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Az Ön HR-V-je

SHINPEI TAKENAKA
KIEGÉSZÍTŐK PROJEKTVEZETŐJE
Az új HR-V dizájn minden utasának vidámságot és
örömöt szerez. Ezt szem előtt tartva, a kiegészítőkért
felelős európai részlegünk kiváló és sportos tartozékokat
fejlesztett ki a Honda HR-V-hez, melyek megfelelnek az
európai ízlésvilágnak.
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Honda HR-V Kiegészítők

A képen látható modell a HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Meteoroid Grey
metálfényezéssel és feketére fényezett tetővel.
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Sport
& dizájn
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Honda HR-V Kiegészítők
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Sport
csomag
A Sport csomag, a Berlina Black és színrefújt kiegészítőknek
köszönhetően a tömegből kitűnő, sportos megjelenést nyújt.
A készlet a következőket tartalmazza: első sportlökhárító,
első hűtőrács, sportos hátsó dekorelem, oldalsó alsó dekorációk és
csomagtérajtó-spoiler toldat.

A csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém-felnik opcionálisak. A képen látható modell
a HR-V Advance 1.5 i-MMD Premium Sunlight White Pearl fényezéssel.
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CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER TOLDAT
Ha szeretné, hogy autója kifinomultan nézzen ki, ez
a Berlina Black színű Honda eredeti csomagtérajtóspoiler toldat pontosan az, amire szüksége van.
Kifejezetten úgy tervezték, hogy kiegészítse a standard
csomagtérajtó-spoilert.

SPORTOS HÁTSÓ DEKORELEM
Adja hozzá a Sport csomaghoz a színrefújt
sportos hátsó dekorelemet, amely az első
lökhárítóhoz hasonlóan egy króm díszítést is
tartalmaz.

ELSŐ SPORTLÖKHÁRÍTÓ
Tegye még dinamikusabbá autója megjelenését
a színrefújt első sportlökhárítóval,
amely egy krómdíszítést is tartalmaz.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Ezek a színrefújt oldalsó alsó dekorációk
(oldalanként kettő) izmossá teszik autója
megjelenését.

Honda HR-V Kiegészítők

ELSŐ HŰTŐRÁCS
Változtassa meg a HR-V teljes első megjelenését: cserélje le az alap
felszereltség részét képező színrefújt hűtőrácsot egy Berlina Black színűre.
A Style felszereltségi szinthez is kapható, Style emblémával.
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Obscura Black
csomag
Az Obscura Black csomag a Berlina Black és színrefújt kiegészítők
kombinálásával sportos és igéző jelleggel ruházza fel az autót.
A készlet a következőket tartalmazza: első hűtőrács, első alsó
dekoráció, hátsó alsó dekoráció, ködfényszóró-dekorelemek, külső
visszapillantó tükör burkolatok és csomagtérajtó-spoiler toldat.

 csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
A
A könnyűfém-felnik opcionálisak. A képen látható modell a
HR-V Advance 1.5 i-MMD Premium Sunlight White Pearl fényezéssel.
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ELSŐ ÉS HÁTSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Az autón alapfelszereltségként megtalálható első és hátsó
alsó dekorációk Berlina Black fényezést kapnak, ami a
maximumra emeli a prémium minőség és a kifinomultság
érzését.

KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORELEMEK
Minden az apró részleteken múlik. Ezek
a fényezett ködfényszóró-dekorelemek
tökéletesen kiegészítik a HR-V orr-részének
kecses vonalvezetését. Ilmenite Titanium és
egyéb karosszériaszínekben is kaphatók.

CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER TOLDAT
Ha szeretné, hogy autója kifinomultan nézzen
ki, ez a Berlina Black színű Honda eredeti
csomagtérajtó-spoiler toldat pontosan az, amire
szüksége van. Kifejezetten úgy tervezték, hogy
kiegészítse a standard csomagtérajtó-spoilert.
KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
BURKOLATOK
Tegye egy kicsit még egyedibbé autóját ezekkel
a stílusos, Berlina Black színű külső
visszapillantó tükör burkolatokkal.
Ezek a burkolatelemek tökéletesen illenek
Hondájához.

