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bez něj, v době a způsobem, který budou pokládat za vhodný. Může to zahrnovat menší nebo i větší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti technických údajů
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proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určitých vlastností výrobku. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat podrobnosti ohledně
specifikací s dodavatelem, především, když je výběr modelu závislý na některé z propagovaných funkčních vlastností.
Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU.
Nevyhazujte výtisk zbytečně, předejte jej dalším osobám nebo jej recyklujte.

ŽIVOT
JE PLNÝ
MOŽNOSTÍ
Originální příslušenství Honda bylo
navrženo a vyrobeno dle stejných
norem, jako každý výrobek
společnosti Honda. Je proto odolné,
bezpečné a bude zaručeně pasovat.
Jediné, co musíte udělat,
je vybrat si, co je pro vás správné.
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SPORT A DESIGN

KRYT PŘEDNÍHO A ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Přední a zadní dekorace lakované do barvy karoserie umocňují
prémiový vzhled vozidla.

STYLE SADA
Zdůrazňuje spodní část vozu a umocňuje robustní vzhled.
Sada obsahuje: lakovaný přední, zadní a boční spodní chrániče.
V nabídce jak pro benzínové, tak i pro hybridní verze.

Na obrázku jsou 19“ disky CR1901 z lehkých slitin. Prodávají se samostatně.

03

BOČNÍ SPODNÍ KRYT

KONCOVKA VÝFUKU

Stylová dekorace dodávající vašemu CR-V
robustnější vzhled. Lakovaný do barvy karoserie,
aby ladil k přednímu a zadnímu krytu nárazníku.

Dodejte vašemu vozu sportovnější vzhled díky
koncovce výfuku v nerezovém provedení.
Pouze pro hybridní verze, nelze kombinovat se
Style sadou.
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ZADNÍ AERO NÁRAZNÍK

PŘEDNÍ AERO NÁRAZNÍK

Zadní aero nárazník s povrchovou úpravu
Alabaster Silver, která perfektně doplňuje
aerodynamický design vozu CR-V.

Vylepšete dynamický vzhled vašeho auta předním aero
nárazníkem. Vyznačuje se hladkým povrchem v barvě
karoserie a vytváří ještě prémiovější vzhled.

AERO SADA
Díky kombinaci vybraných prvků v barvě karoserie zdůrazní Aero sada dynamický
vzhled vašeho vozu.
Sada obsahuje: přední aero nárazník, zadní aero nárazník, nášlapy prahů a střešní
spoiler v barvě karoserie.

Na obrázku jsou 19“ disky CR1901 z lehkých slitin. Prodávají se samostatně.
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SPOILER DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

PRAHOVÉ STUPAČKY

Dodejte zádi vašeho vozu extra sportovní nádech pomocí
lakovaného spoileru zavazadlového prostoru.

Pokud chcete nastupovat nebo vystupovat z vozu pohodlněji,
zvolte si naše prahové lišty. Jsou navrženy tak, aby byly plně
integrovány do elegantního designu vašeho CR-V.
Vyrobeny z leštěného hliníku s černými detaily.
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BOČNÍ SPODNÝ CHRÁNIČ
Stylová dekorace dodávající vašemu CR-V robustnější vzhled.
Lakované do barvy karoserie, aby ladily k přednímu a zadnímu
krytu nárazníku.

ČERNÉ PRAHOVÉ STUPAČKY

LIŠTA DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Pokud chcete nastupovat nebo vystupovat z vozu pohodlněji, zvolte si naše prahové lišty.

Chromová dekorace dveří zavazadlového prostoru byla
navržena tak, aby doplňovala stylistické linie vašeho CR-V.

Jsou navrženy tak, aby byly plně integrovány do elegantního designu vašeho CR-V.

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Vyzdvihněte osobitost vašeho CR-V s těmito lakovanými
kryty zpětných zrcátek. Jsou navrženy tak, aby nahradily
ty současné.

V černé práškové povrchové úpravě.

