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Civic elsker livet. Den er alltid klart til å hjelpe 
deg med å gjøre alt du liker å gjøre – uansett 
om du pendler til jobben eller starter en ferie. 

Derfor har vi laget en rekke Honda-tilbehør 
som ikke bare hjelper deg med å få mest mulig 

ut av livet, men som gjør at du kan få mest 
mulig ut av Civic. De er utformet og bygd etter 
de samme nøyaktige standardene som enhver 

Honda. De er dermed holdbare og får garantert 
plass. Alt du må gjøre, er å velge det som 

passer best for deg.
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BRONZE LINE

Uttrykk personligheten din med den særegne og dristige Bronze Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, speildeksler 

og dekorasjoner for fremre og bakre støtfanger – alt i Infinite Bronze.
Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

SPEILDEKSLER – INFINITE BRONZE

Disse slående speildekslene er laget  
for å fange oppmerksomheten.

SIDESKJØRT – INFINITE BRONZE

Modellerte sideskjørt fremhever den dynamiske 
profilen og det lave utseendet til Civic.

SPORT OG DESIGN

Et dynamisk utvalg av tilbehør som er utformet for å forbedre 
den sportslige karakteren til Civic.

Bildet viser valgfrie 18" CI1805 lettmetallfelger.

DEKORASJONER PÅ FRONTSKJØRT OG STØTFANGER – 
INFINITE BRONZE

DEKORASJONER PÅ BAKRE DIFFUSOR OG STØTFANGER – 
INFINITE BRONZE

Iøynefallende Infinite Bronze-dekorasjoner på frontskjørt og 
støtfanger fremhever Civics slående design.

Infinite Bronze-dekorasjoner på bakre diffusor og 
støtfanger gir Civic enda sportsligere detaljer.
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BLACK LINE

Iøynefallende Berlina Black-dekorasjoner på frontskjørt 
og støtfanger fremhever Civics flotte design.

Berlina Black-dekorasjoner på bakre diffusor og  
støtfanger gir Civic enda sportsligere detaljer.

SPEILDEKSLER – BERLINA BLACK

Disse slående speildekslene er laget  
for å fange oppmerksomheten.

Modellerte sideskjørt fremhever den dynamiske 
profilen og det lave utseendet til Civic.

SIDESKJØRT – BERLINA BLACK

Bildet viser valgfrie 17" CI1801 lettmetallfelger.

Uttrykk personligheten din med den særegne og dristige Black Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, 

speildeksler og dekorasjoner for fremre og bakre støtfanger – alt i Berlina 
Black. Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

DEKORASJONER PÅ FRONTSKJØRT OG STØTFANGER – 
BERLINA BLACK

DEKORASJONER PÅ BAKRE DIFFUSOR OG STØTFANGER – 
BERLINA BLACK
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RED LINE

SPEILDEKSLER – RALLYE RED

Disse slående speildekslene er laget  
for å fange oppmerksomheten.

Modellerte sideskjørt fremhever den dynamiske 
profilen og det lave utseendet til Civic.

SIDESKJØRT – RALLYE RED

Bildet viser valgfrie 17" CI1806 lettmetallfelger.

Uttrykk personligheten din med den særegne og dristige Red Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, 

speildeksler og dekorasjoner for fremre og bakre støtfanger – alt  
i Rallye Red. Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

DEKORASJONER PÅ FRONTSKJØRT OG STØTFANGER – 
RALLYE RED

DEKORASJONER PÅ BAKRE DIFFUSOR OG STØTFANGER – 
RALLYE RED

Iøynefallende Rallye Red-dekorasjoner på frontskjørt og 
støtfanger fremhever Civics slående design.

Rallye Red-dekorasjoner på bakre diffusor og støtfanger 
gir Civic enda sportsligere detaljer.
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Finish med diamantskåret A-flate med 
blank klarlakk, Gunpowder Black-

vinduer, midtdeksel med maskinert 
utseende og en blank H-flate i krom. 

Den har også en maskinert ring 
bak eikene som fremhever hjulenes 

størrelse og dybde. 

18" CI1801 LETTMETALLFELG

18" CI1804 LETTMETALLFELG

Med en diamantskåret A-flate med blank 
klarlakk, Gunpowder Black-vinduer, 
midtdeksel med maskinert utseende  

og en blankt H-flate i krom.

