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fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul dealerului, în special dacă materialele prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
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Te rugăm nu arunca pe jos. Oferă aceast catalog unui prieten sau reciclează-l.

VIAŢA E
PLINĂ DE
OPŢIUNI
Accesoriile originale Honda au fost
proiectate și fabricate la aceleași
standarde riguroase ca orice alt
produs Honda. Sunt durabile, sigure,
exacte și garantate pentru a se
potrivi. Tot ce trebuie să faci este să
îți alegi accesoriul potrivit.
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SPORT & DESIGN

ORNAMENTE INFERIOARE FAȚĂ ȘI SPATE
Ornamentele inferioare față și spate, echipate standard, primesc un finisaj de culoarea
caroseriei pentru un aspect premium și rafinat.

PACHET STYLE

ORNAMENTE LATERALE INFERIOARE

FINISAJ EVACUARE*

Pachetul Style oferă accente de culoarea caroseriei pe partea inferioară a mașinii.
Pachetul conține: ornament frontal inferior, ornament inferior spate și ornamente inferioare
laterale, în culoarea caroseriei.

Aceste ornamente sofisticate și elegante conferă noului
CR-V un aspect robust și impunător. Acestea sunt
finisate în culoarea caroseriei pentru a complementa
ornamentele inferioare față și spate ale barei de
protecție standard.

Finisajul țevii de eșapament din oțel inoxidabil oferă
un aspect rafinat.

Imaginea include jante din aliaj de 18” CR1801, vândute separat.
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*Vândute separat și independent de pachetul de accesorii.

SPOILER FAȚĂ AERO

SPOILER SPATE AERO

Pentru un design mai dinamic, alegeți spoilerul față
AERO, cu o suprafață netedă, de culoarea caroseriei,
ce conferă un aspect mai aerodinamic.

Spoilerul aero din spate îmbină culoarea
caroseriei cu un finisaj din alabastru,
complementând perfect design-ul aerodinamic
al noului CR-V.

PACHET AERO

PRAGURI LATERALE

SPOILER HAYON

Pachetul Aero oferă o imagine sofisticată și dinamică, cu o combinație de dotări rafinate, în
culoarea caroseriei. Pachetul conține: spoiler frontal aero, spoiler spate aero, praguri laterale
și eleron hayon.

Conceput pentru a se integra pe deplin cu designul
elegant al modelului CR-V și finisat în aluminiu cu
elemente negre.

Alege acest spoiler pentru a oferi un plus de
sportivitate și competitivitate CR-V-ului tău.

Imaginea include jante din aliaj de 18” CR1801, vândute separat.
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BANDOURI LATERALE
Aceste bandouri sunt dure, practice și au fost concepute pentru
a se integra cu exteriorul elegant al CR-V-ului tău.

PACHET SPORT LINE PLUS
Îmbunătățește-ți aspectul CR-V-ului tău Sport Line cu pachetul Plus.
Pachetul conține: bandouri laterale negre, spoiler hayon, ornamente praguri inferioare cu logo
CR-V negru, covorașe Elegance și protecție portbagaj cu logo-ul „Black Edition”.

Image includes 18” CR1802 alloy wheels. Sold separately.
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ORGANEMTE PRAGURI INFERIOARE
PACHETUL PLUS
Aceste praguri pentru uşi adaugă o notă
personală autovehiculului şi, în acelaşi
timp, protejează suprafaţa inferioară. Au
aspect atrăgător, sunt inscripţionate cu
logo-ul CR-V în culoarea Berlina Black
Include: oranamente față și spate

SPOILER HAYON
Alege acest spoiler pentru a oferi un plus de sportivitate
și competitivitate CR-V-ului tău.

COVORAȘ PORTBAGAJ
PACHETUL PLUS
Menține portbagajul curat cu acest covoraj
impermeabil, inscripționat cu logo-ul
‘Black Edition’, proiectat să se potrivească
perfect în zona care necesită cea mai
mare protecție.
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COVORAȘE ELEGANCE
PACHETUL PLUS
Aceste covoare elegante și confortabile tip
mochetă au o bandă neagră țesută și logo
‘Black Edition’ brodat.
Kitul conține: covorașe față și spate.

