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CR-V er svært allsidig og trives like godt 

i byen som på landeveien. Denne prakt-

modellen, selvsikker, solid og elegant, 

kombinerer SUV-funksjonalitet med 

personbilens kjøreevne. For å passe til 

din individualitet og krav til kjøring, tilbyr 

Honda et bredt utvalg av originaltilbehør 

som gjør din CR-V til drømmebilen din. 

Fra solid eksteriør- og avansert audio- & 

elektronikktilbehør, til fornuftig frakt- og 

slepeutstyr, med Honda original tilbehør 

er du utstyrt for enhver reise.

Skreddersy drømmene 
dine
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Uansett hva du støter på underveis, så håndterer CR-V det med letthet. 

Legger du til en frontgrill eller bunnplater, ser den ikke bare mer kvalifi sert ut, 

det vil også gi din CR-V et imponerende preg.

Kvalifi sert
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ØVRE OG NEDRE FRONTGRILL
Ved å utstyre din CR-V med øvre og nedre frontgrill, får du et mektig utseende på veien.

BUNNPLATER
Bunnplater foran, på siden og bak gir ikke bare din CR-V et mer robust utseende, de gir også ekstra 
beskyttelse.

TÅKELYSSETT FORAN
Med tåkelyssett foran blir du sett når du trenger det mest.

FORKROMMET TÅKELYSDEKORASJON
Ved å gi tåkelysene foran forkrommet dekor, går tåkelysene i ett med karosseriet på din CR-V.



CR-V har en vilje til å gå ut og utforske. Hvorfor ikke forsterke din CR-Vs 

aerodynamikk med aero-støtfanger, eller sette på dørbeskyttere som får 

både deg og din CR-V til å virke mer forberedt på veien forut? 

Parat

AERO-STØTFANGER FORAN OG BAK 
Gi din CR-V et mer dynamisk utseende med aero-støtfangere foran og bak.

PARKERINGSSENSORER FORAN OG BAK
En kapabel bil er ofte litt større. Med parkeringssensorene 
styrer du din CR-V lett inn på den trangeste parkeringsplass.

STIGBRETT
En SUV ligger litt høyere på veien, derfor gjør stigbrettet det lett både for deg 
og passasjerene å stige inn i bilen.

DØRBESKYTTERE
Dørbeskytterne er lekkert integrert i karosseriet og gir ekstra beskyttelse 
og fremhever bilens smekre sider.

HEKKSPOILER
Hekkspoileren fås i samme farge som bilens karosseri og forlenger de fl ytende 
linjene og gir et dynamisk særpreg.

1

3

4

5

5

2 2

3

4

1

1

2

13 & 4 1 & 2

3 5

07 > EKSTERIØR06



08 09 > ALUMINIUMSFELGER

ALUMINIUMSFELGER
Fra diskret eleganse til imponerende holdning, hvis du utstyrer din CR-V med imponerende aluminiumsfelger, 
markerer du deg solid.

SIDETRINN
De fi nt integrerte sidetrinnene gir din CR-V økt funksjonalitet og designpreg.
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Hvis du har behov for å understreke din CR-Vs sterke personlighet, er et sett 

originale aluminiumsfelger en sikker løsning for å gi det utseendet du ønsker. 

Din CR-V fortjener tross alt å bli en synlig aktør på veien.

Stilig

Aluminiumsfelger - CR-V Aluminiumsfelg - Phantom Aluminiumsfelg - Opus Aluminiumsfelg - Onyx
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Føl deg som hjemme i din CR-V og legg til originalt intertilbehør som 

passer til din stil og dine behov. Én ting er sikkert, du kan ikke unngå å 

imponere den som setter seg inn i bilen din.

Luksuriøs
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SKINNRATT
Defi nerer din kjøreopplevelse med bilen med en følelse og inntrykk av luksus.

BLÅ AMBIENT BELYSNING
Lyser opp fotområdet foran i din CR-V og gir interiøret en elegant 
atmosfære.

GIRSPAKKULE
Gir interiøret et sporty preg mer perforert ekte skinn og aluminiumsinnsats 
med etset mønster.

GULVMATTER ELEGANCE
Skreddersydd i svart og utstyrt med CR-V-logo, for å fremheve interiøret 
ytterligere. Elegance gulvmatter fås også i elfenbensfarge.
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5 TERSKELBESKYTTER
Har etset CR-V-logo og fi nish i rustfritt stål, og beskytter 
terskelen i din CR-V.

BARNESETE KID
Har enkel installering og gir komfort og beskyttelse under 
kjøreturen.
Hondas originaltilbehør tilbyr et omfattende utvalg av barneseter for alle aldre, 
alle i henhold til de siste EU-bestemmelsene.