Honda HR-V Kiegészítők

ELSŐ HŰTŐRÁCS
Változtassa meg a HR-V teljes első megjelenését: cserélje le az
alapfelszereltségét részét képező színrefújt hűtőrácsot egy Berlina
Black színű hűtőrácsra.
A Style felszereltségi szinthez is kapható, Style emblémával.

8

Ilmenite Titanium
csomag
KÜLSŐ MEGJELENÉS
Fokozza HR-V-je prémium jellegét az Ilmenite Titanium csomaggal.
A készlet a következőket tartalmazza: csomagtérajtó-dekorációk,
ködfényszóró-dekorelemek és külső visszapillantó tükör burkolatok.

 csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
A
A könnyűfém-felnik opcionálisak. A képen látható modell
a HR-V Advance 1.5 i-MMD Premium Sunlight White Pearl fényezéssel.

9

Honda HR-V Kiegészítők

CSOMAGTÉRAJTÓ-DEKORÁCIÓ
Ez a dekoráció még jobban kihangsúlyozza a hátsó lámpák
stílusos formatervezését. Más karosszériaszínekben is kapható.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLATOK
Tegye egy kicsit még egyedibbé autóját ezekkel
a stílusos, Ilmenite Titanium színű külső visszapillantó tükör
burkolatokkal. Ezek a burkolatelemek tökéletesen illenek Hondájához.

KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORELEMEK
Minden az apró részleteken múlik. Ezek az Ilmenite Titanium színű
ködfényszóró-dekorelemek tökéletesen kiegészítik a HR-V orr-részének
kecses vonalvezetését. Más karosszériaszínekben is kaphatók.
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Könnyűfém felnik
Guruljon stílusosan: a HR-V könnyűfém-felni
kollekciója extra dizájnelemet biztosít. Válasszon
a három exkluzív lehetőség közül és tegye
lendületessé útjait.

HR1811 18"-OS KÖNNYŰFÉM-FELNI
A 18"-os HR1811 Gunpowder Black fényezéssel és átlátszó fényes
fedőlakkal van bevonva. Téli kerékként is kapható.

HR1813 18"-OS KÖNNYŰFÉM-FELNI
A18″-os HR1813 könnyűfém-felni teljesen Gunpowder Black
fényezésű, fényes, átlátszó fedőlakkal és Ilmenite Titanium
dekorációval.

HR1812 18"-OS KÖNNYŰFÉM-FELNI
A 18"-os HR1812 felni jellemzője a metszett gyémánthoz hasonló
keréktárcsa-felület fényes átlátszó fedőlakkal és Gunpowder Black
küllőablakokkal.
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Téli
gumiabroncsok

Téli gumiabroncsok

Nyári gumiabroncsok

Honda HR-V Kiegészítők

Tapadjon rá a télre!
Téli gumiabroncsainkat úgy tervezték, hogy elsőrendű
tapadásuk legyen 7 °C alatti hőmérsékleteken. Ez
optimalizálja autója kezelhetőségét, egyúttal a lehető
legrövidebbé teszi a féktávolságot.
A téli gumiabroncsok sokkal komfortosabb vezetési
élményt nyújtanak, és általuk a menetzaj is minimális.

Téli időjárási körülmények között
a féktávok megnőnek.
Megfelelő gumiabroncsok
használatával azonban jelentősen
lecsökkenthetők.
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Védelem
és biztonság
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Honda HR-V Kiegészítők
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Active Lifestyle
csomag
Ha egy teljes körű csomagot keres, amely tökéletesen illik
mindennapi igényeihez, és jól kiegészíti autója prémium jellegét,
akkor az Active Lifestyle csomagot Önnek találták ki.
A készlet a következőket tartalmazza: ajtó küszöbburkolatok,
első és hátsó sárfogók, összehajtható csomagtérszőnyeg és
vezetéknélküli telefontöltő.

VEZETÉKNÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ
A Honda vezetéknélküli telefontöltője biztosítja, hogy
okostelefonja sose merüljön le. Egyszerűen helyezze
okostelefonját az integrált töltőlapra, így azt könnyen, a
vezetékek kuszasága nélkül töltheti. Minden vezetéknélküli
töltést támogató mobiltelefonnal kompatibilis.
A csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
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AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK
Egyedivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket
a sérülésektől és karcolásoktól.
Szálcsiszolt, rozsdamentes acélból, szemet gyönyörködtető,
polírozott HR-V logóval. A készlet a következőket tartalmazza:
első és hátsó küszöbburkolatok.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK
Óvja autóját a kosztól és felverődő kövektől ezekkel a visszafogott első és
hátsó sárfogókkal. Hosszú távú védelmet nyújtanak.
A szett négy sárfogót tartalmaz.

