Nosič na lyže a snowboard

08L03-TA1-600G

Výstražný trojuholník

08M09-SMG-600

Vložka do batožinového priestoru

08U45-TLA-600

Sklopné ťažné zariadenie
s 13-kolíkovu kabelážou

08L92-TLA-60KRH

Strešný nosič na bicykle Thule
(maximálne 3 bicykle)

08L07-E09-600A

08YAA-9R6-601

Vložka do batožinového priestoru
- veľká záťaž

08U45-TLA-600B

12 V akumulátorový kábel

08L91-TLA-L00T

Nosič na bicykle Thule - Coach

08L14-E09-C00

Priečne držiaky
(vrátane úložnej tašky)

08L04-TLA-600

Mriež pre psa

08U35-TLA-600

Nosič na bicykle Thule - EasyFold

08L14-E09-E00

Strešný box Thule 410 L

08L20-E09-M20

Reflexná vesta (10 v balení)

Sada prvej pomoci (10 v balení)

08Z25-9R6-601

Balík Cargo (pre benzínové verzie)
Balík Cargo (pre hybridné verzie)

08E0P-TLA-CARGP
08E0P-TLA-CARGH

Organizátor batožinového priestoru
(pre benzínové verzie)
Organizátor batožinového priestoru
(pre hybridné verzie)
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08L62-TLA-600A

Adaptér 13 - 7 kolíkov

08L91-EG6-601

08L62-TLA-600

Čísla dielov a obsah sa môžu meniť.
Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.
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