Honda Accord Sedan og Tourer
Originalt tilbehør

Skreddersy drømmene dine
Med Honda Accord har vi fått en energisk og sporty aktør ut på veien. Dine ambisjoner og drømmer er imidlertid like unike som du selv. Derfor har Honda utviklet et stort utvalg Honda original tilbehør som gjør kjøreopplevelsen din til noe
helt personlig. Dette utvalget av tilbehør er inspirert av dine krav til kjøringen, fra
det komfortable og praktiske til det elegante og raffinerte.

Ivrig
Kle opp din Accord for å understreke dens livelige

Lakkert bakskjørt

personlighet og forsterke din personlige kjøreopplevelse.
Med skjørt og aluminiumsfelger blir du lagt merke til
uansett hvor du kjører.

Lakkert hekkspoiler
Sideskjørt
Tåkelys

18” aluminiumsfelger

Fremhev de sporty linjene til din Accord med elegant eksteriørtilbehør
som bakskjørt eller hekkspoiler.

Frontskjørt

› Sports Pack

Lakkert frontskjørt
Lakkert bakskjørt

exteriør

Lakkerte sideskjørt

Honda original tilbehør inneholder et stort utvalg imponerende aluminiumsfelger – fra diskrete 16” aluminiumsfelger til imponerende 18” aluminiumsfelger.
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Ivrig
La din mer sporty side komme til uttrykk i din Accord
Tourer. Ikle den stilige skjørt, sett på imponerende
aluminiumsfelger og legg til sportsfjæring Resultatet?
En imponerende sportsbil som garantert vil få folk til å

Karosseriutstyr

snu seg etter den.

Aluminiumsfelger
Bakskjørt

exteriør

Karosseriutstyr gir ikke bare sikkerheten ved økt
beskyttelse, det gir også din Accord Tourer et
preg av gjennomtenkt design.

Frontskjørt

Sideskjørt

Tåkelys

› Sports Pack

Lakkerte front-, bak- og sideskjørt

Sportsfjæring

Aluminiumsfelger

Utstyrt med sportsfjæring
vil din Accord Tourer ikke
bare ligge nærmere veidekket, den vil også gi
mer presis håndtering og
et sporty utseende.
(tilgjengelig
2006)
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fra

midten

av

Gi din Accord Tourer et
sett lekre 17” aluminiumsfelger og begi deg ut på
veien med elegant selvtillit.

Parkeringssensor
Det har aldri vært enklere å parkere din Accord Tourer. 4
integrerte sensorer i bakre støtfanger oppdager enhver
hindring innenfor 1,5 meter og varsler med et tydelig
lydsignal.

Dristig
Din Accord fortjener utstyr som kler din daglige kjøring.

Frontstøtfangerlister

Sidelister

Med komforten i beskyttende utstyr vil din Accord ikke
bare gi økt sikkerhet, den får også mer elegante linjer.

Lister til bakre støtfanger

18” aluminiumsfelger

› City Pack

Frontstøtfangerlister
Lister til bakre støtfanger
Sidelister

exteriør

Ingen parkeringsplass er for trang. 4 sensorer
elegant integrert i bakre støtfanger oppdager
enhver hindring innenfor 1,5 meter bak din Accord og avgir et lydsignal.

Frontstøtfangerlister
Hondas karosseriutstyr gir langt mer enn bare beskyttelse,
det gir de utpregede linjene til din Accord et elegant preg.
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eller til transport av anselig last. Et utvalg av praktisk
tilleggsutstyr gjør det enkelt å gjøre jobben.

transport & tauing

Mesterlig

Accord Tourer er særdeles allsidig, klar til langturer

1 › Skiboks 350 l

1
1

2 3 4
5

Med 350 liters ekstra kapasitet gir denne solide, låsbare skiboksen din Accord Tourer ekstra lastekapasitet.

2 › Sykkelstativ Classic

Transporter en sykkel på taket på din Accord Tourer med det
klassiske sykkelstativet. I kombinasjon med lasteholder kan du
transportere to sykler.