ORNAMENTE LATERALE INFERIOARE
Aceste ornamente sofisticate și elegante conferă noului CR-V un aspect robust și impunător.
Sunt finisate Asphalt Silver sau în culoarea caroseriei, pentru a complementa ornamentele
inferioare față și spate ale spoilerului de protecție standard.
Kitul conține: două bucăți per laterală.

PRAGURI EXTERIOARE NEGRE
Aceste praguri exterioare de culoare gri închis sunt rezistente, practice și au
fost proiectate pentru a se integra pe deplin cu design-ul exterior elegant al
noului CR-V.

ORNAMENT HAYON

CAPACE OGLINZI

Ornamentul cromat pentru hayon a fost
conceput special pentru a complementa
liniile de design ale noului CR-V.

Personalizeză-ți CR-V-ul cu aceste ornamente finisate
Asphalt Silver pentru oglinzi. Au fost proiectate pentru
înlocuirea celor existente.
Kitul conține: două capace pentru oglinzi.

09

10

ANVELOPE DE IARNĂ ȘI JANTE

JANTE ALIAJ 18” CR1801

JANTE ALIAJ 18” CR1802

Jante aliaj bicolore cu finisaj negru la interior și argintiu la
exterior și pe spițe.

Jante aliaj integral vopsite Gunpowder Black, finisate
cu un lac lucios și transparent.

Înfruntă iarna cu gama de anvelope pentru iarnă. Acestea sunt concepute special pentru
a asigura o aderență superioară la temperaturi sub 7° C, ceea ce optimizează manevrarea
mașinii, reducând în același timp distanțele de oprire. Anvelopele de iarnă oferă o experiență
de conducere mai confortabilă, reducând chiar și zgomotul de rulaj. Așadar, asigură-te că ești
pregătit pentru iarnă și consultă-te dealerul dumneavoastră pentru mai multe informații despre
anvelopele și jantele originale de iarna Honda.
ANVELOPE DE IARNĂ

Distanța de oprire crește
semnificativ în condiții de iarnă.
Montarea anvelopelor originale de
iarnă poate face o diferență pozitivă
în capacitatea de oprire a mașinii.

ANVELOPE DE VARĂ

18" (18 X 7.5J)
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PROTECȚIE & SIGURANȚĂ

BANDOURI LATERALE
Nu e nimic mai enervant decât o zgârietură sau o îndoitură în caroseria maşinii
tale. Aceste protecții sunt fabricate din material moale, rezistent la impact,
vopsit în culoarea autovehiculului, oferindu-i protecție laterală îmbunătățită cu
același design elegant.

PACHET CONVENIENCE
Pachetul Convenience este o colecție de accesorii sofisticate concepute pentru a proteja mașina
de zgârieturi, noroi și nisip. Pachetul conține: protecții laterale, protecții praguri interioare și
protecții de noroi.

PROTECȚIE NOROI

ORNAMENTE PRAGURI INTERIOARE

Protejează-ți mașina împotriva murdăriei și a
pietrelor cu aceste bavete subțiri de protecție
împotriva noroiului. Ele sunt o dotare excelentă
de protecție pe termen lung.

Aceste praguri pentru uşi adaugă o notă
personală autovehiculului şi, în acelaşi timp,
protejează suprafaţa inferioară. Au aspect
atrăgător, sunt inscripţionate cu logo-ul CR-V şi
sunt fabricate din oţel inoxidabil.

Kitul conține: bavete de noroi față și spate.

Kitul conţine: praguri faţă şi spate.
Imaginea include jante din aliaj de 18” CR1801, vândute separat.
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TRANSPORT
Profitați din plin de viață și de noul
dumneavoastră CR-V.

PRELATĂ PARBRIZ

LUMINI FAȚĂ CEAȚĂ

Această prelată pentru parbriz acţionează ca un scut împotriva
intemperiilor, protejând de asemenea oglinzile și geamurile laterale de
vremea rea, atunci când mașina este parcată afară.
Are imprimat logo-ul CR-V.

Aceste lumini puternice de ceață montate
inferior penetrează prin ceață pentru a
avea siguranța de a vedea și a fi văzut.

