
Honda CR-V
Ti lbehør

TH
11

05
0N

o

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.

Når du kjører en Honda CR-V, kjører du en bil av høyeste kvalitet. Alt tilbehør er også lagd med
største mulige vekt på såvel design som teknologi.

Hos Honda vet vi at du ønsker det beste på markedet når det gjelder biler. Det er derfor vår CR-
V og dens originale tilbehør, i likhet med alle Honda-produkter, er konstruert med utgangspunkt
i den seneste teknologi og spesielle konstruksjonsnormer. Våre iherdige bestrebelser for å leve
opp til disse normene fører oss fram til vårt viktigste mål: varig tilfredse kunder.

Å kjøre en Honda CR-V er å kjøre sikker og velprøvd moderne teknologi. God tur.

Kva l i te t



48/ 16" aluminiumsfelger 49/ Låsmuttersett

Originale bilpleieprodukter

50/ Bilpolish
51/ Bilshampo
52/ Interiør rens
53/ Rensespray for aluminiumsfelger

Kontakt din lokale Honda-forhandler for nærmere informasjon.

Felger & komplette hjul

Alle aluminiumsfelger er i overensstemmelse med europeisk typegodkjenning for biler.

Bagasjerom & innredning

45/ Bagasjeromstrekk 46/ Kjøleboks41/ Fastspenningsbelte40/ Fastspenningsnett39/ Oppbevaringslomme
til bakseterygg

47/ Nettadapter for
kjøleboks

Den ledende f irehjulstrekkeren

Eventyret har aldri vært nærmere. Pakk din CR-V og ta med familien på en

uforglemmelig ekspedisjon i byen eller på landet. Med en tiljublet Honda

bensin- eller dieselmotor vil store og små utforskere glede seg over

kjørekomforten og sikkerheten til CR-V, enten man kjører med trekk på to eller

fire hjul. Den store lasteplassen og den klasseledende kupéen får denne

allsidige bilen til å fremstå som en veritabel leder blant firehjulstrekkere. Og

som alltid er det bare Hondas originale tilbehør som passer til dens kvalitet, stil

og styrke.
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Interiør

23/ Gummimatter21/ Mattesett Standard 22/ Mattesett Elegance20/ Instrumentpanelmatte 24/ Barnestol gruppe 0+

26/ Barnestol gruppe 1 27/ Barnestol gruppe 2 + 3

Lyd og elektronikk

1/ Kassettspiller i DIN-
størrelse

4/ 8-disc CD-veksler2/ CD-spiller i DIN-
størrelse

Transport og tauing

34/ Sykkelholder –
klassisk type

35/ Sykkelholder til
hengerfestet

38/ Avtagbart hengerfeste
+ 7-PIN ledningsnett

(ledningsnettet vises ikke)

7/ Front Tweeter sett
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S t ig  på
Skinnratt
Kos deg gjennom svingene med dette skinnrattet til CR-V.

Girkule i skinn
Ta kontrollen med girskulen i skinn. Velg mellom svart eller
titan. Fås fra våren 2005.

ISO-Fix barnestol
ISO-Fix-systemet har spesielle koplingspunkter for best mulig
innfesting. For enda bedre beskyttelse ved en eventuell kolli-
sjon har Hondas innovative ISO-Fix barnestol toppfestesystem
(se tegning). To skreddersydde barnestoler som er grundig
testet for CR-V kan settes i venstre og høyre baksete. 

Bagasjerommatte m/kant
Denne myke, sklisikre matten er konstruert for å beskytte
interiøret i din CR-V og passer perfekt i bagasjerommet uten å
begrense baksetenes fleksibilitet. Med CR-V-logo.

Hundegitter
Du kan trygt ta med din firbente venn bak i bilen med Hondas
hundegitter og dets nedre forlengelse. Kombiner disse solide
elementene med bagasjerommatten m/kant, så er bilens
interiør perfekt beskyttet mot riper og skader hunden din kan
forårsake.

DVD/CD-spiller med navigasjon
Honda Navigation DVD er et avansert, brukervennlig utstyr
som hjelper deg å finne fram nesten over alt i Europa.
Hovedmenyen har sju ulike måter å legge inn et ønsket
bestemmelsessted på: Adresse, Steder (severdigheter), Kryss,
Kartinnlegging, Favorittsteder, Forrige bestemmelsessted og
Telefonnummer. Systemet har kartbilde og bilde med piler,
samt taleanvisninger. Disse anvisningene gis i god tid før den
faktiske kjøremanøvren, slik at du får tid til å sette ned farten og
skifte kjørefelt ved behov. Spillerens hovedfunksjoner er:
AM/FM-bånd, RDS (Radio Data System), TA (trafikkmeldinger),
AF (alternative frekvens). Navigasjons-DVD-ROM for Europa
fås separat. Ta kontakt med din forhandler for nærmere
informasjon.

30

29

25

44

42 ı 43

8

ISO-Fix barnesete: Toppfestesystem
Outdoor Pack 23 ı Gummimatter foran/bak 44 ı Bagasjerommatte 

m/kant

Tilbehørspakker
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Det  tekno log iske forspranget
Underholdning i bilen
Velg høyeste kvalitet når det gjelder DVD-filmer, musikk og
videospill på veien. For utrolig sikt fra hele bakerste rad har
Hondas underholdningssystem (I-VES) en unik 7” hengslet
LCD-skjerm med en spesiell filtreringsteknologi. For den beste
lydopplevelsen koples den til høyttalerne i bilens stereoanlegg.
Alle funksjoner, fra avspilling til zooming, er alltid tilgjengelig
med anleggets fjernkontroll med reflekterende knapper for
enkel betjening i mørket. Andre funksjoner omfatter MP3-
avspilling, barnesikring og flerspråklige meldinger på skjermen.
Systemet leveres med to sett trådløse infrarøde hodetelefoner.

