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Det er ikke bare den imponerende størrelsen og det luksuriøse interiøret som gjør 2008-model-

len av Accord Sedan så attraktiv. Den utstråler ekstraordinær ytelse og avansert styling. Den kan 

også på en problemfri måte bli en integrert del av livet ditt. Det omfatter et inspirerende utvalg 

av skreddersydd tilbehør som gir deg muligheten til å tilpasse bilen du velger slik at den møter 

dine behov og uttrykker din individualitet. Denne bilen er en livsstil. Det er på tide å gjøre den til 

din livsstil.
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Imponerende påkledning
Accord Sedan ser godt ut overalt, men den er i sitt rette element i byen, der 

dens kule holdning og klassiske raffi nement tiltrekker seg beundrende blikk. 

Du kan gi den enda mer oppmerksomhet ved å velge blant vårt karakteris-

tiske utvalg av tilbehør innen styling og beskyttelse. 

05⠸EXTERIØR 04

FRONT-, BAK- OG SIDEDEKORLISTER⠸Disse dekorlistene beskytter karosseriet mot irriterende riper og skraper 
du kan få i bytrafikken.

PARKERINGSSENSORER⠸Parkeringssensorene beskytter bilen og gjør at du kan svinge inn på de smaleste parkeringsplassene uten problemer. 
Alt er en del av Sedans sjarmerende og myke kjøreopplevelse.

18” SIGMA ALUMINIUMSFELGER⠸Et svært personlig preg. Et sett med skinnende 18” Sigma-felger gir din 
Sedan en toppmoderne stylingfinish.

BAKLUKEDEKORLISTE⠸Den glansfulle, sølvfargede baklukedekorliste understreker perfeksjonismen i Tourers stømlinjeformede kurver.
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Stilig utseende
Et sprekt utseende kombinert med kraftig ytelse i dette lekre, sportsinspir-

erte tilbehøret. Gjør kjøreopplevelsen enda sterkere med aerodynamiske 

forbedringer. Velg dekorative detaljer som uttrykker din egen stil og tiltrek-

ker seg misunnelige blikk. Enten du kjører elegant på motorveien eller 

viser deg fram i byen, med dette tilbehøret ligger du alltid litt foran.

⠸06 07 EKSTERIØR

SPORTSGRILL⠸Den er både imponerende, avansert og kraftfull, og samtidig gir sportsgrillen Sedan en ekstra intensitet. 
Sørg for at alle ser deg når du kommer!

SPORTSSTØTFANGER FORAN⠸Denne sportsstøtfangeren er myk, dynamisk og sømløst integrert i Sedans vakre kurver 
og fremhever bilens ytelsesinspirerte skjønnhet.

SIDESKJØRT⠸Gi bilens karosseri et enda mer fokusert og ettersittende utseende. Sideskjørtene setter en spennende spiss 
på bilens karakteristiske sideprofil.

18” DELTA ALUMINIUMSFELGER⠸Stilig, kraftfull, elegant, mystisk – det finnes alltid en aluminiumsfelg som uttrykker din 
individuelle smak. Valget er ditt!

PARKERINGSSENSORER⠸Parkeringssensorene beskytter bilen og gjør at du kan svinge inn på de smaleste parkeringsplassene 
uten problemer. Alt er en del av Sedans sjarmerende og myke kjøreopplevelse.
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BAKLUKESPOILER⠸Denne geniale spoileren gir sedanen et imponerende nærvær på veien i 
tillegg til en uforglemmelig profil. Stilig, elegant og livlig med en racerinspirert holdning.

SPORTSSTØTFANGER BAK⠸Et svært attraktivt 
tilbehør til Sedans iøynefallende linjer.
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Hva foretrekker du? I tillegg til alternativene 16» og 17» leveres Accord med muligheten til å velge mellom to flotte, nye 18» 
aluminiumsfelger. Velg den klassiske, elegante Sigma eller den dristige, hissige Delta.

QUARTZTEMPO SIGMA DELTA

16" 17" 18" 18"
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Et lite forsprang
Når du sitter bak rattet på en Accord Sedan, vil vi gjerne at du skal ha det praktisk, omgi deg med luksus og oppleve den 

uslåelige følelsen av total kontroll. Derfor tilbyr vi tilbehør som er laget av det beste materialet og designet slik at det blir 

en naturlig del av førermiljøet. Våre teknologier er også utviklet og grundig testet slik at de gir deg de effektive verktøyene 

du trenger for den ultimate kjøreopplevelsen, hver eneste gang.