18" CI1806 LETTMETALLFELG

Diamantskåret A-overflate med blank 
klarlakk, Gunpowder Black-vinduer 
og rød sirkel. Midtdeksel med svart 
gradient og en blank H-flate i krom. 

Den har også en maskinert ring 
bak eikene som fremhever hjulenes 

størrelse og dybde. 

17" CI1701 LETTMETALLFELG

Hellakkert Gunpowder Black-hjul og 
midtdeksel med diamantskåret ytre  

ring og et skinnende H-merke i krom.

BESKYTTELSE OG  
SIKKERHET

En rekke tilbehør som er laget for å beskytte deg og Civic-en din. 

DEKORASJONER TIL BAGASJEROMSTERSKELEN

En stilig metode for å beskytte 
bagasjeromterskelen mot skraper og riper.

FREMRE OG BAKRE SKVETTLAPPER

De er robuste og slitesterke og bidrar til å 
beskytte Civic mot søle og steinsprut.

Diamantskåret A-flate med matt 
klarlakk og Infinite Bronze-vinduer, 

midtdeksel med maskinert utseende 
og en blank H-flate i krom. Den har 

også en maskinert ring bak eikene som 
fremhever hjulenes størrelse og dybde. 

LETT-
METALL-
FELGER

Endre utseendet til Civic 
med vårt utvalg av stilige 

lettmetallfelger. 

18" CI1805 LETTMETALLFELG
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SIDELISTER TIL KAROSSERIET

Fremhev den dynamiske formen til Civic, og beskytt den mot mindre riper og bulker. 

BESKYTTELSE TIL FOTTRINN

 De gir ekstra beskyttelse for 
støtfangeren bak ved lasting  

og lossing av bagasjerommet. 

BAGASJEROMSBESKYTTER

Robust, vanntett, sklisikker og vaskbar – denne 
bagasjeromsbeskytteren hindrer smuss og væske fra 

å skade bagasjeromsmatten og bakseteryggen.

DØRTERSKELKLEDNING

De er robuste og slitesterke og bidrar 
til å beskytte Civic mot søle og riper.

Elementene ovenfor er tilgjengelige som enkeltstående tilbehør eller inkludert i beskyttelsespakken.

FRONTRUTETREKK

Dette frontrutetrekket er en beskyttelse mot 
elementene og beskytter også speilene og 

sidevinduene foran mot uvær når bilen er parkert ute. 
Utstyrt med Civic-logo.

VINDUSDEKOR

Forbedre den sporty stilen til Civic med denne svarte vindusdekoren.
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KOMFORT OG 
INTERIØR

KONSOLLBELYSNING

Dette lyser opp sidene av konsollen, noe 
som gir diskré belysning av kupeen i Civic.

DØRKLEDNINGSLYS

Et kjølig, rolig blått lys fremhever 
dørhåndtakene og lommene.

OPPLYST DØRTERSKELKLEDNING

Disse blå opplyste dørtersklene er laget 
i børstet, rustfritt stål og aktiveres når 

dørene åpnes. Inkluderer belyste fremre 
dørterskelkledninger og ubelyste bakre 

dørterskelkledninger.

OMGIVELSESLYS I FOTBRØNN FORAN

Fotbrønnen foran blir opplyst når du 
åpner dørene, noe som gir en myk, kjølig 

og sofistikert atmosfære i bilens kupé.

Elementene ovenfor er tilgjengelige som enkeltstående 
tilbehør eller inkludert i en belysningspakke.

Skinntrekk er bare tilgjengelig i utvalgte land. Snakk med din 
lokale forhandler for mer informasjon.13 14



OPPLYST DØRTERSKELKLEDNING – SPORT

Disse opplyste dørtersklene er laget av børstet, rustfritt stål og 
aktiveres når dørene åpnes. Dette bidrar til å beskytte den indre 

døren mot merker og riper. Settet inkluderer belyste fremre 
dørterskelkledninger og ubelyste bakre dørterskelkledninger.

KONSOLLBELYSNING – SPORT

En sportslig rød belysning av  
sidene på midtkonsollen.