Subwoofer
Denne høyeffektive subwooferen er kun 16 cm i diameter og 4
cm høy, men den kombinerer en imponerende kompakthet
med 120 W maksimal effekt og ekstremt lavt strømforbruk.
Hemmeligheten ligger i den innovative neodymmagneten som
er ti ganger kraftigere enn magnetene i vanlige høyttalere. Kort
sagt kan denne Honda-subwooferen skryte av såvel effekt som
kvalitet.

Parkeringssensor
Praktisk ved vanskelige parkeringsmanøvrer i byen. Ved hjelp
av 4 sensorer installert i den bakre støtfangeren registreres
avstanden fra hindringer innenfor 1,5 meter. Sjåføren varsles
med et godt hørbart lydsignal i kupéen.

Tåkelyssett
Hondas kraftige tåkelys til CR-V er elegant integrert i
støtfangeren foran. Konstruert for å øke sikkerheten under de
vanskeligste værforhold.

Armlene med oppbevaringsrom og lokk
Dette brede armlenet i svart foran har et oppbevaringsrom
under lokket for personlige eiendeler. Fås også i mørk titan.

6-disc CD-spiller i DIN-størrelse
Spill inntil seks av favoritt-CD-ene dine med denne Honda CD-
spilleren for CR-V.
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Audio Xcellence 3 ı 6-discc CD-spiller 6 ı Subwoofer 
Pack i DIN-størrelse

Tilbehørspakker

Safety Pack 18 ı Tåkelyssett 19 ı Parkeringssensor

5) DVD i kombinasjon med navigasjon er tilgjengelig fra mai 2005.
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Eventyr  med s ikkerhet  og s t i l
Soft Front Grill
Gi din CR-V et særpreg med denne originale Honda-grillen
med et raffinert off-road-uttrykk. Lagd av høykvalitets syntetisk
materiale. Tar hensyn til fotgjengersikkerheten og sikrer at
kollisjonsputen blåses opp ved behov.

Frontdeksel
For ekstra støtfangerbeskyttelse. I kombinasjon med Soft Front
Grill forsterker den off-road-uttrykket.

Dekorasjon B. stolpen
Den siste finpussen, eller bare det lille ekstra. Den lyse
aluminiumsfinishen gir bilen ekstra stil. Med CR-V-logo.

Takspoiler
Denne aerodynamiske Honda takspoileren følger konturene til
din CR-V perfekt. Fås i bilens karosserifarge.

16" aluminiumsfelger
Disse spesialkonstruerte, polerte 16" aluminiumsfelgene fra
Honda forsterker bilens elegante, sporty utseende. 
Grunnleggende testet og i samsvar med europeisk typeprøving
for biler. Kontakt din Honda-forhandler vedrørende råd om best
egnet dekktype for optimal sikkerhet, økonomi og yteevne.

Siderør - Kanalbeskyttere
Robuste og elegante rør i rustfritt stål som supplerer off-road-
uttrykket til din CR-V. Med CR-V-logo.

Brede hjulbuelister
Gi din CR-V et mer ”massivt” utseende med disse brede
hjulbuelistene. Kan lakkeres i bilens karosserifarge. Er i
samsvar med europeisk typegodkjenning for biler.

Stigtrinnbeskytter
Disse stigbrettene til CR-V gjør det enkelt å stige inn og kan
bære en vekt på inntil 80 kg. Takket være spesialkonstruerte
fester i tre deler er sjåføren og passasjerenes sikkerhet ivaretatt
i tilfelle en ulykke.

Eksoshale
Honda tilbyr runde og ovale eksoshaler i krom til din CR-V.

16" aluminiumsfelger
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Urban Xpedition 15 ı Soft Front Grill 14 ı Stigtrinnbeskytter
Pack 17 ı Frontdeksel 16 ı Brede hjulbuelister

4x4 Xpedition 15 ı Soft Front Grill 16 ı Brede hjulbuelister
Pack 17 ı Frontdeksel 13 ı Siderør - Kanalbeskyttere

Sport Traxx 9 ı Grunnet takspoiler 12 ı Eksoshale – sportstype 
Pack 16 ı Brede hjulbuelister
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Transpor t  og tau ing

Takboks 350 liter
Denne solide, låsbare takboksen festes på lastbæreren og
gir 350 liters ekstra bagasjekapasitet. Med Honda-logo.

Skiboks 320 liter
Solid låsbar boks med rikelig oppbevaringskapasitet for alt
skiutstyret ditt. Monteres på lastbæreren. Med Honda-logo.

Lasteholder
Denne lette lastholderen av aluminium er
konstruert for minimal vindpåvirkning og kan
brukes sammen med en rekke praktisk,
brukervennlig utstyr som utvider fleksi-
biliteten og transportkapasiteten. Med
tyverisikring og Honda-logo. Kontroller
tilgjengeligheten hos din Honda-forhandler.
Fås fra våren 2005.

Ski/Snowboard holder
Bruk dette stativet i kombinasjon med
lasteholderen for sikker transport av ski og
snowboard. Spesielt utviklet og testet til din
CR-V.

Sykkelholder
Spesialutviklet og testet brukervennlig stativ
for sikker transport av sykkelen på taket på
din CR-V. Må brukes i kombinasjon med
lasteholderen.
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