Sada obsahuje: dva kryty zrcátek.
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ZIMNÍ PNEUMATIKY A RÁFKY
Zajistěte si přilnavost pneumatik v zimě díky pneumatikám z naší zimní řady. Jsou speciálně
navrženy tak, aby zajistily vynikající přilnavost při teplotách pod 7°C, což optimalizuje vedení
vozidla a minimalizuje brzdné dráhy. Zimní pneumatiky nabízejí zážitek z pohodlnější jízdy,
dokonce snižují hluk z vozovky. Přesvědčte se, zda jste připraveni na zimu, a požádejte svého
prodejce o další informace o originálních zimních pneumatikách a discích značky Honda.
18“ DISK CR1801

19" DISK CR1901

Disk má obráběný vnější povrch s bezbarvým
lakem, vnitřní plochy v Gunpowder Black barvě.

Disk má obráběný vnější povrch s bezbarvým
lakem, vnitřní plochy v Rombo Silver barvě.

V zimních podmínkách
se vzdálenosti pro zastavení vozidla
výrazně prodlužují. Nasazení
správných zimních pneumatik může
mít pozitivní vliv na možnosti
vašeho vozu zastavit.

ZIMNÍ PNEUMATIKY
LETNÍ PNEUMATIKY

18" (18 X 7.5J)

09

19" (19 X 7.5J)
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OCHRANA A BEZPEČNOST

BOČNÍ LIŠTY KAROSÉRIE
Neexistuje nic nepříjemnějšího, než jsou škrábance nebo dolíky v karoserii vašeho
vozu. Tyto boční lišty jsou vyrobeny z měkkého materiálu odolného proti nárazu
a dodávají se v barvě karoserie. Nejen že skvěle vypadají, ale navíc zajišťují
všestrannou ochranu vašeho vozu.

PRAKTIK SADA
Sada příslušenství, které je speciálně navrženo pro ochranu vašeho
vozidla před odřením, poškrábáním, blátem a pískem.
Sada obsahuje: prahové lišty, boční lišty karoserie v barvě vozu a
přední a zadní zástěrky.

ZÁSTĚRKY KOL

PRAHOVÉ LIŠTY

Chraňte svůj vůz před špínou a nárazy kamenů

Prahové lišty dveří dodají vašemu autu

těmito rafinovanými zástěrkami. Jsou skvělým

osobitý nádech a chrání prahy dveří před

prvkem pro dlouhodobou ochranu.

poškrábáním a rýhami. Jsou vyrobeny z

Sada obsahuje: přední a zadní zástěrky.

nerezavějící oceli a mají vygravírované
poutavé logo CR-V.
Sada obsahuje: přední a zadní lišty.

Na obrázku jsou 18“ disky CR1801 z lehkých slitin. Prodávají se samostatně.
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PŘEPRAVA
Užívejte si život a svoje CR-V
využijte na maximum.

KRYT PŘEDNÍHO OKNA
Tento kryt čelního skla působí jako štít proti různým
povětrnostním vlivům a chrání i zpětná zrcátka a přední boční
okna před špatným počasím, když je vaše auto zaparkované
venku. Obsahuje CR-V logo.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA

PODSVÍCENÍ AUTOMOBILU

Tato nízko posazená mlhová světla jsou

LED světla vytvářejí efektivní, malé
jezírko světla přímo pod předními
dveřmi, osvětlující prostor vedle
auta. Pouze v kombinaci s prahovými
stupačkami.

podstatným bezpečnostním prvkem.
Šero protínají jako laser a zajišťují,
abyste viděli a byli viděni.
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CARGO SADA
Pokud často přepravujete zavazadla pro volný čas či práci, Cargo sada vám
pomůže udržet to organizované a bezpečné.
Sada obsahuje: Premium organizér zavazadlového prostoru, lišty
zavazadlového prostoru a chránič zadního nárazníku.
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CHRÁNIČ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

LIŠTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Neustále nakládání a vykládání zavazadlového
prostoru může vést k nepříjemným
škrábancům, proto ochraňte karoserii svého
vozu tímto elegantním chráničem nárazníku.

Sada nerezových lišt s broušeným povrchem a
profilovaným tvarem pro ochranu spodní
hrany zavazadlového prostoru.

PREMIUM ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tento inovativní organizér zavazadlového prostoru
umožňuje uspořádat zavazadlový prostor vašeho auta
a zabránit pohybu věcí během jízdy.
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ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

ODDĚLOVACÍ MŘÍŽ
Mříž pro psa chrání vaše domácí mazlíčky tím, že odděluje
zadní prostor posádky od zavazadlového prostoru.
Je nezbytná pro majitele domácích mazlíčků a dokonale
sedne mezi zadní sedadlo a střechu interiéru.

PEVNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
S tímto pevným tažným zařízením nemusíte slevovat ze
vzhledu vašeho vozu, pokud plánujete táhnout přívěs.
Dodává se s 13kolíkovou kabeláží na přívěs a má
maximální tažnou kapacitu 2000 kg, v závislosti na typu
motoru a převodovky vozidla. Maximální svislé zatížení
je 100 kg. Volitelný 12V akumulátorový kabel poskytuje
neustálou energii pro spotřebiče ve vašem přívěsu.

S tímto odnímatelným tažným zařízením nemusíte
slevovat ze vzhledu vašeho vozu, pokud plánujete táhnout
přívěs. Dodává se s 13kolíkovou kabeláží na přívěs a má
maximální tažnou kapacitu 2000 kg, v závislosti na typu
motoru a převodovky vozidla. Maximální svislé zatížení
je 100 kg. Volitelný 12V akumulátorový kabel poskytuje
neustálou energii pro spotřebiče ve vašem přívěsu.

SKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
S tímto novým sklopným systémem tažného zařízení můžete táhnout svůj přívěs
nebo vozit kola bez námahy. Maximální tažná kapacita: 2 000 kg v závislosti na typu
motoru a převodovky vozidla. Maximální svislé zatížení : 100 kg.
13kolíková zásuvka je začleněna v rámci tažného zařízení a pro usnadnění
manipulace je otevírací mechanismus umístěn uvnitř zavazadlového prostoru.
Volitelný 12V akumulátorový kabel poskytuje neustálou energii pro spotřebiče ve
vašem přívěsu.
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KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Udržujte zavazadlový prostor čistý a bez nečistot
a škrábanců. Tato podložka do zavazadlového prostoru
je navržena tak, aby dokonale sedla do prostoru, který
potřebuje největší ochranu.
Vyrábí se v grafitové černé barvě s černým pleteným lemem.

VLOŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

STŘEŠNÍ LIŽINY

Tato speciálně navržená vodorovná síť do zavazadlového
prostoru se připevňuje ke standardním hákům zavazadlového
prostoru a při jízdě zajišťuje zavazadla bezpečně na svém
místě.

Podélné ližiny, které v kombinaci se střešními příčníky zvyšují

VLOŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
-VYSOKOZÁTĚŽOVÁ

Tato voděodolná protiskluzová vložka do zavazadlového
prostoru je tvarovaná tak, aby se vešla do zadního úložného
prostoru vašeho vozu, přičemž ho chrání před nečistotami
a poškrábáním. Má zvýšené okraje a je opatřena logem CR-V.

Tato voděodolná vložka do náročných podmínek je vyrobena
z pevného, vysoce kvalitního materiálu a je vytvarována
tak, aby přesně seděla do zadního zavazadlového prostoru
vašeho vozu. Chrání zavazadlový prostor před nečistotami
a škrábanci, má vysoké stěny a je opatřena logem CR-V.
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přepravní kapacitu vašeho vozu o dalších až 75 kg.

NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARD

STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY
Střešní příčníky splňují přísné bezpečnostní požadavky

Snadno použitelný nosič lyží pro tři nebo čtyři páry lyží (v závislosti
na velikosti lyží) nebo jeden snowboard. Zimní vybavení je bezpečně
upevněno mezi dvěma pryžovými profily,
které chrání přepravovanou výbavu. Dají se snadno upevnit i bez
nářadí. Uzamykatelný, hmotnost 3,6 kg.

společnosti Honda. Musí se kombinovat s ližinami a
střešními nosiči a mají maximální nosnost 75 kg nebo tři
jízdní kola.
Sada obsahuje: střešní příčníky a praktický úložný vak.
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INTERIÉR
A
KOMFORT

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE – EASYFOLD

STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE
Díky tomuto střešnímu nosiči na jízdní kola s pojistným
zařízením proti krádeži a snadno ovladatelným
samočinným nastavovacím rámem si můžete vzít své
jízdní kolo s sebou (maximálně tři jízdní kola).