BELYSNING AV DØRKLEDNING – SPORT

Et diskré rødt lys som fremhever 
dørhåndtakene og lommene.

RØD STEMNINGSBELYSNING I FOTBRØNNENE FORAN – SPORT

Dette røde omgivelseslyset i fotbrønnen gir et 
snev av drama hver gang du åpner døren.

Elementene ovenfor er tilgjengelige som enkeltstående tilbehør eller 
inkludert i en belysningspakke – Sport. Bare tilgjengelig for Sport-utgaven.

KLESHENGER

Slutt på skrukkete jakker – nå kan du komme fram  
like smart og stilig som din egen Civic.

ELEGANCE GULVMATTER

Disse elegante og komfortable tilpassede mattene har svart 
Nubuck-kanting for slitestyrke, og de har et stilig vevd Civic-
emblem. Ett sett Inkluderer følgende: matter foran og bak.

HONDA BARNESETER

Originale Honda barneseter gir barnet ditt suveren 
beskyttelse, fra fødselen til 12 år, med to alternativer 

for montering: ISOFIX eller trepunkts setebelte.

Skinntrekk er bare tilgjengelig i utvalgte land.  
Snakk med din lokale forhandler for mer informasjon.15 16



NETTBRETTHOLDER

Passer alle nettbrett fra 7" til 11,6". Den har 
en praktisk vippefunksjon, slik at den kan 
justeres til den beste visningsposisjonen.

TRÅDLØS TELEFONLADER

Hondas pakke for trådløs lading sikrer at 
den kompatible smarttelefonen din aldri går 
tom for strøm. Bare legg telefonen på den 

integrerte ladematten, så lades den uten at 
du trenger å tenke på ledninger.

TOURING

Tilhengerfeste, hundegrind, skistativer 
og bagasjeromsmatte – alt du trenger 

for å få mest mulig ut av Civic.

HUNDREGRIND

Hold hunden din trygg og 
sikker i bagasjerommet med vår 

lettmonterte hundegrind.

AVTAKBART TILHENGERFESTE

Med Honda tilhengerfeste er det enkelt 
å taue tilhengere og campingvogner. 

Det kan tas av når det ikke er i bruk, og 
det har en slepekapasitet på 1400 kg 

og 75 kg vertikallast*. Det er også 
tilgjengelig som fastmontert.

FAST TILHENGERFESTE – SPORT

Med dette faste tilhengerfestet 
er det enkelt å taue tilhengere og 

campingvogner. Det har en slepekapasitet 
på 1200 kg og 75 kg vertikallast*. 

AVTAKBART TILHENGERFESTE – SPORT

Med dette avtakbare tilhengerfestet kan du 
trekke campingvogna eller tilhengeren din. 

Deretter kan du ta av festet når det ikke skal 
brukes mer. Det har en slepekapasitet på 

1200 kg og 75 kg vertikallast*. 

*Slepekapasiteten avhenger av motoren og girkassen.  
Hvis du vil ha mer informasjon om slepekapasitet, kan du kontakte din lokale forhandler. 

TEKNOLOGI

Du holder deg tilkoblet, og passasjerene blir underholdt.
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BAGASJEROMSPAKKE

Beskytt Civic mot søle, riper og skrammer, samtidig som du holder orden på tingene dine og beskytter dem. 
Pakken inneholder følgende: bagasjeromsmatte med skillevegger, gummimatter med kant og Dekorasjoner 

til bagasjeromterskelen. Artiklene i bagasjeromspakken er også tilgjengelige enkeltvis.

BAGASJEROMSBRETT MED SKILLERE

 Denne bagasjeromsmatten er vanntett, sklisikker og vaskbar.  
Den er utformet med en høy kant som hindrer at søle og væsker  

søler til bagasjerommet. Den leveres også med nyttige skillevegger 
som bidrar til å holde elementene sikre og organisert.

BAGASJENETT

Denne pakken forhindrer at elementer sklir rundt i bagasjerommet. Dette bagasjenettet 
leveres komplett med kroker som festes til standard festeringer i bagasjerommet.

