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Vaš HR-V

SHINPEI TAKENAKA
VODJA PROJEKTA DODATNE OPREME
Nova zasnova HR-V prinaša veselje in
zadovoljstvo vsem potnikom. Skupina za
dodatno opremo EU je razvila prepoznavne in
športne dodatke za Hondo HR-V, ki dopolnjujejo
videz vozila in so po okusu Evropejcev.
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Honda HR-V Dodatna oprema

Prikazani model je HR-V Advance Style 1.5 i-MMD v barvi meteoroid grey
metallic two-tone s črno streho.
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Šport
in dizajn
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Honda HR-V Dodatna oprema
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Paket
Sport
Paket Sport s kombinacijo barve berlina black in dodatkov v barvi
karoserije s kromiranimi poudarki daje vašemu avtomobilu izjemen
športni videz. Paket vključuje: sprednji športni odbijač, sprednjo
masko, zadnji okras Sport, bočno spodnjo zaščito in podaljšek
spojlerja prtljažnih vrat.

Deli paketa so na voljo tudi ločeno.
Lita platišča so izbirna oprema. Prikazan je model HR-V Advance 1,5
i-MMD v barvi premium sunlight white pearl.
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PODALJŠEK SPOJLERJA PRTLJAŽNIH VRAT
Za izjemen športni videz je originalen podaljšek spojlerja prtljažnih vrat v
barvi berlina black točno tisto, kar potrebujete. Originalni spojler Honda je
posebej zasnovan tako, da dopolnjuje standarden spojler prtljažnih vrat.

ZADNJI OKRAS SPORT
Svojemu paketu Sport dodajte zadnji okras
Sport v barvi karoserije. Tako kot sprednji
odbijač Sport se ponaša s kromiranim
poudarkom.

SPREDNJI ODBIJAČ SPORT
Poudarite dinamičen videz svojega vozila s
sprednjim odbijačem Sport v barvi karoserije.
Odlikuje ga kromiran poudarek.

BOČNA SPODNJA ZAŠČITA
Bočni spodnji okraski v barvi karoserije (dva
dela na stran) dajejo vašemu avtomobilu videz
močnega vozila.

Honda HR-V Dodatna oprema

SPREDNJA MASKA
Spremenite videz sprednjega dela svojega HR-V in zamenjajte
standardno sprednjo masko v barvi karoserije z masko v barvi berlina
black. Na voljo je tudi za razred opreme Style z oznako Style.
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Paket
Obscura Black
Paket Obscura Black s kombinacijo barve Berlina Black in dodatkov
v barvi karoserije daje avtomobilu športen in izrazit značaj. Paket
vključuje: Sprednja maska, sprednji spodnji okras, zadnji spodnji
okras, obrobe meglenk, komplet pokrovov za ogledala in podaljšek
spojlerja prtljažnih vrat.

 eli paketa so na voljo tudi ločeno.
D
Lita platišča so izbirna oprema.
Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD
v barvi premium sunlight white pearl.
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SPODNJA ZAŠČITA SPREDAJ IN ZADAJ
Spodnja zaščita spredaj in zadaj, ki je pri vozilu standardna,
ima zaključni sloj v barvi berlina black in prispeva k
vrhunskemu videzu prefinjenosti.

OBROBE MEGLENK
Podrobnosti so vedno pomembne. Barvno
označene obrobe meglenk odlično dopolnjujejo
dodelan slog sprednje strani avtomobila HR‑V.
Na voljo so tudi v barvi ilmenite titanium in
drugih barvah karoserije.

PODALJŠEK SPOJLERJA PRTLJAŽNIH VRAT
Za izjemen športni videz je originalen
podaljšek spojlerja prtljažnih vrat v barvi
berlina black točno tisto, kar potrebujete.
Originalni spojler Honda je posebej razvit tako,
da dopolnjuje standardni spojler prtljažnih
vrat.
POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Elegantni pokrovi ogledal v črni barvi berlina
dodajo vozilu edinstvenost. Pokrovi se odlično
prilegajo vaši Hondi.

