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ŠPORT & OBLIKA

PAKET AERO

Paket Aero s kombinacijo dodelanih posebnosti  

v barvi karoserije doda vašemu vozilu bolj prefinjen in dinamičen videz.  

Paket vsebuje: sprednji aero odbijač, zadnji aero odbijač, vstopne stopnice  

in zadnji spojler.

Na sliki so prikazana tudi 19" lita platišča Galena. Ločena prodaja. 03



SPREDNJI AERO ODBIJAČ

VSTOPNE STOPNICE

Izboljšajte dinamično obliko vašega vozila s sprednjim 

aero odbijačem. Z gladko površino v barvi karoserije 

zagotavlja aerodinamični videz.

Če želite preprostejše izstopati in vstopati v svoje vozilo, 

izberite naše vstopne stopnice. Oblikovane so tako, da se 

povsem zlijejo z vitko linijo vašega CR-V, končna obdelava 

pa je v aluminiju s črnimi detajli. 

ZADNJI AERO ODBIJAČ

ZADNJI SPOJLER

Zadnji aero odbijač v barvi karoserije  

in z zaključnim nanosom v barvi Alabaster silver 

več kot izvrstno dopolnjuje aerodinamično  

obliko CR-V.

Zadku vašega CR-V dodajte tekmovalno in športno ostrino 

z ‘lebdečim slogom’ zadnjega spojlerja.
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ČRNE VSTOPNE STOPNICE

Črne, prašno barvane vstopne stopnice so čvrste in priročne ter so bile zasnovane 

za popolno združitev z vitko zunanjo obliko CR-V.

05



POKROVI OGLEDAL

Poudarite posebnost vašega CR-V s pokrovi ogledal 

v barvi asphalt silver. Zasnovani so za zamenjavo 

obstoječih. Paket vključuje: dva pokrova ogledal.

OKRAS ZADNJIH VRAT

Kroman okras zadnjih vrat je posebej zasnovan 

za dopolnitev lepo oblikovanih linij  

vašega CR-V.

SPODNJA STRANSKA ZAŠČITA

Pametna in v slogu oblikovana zaščita vašem CR-V doda robusten, silen videz.  

Zaključna obdelava v barvi asphalt silver dopolnjuje sprednji  

in zadnji spodnji zaščiti na standardnem odbijaču.  

Paket vključuje: dva dela za vsako stran.
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19" LITA PLATIŠČA GALENA

19" platišča Galena odlikujejo odprtine  

v barvi rombo silver in diamantni rez zunanje površine  

z matiranim brezbarvnim premazom.

18" LITA PLATIŠČA EMERALD

18" platišča Emerald odlikujejo odprtine v barvi gunpowder 

black in diamantni rez zunanje površine s sijočim 

brezbarvnim premazom.
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ZIMSKE PNEVMATIKE & PLATIŠČA
Dodajte oprijem z našo izbiro zimskih pnevmatik. Posebej so zasnovane, da nudijo odličen oprijem  

pri temperaturah pod 7 °C, kar optimizira upravljanje vašega avtomobila in zmanjša zavorno razdaljo.  

Zimske pnevmatike nudijo udobnejšo izkušnjo med vožnjo in zmanjšajo celo cestni hrup.  

Poskrbite, da boste pripravljeni na zimo, in se o Hondinih originalnih zimskih pnevmatikah in platiščih 

pozanimajte pri vašem trgovcu.

V zimskih pogojih je znatno zmanjšana 
zavorna razdalja.  
Namestitev originalnih zimskih pnevmatik 
lahko pozitivno vpliva na zmogljivost 
vašega avtomobila pri zaustavljanju.