ÖSSZEHAJTHATÓ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Védelmet nyújt a csomagtartó, illetve, amennyiben a hátsó ülések le
vannak hajtva, a teljes rakfelület számára.
A szőnyeg meg is fordítható: az egyik oldala puha kárpit, a másik pedig
egy vízlepergető, csúszásgátló mintával van ellátva. További jellemzője
egy rugalmas hajtóka, mellyel megelőzheti a lökhárító ki- és bepakoláskor
keletkező karcolásait.
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Védelem &
biztonság
Helyezzen nagyobb hangsúlyt saját és autója biztonságára!
A fedélzeti kamerától kezdve, amely rögzíti útját, az oldalsó
karosszéria-védőelemeken át, melyekkel megelőzhetők
autója karcolásai és sérülései, egészen a szélvédőtakaróig,
a HR-V számos megoldást kínál.

1.

Fedélzeti kamera*
Az eredeti Honda fedélzeti kamera több mint egy egyszerű
felvevőkészülék. Lényegtelen, hogy vezet, manőverezik vagy
már parkol, ez a hasznos technológia mindig éberen figyel
majd.

2.

Oldalsó karosszéria-védőelemek
Nincs annál idegesítőbb, mint egy karcolás vagy horpadás
az autó karosszériáján. Az oldalsó karosszéria-védőelemek
puha, ütésálló anyagból készültek, és amellett, hogy védelmet
nyújtanak az autó oldalainak, még dizájnelemként is
szolgálnak.

3.

Szélvédőtakaró
Ez a szélvédőtakaró pajzs az elemekkel szemben, mivel
megvédi a külső visszapillantó tükröket és az első
oldalablakokat a zord időjárással szemben, amikor autója
kültéren parkol. HR-V logóval.

* Az alkalmazására vonatkozó szabályozások országonként
eltérhetnek, jogszerű használatáért a felelősség a felhasználót terheli.
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Szállítás
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Honda HR-V Kiegészítők
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Cargo
csomag
Ha gyakran kell szállítania csomagokat vagy speciális munka-,
ill. szabadidős felszerelést, a Cargo csomag az ideális választás,
mely a tárolási megoldások egyedi kombinációját nyújtja.
A készlet a következőket tartalmazza: csomagtértálca
elválasztókkal, csomagtér világítás és csomagtérperemvédőburkolat.

A csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém-felnik opcionálisak. A képen látható modell a
HR-V Advance 1.5 i-MMD Premium Sunlight White Pearl fényezéssel.
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CSOMAGTÉRTÁLCA ELVÁLASZTÓKKAL
Ez a vízálló csomagtértálca úgy van kialakítva, hogy tökéletesen
illeszkedjen az autó csomagterébe, ezáltal védve azt a kosztól és
karcolásoktól, az elválasztók pedig megakadályozzák, hogy a poggyász
menet közben összevissza csúszkáljon.

CSOMAGTÉRPEREM-VÉDŐBURKOLAT
Praktikus és stílusos kiegészítők, melyek
egyúttal védenek is a karcolások és foltok ellen. Tökéletesen illeszkedik a
csomagtér ívéhez és vonzó, szálcsiszolt rozsdamentes acél bevonattal van
ellátva.

CSOMAGTÉRAJTÓ-VILÁGÍTÁS
A Honda csomagtérajtó-világítást azért terveztük, hogy növeljük
kényelmét és biztonságát: nemcsak a csomagtartót, hanem az autó
mögötti területet is megvilágítja. A csomagtérajtó belső felületére szerelt
két LED-lámpa erős és egyenletes világítást biztosít a csomagtartóban,
még akkor is, ha teljesen meg van pakolva. A csomagtérajtó felnyitásakor
azonnal világítani kezdenek.
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Szállítás
Jelenlét és praktikum: kiemelkedik a tömegből, de a
HR-V mindig felkészült, utazzon bárhova, bármilyen céllal.
A csomagtartó tálca jól állja a sarat fuvarozáskor, míg
az összehajtható csomagtérszőnyeg a puhább dolgokat védi.
Tartsa a helyükön holmijait a csomagtérhálóval – vagy vigye
magával négylábú barátját a kutyarácsnak köszönhetően.

