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Honda odgovorno uporablja papir proizvajalcev iz EU. Prosim ne
zavrzi me, dajte me prijatelju ali me reciklirajte.

DODATNA OPREMA

ŽIVLJENJE
JE POLNO
MOŽNOSTI
Originalni dodatki Honda so zasnovani in
izdelani po enako zahtevnih standardih
kot vsaka Honda. Zato so trpežni, varni,
zanesljivi in se zajamčeno prilegajo. Vse,
kar morate storiti je, da izberete, kar
ustreza vašemu HR-V.
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ŠPORT & OBLIKA
Poudarite športno naravo svojega HR-V z vznemirljivo izbiro
športnih in oblikovalskih možnosti.

AERO PAKET
Aero paket vašemu avtomobilu doda bolj dodelan, dinamičen videz.
Paket vsebuje: sprednji aero odbijač, zadnji aero odbijač, vstopne
stopnice in zadnji spojler.

Slika vključuje CI1802 lita platišča (18"). Ločena prodaja.
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SPREDNJI IN ZADNJI AERO ODBIJAČ
Poudarite dinamično obliko svojega vozila s sprednjim
in zadnjim aero odbijačem. Oba odlikuje lep poudarek iz črnega
kroma, zadnji aero odbijač pa je v barvi karoserije.

VSTOPNE STOPNICE

ZADNJI SPOJLER

Če želite bolj preprosto izstopati in vstopati v svoje
vozilo, izberite naše vstopne stopnice. Povsem
integrirani dodatek ni samo priročen, ampak prida tudi
k elegantnejšemu zunanjemu videzu.

S tem povsem integriranim zadnjim spojlerjem v barvi
karoserije boste zadnjemu delu vašega HR-V dodali
športni pridih.
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PAKET BLACK EDITION
Paket Black Edition doda vašem HR-V izrazit, mogočen in nov videz.
Paket vsebuje: sprednjo in zadnjo zaščito, črni prašno barvani vstopni
stopnici, preproge Black Edition, preprogo prtljažnika, znak Black Edition
in črna pokrova ogledal.

Slika vključuje tudi HR1804 lita platišča 45,72 cm (18"). Ločena prodaja.

SPREDNJA IN ZADNJA SPODNJA ZAŠČITA
Sprednja in zadnja spodnja zaščita je zasnovana za zaščito vašega
HR-V med vožnjo po grobem in neravnem cestišču.
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ZNAK BLACK EDITION

VSTOPNE STOPNICE

HR1804 LITA PLATIŠČA 45,72 cm (18")

Vsak izvrsten dizajn je opremljen z oznako.
Ta enkratna zunanja oznaka je dodelana
v sijajni črni barvi in se do popolnosti
prilega logotipu HR-V.

Če želite bolj preprosto izstopati in vstopati
v svoje vozilo, izberite naše vstopne stopnice.
Povsem integrirani dodatek ni samo priročen,
ampak prida tudi k elegantnejšemu zunanjemu
videzu.

HR1804 platišča (18") platišča so na voljo
v gunpowder black barvi in matiranim
prozornim premazom.
Črne sredinske kapice so izbirne.

PREPROGA PRTLJAŽNIKA BLACK EDITION

PREPROGE BLACK EDITION ELEGANCE

POKROVI OGLEDAL BLACK MIRROR

S pomočjo črne iglane preproge s črno tkano
obrobo in všitim logotipom Black Edition lahko
vzdržujete prtljažnik čist, brez umazanije in
prask.

Notranjosti dodajte še več elegantnega
udobja s prilegajočimi taftanimi preprogami
z nubuk obrobo.
Paket vsebuje: sprednje in zadnje preproge.

Ogledala naj bodo vedno zaščitena,
pa tudi lepega videza. Pokrovi v Berlina
Black barvi se odlično prilegajo vaši
Hondi. Paket vključuje: dva kosa.
Za avtomobile, ki niso črne barve.
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PAKET CHROME
Paket Chrome s pokromanimi linijami polepša
in nadgradi vaš avtomobil.
Paket vsebuje: okras sprednjega odbijača, okras zadnjega odbijača
in kromana zaščita spodnjega dela vrat.

Slika vključuje tudi HR1802 lita platišča 5,72 cm (18"). Ločena prodaja.
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OKRAS ZADNJEGA ODBIJAČA

OKRAS SPREDNJEGA ODBIJAČA

Dodatna oprema v sijajni bleščeči izvedbi da
vašemu HR-V izjemen poudarek.

Dopolnite dinamični videz svojega avtomobila, ki z okrasom
sprednjega odbijača dobi bolj prefinjen in vitkejši videz.