Honda HR-V Dodatna oprema

SPREDNJA MASKA
Spremenite videz sprednjega dela svojega HR-V in zamenjajte
standardno sprednjo masko v barvi karoserije z masko v barvi berlina
black. Na voljo je tudi za razred opreme Style z oznako Style.
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Paket
Ilmenite Titanium
ZUNANJOST
Vrhunski videz svojega vozila HR-V izboljšajte s paketom Ilmenit
Titanium. Paket vključuje: Okrase prtljažnih vrat, okrase meglenk
in komplet pokrovov za zunanja vzvratna ogledala.

 eli paketa so na voljo tudi ločeno.
D
Lita platišča so izbirna oprema. Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD
v barvi premium sunlight white pearl.
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Honda HR-V Dodatna oprema

OKRASI PRTLJAŽNIH VRAT
Okrasi prtljažnih vrat poudarjajo elegantno obliko zadnjih luči.
Na voljo so tudi v drugih barvah karoserije.

POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Z elegantnimi pokrovi ogledal v barvi ilmenite titanium svojemu
avtomobilu dodajte edinstvenost. Pokrovi se odlično prilegajo vaši Hondi.

OBROBE MEGLENK
Podrobnosti so vedno pomembne. Okrasi meglenk v barvi ilmenite
titanium odlično dopolnjujejo dodelan slog sprednje strani vašega vozila
HR-V. Na voljo so tudi v drugih barvah karoserije.
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Zaščita
in varnost
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Honda HR-V Dodatna oprema
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Paket
Active Lifestyle
Če iščete vsestranski paket, ki popolnoma ustreza vašim
vsakodnevnim potrebam in dopolnjuje vrhunski značaj avtomobila,
je Active Lifestyle prava izbira. Paket vključuje: Set zaščitnih letev
pragov, komplet sprednjih in zadnjih zavesic, zložljivo preprogo
prtljažnika in brezžični polnilnik.

BREZŽIČNI POLNILNIK
Hondin brezžični polnilnik zagotavlja, da pametnemu
telefonu nikoli ne bo zmanjkalo energije. Za preprosto
polnjenje brez zmešnjave žic telefon preprosto položite na
vgrajeno podlogo za polnjenje. Polnilnik je združljiv z vsemi
mobilnimi telefoni s funkcijo brezžičnega polnjenja.
Deli paketa so na voljo tudi ločeno.
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Honda HR-V Dodatna oprema

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV
Zaščitne letve pragov dodajo vašemu avtomobilu oseben
pridih, hkrati pa ščitijo pragove pred madeži in praskami.
Izdelane so iz brušenega nerjavnega jekla in imajo vpadljiv,
poliran logotip HR-V. Paket vključuje: sprednje in zadnje
zaščitne letve pragov.

SPREDNJI IN ZADNJI ZAVESICI
Komaj opazne sprednje in zadnje zavesice ščitijo vozilo pred umazanijo in
kamenčki. So odlična dolgoročna zaščita. Komplet vsebuje štiri zavesice.

ZLOŽLJIVA PREPROGA PRTLJAŽNIKA
Zložljiva preproga prtljažnika ščiti prtljažnik in celotno površino za
tovor, ko so zadnji sedeži zloženi. Preprogo prtljažnika lahko obrnete;
na eni strani je taftana preproga, na drugi strani pa je vodoodbojna in
protizdrsna. Poleg tega ima prilagodljiv poklopec, ki preprečuje praske na
odbijaču pri raztovarjanju na natovarjanju.
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Lita
platišča
Privoščite si jih: kolekcija litih platišč HR-V je
na cesti dodaten oblikovalski element. Izbirate
lahko med tremi ekskluzivnimi možnostmi in
svoji vožnji dodaste odličnost.

LITO PLATIŠČE HR1811 45,5 CM (18″)
HR1811 45,5 cm (18″) je na voljo v polni barvi gunpowder black s sijočim
prozornim zaključnim slojem. Na voljo je tudi kot zimsko platišče.

LITO PLATIŠČE HR1813 45,5 CM (18ʺ)
HR1813 45,5 cm (18″) je na voljo v polni barvi gunpowder black s sijočim
prozornim zaključnim slojem in poudarkom v barvi ilmenite titanium.

LITO PLATIŠČE HR1812 45,5 CM (18″)
HR1812 45,5 cm (18″) platišče odlikuje diamantni rez s površino A s
prozornim zaključnim slojem in odprtinami v barvi gunpowder black.

* Drive Recorder je prikazan na vozilu z volanom na desni strani.
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Nič ni nadležnejšega od prask ali
vdrtin na karoseriji. Bočne okrasne
letve so izdelane iz mehkega
materiala, odpornega na udarce.
Zagotavljajo bočno zaščito in
prispevajo k obliki vozila.