1.

Csomagtértálca
Ez a vízálló, csúszásmentes csomagtértálca úgy van kialakítva,
hogy tökéletesen illeszkedjen az autó rakodóterébe, így védve
azt a kosztól és karcolásoktól. Megemelt peremekkel és HR-V
logóval rendelkezik.

2.

Összehajtható csomagtérszőnyeg
Védelmet nyújt a csomagtartó, illetve, amennyiben a hátsó
ülések le vannak hajtva, a teljes rakfelület számára. A szőnyeg
meg is fordítható: az egyik oldala puha kárpit, a másik pedig
egy vízlepergető, csúszásgátló mintával van ellátva. További
jellemzője egy rugalmas hajtóka, mellyel megelőzheti a
lökhárító ki- és bepakoláskor keletkező karcolásait.

3.

Kutyarács
A kutyaráccsal biztonságosan szállíthatja kedvenceit,
elválasztva a csomagteret az utastér hátsó részétől.
Tökéletesen illeszkedik a hátsó ülések háttámlája és a tető
közé. A kisállat tartók számára kihagyhatatlan tartozék.

4.

Csomagtérháló
A függőágy stílusú csomagtérháló egyenesen és
biztonságosan tartja rakományát.

1
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Szállítás
(FOLYTATÁS)
Thule Motion M 410 literes tetődoboz
Motion M típus, fekete. Ez a masszív, Honda tanúsítással
ellátott, vízálló Thule tetődoboz plusz 410 liter
tárolókapacitást biztosít Önnek. Mindkét oldalról nyitható,
Power-Click rendszere pedig megkönnyíti a rögzítést.
Lopásgátló zárral ellátva. A méretei:
175 cm hosszú, 86 cm széles és 46 cm magas.

2.

Tetőcsomagtartó
Ez a biztonságos alaptartó megnöveli autója szállítási
kapacitását. Négy zárral rendelkezik. Maximum
terhelhetőség: 40 kg vagy legfeljebb egy kerékpár.

3.

Thule tető-kerékpártartó
Univerzális, könnyen felszerelhető kerékpártartó, melyet
úgy terveztek, hogy a kerékpár egyszerűen levehető és
rögzíthető legyen. A kerékpár ellopásának megelőzése
érdekében zárható. A maximális terhelhetősége: 20 kg.

4.

Keresztrudak
Ezek a keresztrudak lopásgátló zárral rendelkeznek, és
megfelelnek a Honda szigorú biztonsági előírásainak.
Maximális terhelhetősége 45 kg vagy legfeljebb két
kerékpár.

5.

Sí- és snowboardtartó
Könnyen használható síléctartó, egy vagy két pár síléc (a
sílécek méretétől függően) vagy egy snowboard szállítására
alkalmas.
A síléceket vagy snowboardot biztonságosan lehet
rögzíteni két gumiprofil között, melyek óvják a felszerelést.
Szerszámok nélkül, könnyen felszerelhető. Zárható, súlya
3,6 kg.

Honda HR-V Kiegészítők

1.
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Utastér
& kényelem
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Hangulatvilágítás
csomag
Különböző fényeket kombináltunk annak érdekében, hogy autója
utasterét még hangulatosabbá varázsoljuk.
A készlet a következőket tartalmazza: hangulatfény az első lábtérben
és megvilágított ajtóküszöb-burkolatok.

HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN
Akkor kezd el világítani, amikor az ajtózárakat nyitják
vagy az ajtókat kinyitják. A lábtérvilágítás puha és
hűvös fénnyel világítja meg az autó belső terét.

A csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.
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Honda HR-V Kiegészítők

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK
Ezek a küszöbburkolatok szálcsiszolt rozsdamentes acélból készültek
és gyertyafehér fényű HR-V logó megvilágítással rendelkeznek. Óvják
a küszöbléceket a sérülésektől és karcolásoktól. A készlet tartalma:
megvilágított első és megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.
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Ilmenite Titanium
csomag
UTASTÉR
Fokozza HR-V-je utasterének prémium jellegét az Ilmenite Titanium
csomaggal. A készlet a következőket tartalmazza: kormánykerékdekoráció, sebességváltó-dekoráció és ajtókapcsoló-panelek.
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AJTÓKAPCSOLÓ-PANELEK
Az Ilmenite Titanium prémium kidolgozású panellel keretezi az
ajtókapcsolókat. A készletben két első és két hátsó panel található.