ZAŠČITA SPODNJEGA DELA VRAT
Privlačni okrasi za vrata odsevajo pravo Hondino kakovost
in bočnemu profilu vašega avtomobila dajo bolj dodelan
in elegantnejši videz.
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PAKET ROBUST
Paket Robust avtomobilu prida silen in energični videz.
Paket vsebuje: sprednja in zadnja zaščita, stranske zaščite
ter pokrova ogledal.

Slika vključuje tudi HR1802 lita platišča 45,72 cm (18"). Ločena prodaja.
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SPODNJA BOČNA ZAŠČITA

POKROVI OGLEDAL

Spodnja bočna zaščita nudi večjo zaščito
bočnim delom vašega vozila, hkrati pa pridak
jasni obliki profila.

Ogledala naj bodo vedno zaščitena in lepega videza.
Ti pokrovi se odlično prilegajo vaši Hondi.
Paket vsebuje: dva kosa v barvi EU Matte Silver.

SPREDNJA IN ZADNJA SPODNJA ZAŠČITA
Sprednja in zadnja spodnja zaščita je zasnovana za zaščito vašega
HR-V med vožnjo po grobem in neravnem cestišču.
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LITA
PLATIŠČA
HR1801 lita platišča 45,72 сm (18")

HR1804 lita platišča 45,72 сm (18")

Lita platišča HR1801 odlikujejo
odprtine v barvi rombo silver
in diamantni rez zunanje površine
s sijočim brezbarvnim premazom.

Lita platišča HR1804 so na voljo
v barvi gunpowder black
in z matiranim prozornim
premazom.

HR1803 lita platišča 45,72 сm (18")

HR1802 lita platišča 45,72 сm (18")

HR1805 lita platišča 45,72 сm (18")

Lita platišča HR1803 odlikujejo
odprtine v barvi gunpowder black
in diamantni rez zunanje površine
s sijočim brezbarvnim premazom

Lita platišča HR1802 odlikujejo
odprtine v barvi kaiser silver in
diamantni rez zunanje površine s
sijočim brezbarvnim premazom.

Lita platišča HR1805 so na
voljo v barvi proud silver
in z diamantnim rezom
zunanje površine.

11

ZIMSKE PNEVMATIKE & PLATIŠČA
Povečajte oprijem z našo izbiro zimskih pnevmatik. Posebej so zasnovane tako, 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 celo zmanjšajo
cestni hrup. Poskrbite, da boste pripravljeni na zimo, in se o Hondinih originalnih zimskih
pnevmatikah in platiščih pozanimjete pri vašem trgovcu.
ZIMSKE PNEVMATIKE

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

LETNE PNEVMATIKE

ZA IZBOR DIMENZIJ IN PONUDBO ŽELENIH PLATIŠČ SE OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA.

ZA IZBOR DIMENZIJ IN PONUDBO ŽELENIH PLATIŠČ SE OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA.
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ZAŠČITA & VARNOST
Posebej zasnovana dodatna oprema se brezhibno
prilega vašem HR-V in ga ščiti pred vremenskim
neprilikam, vdrtinami in praskami.

PAKET CONVENIENCE
Paket Convenience je paket, narejen po meri, z elegantnimi dodatki, zasnovanimi
za zaščito pred praskami, blatom in peskom.
Paket vsebuje: bočne zaščitne letve, zaščitne letve pragov in zavesice.

Slika vključuje tudi HR1802 lita platišča 45,72 cm (18"). Ločena prodaja.
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SPREDNJE IN ZADNJE ZAVESICE

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

Komaj opazne zavesice ščitijo vaš avtomobil
pred umazanijo in kamenčki.
So odlična dolgoročna zaščita.
Paket vsebuje: sprednje in zadnje zavesice

Zaščitne letve pragov dodajo vašemu avtomobilu
oseben pridih, hkratni pa ščitijo pragove pred
zarezami in praskami. Imajo privlačen jedkan logotip
HR-V in so izdelane iz nerjavnega jekla.
Paket vsebuje: sprednje in zadnje zaščitne letve
pragov.

BOČNE ZAŠČITNE LETVE
Nič ni nadležnejšega od prask ali vdrtin na karoseriji avtomobila.
Bočne zaščitne letve v barvi karoserije avtomobila so izdelane iz mehkega
materiala, odpornega na udarce, in zagotavljajo vsestransko zaščito
vašega avtomobila.
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POTOVANJE
Dobro izkoristite svoje življenje
in dobro izkoristite svoj HR-V.