POKRIVALO VETROBRANSKEGA STEKLA

V težkih vremenskih razmerah, ko je vozilo parkirano na
prostem, pokrivalo vetrobranskega stekla ščiti tudi ogledala in
sprednja stranska okna. Opremljeno je z logotipom HR-V.

Honda HR-V Dodatna oprema

BOČNE OKRASNE LETVE
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Prevažanje
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Honda HR-V Dodatna oprema
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Paket
Cargo
Če pogosto prevažate prtljago ali posebno opremo, vam
bo paket Cargo v pomoč pri organizaciji in varnosti.
Paket vključuje: korito prtljažnika z organizatorjem,
osvetlitev v vratih prtljažnika in okrasi praga prtljažnika.

Deli paketa so na voljo tudi ločeno.
Lita platišča so izbirna oprema. Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD
v barvi premium sunlight white pearl.
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Honda HR-V Dodatna oprema

KORITO PRTLJAŽNIKA Z ORGANIZATORJEM
Vodotesno, protidrsno korito za prtljažnik se po obliki odlično prilega
prtljažniku avtomobila in ščiti prtljažnik pred umazanijo ter praskami.
Organizator z razdelki obdrži tovor na mestu in preprečuje, da bi zdrsnil.

ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA
Praktičen in stilni dodatek za prtljažnik ščiti pred praskami in vdrtinami.
Popolnoma se prilega zunanjemu robu prtljažnika in ima privlačen
zaključek iz brušenega nerjavnega jekla.

OSVETLITEV V VRATIH PRTLJAŽNIKA
Osvetlitev v vratih prtljažnika je Honda razvila s ciljem, da poveča vaše
udobje in varnost. Zato ni osvetljen samo prtljažnik, ampak tudi površino
za avtomobilom. Luč LED je nameščena na notranji strani prtljažnih vrat
in zagotavlja močno ter zadostno svetlobo tudi, ko je prtljažnik poln.
Vklopi se takoj, ko se odprejo prtljažna vrata.
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Prevažanje
Hitra dostopnost in uporabnost: poleg izjemnega videza
je HR-V opremljen tako, da greste lahko kamor koli in se
ukvarjate s čimer koli. Korito prtljažnika je odporno proti
obrabi, zložljiva preproga prtljažnika pa ščiti mehkejše
predmete. Stvari bodo ostale na svojem mestu s pomočjo
mreže za prtljažnik, z mrežo za pse pa se boste lahko vozili
s svojim štirinožnim ljubljenčkom.

1.

Korito prtljažnika
Vodotesno, protidrsno korito za prtljažnik se po obliki odlično
prilega prtljažniku vašega avtomobila in prtljažnik ščiti pred
umazanijo in praskami. Robovi so dvignjeni, korito pa je
opremljeno z logotipom HR-V.

2.

Zložljiva preproga prtljažnika
Zložljiva preproga prtljažnika nudi zaščito prtljažniku in
celotni površini za tovor, ko so zadnji sedeži zloženi. To
preprogo prtljažnika se lahko obrne; ena stran je narejena
iz taftane preproge, druga stran pa ima vodoodbojni in
protizdrsni vzorec. Poleg tega je preproga opremljena s
prilagodljivim poklopcem, ki preprečuje praske na odbijaču
pri raztovarjanju in natovarjanju avtomobila.

3.

Mreža za pse
Mreža za pse varno zadržuje hišne ljubljenčke, saj ločuje
predel za zadnje potnike od predela prtljažnika. Povsem
prilega notranjosti med naslonom sedeža in streho. Za vse, ki
imajo hišne ljubljenčke, je nepogrešljiva.

4.

Mreža za pritrjevanje v prtljažniku
Mreža za prtljažnik v slogu viseče mreže ohranja tovor
pokonci in varno na mestu.

1
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Prevažanje
(NADALJEVANJE)
Strešni kovček Thule 410L Motion M
Tip Motion M, črn Čvrst, nepremočljiv in vodotesen strešni
kovček Thule, ki ga je certificirala Honda, nudi dodatnih
410 litrov prtljažnega prostora. Opremljen je s sistemom
Power-Click za preprosto namestitev, ključavnico proti kraji
in dvostranskim odpiranjem. Dolg je 175 cm, širok 86 cm in
visok 46 cm.

2.