ZIMSKE PNEVMATIKE

LETNE PNEVMATIKE

19" GANYMEDES 19 X 7.5J18" POLLUX 18 X 7.5J 18" CYGNUS 18 X 7.5J
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ZAŠČITA & VARNOST

PAKET CONVENIENCE

Paket Convenience je narejen po meri, s pametno zasnovanimi dodatki za zaščito pred praskami, 

blatom in peskom. Paket vsebuje: bočne zaščitne letve, zaščitne letve pragov in zavesice.

Slika vključuje 18" lita platišča Emerald. Ločena prodaja. 09



ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

Zaščitne letve pragov dodajo vašemu avtomobilu oseben pridih,  

hkrati pa ščitijo pragove pred zarezami in praskami. Izdelane so  

iz nerjavnega jekla, privlačne na pogled in z jedkanim logotipom CR-V.  

Paket vsebuje: sprednje in zadnje zaščitne letve pragov.

BOČNE ZAŠČITNE LETVE

SPREDNJE IN ZADNJE ZAVESICE

Nič ni nadležnejšega od prask ali vdrtin na karoseriji vašega avtomobila.  

Bočne zaščitne letve so izdelane iz mehkega materiala v barvi karoserije avtomobila, 

odpornega na udarce. Poleg lepega videza zagotavljajo vsestransko zaščito  

vašega avtomobila.

Komaj opazne zavesice ščitijo vaš avtomobil 

pred umazanijo in kamenčki. So odlična 

dolgoročna zaščita.  

Paket vsebuje: sprednje in zadnje zavesice. 
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SPREDNJI MEGLENKI

Nizko nameščeni meglenki sta bistvena 

varnostna elementa. Skozi polmrak režeta 

kot laser in zagotavljata dobro vidljivost, 

hkrati pa ste videni tudi vi.

PREVLEKA VETROBRANSKEGA STEKLA

V težkih vremenskih razmerah, ko je vaš avto parkiran na prostem, ta pokrov 

vetrobranskega stekla zaščiti tudi ogledala in sprednja stranska okna.  

S CR-V logotipom.

VRATNE LUČI

Vratne luči LED ustvarjajo učinkovit, majhen 

osvetljen krog pod sprednjimi vrati. Osvetljujejo 

področje ob avtomobilu. Samo v kombinaciji z 

vstopnimi stopnicami.
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PAKET CARGO

Če pogosto prevažate prtljago ali posebno opremo, vam je lahko paket Cargo v pomoč pri 

organizaciji prtljage in varnosti. Paket vsebuje: organizator prtljažnika Premium, zgornjo zaščito 

prtljažnika in zaščito praga prtljažnika

POTOVANJE
Dobro izkoristite svoje življenje  

in dobro izkoristite svoj CR-V.
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ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA PREMIUM

ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA

Praktičen in v slogu izdelan dodatek za prtljažnik 

ščiti pred praskami in zarezami. Vsi deli so izdelani iz 

nerjavnega jekla z lepo ščetkano zaključno obdelavo in 

se odlično prilegajo zunanji obrobi prtljažnika.

ZGORNJA ZAŠČITA ODBIJAČA

Stalno nakladanje in razkladanje iz prtljažnika lahko 

povzročita moteče praske; zato zaščitite karoserijo vašega 

avtomobila z izvrstno zgornjo zaščito odbijača.

Inovativni organzator prtljažnika omogoča 

organiziranje prtljažnega prostora vašega 

avtomobila in preprečuje, da bi se predmeti 

premikali med vožnjo.
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PREDELNA MREŽA ZA PSA

Mreža za psa varno zadržuje vašega ljubljenčka, tako da 

ločuje predel zadnjih potnikov od predela prtljažnika. To je 

za lastnike ljubljenčkov nujno, hkrati pa se mreža odlično 

prilega prostoru med zadnjim sedežem in notranjostjo 

strehe.

ZLOŽLJIVA VLEČNA KLJUKA S 13-PINSKIM OŽIČENJEM

Z novim sistemom zložljive vlečne kljuke lahko preprosto vlečete prikolico ali 

prevažate kolesa. Največja masa vleke: 2000 kg, odvisno od vrste menjalnika. 