SOLGARDINER
Solgardinene er enkle å sette på og ta av og beskytter 
baksetepassasjerene mot sol.
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13 > STEREOANLEGG & ELEKTRONIKK

Fra det komfortable og praktiske til det sikre - med originalt audio- & 

elektronikktilbehør kan du forsterke kjøregleden og gjøre din CR-V til en 

svært moderne SUV.

Avansert
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CR-V-ADAPTER TIL iPod
Nyt hele den digitale musikksamlingen din via bilens stereoanlegg ved å kople din iPod direkte®

til bilens stereoanlegg. 
iPod er et varemerke som tilhører Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

AUTOMATISK AVBLENDINGSSPEIL
Det automatiske avblendingsspeilet gjør at du kan konsentrere deg om veien ved å redusere lykteskinnet fra bilene bak deg. 

RYGGEKAMERA
I kombinasjon med parkeringssensorene bak utgjør ryggekameraet et perfekt system for å rygge inn på trange parkeringsplasser. 
Mens parkeringssensorene utgjør et lydvarslingssystem, gir ryggekameraet deg en oversikt over hva som er bak din CR-V.
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15 > TRANSPORT& TAUING
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SKI/SNOWBOARD
Når du skal ut i bakken, tar ski/snowboard lett med fi re par ski eller to snowbards på taket 
på din CR-V.  

TAKBOKS 350 L
Denne solide og låsbare takboksen gir 350 liters ekstra lastekapasitet.

SYKKELSTATIV EASY-FIT
Med Easy-fi t sykkelstativ kan du transportere en sykkel på taket på din CR-V uten 
problemer.

SYKKELHEIS
Sykkelheisen, utstyrt med tyveribeskyttelse, gjør det lett å løfte sykkelen opp på taket på din CR-V.
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Det kreves riktig utstyr hvis man skal noe sted. Det er derfor vårt utvalg av 

transport- og taueutstyr gjør det enkelt og praktisk å gjøre din CR-V til en 

avansert veifarende. 

Begavet
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20 19" Aluminiumsfelg - Opus19 18" Aluminiumsfelg - Phan-
tom

18 17" Aluminiumsfelg - CR-V 21 19" Aluminiumsfelg - Onyx

3 Øvre frontgrill
4 Nedre frontgrill

2 Aero-støtfanger bak1 Aero-støtfanger foran
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5   Bunnplate front

8 Hekkspoiler7 Sidebunnplate6 Bunnplate bak 9 Sidetrinn

11 Tåkelyssett foran
12 Forkrommet tåkelysdekorasjon

10 Stigbrett 13 Dørbeskyttere

15 Parkeringssensorer bak

14 Parkeringssensorer foran 
& bak
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16 Parkeringssensorer til 
Aero-støtfanger

17 Eksosrøravslutning
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22 Hjulmuttere
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23 Hjulmuttere med lås

35 Standard gulvmatter svart
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36 Elegance gulvmatter svart 37 Standard gulvmatter elfenben 38 Elegance gulvmatter 
elfenben

iPod er et varemerke som tilhører Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

24 DVD-satellittnavigeringssys-
tem i dashbordet

25    Honda kompakt navigasjons-
system

26 CR-V-adapter til iPod 27 8-platers CD-skifter
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28 Bassanleggssett 29 Høyttaleroppgraderingssett
– dobbelkonus

30 Høyttaleroppgraderingssett 
– koaksiale

33 Ryggekamera

31 Diskanthøyttalersett foran

34 Automatisk avblendingsspeil
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41 Girspakkule – 6MT
    Mørk metallic

40 Girspakkule – 6MT
    Lys metallic

39 Blå Ambient belysning
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42 Skinnratt

45 Barnesete gruppe 0+
Baby-safe

44 Terskelbeskytter43 Sportspedaler 46 Barnesete gruppe 0+
Baby-safe Isofi x

52 Takboks 350 L51 Ski/snowboardstativ50 Takgrind 

tr
an

sp
or

t 
&

 t
au

in
g

53 Sykkelstativ Classic 55     Sykkelheis54 Sykkelstativ Easy-Fit

49 Barnesete gruppe 2&3
Kid

56 Avtagbart hengerfeste
(montert)
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56    Avtagbart hengerfeste
(tatt av)

57    Fast hengerfeste

58     Innvendig sykkelstativ 59 Pakkebelte 60 Lastenett 61     Bagasjeromsmatte

b
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62 Bagasjeromsmatte 63 Innsynsvern 64   Dobbel bagasjehylle

67 Kjølebag66 Solgardiner

65     Hundegitter

68 Nettadapter for kjølebag 69     Varseltrekant

For ytterligere informasjon, kontakt din lokale Honda-forhandler.

www.honda-access.com