Strešni nosilec
Povečajte zmogljivost prevažanja tovora z varnim strešnim
nosilcem. Vključuje štiri ključavnice. Največja masa
obremenitve: 40 kg ali največ eno kolo.

3.

Strešni nosilec za kolesa Thule
Univerzalni nosilec za kolo je preprost za namestitev. Prav
tako je zasnovan za hitro nalaganje in razkladanje kolesa.
Opremljen je z zaklepanjem, s čimer preprečite krajo kolesa.
Največja teža kolesa: 20 kg.

4.

Prečna nosilca
Prečna nosilca sta na voljo s ključavnicami proti kraji in
izpolnjujeta stroge varnostne zahteve. Največja nosilnost je
45 kg ali največ dve kolesi.

5.

Nosilec za smuči in desko
Nosilec, ki je preprost za uporabo, je primeren za en ali
dva para smuči (odvisno od velikosti smuči) ali eno snežno
desko. Smuči ali snežna deska se varno pritrdijo med dva
gumijasta profila, ki ščitita opremo. Namestitev je preprosta
in brez orodja. Vključene ključavnice, teža 3,6 kg

Honda HR-V Dodatna oprema

1.
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Notranjost
in udobje
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Paket
Illumination
Paket Illumination vsebuje kombinacijo luči za ustvarjanje
prijetnega vzdušja v avtomobilu. Ta paket vključuje: Luči
za osvetlitev pri nogah spredaj in osvetljene zaščitne letve
pragov.

OSVETLITEV PRI NOGAH SPREDAJ
Sprednje ambientne luči pri nogah se vklopijo ob odklepanju ali
odpiranju vrat. Luči pri nogah ustvarjajo v notranjosti avtomobila
mehko in prijetno svetlobo.

Predmeti paketa so na voljo tudi ločeno.
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Honda HR-V Dodatna oprema

OSVETLJENA ZAŠČITA PRAGOV
Osvetljene zaščite pragov so izdelane iz brušenega nerjavnega jekla in
opremljene z belo osvetljenim logom HR-V. Ščitijo pragove pred madeži in
praskami. Komplet vključuje osvetljeno zaščito pragov spredaj in zadaj.
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Paket
Ilmenite Titanium
NOTRANJOST
Poudarite vrhunski značaj notranjosti svojega avtomobila HR-V s
paketom Ilmenit Titanium. Paket vključuje: Okras volana, obroba
konzole prestavne ročice in set vratnih stikalnih plošč.
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Honda HR-V Dodatna oprema

VRATNE STIKALNE PLOŠČE
Ilmenit titan uokvirja vratne stikalne plošče z vrhunskim zaključnim
slojem. Set vratnih stikalnih plošč vključuje dve sprednji in dve zadnji
plošči.

OBROBA KONZOLE PRESTAVNE ROČICE
Obroba konzole prestavne ročice Ilmenite Titanium ustvari privlačno
oblikovano okolje ročice menjalnika.

OKRAS VOLANA
Notranjost dopolnite z okrasom za volan Ilmenite Titanium z vrhunskim
zaključnim slojem, ki ga je mogoče občutiti.
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Notranjost
in udobje
Preproge Elegance
Elegantne, udobne in prilegajoče se taftane preproge z
dvojno črno nubuk obrobo imajo za dokaz trajnost vtkan
znak HR-V. Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.

2.

Preproge Premium
Vrhunske in udobne taftane preproge z dvobarvno črno in
srebrno nubuk obrobo imajo za dokaz vzdržljivosti pritrjen
kovinski znak HR-V. Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.

3.

Standardne preproge
Iglane klobučevinaste preproge so izdelane posebej za vaš
avto in opremljene s tkano obrobo ter znakom HR-V. Set
vključuje: sprednji in zadnji preprogi.

4.

Gumijaste preproge
Gumijaste preproge z dvignjenimi robovi so trpežne in
preproste za čiščenje. Namenjene so zaščiti avtomobila
spredaj in zadaj ter so opremljene z znakom HR-V. Set
vključuje: sprednji in zadnji preprogi.

5.

Senčila
V vozilu s senčili sonce ne po pripekalo neposredno na vas.
Potnikom zadaj zagotavljajo zaščito pred soncem, preprosto
jih je namestiti in sneti. Komplet vključuje: štiri žaluzije in
ustrezno vrečko za shranjevanje.

6.