Največja navpična obremenitev. 100 kg. 13-pinska vtičnica je vgrajena v vlečno 

kljuko, mehanizem za odpiranje pa je zaradi lažje uporabe nameščen v prtljažniku.  

Izbirna 12 V napeljava od akumulatorja zagotavlja nenehno napajanje za vašo 

prikolico. 

NESNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA

SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA

Če nameravate vleči prikolico, s to snemljivo 

vlečno kljuko ne bose zmotili lepe oblike vojega 

avtomobila. Na voljo je s 13-pinskim ožičenjem,  

 z največjo maso vleke 2000 kg, odvisno od vrste 

menjalnika, in z navpično obremenitvijo 100 kg. 

Izbirna 12 V napeljava od akumulatorja zagotavlja 

nenehno napajanje za vašo prikolico.

Omogoča vleko bivalne ali običajne prikolice 

z največjo maso vleke 2000 kg, odvisno od 

vrste menjalnika. Največja dovoljena navpična 

obremenitev je 100 kg. Nesnemljiva vlečna 

kljuka je opremljena s 13-pinskim ožičenjem. 

Izbirna 12 V napeljava od akumulatorja 

zagotavlja nenehno napajanje za vašo 

prikolico. 14



PREPROGA PRTLJAŽNIKA

Vzdržuje čist prtljažnik, brez umazanije in prask. Preproga 

prtljažnika je oblikovana tako, da se izvrstno prilega površini, 

ki najbolj potrebuje zaščito. Je grafitno črna, iglana in s črno 

obrobo. 

MREŽA ZA PRITRJEVANJE V PRTLJAŽNIKU

KORITO PRTLJAŽNIKA – TRPEŽNEJŠEKORITO PRTLJAŽNIKA

Posebej oblikovana vodoravna mreža je pritrjena na 

standardne kavlje v prtljažniku in med vožnjo varno 

zadržuje prtljago na svojem mestu.

Vodotesno, tršežno korito za prtljažnik je narejeno 

iz čvrstega materiala visoke kakovosti in se po 

obliki odlično prilega prtljažnemu prostoru vašega 

avtomobila. Prtljažnik ščiti pred umazanijo in 

praskami, saj ima visoko obrobo. Opremljen je s CR-V 

logotipom.

Vodotesno, protidrsno korito za prtljažnik se po obliki 

odlično prilega prtljažniku vašega avtomobila in ščiti 

prtljažnik pred umazanijo in praskami. Ima dvignjene 

robove, nameščen je tudi CR-V logotip.
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STREŠNE SANI

PREČNA NOSILCA

Strešna nosilca sta skladna s strogimi varnostnimi 

zahtevami Honde. Uporabljati jih je treba s strešnimi 

sanmi. Dovoljena največja obremenitev je 75 kg ali tri 

kolesa. Paket vsebuje: prečna nosilca in vreča  

za shranjevanje.

DODATEK ZA SMUČI IN DESKO

Nosilec za tri do štiri pare smuči (odvisno od velikosti smuči) ali 

eno desko za deskanje na snegu. Smuči ali deska za deskanje na 

snegu so varno nameščene med dvema gumijastima profiloma, 

ki ščitita opremo in ju je preproto namestiti brez orodja. Lahko se 

zaklene in tehta 3,6 kg.

V kombinacij s prečnimi nosilci te strešne sani povečajo nosilno zmogljivost 

vašega avtomobila. Največja dovoljena teža bremena na strehi je 75 kg.
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STREŠNI KOVČEK THULE 410 l

NOSILEC KOLES THULE – EASYFOLD

Nosilec koles Thule, ki ga je certificirala Honda, lahko prevaža 

dve kolesi in je preprost za namestitev. Za nemoten dostop 

do prtljažnika ima funkcijo preklopa in sistem zaklepanja proti 

kraji. Opremljen je s 13-pinskim vtikačem in potrebuje 13-pinsko 

vtičnico ali 7- na 13-pinski vmesnik.