PAKET CARGO
Če pogosto prevažate prtljago ali posebno opremo, vam je paket Cargo v pomoč
pri organizaciji in varnosti. Paket vsebuje: organizator prtljažnika Premium, zgornjo zaščito prtljažnika
in zaščito praga prtljažnika
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ZGORNJA ZAŠČITA ODBIJAČA

ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA

Nenehno nakladanje in razkladanje iz prtljažnika
lahko povzročita moteče praske. Karoserijo
vašega avtomobila zaščitite z lepo zgornjo zaščito
odbijača.

Zaščita praga prtljažnika je praktična in oblikovno lepa
dodatna oprema za prtljažnik, ki prtljažnik ščiti pred
praskami in vdrtinami. Je iz nerjavnega jekla s privlačno
ščetkano zaključno obdelavo in se odlično prilega zunanji
obrobi prtljažnika.

ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA PREMIUM
Inovativni organizator prtljažnika omogoča organiziranje
prostora prtljažnika vašega avtomobila in preprečuje,
da bi se predmeti med vožnjo premikali.
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SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA S 13-PINSKIM OŽIČENJEM

DODATEK ZA SMUČI IN DESKO

Če nameravate vleči prikolico, s to snemljivo vlečno kljuko ne boste
zmotili lepe oblike vašega avtomobila. Premore največjo zmogljivost
vleke 1000 kg in 70 kg navpične obremenitve. Izbirna 12 V napeljava
od akumulatorja zagotavlja nenehno napajanje za prikolico.

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. Enostavna
namestitev brez orodja. Lahko se zaklene in tehta 3,6 kg.

KORITO PRTLJAŽNIKA Z ORGANIZATORJEM

PREDELNA MREŽA ZA PSE

PREPROGA PRTLJAŽNIKA

Vodotesno, protidrsno korito za prtljažnik se
po obliki odlično prilega prtljažniku vašega
avtomobila in ščiti prtljažnik pred umazanijo
in praskami. Ima dvignjene robove, nameščen
HR-V logotip in vsebuje razdelilnike,
ki zadržujejo prtljago na mestu.

Mreža za pse varno zadržuje ljubljenčke, tako
da ločuje predel zadnjih potnikov od predela
prtljažnika. To je za lastnike ljubljenčkov nujno,
hkrati pa se mreža odlično prilega protoru
med zadnjim sedežem in notranjostjo strehe.

S to preprogo bo prtljažnik čist, brez
umazanije in prask. Iglana preproga je
izdelana v črni barvi s črno tkano obrobo
in se oblikovno odlično prilega vašemu
prtljažniku.
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PREČNA NOSILCA

OSNOVNA PREČNA NOSILCA

Prečna nosilca sta na voljo s ključavnicami proti kraji in
ustrezata strogim varnostnim zahtevam Honde. Uporabljati
jih je treba s strešnimi sanmi. Dovoljena največja
obremenitev je 75 kg oziroma največ tri kolesa.

Povečajte zmogljivost prevažanja prtljage
z varnim strešnim nosilcem. Vključuje štiri
ključavnice in ima največjo nosilnost 30 kg
(največja obremenitev strehe je 35 kg).

NOSILEC KOLES THULE – EASYFOLD

THULE STREŠNI KOVČEK 410 L

Nosilec koles Thule, ki ga je certificirala Honda, lahko
prevaža dve kolesi in je preprost za namestitev. Za neoviran
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.

Čvrst vodotesni strešni kovček Thule Motion M je certificirala
Honda in nudi dodatnih 410 litrov prtljažnega prostora.
V črni barvi, s sistemom Power-Click za preprosto namestitev,
ključavnico proti kraji in dvostranskim odpiranjem. Dimenzije so:
dolžina 175 cm, širina 86 cm in višina 46 cm.
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PREPROGE ELEGANCE

NOTRANJOST
& UDOBJE

Elegantne in udobne ter prilegajoče taftane
preproge z nubuk obrobo so trajne in imajo
vtkan znak HR-V.
Paket vsebuje: sprednje in zadnje preproge.

OSVETLITVENI PAKET

SPREDNJI GUMIJASTI PREPROGI

Osvetlitveni paket za ustvarjanje vzdušja v vašem avtomobilu
uporablja kombinacijo luči.
Paket vsebuje: luči za osvetlitev pri nogah spredaj
in osvetljene zaščitne letve pragov.