Otroški sedež G2&3
Pameten otroški sedež 2-v-1 omogoča udobno namestitev
manjših in večjih potnikov, starih od 3,5 do 12 let. Naslonjalo
v obliki črke V raste z otrokom in mu nudi veliko prostora,
medtem ko ga ščiti. Sedež je zelo prilagodljiv in pri otrocih,
večjih od 135 cm, lahko preprosto odstranite naslon. Naklon
je popolnoma nastavljiv, sedež pa je pritrjen neposredno na
šasijo avtomobila.

Honda HR-V Dodatna oprema

1.
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Notranjost
in udobje
1
(NADALJEVANJE)
1.

Osvetlitev v vratih prtljažnika
Osvetlitev v vratih prtljažnika je Honda razvila z namenom,
da poveča vaše udobje in varnost, tako da poleg prtljažnika
osvetli tudi površino za avtomobilom. Luč LED, nameščena na
notranji strani prtljažnih vrat, zagotavlja močno in zadostno
svetlobo v prtljažniku, tudi ko je poln. Vklopi se takoj, ko se
odprejo prtljažna vrata.

2.

Zadnji vtičnici USB za polnjenje
Zadnji komplet za polnjenje USB je popoln dodatek, ki
potnikom zadaj vedno zagotavlja napajanje. Komplet
vključuje dve vtičnici USB vrste A.

3.

Zatemnjena stekla
Če cenite zasebnost potnikov zadaj, so zatemnjena stekla
popolna za vaše vozilo HR-V. Komplet vključuje: dve zadnji
stranski stekli in steklo prtljažnih vrat.

4.

Osvetlitev zaščite pragov
Osvetljene zaščite pragov so izdelane iz brušenega
nerjavnega jekla in imajo belo osvetljen logo HR-V. Pragovi
so zaščiteni pred madeži in praskami. Komplet vključuje
osvetljeno zaščito pragov spredaj in zadaj.

5.

Osvetlitev pri nogah spredaj
Sprednje ambientne luči pri nogah se vklopijo ob odklepanju
ali odpiranju vrat. Luči pri nogah ustvarjajo v notranjosti
avtomobila mehko in prijetno svetlobo.
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Šport in oblika – Paketi
Paket Sport
Oprema Elegance &
Advance
Vključuje: Sprednji športni odbijač,
sprednjo masko, zadnji okras Sport,
bočno spodnjo zaščito, podaljšek
spojlerja prtljažnih vrat.

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-SP2
Platinum White Pearl
08E0P-3M0-SP1
Premium Crystal
Red Metallic
08E0P-3M0-SP3

Oprema Advance
Style

Premium Sunlight White Pearl
08E0P-3M0-SPS2

Vključuje: Sprednji športni odbijač,
sprednjo masko z oznako Style,
zadnji okras Sport, bočno spodnjo
zaščito, podaljšek spojlerja
prtljažnih vrat.

Midnight Blue
Beam Metallic
08E0P-3M0-SPS4
Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-SPS5
Meteoroid Grey Metallic
08E0P-3M0-SPS6

Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-SP5

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-SPS7

Meteoroid Grey Metallic
08E0P-3M0-SP6
Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-SP7

Obscura Black paket
Oprema Elegance
& Advance

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

Oprema Advance
Style

Vključuje: Sprednjo masko, sprednji
spodnji okras, zadnji spodnji okras,
okrase meglenk, komplet pokrovov
za ogledala, podaljšek spojlerja
prtljažnih vrat.

Platinum White Pearl
08E0P-3M0-0BP1

Vključuje: sprednjo masko z oznako
Style, sprednji spodnji okras, zadnji
spodnji okras, okrase meglenk,
podaljšek spojlerja prtljažnih vrat.

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

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-0BPS2
Midnight Blue Beam Metallic
08E0P-3M0-0BPS4
Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-0BPS5

Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-0BP5

Meteoroid Grey Metallic
08E0P-3M0-0BPS6

Meteoroid Grey Metallic
08E0P-3M0-0BP6

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-0BPS7

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-0BP7

Ilmenite Titanium paket
Vse vrste opreme
Notranjost in
zunanjost
Vključuje: okras prtljažnih vrat,
okras meglenk, okras pokrova
zunanjega vzvratnega ogledala,
okras volana in obrobe konzole
prestavne ročice ter vratne plošče
s stikali.

Številke delov in vsebina se lahko spremenijo. Za zanesljive informacije
se obrnite na LOKALNEGA Hondinega predstavnika.