BAGASJEROMSMATTE

 En robust og fleksibel bagasjeromsmatte 
beskytter bagasjerommet mot skitt og fuktighet. 
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THULE SYKKELSTATIV – COACH

Dette sykkelstativet kan bære to sykler, er enkelt å montere, 
har en vippefunksjon for enkel tilgang til bagasjerommet og 
et låsesystem for tyverisikring. Leveres med en 13-pinners 

kontakt og krever en 13-pinners tilhengerkontakt. 

THULE SYKKELSTATIV – EASYFOLD

Easyfold sykkelstativ er lett å legge sammen for å bidra til transport og 
oppbevaring. Det kan bære to sykler, er enkelt å montere, har en vippefunksjon 

for enkel tilgang til bagasjerommet og et låsesystem for tyverisikring. 

TAKSTATIV

Få mer ut av alle turer ved å ha mer på toppen. 
Egnet til bruk med vårt ski- og snowboardfeste 

og takboks. For biler uten glasstak.

SKI- OG SNOWBOARDFESTE

Dette låsbare tilbehøret har plass til fire par ski eller fire 
snøbrett, og det oppbevarer utstyret ditt på en sikker måte.

THULE TAKBOKS

Utnytt plassen i Civic-en din maksimalt ved 
å legge bagasjen i denne stilige og låsbare 
takboksen. Tilgjengelig i 410, 400 og 320 l.
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BESTILLING

Gi Civic et personlig preg med originalt tilbehør.

Delenumre og innhold kan endres.  
Kontakt den lokale Honda-forhandleren for mest mulig nøyaktig informasjon.

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE DELENUMMER

Bronze Line

iInkludert: frontskjørt, sideskjørt, 
bakre diffusor, speildeksler og 
dekorasjoner for fremre og bakre 
støtfanger.

08E0P-TEA-BRLI

Black-serien

inkludert: frontskjørt, sideskjørt, 
bakre diffusor, speildeksler og 
dekorasjoner for fremre og bakre 
støtfanger.

08E0P-TEA-BLLI

Red Line

inkludert: frontskjørt, sideskjørt, 
bakre diffusor, speildeksler og 
dekorasjoner for fremre og bakre 
støtfanger.

08E0P-TEA-RELI

frontskjørt – Infinite Bronze
dekorasjoner på fremre 
støtfanger – Infinite Bronze

08F01-TGL-6Z0A
08F23-TEA-6G0C

frontskjørt – Berlina Black
dekorasjoner på fremre 
støtfanger – Berlina Black

08F01-TGL-6V0
08F23-TEA-6V0B

frontskjørt – Rallye Red
dekorasjoner på fremre 
støtfanger – Rallye Red

08F01-TGL-681
08F23-TEA-680B

bakre diffusor – Infinite Bronze
dekorasjoner på bakre  
støtfanger – Infinite Bronze

08F03-TGL-6Z0A
08F24-TEA-640C

bakre diffusor – Berlina Black
dekorasjoner på bakre  
støtfanger – Berlina Black

08F03-TGL-6V0
08F24-TEA-610B

bakre diffusor – Rallye Red
dekorasjoner på bakre  
støtfanger – Rallye Red

08F03-TGL-681 
08F24-TEA-630B

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE DELENUMMER

sideskjørt – Infinite Bronze 08F04-TGL-6Z0A 

sideskjørt – Berlina Black 08F04-TGL-6V0 

sideskjørt – Rallye Red21.6 08F04-TGL-681

speildeksler – Infinite Bronze  08R06-TGL-670A 

speildeksler – Berlina Black 08R06-TGL-620

speildeksler – Rallye Red 08R06-TGL-650

17" CI1701 lettmetallfelg 08W17-TGL-601

18" CI1804 lettmetallfelg
18" CI1804 complete-felg

08W18-TGL-601
08W78-TGL-600K

18" CI1801 lettmetallfelg
18" CI1801 complete-felg

08W18-TGL-601B
08W78-TGL-600BK

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE DELENUMMER

18" CI1805 lettmetallfelger
18" CI1805 complete-felger

08W18-TGL-600E
08W78-TGL-600EK

18" CI1806 lettmetallfelger
18" CI1806 complete-felger

08W18-TGL-600F
08W78-TGL-600FK

hjulmutter – krom
hjulmutter – svart
hjulkapsler – krom
hjulkapsler – svart

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

BESKYTTELSE OG SIKKERHET

beskyttelsespakke 

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic 
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR0Q
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K
08E0P-TGL-PR0R