01⠸
SKINNRATT⠸Dette sportslige rattet gir deg et fast grep, en luksusfølelse og en utrolig tilfredsstillende 
kjøreopplevelse. Vanedannende.

INTERIØRPANELER⠸Få en virkelig personlig touch med bryterpaneler for dørbrytere og dashbord. De leveres i en 
sportslig, klar metallfinish eller med en klassisk, treaktig effekt.

GIRKULE⠸Ren eleganse. Denne sportslige girkulen leveres i finisher som passer godt enten med den klare 
metallfinishen eller den klassiske, treaktige effekten på bryterpanelene. Det finnes også en executive, treaktig 
effekt som passer med standardinteriøret. 

KUPÉLYS⠸Gjør kjøreturen enda mer avslappende ved å bade bilens luksuriøse interiør i et smakfullt blått lys. 

02⠸

03⠸

04⠸

Hondas kompakte 
navigasjonssystem

⠶ Unik, diskret Honda-festebrakett for sømløs integrering og automatisk lading   

⠶ Komplett kart over Europa, med bensinstasjoner, Honda-forhandlere og lokale attraksjoner*  

⠶ Unik antirefl eksbehandlet bakside for å redusere forstyrrende refl ekser fra frontruten 

⠶ Bluetooth® trådløs teknologi for å ringe handsfree

⠶ Reisesett med MP3-spiller, JPEG-visning og lydbokspiller

(tilgjengelig fra november 2008)

* Hvis du vil vite mer om kartdekning, kan du kontakte din Honda-forhandler.
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Noe for alle
Det er slutt på den tiden da lange kjøreturer bare var hyggelige i forsetene! Accord Sedans bakseter er ikke bare 

rommelige og behagelige. De har også valgfritt tilbehør som gir maksimal sikkerhet og det ultimate innen 

underholdning. Vårt baksetetilbehør er også spesialdesignet slik at det passer inn med bilens elegante linjer og 

ulastelige interiør. Når alle passasjerer slapper av, er fornøyde og trygge, kan du bare glede deg over kjøreturen.

Enheten leveres med en barnevennlig fjernkontroll – sikker og enkel.

Hondas 
underholdningssystem bak
⠶ Spiller DVD-er, CD-er, lyd- og videofi ler

⠶ USB-kompatibel

⠶ Passer perfekt i din Honda*

⠶ Utviklet, testet og produsert i henhold til Hondas strenge 
konstruksjonsnormer

⠶ Designet for maksimal sikkerhet for passasjerene

⠶ Avrundede kanter for sikker bruk for barn

⠶ Tillater normal funksjon for aktive nakkestøtter

⠶ Det kan installeres én eller to skjermer

⠶ Kan brukes utenfor bilen

*(tilgjengelig fra september 2008)

Et sett med komfortable, trådløse hodetelefoner følger med hver skjerm, slik 
at passasjerene i baksetet ikke forstyrres av voksenmusikk foran i bilen – og 
omvendt! 
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BAGASJEROM,INNREDNING OG TRANSPORT  12

Klar for alt
Spenningen ved å dra av gårde på en lang tur. Vissheten om at du kan pakke ned alt du trenger. Tilfredsstillelsen 

ved å eie en virkelig all-round-bil som tilpasser seg alle dine behov. Enten du drar av gårde på en aktiv 

weekend eller skal gjøre det meste ut av hverdagsturen, gjør dette fornuftige tilbehøret turen enda 

hyggeligere.
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LASTENETT⠸Sørg for å sikre bagasjen med et spesiallaget, 
horisontalt lastenett.

SIDENETT I BAGASJEROM⠸Organiser bagasjen med et sidenett 
som holder mindre, men viktige nødvendigheter fra hverandre og 
lett tilgjengelige.

BAGASJEROMSMATTE⠸Denne bagasjerommatten er perfekt formet slik at 
den passer med Accordens bagasjerom og beskytter bilen innvendig mot 
smuss og riper.

LASTEHOLDER⠸Gjør Sedans transportkapasitet enda større med en kraftig, 
sikker lasteholder.
SKI- OG SNØBRETTSTATIV⠸Grenseløs moro i snøen! Dette flotte stativet tar 
fire par ski eller to snøbrett, trygt festet til takgrinden.

SYKKELHEIS⠸En ideell måte å heise sykkelen opp på biltaket på uten å risikere 
skader på lakken eller på ryggen din! Og du kan slappe av, den har også en 
tyverisikker lås.