Oprema Elegance
08E0P-3M0-ILT3

Vse vrste opreme
Zunanjost

Oprema Advance & Advance Style
08E0P-3M0-ILT4

Vključuje: okrase prtljažnih vrat,
okrase meglenk in komplet
pokrovov zunanjih vzvratnih
ogledal.

Vse vrste opreme
08E0P-3M0-ILEXT
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Dodatno
Sprednji odbijač
Sport
Značilnosti:
Premium Sunlight White
Pearl
08P98-3M0-620
Platinum White Pearl
08P98-3M0-610

Zadnji okras
Sport

Premium Crystal Red
Metallic
08P98-3M0-630
Midnight Blue
Beam Metallic
08P98-3M0-640

Značilnosti:
Premium Sunlight White
Pearl
08F24-3M0-620

Crystal Black Pearl
08P98-3M0-650

Platinum White Pearl
08F24-3M0-610

Meteoroid Grey Metallic
08P98-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08P98-3M0-670

Okras prtljažnih
vrat

Platinum White Pearl
08F47-3M0-610
Ilmenite Titanium
08F47-3M0-6C0

Sprednja
spodnja zaščita
Značilnosti:
Berlina Black
08F23-3M0-6Z0
Platinum White Pearl
08F23-3M0-610
Premium Sunlight White
Pearl
08F23-3M0-620

Obrobe
meglenk
Značilnosti:
Ilmenite Titanium
08F56-3M0-6C0A
Platinum White Pearl
08F56-3M0-610A
Premium Sunlight White
Pearl
08F56-3M0-620A

Pokrova
zunanjega
vzvratnega
ogledala
Berlina Black

08R06-3M0-6C0

Crystal Black Pearl
08F24-3M0-650
Meteoroid Grey Metallic
08F24-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08F24-3M0-670

Bočna spodnja
zaščita

Premium Crystal Red
Metallic
08F47-3M0-630
Midnight Blue Beam
Metallic
08F47-3M0-640

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

Crystal Black Pearl
08F47-3M0-650

Platinum White Pearl
08F57-3M0-610A

Meteoroid Grey Metallic
08F47-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08F47-3M0-670

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

Spodnji okras
zadaj

Premium Crystal Red
Metallic
08F23-3M0-630
Midnight Blue Beam
Metallic
08F23-3M0-640

Značilnosti:
Berlina Black
08F24-3M0-6Z0B

Crystal Black Pearl
08F23-3M0-650

Platinum White Pearl
08F24-3M0-610B

Meteoroid Grey Metallic
08F23-3M0-660

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

Sand Khaki Pearl
08F23-3M0-670A

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

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

Sprednja maska
Berlina Black
Oprema Elegance in
Advance
08F21-3M0-600

08R06-3M0-6Z0

Pokrova
zunanjega
vzvratnega
ogledala
Ilmenite
Titanium

Midnight Blue Beam
Metallic
08F24-3M0-640

Sprednja maska
Berlina Black
Oprema Advance Style
08F21-3M0-600A

Podaljšek
spojlerja
prtljažnih vrat
08F02-3M0-600

Honda HR-V Dodatna oprema

Značilnosti:
Premium Sunlight White
Pearl
08F47-3M0-620

Premium Crystal Red
Metallic
08F24-3M0-630
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Lita platišča, zimska platišča in okrasi
Lito platišče
HR1811 45,5 cm
(18″)

Lito platišče
HR1812 45,5 cm
(18″)

Lito platišče
HR1813 45,5 cm
(18″)

08W18-3M0-600A

08W18-3M0-600

Za točne informacije o
razpoložljivosti se obrnite
na krajevnega Hondinega
predstavnika.

Varnostne
matice platišč
Chrome

Varnostne
matice platišč
Black

08W42-SJD-604

08W42-T7S-601

Kolesne matice
platišč Chrome

Kolesne matice
platišč Black

08W42-SP0-R00

08W42-SZT-000

Zaščita in varnost
Paket Active
Lifestyle

Stranske
okrasne letve

Zaščitne letve
pragov

Vključuje: komplet zaščitnih
letev pragov, komplet
sprednjih in zadnjih
zavesic, zložljivo preprogo
prtljažnika, brezžični
polnilnik.

Premium Sunlight White
Pearl
08P05-3M0-620

08F05-3M0-600

Za točne informacije o
razpoložljivosti se obrnite
na krajevnega Hondinega
predstavnika.