Gumijasti preprogi z dvignjenimi robovi
sta namenjeni zaščiti prostora za noge.
Opremljeni sta tudi z logotipom HR-V. Sta
vzdržljivi in preprosti za čiščenje.
Paket vključuje: dve gumijasti preprogi.
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VRATNE LUČI

SET NOSILCA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

Vratne luči LED ustvarijo učinkovit, majhen
osvetljen krog pod voznikovimi
in sovoznikovimi vrati.

Nosilec z osnovo naslonjala za glavo ustreza
tabličnim računalnikom z dimenzijami od
17,78 cm do 29,46 cm S prefinjeno možnostjo
nagiba ga je mogoče prilagoditi čim učinkovitejši
uporabi.

SVETLEČA OBROBA ZVOČNIKOV

ZRAČNI ODBOJNIKI

Ko je stikalo za zagon v položaju 'on', pametna
obroba zvočnikov osvetljuje notranjost vozila
z mehko svetlobo.

S temi zračnimi odbojniki lahko uživate v svežem
zraku, tudi ko vreme ni po vaših željah.
Paket vsebuje: komplet štirih odbojnikov.
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VAŠE MOŽNOSTI
Poosebite vaš HR-V z izvirnimi dodatki.

ŠPORT & OBLIKA
OPIS

ŠPORT & OBLIKA
ŠTEVILKA

Paket aero:
Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-AER0Q
08E0P-T7S-AER03
08E0P-T7S-AER04
08E0P-T7S-AER05
08E0P-T7S-AER06
08E0P-T7S-AER0J
08E0P-T7S-AER0E
08E0P-T7S-AER0F

Paket Black Edition

08E0P-T7S-BE40

Paket Chrome

OPIS

ŠTEVILKA

Vstopne stopnice

08L33-T7A-600C

Pokrovi ogledal

08R06-T7S-601

Okras sprednjega odbijača – Chrome

08F23-T7S-600G

08E0P-T7S-CHRP

Okras zadnjega odbijača – Chrome

Paket robust (brez vlečne kljuke)
Paket robust (z nesnemljivo vlečno kljuko)
Paket robust (s snemljivo vlečno kljuko)

Sprednji Aero odbijač

08F24-T7S-600B

08E0P-T7S-R0BE
08E0P-T7S-R0BF
08E0P-T7S-R0BG
Zaščita spodnjega dela vrat

08F57-T7S-600

Spodnja stranska zaščita

08F04-T7S-600B

Sprednja spodnja zaščita

08F23-T7S-600E

08P98-T7S-6T0J

Zadnji Aero odbijač
Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08P99-T7S-6Q0C
08P99-T7S-6G0C
08P99-T7S-640C
08P99-T7S-650C
08P99-T7S-6V0C
08P99-T7S-6J0C
08P99-T7S-6C0C
08P99-T7S-6E0C
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ŠPORT & OBLIKA

ŠPORT & OBLIKA

OPIS

ŠTEVILKA

OPIS

ŠTEVILKA

Zadnja spodnja zaščita (brez vlečne kljuke)
Zadnja spodnja zaščita (z nesnemljivo vlečno
kljuko)
Zadnja spodnja zaščita (s snemljivo vlečno
kljuko)

08F24-T7S-600J
08F24-T7S-600K

HR1805 lita platišča 45,72 cm ( 18")
HR1805 komplet litih platišč 45,72 cm (18")

08W18-T7S-600B
08W78-T7S-600BK

Varnostne matice platišč – Chrome
Varnostne matice platišč – Black

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

Kolesne kapice – Chrome
Kolesne kapice – Black

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

08F24-T7S-6A0

Zadnji spojler:
Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08F02-T7S-6Q0
08F02-T7S-6G0
08F02-T7S-640
08F02-T7S-650
08F02-T7S-6V0
08F02-T7S-6J0
08F02-T7S-6A0
08F02-T7S-6E0

HR1801 lita platišča 45,72 cm (18")
HR1801 komplet litih platišč 45,72 cm (18")

08W18-T7S-601
08W78-T7S-600K

HR1804 lita platišča 45,72 cm (18")
HR1804 komplet litih platišč 45,72 cm (18")

08W18-T7S-601C
08W78-T7S-600CK

HR1803 lita platišča 45,72 cm (18")
HR1803 komplet litih platišč 45,72 cm (18")

08W18-T7S-601D
08W78-T7S-600DK

HR1802 lita platišča 45,72 cm (18")
HR1802 komplet litih platišč 45,72 cm (18")