LUMINI EXTERIOARE

HONDA DRIVE RECORDER

PACHET CARGO

Luminile exterioare LED creează sub ușile
din faţă o pată eficientă de lumină ce va
ilumina zona de lângă mașină. Se montează
doar în combinaţie cu pragurile laterale.

Indiferent dacă conduci în oraș, manevrezi
mașina sau ești chiar parcat, această
tehnologie utilă va fi întotdeauna o privire
suplimentară pentru tine.

Dacă tansporți frecvent bagaje sau echipamente specializate, pachetul Cargo le va menține
organizate și în siguranță.
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Pachetul conţine: organizator premium pentru portbagaj, protecție spoiler spate și
ornament pentru pragul portbagajului.
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PROTECȚIE BARĂ

ORNAMENT PRAG PORTBAGAJ

ȚARC CÂINE

CÂRLIG DE REMORCARE DETAȘABIL

Încărcarea și descărcarea constantă a portbagajului
poate provoca zgârieturi enervante; pentru a proteja
caroseria, folosește această protecție utilă pentru bara
spate.

Un accesoriu practic și elegant pentru portbagaj, care
protejează împotriva zgârieturilor și a urmelor. Aceste
piese din oțel inoxidabil, cu un finisaj atractiv, se
potrivesc perfect pe linia exterioară a portbagajului.

Acest separator asigură siguranța animalelor de
companie, separând zona pasagerului din spate de
compartimentul pentru bagaje. Este esențial pentru cei
care au animale de companie și se potrivește perfect
între bancheta din spate și plafonul interior.

Cu cârligul de remorcare detașabil, nu este nevoie
să compromiți stilul mașinii dacă intenționezi să
tractezi o remorcă. Dispune de un cablaj electric
cu 13 pini și are o capacitate maximă de remorcare
de 2.000 kg, în funcție de tipul de transmisie, și o
încărcare verticală de 100 kg. O baterie opțională de
12V asigură alimentarea continuă a remorcii.

ORGANIZATOR PREMIUM PORTBAGAJ

CÂRLIG DE REMORCARE FIX

CÂRLIG RETRACTABIL CU CABLAJ DE ALIMENTARE ÎN 13-PINI

Acest organizator inovator al portbagajului îți
permite să organizezi spațiul de încărcare al
mașinii și să împiedici deplasarea obiectelor în
timpul deplasării.

Îți permite să remorchezi caravana
sau rulota, cu o capacitate maximă de
remorcare de 2.000 kg, în funcție de tipul
transmisiei. Sarcina maximă verticală este
de 100 kg. Bara de tractare fixă este dotată
cu un cablu cu 13 pini. O baterie opțională
de 12V asigură alimentarea continuă a
remorcii.

Cu acest nou sistem retractabil de remorcare, poți tracta remorca transporta
biciclete cu ușurinţă. Capacitate maximă de remorcare: 2.000 kg în funcţie de
tipul de transmisie. Încărcare verticală maximă: 100 kg. Priza cu 13 pini este
integrată în bara de tractare. Mecanismul de deschidere este poziţionat în
interiorul portbagajului pentru a facilita funcţionarea. O baterie opţională de
12V asigură alimentarea continuă a remorcii.
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COVORAȘ PORTBAGAJ

PLASĂ PORTBAGAJ

BARE PLAFON

Acest covor este fabricat din fibră tip mochetă, Graphite
Black, cu bandă neagră țesută, și este proiectat să se
potrivească perfect în zona care necesită cea mai mare
protecție.

Această plasă orizontală special concepută este
fixată de cârligele standard ale portbagajului
și vă păstrează bagajele în siguranță în timpul
cursei.

În combinație cu barele transversale, aceste bare de plafon extind capacitatea de
transport a mașinii. Acestea au o capacitate maximă de 75 kg.

PROTECȚIE PORTBAGAJ

PROTECȚIE PORTBAGAJ- HEAVY DUTY

SUPORT SKI ȘI SNOWBOARD

BARE TRANSVERALE

Această protecție anti-alunecare impermeabilă pentru
portbagaj este perfect adaptată pentru a se potrivi
spațiului de depozitare al mașinii tale, și îl va proteja
de murdărie și zgârieturi. Are margini ridicate și este
inscripționat cu logo-ul CR-V.

