
Nye Honda FR-V
Ti lbehør
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Når du kjører Honda FR-V, kjører du en bil av ypperste kvalitet. Tilbehøret lages også med
største mulige omtanke for design og teknikk.

Vi hos Honda vet at når du har bestemt deg for en ny bil, så er det bare det absolutt beste på
markedet som gjelder. Derfor er FR-V og alt originaltilbehør, i likhet med Hondas øvrige
produkter, konstruert med siste nye teknikk i henhold til spesielle konstruksjonsstandarder som
er uovertrufne på sine respektive områder. Vår hengivenhet og absolutte besluttsomhet om å
leve opp til disse standardene formuleres i vår fremste målsetting: varig kundetilfredshet.

Når du kjører Honda FR-V, skal du vite at du kjører en sikker bil med det siste innen avansert
teknikk. God tur!

Kva l i te t

Honda Motor Europe Ltd. (Norge)
Pb 1534, 3007 Drammen

Tlf. 32 25 48 00
www.honda.no

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) forbeholder seg retten til å

forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger,

beskrivelser og bilder er kun ment som oversiktlig informasjon.

Detaljene som er gjengitt i brosjyren kan skille seg fra utstyret i de

bilene som selges i Norge. Kontakt din Honda-forhandler for

nærmere informasjon. For de siste oppdateringer, se

www.honda.no.
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Smart  in ter iø r
Sykkelfeste i bagasjen
Slå ned baksetene og sett raskt og lett inn sykkelen din i
bagasjerommet i FR-V. Tilbehøret er utstyrt med gaffelfeste for
større sykler (inntil 24” hjul) og hjulfeste for mindre sykler. Hvis
du vil ta med to sykler, går det an å installere ytterligere en
tilbehøsenhet. Husk å beskytte innsiden av FR-V med en
bagasjerommatte.

ISOFIX-feste for barnesete
ISOFIX-systemet har spesielle festepunkter for at barneseter
skal kunne monteres perfekt. Hondas innovative ISOFIX-
barnesete har dessuten en ekstra takforankring (se bildet) som
gir ekstra beskyttelse hvis du skulle bli påkjørt forfra, men som
også forsterker beskyttelsen ved påkjørsel bakfra eller fra
siden. Til FR-V finnes det skreddersydde barneseter som er
svært nøye testet. De kan monteres på tre steder i bilen, på det
midtre setet i forsetet, hvilket er helt unikt for FR-V, eller på de
mer konvensjonelle setene i baksetet.

Stigtrinnbeskytter
Rustfritt stål med børstet overflate bidrar til følelsen av litt
ekstra luksus. Med FR-V-logo.

Bord i forseteryggen
Honda har utviklet et helt nytt og stabilt system for bordene i
forseteryggen. Bordene skyves opp/ut i stedet for å felles ut,
slik det er vanlig på andre modeller. Med et design som er
tilpasset spesielt for FR-V integreres dette eksklusive tilbehøret
helt i bilens lekre interiør.

Solbeskyttelse
Ekstra beskyttelse mot blendende sol. Hindrer ikke sikten og
påvirker ikke vindusheisene. Lett å installere og ta av. Fås fra
sommeren 2005.

Bagasjerommatte 
Denne myke, fleksible sklisikre matten beskytter interiøret i din
FR-V og passer perfekt i bagasjerommet uten å begrense
baksetenes mange innstillingsmuligheter. Med FR-V-logo.

Hundegitter
Med denne lettinstallerte beskyttelsen holder hunden seg alltid
på sin plass lengst bak i bilen. Gitteret er utstyrt med fire svært
stabile festepunkter og en lett avtakbar ramme.

Panel Kit til interiøret
De tøffe metallflatene gir din FR-V en mer sporty fremtoning.
Settet inneholder dørpaneler, ett pr. dør, pluss tre stykker til
instrumentpanelet.

Skinntrukket ratt
Med dette fireeikede, skinntrukne rattet i din FR-V kan du nyte
svingene.