SEBESSÉGVÁLTÓ-DEKORÁCIÓ
Az Ilmenite Titanium sebességváltó-dekoráció szemet gyönyörködtető
környezetet teremt a stílusos tervezésű sebességváltónak.

KORMÁNYKERÉK-DEKORÁCIÓ
Tegye teljessé utasterét az Ilmenite Titanium kormánykerék-dekorációval,
az érezhető prémium kiegészítővel.
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Utastér &
kényelem
Elegance padlószőnyegek
Ezek az elegáns és kényelmes, méretre szabott, puha szőnyegek
fekete nubuk szegéllyel és varrott HR-V logóval rendelkeznek
és rendkívül tartósak. A készlet tartalmazza az első és hátsó
szőnyegeket is.

2.

Prémium padlószőnyegek
Ezek a prémium és kényelmes, méretre szabott, puha szőnyegek
fekete/ezüst nubuk szegéllyel és fém HR-V logóval rendelkeznek
és rendkívül tartósak. A készlet tartalmazza az első és hátsó
szőnyegeket is.

3.

Standard padlószőnyegek
Ezek a filcszőnyegek kifejezetten gépkocsijához készültek, varrott
szegéllyel és HR-V névtáblával rendelkeznek. A készlet tartalmazza
az első és hátsó szőnyegeket is.

4.

Gumiszőnyegek
Strapabírók, azonban könnyű tisztán tartani őket: ezek az emelt
peremmel rendelkező gumiszőnyegek arra hivatottak, hogy óvják
gépkocsija belső terét elöl és hátul is. Jellemzőjük még a HR-V logó.
A készlet tartalmazza az első és hátsó szőnyegeket is.

5.

Napfényvédők
Maradjon hűvösben és árnyékban ezeknek a napfényvédőknek
köszönhetően.
Óvják a naptól a hátsó utasokat, könnyen felhelyezhetők és
levehetők. A készlet tartalma: négy napfényvédő és egy tárolózsák.

6.

Gyermekülés a 2. és 3. korcsoport számára
Ez az ügyes, 2-az-1-ben gyermekülés lehetővé teszi, hogy 3,5-től
12 éves korig kényelmesen utazhassanak kis utasai. A V alakú
háttámla gyermekével együtt nő és bőséges helyet nyújt számára,
miközben óvja is. A plusz rugalmasság érdekében a 135 cm-nél
magasabb gyermekek esetén a háttámla egyszerűen eltávolítható.
Az ülés teljesen hátradönthető és közvetlenül az autó alvázához
rögzül.

Honda HR-V Kiegészítők

1.
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Utastér &
kényelem
1.
(FOLYTATÁS)
1.

Csomagtér világítás
A Honda csomagtér világítást azért terveztük, hogy növeljük
kényelmét és biztonságát: nemcsak a csomagtartót, hanem
az autó mögötti területet is megvilágítja. A csomagtérajtó
belső felületére szerelt két LED-lámpa erős és egyenletes
világítást biztosít a csomagtartóban, még akkor is, ha teljesen
meg van pakolva.
A csomagtérajtó felnyitásakor azonnal világítani kezdenek.

2.

Hátsó USB-töltő
Ez a hátsó USB-töltő készlet a tökéletes kiegészítő hátsó
utasai számára, hiszen bármikor biztosítja eszközeiknek
a tápellátást. A készlet két USB A-típusú csatlakozót tartalmaz.

3.

Sötétített üveg
Ha értékes Önnek hátsó utasai magánélete, akkor HR-V-je
tökéletes kiegészítője a sötétített üveg. A készlet tartalma: két
hátsó oldalablak és a hátsó szélvédő.*

4.

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok
Ezek a küszöbburkolatok szálcsiszolt rozsdamentes acélból
készültek és gyertyafehér fényű HR-V logó megvilágítással
rendelkeznek. Óvják a küszöbléceket a sérülésektől és
karcolásoktól. A készlet tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

5.

Hangulatfény az első lábtérben
Akkor kezd el világítani, amikor az ajtózárakat nyitják vagy
az ajtókat kinyitják. A lábtérvilágítás puha és hűvös fénnyel
világítja meg az autó belső terét.