Tento nosič jízdních kol Thule, certifikovaný společností
Honda, může nést dvě jízdní kola a dá se snadno nainstalovat.
Má funkci vyklápění pro snadný přistup
k zavazadlovému prostoru a disponuje pojistným zařízením
proti krádeži. Dodává se s 13kolíkovým konektorem a vyžaduje
si 13kolíkovou zásuvku tažného zařízení, nebo adaptér
ze 7 na 13 kolíků.

STŘEŠNÍ BOX THULE 410L
Tento robustní voděodolný box Thule Motion M je certifikován společností Honda a poskytuje
vám dalších 410 litrů úložného prostoru. Box v černém provedení je vybaven systémem
Power-Click pro snadnou montáž, zámkem proti krádeži a nabízí možnost otevírání z obou stran.
Jeho rozměry jsou 175 cm na délku, 86 cm na šířku a 46 cm na výšku.
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SADA OSVĚTLENÍ
Sada osvětlení využívá kombinaci světel, která vnitřku vašeho auta dodá uvolňující atmosféru.
Sada obsahuje: prosvětlené lišty prahů a přední ambientní osvětlení prostoru pro nohy.
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DRŽÁK TABLETU
Tento držák tabletu se instaluje na základnu opěrky hlavy
a pojme jakýkoliv tablet o rozměrech 7 až 11,6 palců.
Je vybaven šikovnou funkcí naklopení, aby bylo možné
také upravit nejlepší sledovací polohu.

INTERIEROVÉ PANELY
Interierové panely v prémiově strukturované stříbrné barvě nahrazují standardní dřevěné panely a
dodávají vozu moderní vzhled.
Sada obsahuje: 2 panely přístrojové desky, 4 panely obkladu dveří a 2 panely na středovou konzoli.
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VĚŠÁK NA KABÁT

DĚTSKÉ SEDAČKY
Originální dětské sedačky značky Honda zajišťují dokonalou
ochranu vašeho dítěte od narození
do 2 let. Jsou zde dvě možnosti instalace: ISOFIX nebo pomocí
zapnutí tříbodového bezpečnostního pásu.

Pomocí této sady udržíte své oblečení elegantní a bez
pomačkání. Snadno se instaluje na základnu opěrky
hlavy (součást výbavy), abyste na něj mohli pověsit
svůj kabát, sako nebo oblek.
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DEFLEKTORY OKEN DVEŘÍ
Přední a zadní deflektory pro uchycení v horní části oken.
Při otevřených oknech snížují turbulence vzduchu uvnitř kabiny vozu.

ZADNÍ GUMOVÉ KOBERCE

ELEGANTNÍ PODLAHOVÉ KOBERCE

PŘEDNÍ GUMOVÉ KOBERCE

Tyto elegantní a na míru šité koberce mají
černý pletený lem a vyšitý znak CR-V.
Výbava obsahuje: přední a zadní koberce.
Vhodné pro modely s pěti i sedmi sedadly.

Tyto gumové koberce se zvýšenými okraji jsou

Tyto gumové koberce jsou odolné, s

vyrobeny tak, aby chránily přední prostor

vyvýšenými okraji pro ochranu

nohou. Jsou odolné a snadno se čistí.

zadního prostoru nohou před

Sada obsahuje: dva přední koberce s logem

opotřebením. Snadno se čistí. Sada

CR-V.

obsahuje: dva zadní koberce.
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VAŠE MOŽNOSTI
Přizpůsobte si vaše CR-V originálním příslušenstvím.

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
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 (pro hybridní verze) 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

Prahové stupačky
Prahové stupačky - černé

Style sada (pro hybridní verze)

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

Spoiler dveří zavazadlového prostoru
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" litinový disk
18" kompletní kolo

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

19" litinový disk
19" kompletní kolo

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

Bezpečnostní matice – Stříbrné
Bezpečnostní matice – Černé

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

Kryty zpětných zrcátek

Matice kol – Stříbrné
Matice kol – Černé

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

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

08R06-TLA-610

Zadní spodní chránič (pro benzínové verze)

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

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

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

Lišta dveří
zavazadlového prostoru

08F52-TLA-600

Zadní spodní chránič (pro hybridní verze)

Zadní aero nárazník (pro hybridní verze)
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

Přední spodní chránič

Zadní aero nárazník (pro benzínové verze)
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

OBJEDNÁVACÍ
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

Přední 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
Boční spodní chránič