Bagasjerommatte
Du holder bilen ren og slipper unødig slitasje selv om du
transporterer sykler i bagasjen. Hondas slette, vendbare
bagasjerommatter passer perfekt i FR-Vs bagasjerom. Fås i
ulike farger som matcher interiøret.
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Comfort Pack 26 ı Skinntrukket ratt 27 ı Panel Kit
til interiøret 17 ı Stigtrinnbeskytter

Bike Pack til Gummimatter foran/bak 41 ı Bagasjerommatte
bagasjerommet 33 ı 2 Sykkelfester

Family Pack 24 ı Bord i forsetets rygglene 43 ı Bagasjerommatte
28 ı solbeskyttelse (tilgjengelig fra sommeren 2005)

42 ı Hundegitter

Tilbehørspakker

Upgrade Pack 1 17 ı Stigtrinnbeskytter 9 ı Dekor til B-stolpen

Barnesete med ISOFIX-feste: Taakforankring
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Innebygd underholdningssystem
Nyt høyeste kvalitet på DVD-filmer, musikk-CD-er eller
videospill på veien. Hondas innebygde underholdningssystem
har en nedfellbar 7” skjerm med spesialfilter som gir et utrolig
skarpt bilde i hele baksetet. For at lydopplevelsen også skal
være optimal, er høyttalerne i stereoanlegget koplet inn. Alle
kontroller er lett tilgjengelige, alt fra avspilling til avanserte
innzoominger håndteres med belyste knapper som er lette å se
i mørket. Blant funksjonene kan vi nevne MP3, barnesperre og
muligheter til å velge språk for skjermteksten. Til systemet
hører det to trådløse hodetelefoner.

Subwoofer
Til tross for de beskjedne målene på kun 16 cm i diameter og
4 cm i høyden har subwooferen svært god yteevne. 120 W
maks. effekt kombineres med et ekstremt lavt strømforbruk.
Hemmeligheten ligger i den innovative neodymmagneten som
er ti ganger kraftigere enn magneter i konvensjonelle
høyttalere. Hondas subwoofer kan skryte av både kraft og
kvalitet.

Parkeringssensorer
Praktisk å ha under vanskelige parkeringsmanøvrer i
bytrafikken. Ved hjelp av 4 sensorer i den bakre støtfangeren
registreres gjenstander innen en avstand på 1,5 meter. Føreren
varsles med et tydelig lydsignal i kupéen.

Tåkelys
Hondas kraftige, ovale tåkelys er elegant integrert i den fremre
støtfangeren på FR-V. Tar seg av din sikkerhet uansett
værforhold.

Smart  tekn ikk
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Safety Pack 15 ı Parkeringssensorer 14 ı Tåkelys

Tilbehørspakker

Upgrade 15 ı Parkeringssensorer 24 ı Bord i forseterygg
Pack 2
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Smart  u tseende
Lister til støtfangerne
Elegante, slagfaste lister for fremre og bakre støtfanger.
Fås i bilens karosserifarge

Dekorasjon B-stolpen
Av høykvalitets syntetmateriale med blank metall-look som gir
din bil ekstra eleganse. Med FR-V-logo.

Frontgrill
Skill deg ut fra mengden med denne sporty frontgrillen som er
ekstra tiltalende. Fås i bilens karosserifarge

Sportsfjæring
20 – 25 mm lavere enn standardfjæringen tillater den en mer
sporty kjørestil uten å gå på akkord med komforten. EU-
tilpassing etter norske forhold pågår. Henvend deg til din
Honda-forhandler for mer informasjon om tilgjengelighet m.m.

Aluminiumsfelger
Gjør din FR-V personlig med 15”, 16” eller 17” aluminiums-
felger i kreativ design!
Hondas blankpolerte, tofargede 16" aluminiumsfelger trekker
blikkene til seg. Din FR-V blir både lekrere og mer sporty.
Oppfyller europeisk bilnorm. Du får mer informasjon fra din
Honda-forhandler, som også kan anbefale egnede dekk for å gi
deg optimal sikkerhet, økonomi og yteevne.