* Kizálólag gyári opcióként rendelhető, utólag nem beszerelhető.

2.

4.
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5.

Honda HR-V Kiegészítők

3.
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Midnight Black
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Bőrkárpit
Ez a prémium kárpitozás,* mely a klasszikus szemes bőr és
az Alston® ötvözete, az első és hátsó üléseket és a középső
kartámaszt borítja. A kárpit továbbá magában hordozza a Honda
termékminőséget, tartósságot és prémium kidolgozást.
Honda HR-V Kiegészítők

Dark Brown

* Kizálólag gyári opcióként rendelhető, utólag nem
beszerelhető.
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Az Ön
HR-V-je
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Honda HR-V Kiegészítők
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Sport & dizájn - Csomagok
Sport csomag
Elegance
& Advance
felszereltséghez
A csomag tartalma: első
sportlökhárító,
első hűtőrács, sportos hátsó
dekorelem, oldalsó alsó dekorációk
és csomagtérajtó-spoiler toldat.

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-SP2
Platinum White Pearl
08E0P-3M0-SP1
Premium Crystal
Red Metallic
08E0P-3M0-SP3

Advance Style
felszereltséghez
A csomag tartalma: első
sportlökhárító, első hűtőrács
Style emblémával, sportos hátsó
dekorelem, oldalsó alsó dekorációk
és csomagtérajtó-spoiler toldat.

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-SPS2
Midnight Blue
Beam Metallic
08E0P-3M0-SPS4
Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-SPS5

Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-SP5

Meteoroid Gray Metallic
08E0P-3M0-SPS6

Meteoroid Gray Metallic
08E0P-3M0-SP6

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-SPS7

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-SP7

Obscura Black csomag
Elegance
& Advance
felszereltséghez
A csomag tartalma: első hűtőrács,
első alsó dekoráció, hátsó
alsó dekoráció, ködfényszóródekorelemek, külső visszapillantó
tükör burkolatok és csomagtérajtóspoiler toldat.

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-0BP2
Platinum White Pearl
08E0P-3M0-0BP1
Premium Crystal
Red Metallic
08E0P-3M0-0BP3

Advance Style
felszereltséghez
A csomag tartalma: első hűtőrács
Style emblémával, első alsó
dekoráció, hátsó alsó dekoráció,
ködfényszóró-dekorelemek és
csomagtérajtó-spoiler toldat.

Premium Sunlight
White Pearl
08E0P-3M0-0BPS2
Midnight Blue
Beam Metallic
08E0P-3M0-0BPS4
Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-0BPS5

Crystal Black Pearl
08E0P-3M0-0BP5

Meteoroid Gray Metallic
08E0P-3M0-0BPS6

Meteoroid Gray Metallic
08E0P-3M0-0BP6

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-0BPS7

Sand Khaki Pearl
08E0P-3M0-0BP7

Ilmenite Titanium csomag
A csomag tartalma: csomagtérajtódekoráció, ködfényszóródekorelemek, külső visszapillantó
tükör burkolatok, kormánykerékdekoráció, sebességváltó-dekoráció
és ajtókapcsoló-panelek.

A cikkszámok és a tartalom változhatnak. A mindenkor legpontosabb
információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda
kereskedőjével.

Elegance felszereltséghez
08E0P-3M0-ILT3

Minden
felszereltséghez

Advance & Advance
Style felszereltséghez
08E0P-3M0-ILT4

A csomag tartalma: csomagtérajtódekorációk, ködfényszóródekorelemek és külső visszapillantó
tükör burkolatok.

08E0P-3M0-ILEXT
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Extrák
Első sport
lökhárító
Premium Sunlight
White Pearl
08P98-3M0-620
Platinum White Pearl
08P98-3M0-610

Sportos hátsó
dekorelem

Premium Crystal
Red Metallic
08P98-3M0-630
Midnight Blue
Beam Metallic
08P98-3M0-640

Premium Sunlight
White Pearl
08F24-3M0-620

Crystal Black Pearl
08P98-3M0-650

Platinum White Pearl
08F24-3M0-610

Meteoroid Gray Metallic
08P98-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08P98-3M0-670