Aero sada (pro hybridní verze)
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

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

SPORT A DESIGN

Style sada (pro benzínové verze)

Aero sada (pro benzínové verze)
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

SPORT A DESIGN

SPORT A DESIGN

SPORT A DESIGN
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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 dílů a obsah se mohou měnit.
Pro nejpřesnější informace se obraťte na svého místního prodejce značky Honda.
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INTERIÉR A KOMFORT

INTERIÉR A KOMFORT

INTERIÉR A KOMFORT

OCHRANA A BEZPEČNOST

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

Sada osvětlení

08E0P-TLA-ILLU

Věšák na kabát

08U08-E6J-610D

Středová taška

08MLW-UTI-RRBAG

Praktik sada

Přední osvětlení interiéru modré

Interierové panely

Držák tabletu

08E10-TLA-600

Prahové lišty

08Z03-TLA-610

08U08-E6J-610C

08E12-TLA-610C

Deflektory oken dveří

Dětská sedačka
skupiny 0+ iSize

08R04-TLA-600

OBJEDNÁVACÍ
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

Přední mlhová světla - MT
Přední mlhová světla - AT

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

08P90-TLA-600

Boční lišty karoserie

Standardní podlahové koberce
(Vhodné pro modely
s pěti i sedmi sedadly)

08P14-TLA-610

Prosvětlené prahové lišty

08E12-TLA-610A

Dětská sedačka
skupiny 0+ Base iSize

08P90-TLA-600A

Elegantné podlahové koberce
(Vhodné pro modely
s pěti i sedmi sedadly)

08P15-TLA-620

Lišty
zavazadlového prostoru

08F07-TLA-600

Dětská sedačka
skupiny 1 Trifix iSize

08P90-TLA-600B

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

Závěsný organizér

08MLW-UTI-FRBAG

Dětská sedačka
skupiny 2+3 Kidfix XP SICT

08P90-T7S-601

Přední gumové koberce
Zadní gumové koberce
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Čísla dílů a obsah se mohou měnit.
Pro nejpřesnější informace se obraťte na svého místního prodejce 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

Zástěrky kol

08P00-TLA-600

Podsvícení automobilu

08V27-TLA-600

PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

POPIS

OBJEDNÁVACÍ
ČÍSLO

Chránič zadního nárazníku

08P01-TLA-600

Koberec do zavazadlového prostoru

08P11-TLA-610

Pevné tažné zařízení
s 13-kolíkovu kabeláží

08L90-TLA-600KF

Strešní ližiny

08L02-TLA-600

Kryt předního okna

08P38-TLA-600

Síť do zavazadlového prostoru

08L96-TLA-600

Odnímatelné tažné zařízení
s 13-kolíkovu kabeláží

08L92-TLA-600KD

Nosič na lyže a snowboard

08L03-TA1-600G

Výstražný trojúhelník

08M09-SMG-600

Vložka do zavazadlového prostoru

08U45-TLA-600

Sklopné tažné zařízení
s 13-kolíkovu kabeláží

08L92-TLA-60KRH

Stř ešní nosič jízdních kol
Thule (maximálně 3 kola)

08L07-E09-600A

08YAA-9R6-601

Vložka do zavazadlového prostoru
- vysokozátěžová

08U45-TLA-600B

12 V akumulátorový kabel

08L91-TLA-L00T

Nosič jízdních kol Thule - Coach

08L14-E09-C00

Střešní příčníky
(včetně úložného vaku)

08L04-TLA-600

Oddělovací mříž

08U35-TLA-600

Nosič jízdních kol Thule - EasyFold

08L14-E09-E00

Stř ešní box Thule 410 L

08L20-E09-M20

Reflexní vesta (10ks v balení)

Autolékárnička (10ks v balení)

08Z25-9R6-601

Cargo sada (pro benzínové verze)
Cargo sada (pro hybridní verze)

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

Organizér zavazadlového prostoru
(pro benzínové verze)
Organizér zavazadlového prostoru
(pro hybridní verze)
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08L62-TLA-600A

Adaptér 13 - 7 kolíků

08L91-EG6-601

08L62-TLA-600

Čísla dílů a obsah se mohou měnit.
Pro nejpřesnější informace se obraťte na svého místního prodejce značky Honda.
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