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

Sprednji in
zadnji zavesici
08P00-3M0-600

Pokrivalo
vetrobranskega
stekla
08P38-3M0-600
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Prevažanje
Paket Cargo
Vključuje: Korito prtljažnika
z organizatorjem, osvetlitev
v vratih prtljažnika, zaščita
praga prtljažnika.

Mreža za
pritrditev v
prtljažniku

Zaščita praga
prtljažnika
08F07-3M0-600

08L96-3M0-600

08E0P-3M0-CARG

Korito
prtljažnika
08U45-3M0-600

Organizator
korita
prtljažnika

Mreža za pse
08U35-3M0-600

08U45-3M0-600A

Strešni nosilec

Prečna nosilca

08L02-3M0-600

08L04-3M0-600

Strešni kovček
Thule Motion M

Strešni kovček
Thule Motion
Sport

08P11-3M0-600

Dodatek za
smuči in snežno
desko

08L20-E09-M20

08L03-TA1-601G

Strešni kovček
Thule Touring M
08L20-E09-T20

08L20-E09-M60

Strešni nosilec
kolesa Thule
Rack Expert
298
08L07-E09-600A

Fluorescentni
telovnik

Komplet prve
pomoči

08YAA-9R6-602

08Z25-9R6-600

Številke delov in vsebina se lahko spremenijo. Za točne informacije se
obrnite na lokalnega Hondinega predstavnika.

Varnostni
trikotnik
08M09-SMG-600

Honda HR-V Dodatna oprema

Zložljiva
preproga
prtljažnika

40

Notranjost in udobje – paketi
Paket Illumination

Paket Ilmenite Titanium
Oprema
Elegance

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

Vključuje: okras volana,
obrobo konzole prestavne
ročice s kromanim
poudarkom in komplet
vratnih stikalnih plošč.

08E0P-3M0-ILLUW

08E0P-3M0-ILIN3

Oprema
Advance &
Advance Style
Vključuje: okras volana,
obrobo konzole prestavne
ročice in komplet vratnih
stikalnih plošč.
08E0P-3M0-ILIN4

Dodatno
Standardne
preproge

Preproge
Elegance

Preproge
Premium

08P14-3M0-610

08P15-3M0-620

08P16-3M0-640

Sprednji in
zadnji gumijasti
preprogi

Pepelnik

Senčila

08U25-S50-601L

08R13-3M0-G00

Obroba konzole
prestavne
ročice

Obroba konzole
prestavne
ročice

Ilmenite Titanium
Oprema Elegance

Ilmenite Titanium
Opremi Advance &
Advance Style

08P17-3M0-610

Okras volana
Ilmenite Titanium
08Z13-3M0-610

08Z03-3M0-610B
08Z03-3M0-610

Vratne stikalne
plošče

Otroški sedež
G2 & 3 Kidfix

Osvetljena
zaščita pragov

Ilmenite Titanium
08Z03-3M0-610A

08P90-TYF-600

08E12-3M0-700A

Otroški sedež
velikost G1
Trifix I

Otroški sedež
velikost Go I

Otroški sedež
velikost Go
Base I

08P90-TLA-600B

08P90-TLA-600

08P90-TLA-600A
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Osvetlitev
v vratih
prtljažnika

Osvetlitev pri
nogah spredaj

Zadnji polnilnik
USB

08E10-3M0-600A

08U57-3M0-600

08E17-3M0-600

Brezžični
polnilnik

Zatemnjena
stekla

Za točne informacije o
razpoložljivosti se obrnite
na krajevnega Hondinega
predstavnika.

08F35-3M0-600

Honda HR-V Dodatna oprema

Številke delov in vsebina se lahko spremenijo. Za točne informacije se
obrnite na lokalnega Hondinega predstavnika.

Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Hondina dodatna
oprema je zasnovana, da ustreza predpisom EU, vendar je potrebno preveriti tudi
lokalne predpise. Čeprav Honda Europe skrbno pripravi produktno infirmacijo, pa
se ti podatki ne smejo šteti kot končni. Pred naročanjem se obvezno posvetujte z
vašim pooblaščenim prodajalcem.
Uradni distributer: AC-Mobil d.o.o., Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana
Honda odgovorno uporablja papir proizvajalcev iz EU.
Prosimo, da me ne zavržete, ampak me predajte prijatelju ali reciklirajte.