Csomagtérajtódekoráció
Premium Sunlight
White Pearl
08F47-3M0-620

Ilmenite Titanium
08F47-3M0-6C0

Első alsó
dekoráció

Midnight Blue
Beam Metallic
08F24-3M0-640
Crystal Black Pearl
08F24-3M0-650
Meteoroid Gray Metallic
08F24-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08F24-3M0-670

Oldalsó alsó
dekorációk

Premium Crystal
Red Metallic
08F47-3M0-630
Midnight Blue
Beam Metallic
08F47-3M0-640

Premium Sunlight
White Pearl
08F57-3M0-620A

Crystal Black Pearl
08F47-3M0-650

Platinum White Pearl
08F57-3M0-610A

Meteoroid Gray Metallic
08F47-3M0-660

Premium Crystal
Red Metallic
08F57-3M0-630A
Midnight Blue
Beam Metallic
08F57-3M0-640A
Crystal Black Pearl
08F57-3M0-650A
Meteoroid Gray Metallic
08F57-3M0-660A
Sand Khaki Pearl
08F57-3M0-670B

Sand Khaki Pearl
08F47-3M0-670

Hátsó alsó
dekoráció

Premium Crystal
Red Metallic
08F23-3M0-630

Premium Crystal
Red Metallic
08F24-3M0-630B

Berlina Black
08F23-3M0-6Z0

Midnight Blue
Beam Metallic
08F23-3M0-640

Berlina Black
08F24-3M0-6Z0B

Midnight Blue
Beam Metallic
08F24-3M0-640B

Platinum White Pearl
08F23-3M0-610

Crystal Black Pearl
08F23-3M0-650

Platinum White Pearl
08F24-3M0-610B

Crystal Black Pearl
08F24-3M0-650B

Premium Sunlight
White Pearl
08F23-3M0-620

Meteoroid Gray Metallic
08F23-3M0-660

Premium Sunlight
White Pearl
08F24-3M0-620B

Meteoroid Gray Metallic
08F24-3M0-660B

Ködfényszóródekorelemek

Premium Crystal
Red Metallic
08F56-3M0-630A

Sand Khaki Pearl
08F23-3M0-670A

Ilmenite Titanium
08F56-3M0-6C0A

Midnight Blue
Beam Metallic
08F56-3M0-640A

Platinum White Pearl
08F56-3M0-610A

Crystal Black Pearl
08F56-3M0-650A

Premium Sunlight
White Pearl
08F56-3M0-620A

Meteoroid Gray Metallic
08F56-3M0-660A

Külső vissza
pillantó tükör
burkolatok
Berlina Black
08R06-3M0-6Z0

Külső vissza
pillantó tükör
burkolatok
Ilmenite
Titanium
08R06-3M0-6C0

Sand Khaki Pearl
08F24-3M0-670F

Sand Khaki Pearl
08F56-3M0-670A

Első hűtőrács
Berlina Black

Csomagtérajtóspoiler toldat

Elegance
és Advance
felszereltséghez

08F02-3M0-600

08F21-3M0-600

Első hűtőrács
Berlina Black
Advance Style
felszereltséghez
08F21-3M0-600A

Honda HR-V Kiegészítők

Platinum White Pearl
08F47-3M0-610

Premium Crystal
Red Metallic
08F24-3M0-630
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Könnyűfém-felnik, téli és nyári kerekek és rögzítőelemek
HR1811
18"-os
könnyűfémfelni

HR1812
18"-os
könnyűfémfelni

HR1813
18"-os
könnyűfémfelni

08W18-3M0-600A

08W18-3M0-600

A mindenkor legpontosabb
információk érdekében
kérjük, vegye fel a kapcsolatot
helyi Honda kereskedőjével.

Kerékőr szett króm

Kerékőr szett fekete

08W42-SJD-604

08W42-T7S-601

Kerékcsavarok
- króm

Kerékcsavarok fekete

08W42-SP0-R00

08W42-SZT-000

Védelem & biztonság
Active Lifestyle
csomag

Oldalvédő
díszlécek

Ajtó küszöb
burkolatok

A csomag tartalma:
ajtó küszöbburkolatok,
első és hátsó sárfogók,
összehajtható
csomagtérszőnyeg és
vezetéknélküli telefontöltő.

Premium Sunlight
White Pearl
08P05-3M0-620

08F05-3M0-600

A mindenkor legpontosabb
információk érdekében
kérjük, vegye fel a
kapcsolatot helyi Honda
kereskedőjével.