TAKBOKS⠸Denne solide og vanntette boksen festes på en sikker måte til 
takgrinden og gir deg 350 liter ekstra oppbevaringsplass.

SKIBOKS⠸En kraftig og vanntett boks til Sedanen som er lang nok til å få plass til 
skiene dine eller som ganske enkelt gir deg 320 liter ekstra plass til bagasje.

HUNDEGITTER MED DELT VEGG⠸Denne innovative deleveggen gir både ditt 
kjæledyr og bagasjen hver sin  adskilte plass, slik at man masimalt utnytter 
Tourers rommelige bagasjerom.

LASTEBOKS I BAGASJEROMET UNDER GULVET⠸Med denne smarte lasteboksen 
utnyttes også plassen under bagasjeromsgulvet til ekstra oppbevaring på Tourern.
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29⠸Barnesete gruppe 0+ 30⠸Barnesete gruppe 0+ ISOFIX

31⠸Barnesete gruppe 1+ 32⠸Barnesete gruppe 1+ ISOFIX 33⠸Barnesete gruppe 2 & 3 34⠸Barnesete gruppe 2 & 3   
      KIDFIX
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02⠸Sideskjørt  03⠸Baklukespoiler 04⠸Sportsgrill 05⠸Sportsstøtfanger foran

06A⠸Baklukedekorliste 06B⠸Sportsstøtfanger bak 07⠸Frontdekorlister 08⠸Bakdekorlister

09⠸Sidedekorlister 10⠸Skvettlapper foran 11⠸Skvettlapper bak      12⠸ Vindavvisere til dører

13⠸Tåkelyssett foran 14⠸ Fremre og bakre 
parkeringssensorsett      

15⠸ Bakre parkeringssensorsett      16⠸ Sportsfjæring
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18⠸17" Lettmetallfelg –  Quartz17⠸16" Lettmetallfelg – Tempo 20⠸18" Lettmetallfelg –  Sigma19⠸18" Lettmetallfelg – Delta
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21⠸Låsbare hjulmuttere 22⠸Hjulmuttere

27⠸Blått kupélys

23⠸ Standard gulvmatter – 
svart bånd

24⠸Standard gulvmatter – 
beige bånd

35⠸Skinnmansjett til girspak 36⠸ Girkule 6MT – klart metall

25⠸ Elegance gulvmatter – svart 26⠸Elegance gulvmatter – beige

37⠸Girkule 6MT – 
executive treaktig effekt

38⠸Girkule 6MT – 
klassisk treaktig effekt



70⠸Bagasjerommatte 71⠸ Bagasjeromsboks
 oppe/nedi gulvet

72⠸Støttfangerbeskytter i stoff69⠸Separasjonsnett
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43⠸Interiøraneler – klart metall 44⠸ Interiøraneler  
– klassisk treaktig effekt

45⠸Interiøraneler - Executive 
treaktig interiørpakke   

46⠸ Hondas underholdningssystem -  
 hovedenhet

47⠸Hondas underholdningssystem -  
 tilleggsskjerm

48⠸ Hodetelefoner 49⠸ Honda kompakt 
navigasjonssystem

50⠸ Høyttaleroppgradering – 
dual cone

51⠸ Høyttaleroppgradering – 
koaksiale

52⠸Høyttalerringer 53⠸Automatisk avblendingsspeil

54⠸Bluetooth® sett

55⠸Lasteholder 56⠸ Ski- og snøbrettstativ 57⠸ Sykkelstativ – Easyfit 58⠸ Sykkelstativ – Classic TR
AN
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63A⠸Avtakbart hengerfeste 
(på & av)  

64A⠸ Lastenett på sidevegg63B⠸ Lastereim 64B⠸Kroker under hylle

66B⠸Bagasjeromsmatte 65⠸Lastenett
66A⠸Lite sidenett i bagasjerom

59⠸Sykkelheis 60⠸Takboks 350 l 61⠸Skiboks 320 l 62⠸Fastmontert hengerfeste

42⠸Skinntrukket sportsratt40⠸Solgardiner 41⠸Sportspedaler39⠸Innstegsbeskytter

67⠸Hundegitter 68⠸Bagasjeromsdeler 
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Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00. www.honda.no
Accord/09/08/TH11086NO

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifi kasjoner 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.

“Think for yourself and don’t follow 
in other people’s footsteps.”
Soichiro Honda