08W18-T7S-601E
08W78-T7S-600EK

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

NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS

ŠTEVILKA

OPIS

ŠTEVILKA

Osvetlitveni paket

08E0P-T7S-ILLP

Osnovno držalo na vzglavniku

08U08-E6J-610

Modra osvetlitev tal spredaj

08E10-T7S-600

Set obešalnika za obleke

08U08-E6J-610D

Svetleča obroba zvočnikov

08E20-T7S-611

Set nosilca tabličnega računalnika

08U08-E6J-610C

Standardne preproge

Zaščitne letve pragov

08P14-T7S-612A

08E12-T7S-610A

Preproge Elegance

08P15-T7S-621A

Osvetlitev zaščite pragov

08E12-T7S-610

Sprednji gumijasti preprogi
Zadnji gumijasti preprogi

08P18-T7S-611A
08P19-T7S-600A

Zaščita praga prtljažnika

08F07-T7S-600

Zračni odbojniki

08R04-T7S-600

Set samodejne zatemnitve vzvratnega
ogledala

08V03-T7S-KIT
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NOTRANJOST & UDOBJE

ZAŠČITA & VARNOST

OPIS

ŠTEVILKA

OPIS

Otroški sedež - skupina 0+ Baby-Safe Plus

08P90-TA2-606D

Paket Convenience

Otroški sedež - skupina 0+ Baby-Safe ISOFIX
Base

Otroški sedež - skupina 1 Duo Plus ISOFIX

Otroški sedež - skupina 2+3 Kidfix XP SICT

08P90-E13-600

ŠTEVILKA

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-C0NQ0
08E0P-T7S-C0N30
08E0P-T7S-C0N40
08E0P-T7S-C0N50
08E0P-T7S-C0N60
08E0P-T7S-C0NJ0
08E0P-T7S-C0NE0
08E0P-T7S-C0NF0

Sprednji meglenki

08V31-T7A-600

Sprednja in zadnja zaščita odbijača

08P03-T7S-6P0B

08P90-TA2-604

08P90-T7S-601

Bočne zaščitne letve
Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08P05-T7S-6H0
08P05-T7S-630
08P05-T7S-640
08P05-T7S-650
08P05-T7S-660
08P05-T7S-6G0
08P05-T7S-6E0
08P05-T7S-6F0

Večnamenski organizator

08MLW-UTI-FRBAG

Torba v naslonjalu

08MLW-UTI-RRBAG

Sprednji in zadnji zavesici

08P00-T7S-600

Pepelnik

08U25-T7S-610

Vratne luči
Vratne luči za vstopne stopnice

08V27-T7S-600
08V27-T7S-600A

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

POTOVANJE

OPIS

ŠTEVILKA

OPIS

ŠTEVILKA

Zgornja zaščita odbijača

08P01-T7S-600

Paket Cargo

08E0P-T7S-CARGP

Prevleka vetrobranskega stekla

08P38-T7S-600A

Preproga prtljažnika
Preproga prtljažnika

08P11-T7S-610A
08P11-T7S-610C

Varnostni trikotnik

08M09-SMG-600

Mreža za pritrjevanje v prtljažniku

08L96-T7S-600

08YAA-9R6-601

Korito prtljažnika z organizatorjem

08U45-T7S-600

Korito prtljažnika brez organizatorja

08U45-T7S-600A

Predelna mreža za psa

08U35-T7S-600

Zadnja polica

08U35-T7S-610C

Fluorescentni telovnik (set 10 kosov)

Komplet prve pomoči (set 10 kosov)

08Z25-9R6-601
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POTOVANJE

POTOVANJE

OPIS

ŠTEVILKA

OPIS

ŠTEVILKA

Organizator prtljažnika Premium

08L62-T7A-600

Dodatek za kolo – Easy Fit

08L07-TA1-600A

Dodatek za smuči in desko

08L03-TA1-601G

Nosilec koles Thule – Coach

08L14-E09-C00

Nesnemljiva vlečna kljuka
s 13-pinskim ožičenjem

08L90-T7S-K13PP

Nosilec koles Thule – EasyFold

08L14-E09-E00

Thule strešni kovček 320 l

08L20-E09-M60

Thule strešni kovček 400 l

08L20-E09-T20

Snemljiva vlečna kljuka
s 13-pinskim ožičenjem

08L92-T7S-K13PP

12 V napeljava z akumulatorja

08L91-T7A-L00T

Vmesnik s 13 na 7 pin
Vmesnik s 7 na 13 pin
Vmesnik s 13 na 2 x 7 pin

08L91-EG6-601
08L91-EG6-600A
08L91-EG6-500

Thule strešni kovček 410 l
Prečna nosilca

08L04-T7S-600

Osnovni nosilec

08L02-T7S-600

Številke delov in vsebine se lahko spremenijo.
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.
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08L20-E09-M20