THULE STREŠNI NOSILEC KOLES

Vzemite svoje kolo s seboj, tako da dodate strešni 

nosilec z napravo proti kraji. Je preprost za 

uporabo in ima okvir, ki se samodejno prilega  

(za največ tri kolesa).

Vzdržljiv vodotesni strešni kovček Thule Motion M je certificirala Honda in nudi 

dodatnih 410 litrov prtljažnega prostora. Je v črni barvi, s sistemom Power-Click za 

preprosto namestitev, ključavnico proti kraji in možnostjo dvostranskega odpiranja.  

Dimenzije so: dolžina 175 cm, širina 86 cm in višina 46 cm.
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OSVETLITVENI PAKET

Osvetlitveni paket za ustvarjanje vzdušja v vašem avtomobilu uporablja kombinacijo luči.  

Paket vsebuje: luči za osvetlitev pri nogah spredaj in osvetljene zaščitne letve pragov.

NOTRANJOST 
& UDOBJE
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ZRAČNI ODBOJNIKI

ZADNJI GUMIJASTI PREPROGI

Ti zračni odbojniki so nameščeni na zgornjem robu sprednjih in zadnjih vrat, 

da nežno odrivajo zračni tok. Paket vsebuje: komplet štirih odbojnikov.

Ti gumijasti preprogi sta močni, trajni,  

z dvignjenimi robovi in pred obrabo 

ščitita zadnji prostor za noge.  

Sta preprosti za čiščenje. 

Paket vključuje: dve zadnji gumijasti 

preprogi.

SPREDNJI GUMIJASTI PREPROGIPREPROGE ELEGANCE

Gumijasti preprogi z dvignjenimi robovi sta 

zasnovani za zaščito prostora za noge in 

opremljeni z logotipom CR-V. Sta robustni, 

a preprosti za čiščenje.  

Paket vključuje: dve gumijasti preprogi.

Elegantne in udobne ter prilegajoče taftane 

preproge imajo črno obrobo in všit znak 

CR-V. 

Paket vsebuje: sprednje in zadnje preproge. 

Primerne so tako za pet- kot sedem sedežne 

modele.
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OTROŠKI SEDEŽISET OBEŠALNIKA ZA OBLEKE

Originalni Hondini otroški sedeži nudijo

vrhunsko zaščito otrokom do 12. leta. 

Možnosti namestitve sta dve – s sistemom 

ISOFIX ali kot 3-točkovni varnostni pas.

SET NOSILCA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

Nosilec z osnovo naslonjala za glavo  

ustreza  tabličnim računalnikom z dimenzijami od  

7 do 11,6 inčev. S prefinjeno možnostjo nagiba ga je 

mogoče prilagoditi čim učinkovitejši uporabi.

S tem obešalnikom za obleke lahko prevažate svoja 

oblačila, ne da bi se zmečkala.  

Preprosto se prilega priloženi osnovi za naslonjala  

za glavo, nanj pa lahko obesite plašč, suknjič ali obleko.
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ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA

Aero paket

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

Sprednji aero odbijač:

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

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

 

Zadnji aero odbijač

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

Vstopne stopnice
Vstopne stopnice – Black

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

Pokrovi ogledal – Asphalt Silver 08R06-TLA-610

Spodnje stranske obrobe – Asphalt Silver 08F57-TLA-600B

ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA

Zadnji spojler

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

Okras vrat prtljažnika 08F52-TLA-600

 
18" lita platišča Emerald
18" komplet litih platišč Emerald

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

19" lita platišča Galena
19" komplet litih platišč Galena

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

Varnostne matice platišč – Chrome
Varnostne matice platišč – Black

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

Kolesni pokrovi – Chrome
Kolesni pokrovi – Black

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

VAŠE MOŽNOSTI
Poosebite vaš CR-V z izvirnimi dodatki.
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Številke delov in vsebine se lahko spremenijo. 
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.

NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS ŠTEVILKA

Osvetlitveni paket 08E0P-TLA-ILLU

Modra osvetlitev tal spredaj 08E10-TLA-600

 
Standardne preproge
(primerne tako za pet- 
kot sedem sedežne modele)

08P14-TLA-610

Preproge Elegance
(primerne tako za pet- 
kot sedem sedežne modele)

08P15-TLA-620

Sprednji gumijasti preprogi
Zadnji gumijasti preprogi

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

Zračni odbojniki 08R04-TLA-600

Set obešalnika za obleke 08U08-E6J-610D

NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS ŠTEVILKA

Set nosilca tabličnega računalnika 08U08-E6J-610C

 
Zaščitne letve pragov 08E12-TLA-610C

Osvetlitev zaščite pragov 08E12-TLA-610A

Zaščita praga prtljažnika 08F07-TLA-600

Večnamenski organizator 08MLW-UTI-FRBAG

Torba v naslonjalu 08MLW-UTI-RRBAG

Otroški sedež - skupina 0+ iSize 08P90-TLA-600

22



NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS ŠTEVILKA

Otroški sedež - skupina 0+ Base iSize 08P90-TLA-600A

Otroški sedež - skupina 1 Trifix iSize 08P90-TLA-600B

Otroški sedež - skupina 2+3 Kidfix XP SICT 08P90-T7S-601

ZAŠČITA & VARNOST

OPIS ŠTEVILKA

Paket Convenience

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

Sprednji meglenki (vozila z ročnim 
menjalnikom)
Sprednji meglenki (vozila s samodejnim 
menjalnikom) 

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

 
Bočne zaščitne letve

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

Sprednji in zadnji zavesici 08P00-TLA-600

 
Vratne luči 08V27-TLA-600

Orodje za izrez odprtin za parkirne senzorje 08Z20-TGL-600
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Številke delov in vsebine se lahko spremenijo. 
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.

POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA

Zgornja zaščita odbijača 08P01-TLA-600

Prevleka vetrobranskega stekla 08P38-TLA-600

 
Varnostni trikotnik 08M09-SMG-600

Fluorescentni telovnik (set 10 kosov) 08YAA-9R6-601

Komplet prve pomoči (set 10 kosov) 08Z25-9R6-601

Paket Cargo 08E0P-TLA-CARGP

Preproga prtljažnika 08P11-TLA-610

POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA

Mreža za pritrjevanje v prtljažniku 08L96-TLA-600

Korito prtljažnika 08U45-TLA-600

Korito prtljažnika (trpežnejše) 08U45-TLA-600B

Predelna mreža za psa 08U35-TLA-600

Organizator prtljažnika Premium 08L62-TLA-600A

Dodatek za smuči in desko 08L03-TA1-600G

Vmesnik s 13 na 7 pin 08L91-EG6-601
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POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA

Strešne sani 08L02-TLA-600

Thule dodatek za kolesa 
(največ tri kolesa)

08L07-E09-600A

Nosilec koles Thule – Coach 08L14-E09-C00

Nosilec koles Thule – EasyFold 08L14-E09-E00

Thule strešni kovček 410 l 08L20-E09-M20

POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA

Nesnemljiva vlečna kljuka 
s 13-pinskim ožičenjem

08L90-TLA-600KF

 
Snemljiva vlečna kljuka 
s 13-pinskim ožičenjem

08L92-TLA-600KD 

Zložljiva vlečna kljuka 
s 13-pinskim ožičenjem

08L92-TLA-600KR

12 V napeljava z akumulatorja 08L91-TLA-L00T

Strešni nosilci (vključuje vrečo za 
shranjevanje)

08L04-TLA-600

Številke delov in vsebine se lahko spremenijo. 
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika. 25
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