Skjørt foran, bak og på sidene
Din FR-V får et ekstra fartsfylt og sporty utseende når du gir
den skjørt foran, bak og på sidene. Skjørtene har perfekt
passform og oppfyller europeisk bilnorm.  Grunnlakkert.

Takspoiler
Prikken over i-en, akkurat det lille ekstra. Den aerodynamiske
Honda-takspoileren følger FR-Vs linjer perfekt. Grunnlakkert.
Leveres med integrert bremselys.
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Aluminiumsfelger 15”, 16”, 17”

City Pack 10 ı Lister til fremre støtfanger 11 ı Lister til bakre 
18 ı Gulvmatter standard støtfanger

Styling Pack 4 ı Skjørt foran 5 ı Skjørt bak
6 ı Sideskjørt

Tilbehørspakker

47 ı 48 ı 49
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Takstat iv  og henger feste

Takrail
Øk lastekapasiteten med en sølvfarget
takrail, perfekt integrert i FR-Vs
aerodynamiske design.

Lasteholder
Stilrene og lettmontert lasteholder som er
konstruert for å gi minimal luftmotstand og for
at det skal være enkelt å montere ulikt tilbehør.
Har plass til to sykler. Med tyverisikring og
Hondas logo.

Lasteholder
Den lette lasteholderen i aluminium har
minimal luftmotstand. Suppler det med ulike
praktiske og lettinstallerte tilbehør som gjør
det enda mer fleksibelt og lastbærende.
Utstyrt med tyverisikring og Hondas logo.

Feste for ski eller snøbrett
Bruk dette tilbehøret sammen med
takstativet for trygg og sikker transport av ski
og snøbrett. Spesielt utviklet og testet for 
FR-V.

350-liters takboks
Den stabile, låsbare takboksen fra Honda monteres på
takskinnene eller lasteholderne og gir 350 liter ekstra
bagasjekapasitet. Med Honda-logo.

Hengerfeste
Hondas originale hengerfester, avtakbare eller fast montert,
fås også til din FR-V.

32

30

29

31

38



Det  smarte  va lget

Lengter du etter å ta med familien og den varme, gode hjemmefølelsen ut på

tur? Da skal du se nærmere på Hondas helt nye FR-V. Takket være vårt unike

og fleksible torekkerskonsept får man plass til inntil seks passasjerer og

samtidig god plass til bagasje. Alt i et smart, sporty kjøretøy fullspekket med

den nyeste teknikken, slik at du og dine kjære skal ferdes sikkert, trives med

livet og ha det morsomt. Med Hondas originaltilbehør er det ingen grunn til

kompromisser!
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Bilpleieprodukter original

Kontakt din Honda-forhandler for mer informasjon.

52/ Body & Paint Polish (bilpolish)
53/ Body & Paint Shampoo (bilsjampo)
54/ Interior Cleaner (kupérengjøring)
55/ Alloy Wheel Cleaner Spray (rengjøringsspray for aluminiumsfelger)

Aluminiumsfelger og komplette hjul

51/ Hjulmuttere50/ Låsbare hjulmuttere

Alle aluminiumsfelger oppfyller europeisk bilnorm.

tbc

Bagasje og oppbevaring

39/ Lastenett 40/ Lasterem 44/ Innsynsvern 45/ Kjøleboks 46/ Nettadapter til
kjøleboks

Eksteriør

12/ Skvettlapper foran 13/ Skvettlapper bak

Interiør

19/ Gulvmatter Elegance18/ Gulvmatter standard 20/ Barnesete gruppe 0+ 21/ Barnesete gruppe 1 23/ Barnesete gruppe 2 &
3

2/ CD-skifter med plass til
8 plater

Lyd og elektronikk

Takstativ og hengerfeste

34/ Sykkelholdersett –
lettmontert type

36/ Sykkelheis 37/ 320-liters skiboks