3 › Sykkelstativ Easy-Fit

Stativet er enkelt å sette på og gjør det enkelt å feste sykkelen med et spor som holder sykkelen oppreist, slik at du
har hendene fri til å spenne fast sykkelen. I kombinasjon med
lasteholder på takskinnene kan du transportere to sykler.
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4 › 4. Sykkelheis

Sykkelheisen, utstyrt med tyveribeskyttelse, gjør det
lett å løfte sykkelen opp på taket på din Accord Tourer.
Ved å sette lasteholder på takskinnene, kan du transportere to sykler.
5 › Lasteholder

Den elegante sølvfargede lasteholderen er perfekt hvis
du vil utstyre din Accord Tourer med et av lastestativene våre. Kan ikke brukes i kombinasjon med takskinner.

Gjør din Accord til et høyst personlig kjøremiljø. Vårt
interiørtilbehør kan ikke annet enn å imponere, fra
lekker design til gjennomtenkt komfort.

interiør

Sedan & Tourer
Smart

1 › Interiørpanelsett

1

2a
2b
3

4
5

For å gjøre din Accord ekstra luksuriøs, kan du sette inn
et interiørpanelsett i imitert tre og et matchende skinnratt med treimitasjon. For biler med svart interiør får
man også et interiørpanelsett og ratt med metallfinish,
med samme kvalitet og detaljrikdom.

2a › Elegance gulvmatter

Omgi deg med luksus og kle opp din Accord med
høykvalitets Elegance gulvmatter.

Girspakkule av skinn gir kjøreopplevelsen et sporty preg.

2b › Blå Ambient belysning

Blå Ambient belysning gir interiøret i din Accord et
elegant og raffinert preg.
3 › Terskerskelbeskytter

Med overflate av rustfritt stål og preget Accord-logo gir
denne terskerskelbeskytteren elegant beskyttelse.
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4 › Girspakkule

5 › Armlenepute

Armlenepute i imitert skinn øker både armlenets høyde og
kjørekomforten.

4 › Bagasjeromspoiler

13 › Frontskjørt

14 › Bakskjørt

15 › Sideskjørt

16 › Hekkspoiler
(Endast Comfort)

5 › Hekkspoiler

6 › Frontstøtfangerlister

7 › Lister til bakre støtfanger

8 › Sidelister

17 › Frontstøtfangerlister

18 › Lister til bakre støtfanger

19 › Dørlister

20 › Beskyttelse for bakre
støtfanger

9 › Tåkelys

10 › Parkeringssensorer bak

11 › Solskjermsett for dører

12 › Solskjerm bak

21 › Tåkelys

22 › Parkeringssensorer bak

23 › Solskjermer til dører

24 › Solskjerm bak

26 › 16” aluminiumsfelger

27 › 16” aluminiumsfelger

28 › 16” aluminiumsfelger

33 › 17” aluminiumsfelger

34 › 17” aluminiumsfelger

35 › 18” aluminiumsfelger

36 › 18” aluminiumsfelger

(fås kun til Sedan)

(fås kun til Sedan)

aluminiumfälgar

3 › Sideskjørt

29 › 17” aluminiumsfelger
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30 › 17” aluminiumsfelger

31 › 17” aluminiumsfelger

32 › 17” aluminiumsfelger

37 › Låsbare hjulmuttere

38 › Hjulmuttere (20 stk.)

komplett översikt

Tourer exteriør

Sedan exteriør

2 › Bakskjørt

aluminiumsfelger

komplett översikt

1 › Frontskjørt

39 › Sportsfjæring
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transport & tauing

lyd & elektronikk
40 › Kassettspiller i DINstørrelse

41 › 6-platers CD-spiller i
DIN-størrelse

42 › 6-platers CD-skifter

44 › I-VES

45 › Bluetooth® telefonsystem

46 › Diskanthøyttalersett
foran

47 › Ryggekamera

66 › Fast hengerfeste
(med intelligent ledningsnett)