Platinum White Pearl
08P05-3M0-610
Premium Crystal
Red Metallic
08P05-3M0-630
Midnight Blue
Beam Metallic
08P05-3M0-640
Crystal Black Pearl
08P05-3M0-650
Meteoroid Gray Metallic
08P05-3M0-660
Sand Khaki Pearl
08P05-3M0-670A

Első és hátsó
sárfogók
08P00-3M0-600

Szélvédőtakaró
08P38-3M0-600

Fedélzeti
kamera
08E30-3M0-600
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Szállítás
Cargo
csomag

Csomagtérháló
08L96-3M0-600

A csomag tartalma:
csomagtértálca
elválasztókkal,
csomagtér világítás
és csomagtérperemvédőburkolat.

Csomagtér
peremvédőburkolat
08F07-3M0-600

08E0P-3M0-CARG

Csomagtér
tálca
08U45-3M0-600

Csomagtér
tálcaelválasztók

Kutyarács
08U35-3M0-600

08U45-3M0-600A

Tetőcsomagtartó

Keresztrudak
08L04-3M0-600

08L02-3M0-600

08P11-3M0-600

Sí- és snow
boardtartó

Thule
Motion M
tetődoboz

Thule
Motion Sport
tetődoboz

08L20-E09-M20

08L20-E09-M60

Thule
Touring M
tetődoboz

Thule Expert
298 tetőkerékpártartó

Láthatósági
mellény

08L20-E09-T20

08L07-E09-600A

Elsősegélykészlet

Elakadásjelző
háromszög

08Z25-9R6-600

08M09-SMG-600

08L03-TA1-601G

A cikkszámok és a tartalom változhatnak. A mindenkor legpontosabb
információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda
kereskedőjével.

08YAA-9R6-602

Honda HR-V Kiegészítők

Összehajtható
csomagtérszőnyeg
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Utastér & kényelem - Csomagok
Hangulatvilágítás csomag

Ilmenite Titanium csomag
Elegance felszereltséghez

A csomag tartalma:
hangulatfény az első
lábtérben és megvilágított
ajtóküszöb-burkolatok.

A csomag tartalma:
kormánykerék-dekoráció,
sebességváltó-dekoráció és
ajtókapcsoló-panelek.

08E0P-3M0-ILLUW

08E0P-3M0-ILIN3

Advance
& Advance
Style felszereltséghez
A csomag tartalma:
kormánykerék-dekoráció,
sebességváltó-dekoráció és
ajtókapcsoló-panelek.
08E0P-3M0-ILIN4

Extrák
Standard
szőnyegek

Elegance
szőnyegek

Prémium
szőnyegek

08P14-3M0-610

08P15-3M0-620

08P16-3M0-640

Első és hátsó
gumiszőnyegek

Kormánykerékdekoráció

Sebességváltódekoráció

08P17-3M0-610

Ilmenite Titanium
08Z13-3M0-610

Ilmenite Titanium
Elegance felszereltséghez
08Z03-3M0-610B

Sebességváltódekoráció

Ajtókapcsolópanelek

Ilmenite Titanium
Advance & Advance
Style felszereltséghez

Ilmenite Titanium
08Z03-3M0-610A

Kidfix
gyermekülés
- 2. & 3.
korcsoport
08P90-TYF-600

08Z03-3M0-610

Megvilágított
ajtó küszöb
burkolatok

Trifix I-Size
gyermekülés 1. korcsoport

08E12-3M0-700A

08P90-TLA-600B

Go Base I-Size
gyermekülés
08P90-TLA-600A

Go I-Size
gyermekülés
08P90-TLA-600
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Csomagtérajtóvilágítás

Hangulatfény az
első lábtérben

Hátsó USB-töltő

08E17-3M0-600

08E10-3M0-600A

Vezetéknélküli
telefontöltő

Napfényvédők

Hamutartó

08R13-3M0-G00

08U25-S50-601L

08U57-3M0-600

A mindenkor legpontosabb
információk érdekében
kérjük, vegye fel a
kapcsolatot helyi Honda
kereskedőjével.

Honda HR-V Kiegészítők

A cikkszámok és a tartalom változhatnak. A mindenkor legpontosabb
információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda
kereskedőjével.

A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól.
Ha már nincsen rám szüksége, kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