dekorasjoner til 
bagasjeromsterskelen 

08F07-TGL-600

vindusdekorasjon 08P20-TGL-600

fremre og bakre skvettlapper 08P00-TGL-600

BESKYTTELSE OG SIKKERHET

BESKRIVELSE DELENUMMER

beskyttelse til fottrinn 08P01-TGL-600

bagasjeromsbeskytter 08P30-TEA-600

sideskjørt på karosseriet 

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic 
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-6Q0A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A
08P05-TEA-6R0A

frontrutetrekk 08P38-TED-600

tåkelys foran – LED-type 08V31-TGG-600

refleksvest (pakke med 10) 08YAA-9R6-602

førstehjelpssett (pakke med 10) 08Z25-9R6-601 

varseltrekant 08M09-SMG-601
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Delenumre og innhold kan endres.  
Kontakt den lokale Honda-forhandleren for mest mulig nøyaktig informasjon.

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE DELENUMMER

belysningspakke 08E0P-TGL-ILLL

belysningspakke – Sport 08E0P-TGL-ILLSL

blått omgivelseslys i fotbrønn 
foran

08E10-TEA-600

rødt omgivelsesbelysning i 
fotbrønn foran – Sport

08E10-TEA-600A

dørterskelkledninger med lys 08E12-TEA-600

dørterskelkledninger med lys –  
Sport

08E12-TEA-600A

konsollbelysning 08E16-TEA-610C

konsollbelysning – Sport 08E16-TEA-610B

dørkledningslys 08E20-TEA-600

dørkledningslys – Sport 08E20-TEA-600A

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE DELENUMMER

dørterskelkledninger 08F05-TEA-600

standard gulvmatter 08P14-TEA-620A

Elegance gulvmatter 08P15-TEA-610A

fremre gummimatter med kant 08P18-TEA-610A

bakre gummimatter med kant 08P19-TEA-610A

barnesetegruppe 0+ Baby-Safe 
ISOFIX Base

08P90-E13-600

barnesetegruppe 1 Duo Plus 
ISOFIX

08P90-TA2-604

barnesetegruppe 0+ Baby-Safe 
Plus

08P90-TA2-606D

barnesetegruppe 2/3 KIDFIX XP 08P90-TGL-600

askebeger til koppholder 08U25-TEA-610A

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE DELENUMMER

kleshengersett 08U08-E6J-610D

TEKNOLOGI

BESKRIVELSE DELENUMMER

trådløs lader 08U58-TEA-610A

nettbrettholderpakke 08U08-E6J-610C

TOURING

BESKRIVELSE DELENUMMER

bagasjeromspakke 08E0P-TGL-CARGL

takstativ 08L02-TED-600A

Thule sykkelstativ – Coach 08L14-E09-C00

Thule sykkelstativ – EasyFold 08L14-E09-E00

TOURING

BESKRIVELSE DELENUMMER

ski- og snowboardfeste 08L03-TA1-601G

Thule takboks, 410 l 08L20-E09-M20

Thule takboks, 400 l 08L20-E09-T20

Thule takboks, 320 l 08L20-E09-M60

fast tilhengerfeste med 13-pinners 
kontakt
fast tilhengerfeste med 13-pinners 
kontakt – Sport-utgave

08L90-TEA-K13A

08L90-TEA-K13B

avtakbart tilhengerfeste med 
13-pinners tilhengerkontakt
avtakbart tilhengerfeste med 
13-pinners tilhengerkontakt

08L92-TEA-K13A

08L92-TEA-K13B

bagasjenett 08L96-TEA-600A

bagasjeromsmatte for Sport 08P11-TEA-600

hundegrind 08U35-TGL-600

bagasjeromsbrett med skillere
bagasjeromsbrett uten skillere

08U45-TGL-600
08U45-TGL-600A 
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Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. 
Ikke kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn eller resirkuler meg.

Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment 
til generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side 
overfor andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. 

Selgeren kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  
Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no
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