68 › Sykkelstativ Classic

67 › Avtakbart hengerfeste
(med intelligent ledningsnett)

69 › Sykkelstativ Easy-Fit

70 › Sykkelheis

71 › Takskinner
(Tourer, Comfort)
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73 › Ski/snøbrettstativ

74 › Skiboks 320 l

75 › Skiboks 350 l

55 › Barnesete gruppe 0+

76 › Pakkebelte

77 › Pakkenett

78 › Bagasjerommatte

79 › Kjølebag

60 › Armlenepute

61 › Girspakkule (6MT)

80 › Nettadapter for kjølebag

81 › Pakkestropp

82 › Lastenett

83 › Bagasjeromsmatte

64 › Interiørpanelsett med
treimitasjon

65 › Interiørpanelsett med
metallimitasjon

84 › Bagasjeromsmatte med
kant

85 › Lomme til bakseterygg

86 › Hundegitter

87 › Separasjonsnett

49 › Terskelbeskytter (svart)

50 › Terskelbeskytter (beige)

51 › Standard gulvmatter

52 › Elegance gulvmatter
(svart)

53 › Elegance gulvmatter
(elfenben)

54 › Gummimatter

56 › 56. Barnesete gruppe 0+
Isofix

59 › Barnesete gruppe 2 & 3

62 › Skinnratt med treimitasjon

63 › Skinnratt med metallimitasjon

komplett översikt

72 › Lasteholder
48 › Blå Ambient belysning

bagasjerom & utstyr

komplett översikt

interiør

(In-Vehicle Entertainment System)

43 › 8-platers CD-skifter

(fås kun til Sedan)
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Accord Sedan

Accord Tourer

88 › City Pack

Exteriørpakker
90 › City Pack med golvmattor i svart

Frontstøtfangerlister

Frontstøtfangerlister

Lister til bakre støtfanger

Lister til bakre støtfanger

Sidelister

Sidelister
Standard gulvmatter

89 › City Pack med golvmattor i elfenben

96 › City Pack
Front-, bak- og sidelister

98 › City Pack (med standardgolvmattor)
Front-, bak- og sidelister
Standard gulvmatter

97 › Sports Pack
Lakkerte front-, bak- og sideskjørt

91 › Sports Pack

Frontstøtfangerlister

Lakkert frontskjørt

Lister til bakre støtfanger

Lakkert bakskjørt

Sidelister

Lakkerte sideskjørt

Standard gulvmatter

Interiørpakker

92 › Interior Pack 2.0

komplett översikt

94 › Interior Pack 2.4 Type-S

99 › Interior Pack 2.0
Interiørpanelsett med metallimitasjon

101 › Interior Pack 2.4 Type-S

Interiørpanelsett

Interiørpanelsett

Terskerskelbeskytter

Terskelbeskytter

Girspakkule 5MT

Girspakkule 6MT

Girspakkule 5MT

Girspakkule 6MT

Skinnmansjett til girspak

Skinnmansjett til girspak

Skinnmansjett til girspak

Skinnmansjett til girspak

Terskelbeskytter (svart)

Terskelbeskytter (svart)

93 › Interior Pack Trälook

95 › Interior Pack Metallook

100 › Interior Pack Treimitasjon

Interiørpanelsett med metallimitasjon

102 › Interior Pack Metallimitasjon

Interiørpanelsett med treimitasjon

Interiørpanelsett med metallimitasjon

Inredningspanelkit i trälook

Interiørpanelsett med metallimitasjon

Terskelbeskytter

Terskelbeskytter

Läderklädd ratt i trälook

Skinnratt med metallimitasjon

Skinnratt med treimitasjon

Skinnratt med metallimitasjon

For ytterligere informasjon, kontakt din lokale Honda-forhandler.

www.honda-access.com
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Interiørpakker

Terskelbeskytter (svart)

For ytterligere informasjon, kontakt din lokale Honda-forhandler.

www.honda-access.com

pakker

pakker

Eksteriørpakker

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

Accord/11/05/TH11058NO

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.