Această protecție impermeabilă este fabricată
dintr-un material rezistent de înaltă calitate și este
perfect concepută pentru a se potrivi spațiului de
depozitare al mașinii tale. Va proteja portbagajul
de murdărie și zgârieturi. Are laterale înalte și este
inscripționat cu logo-ul CR-V.

Ușor de folosit pentru trei sau patru perechi de schiuri (în
funcție de mărimea schiurilor) sau un snowboard. Schiurile
sau snowboard-ul sunt fixate bine între două profile de
cauciuc, care protejează echipamentul și pot fi montate cu
ușurință, fără unelte. Poate fi încuiat și cântărește 3,6 kg.

Aceste bare transversale respectă cerințele
stringente de siguranță Honda. Acestea trebuie
folosite în combinație cu barele de plafon și au o
capacitate maximă de încărcare de 75 kg sau trei
biciclete.
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Kitul conține: bare transversale și geantă de
depozitare.
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SUPORT DE BICICLETĂ PLAFON THULE

SUPORT DE BICICLETĂ SPATE THULE – EASYFOLD

Ia-ți bicicleta adăugând acest suport de
bicicletă pentru acoperiș, cu un dispozitiv de
blocare antifurt și un cadru auto-ajustabil ușor
de utilizat (maximum trei biciclete).

Acest suport de biciclete Thule, certificat de Honda, poate
transporta două biciclete și este ușor de instalat. Dispune de
o funcție de înclinare pentru un acces facil la portbagaj și de
un sistem de blocare antifurt. Este echipat cu un conector cu
13 pini și necesită un cârlig de remorcare prevăzut cu cablaj
și mufă având 13 pini sau un adaptor de 7 pini către 13 pini.

CUTIE PLAFON THULE 410L

INTERIOR &
CONFORT

PACHET ILUMINARE

Această cutie robustă și impermeabilă Thule Motion M este certificată de Honda
și oferă un spațiu de depozitare suplimentar de 410 litri. Finisat în culoare neagră,
dispune de un sistem Power-Click pentru o montare ușoară, o încuietoare antifurt și o deschidere laterală dublă. Dimensiunile sale sunt de 175 cm lungime, 86
cm lățime și 46 cm înălțime.

Pachetul Iluminare foloseşte o combinație de lumini pentru a crea o atmosferă ambientală plăcută în interiorul mașinii.
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Pachetul conţine: lumini ambientale pedalier şi lumini praguri uşi.

PARASOLARE UȘI
Aceste parasolare sunt montate pe partea superioară a
ușilor din față și spate și deviază lin fluxurile de aer.
Kitul conține: un set de patru parasolare.

COVORAȘE ELEGANCE
Aceste covoare elegante și confortabile
tip mochetă au muchii negre ţesute și
emblema CR-V brodată
Include: covorașe față și spate.

LUMINĂ HAYON
Acest accesoriu a fost dezvoltat pentru a îţi spori
confortul și siguranţa, iluminând nu numai portbagajul,
ci și suprafaţa din spatele mașinii. Cele două lumini LED
instalate în interiorul hayonului oferă o lumină puternică și
consistentă, chiar și atunci când portbagajul este complet
încărcat. Se luminează imediat ce hayonul este deschis

COVORAȘE FAȚĂ CU MARGINI
Aceste covorașe de cauciuc cu margini
ridicate sunt făcute pentru a proteja
spaţiul din faţa scaunelor faţă și au
logo-ul CR-V. Sunt rezistente și ușor de
curăţat.
Conține: două covorașe frontale.
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KIT SUPORT TABLETĂ
Acest suport pentru tabletă, cu bază pentru tetiere,
se potrivește cu orice tabletă cu dimensiuni variind
de la 7” la 11.6”. Este prevazut cu mecanism de
înclinare, pentru a fi setat în cea mai bună poziție
de vizionare.

COVORAȘE SPATE CU MARGINI

KIT UMERAȘ HAINE

SCAUN COPII

Aceste covorașe de cauciuc cu margini
ridicate sunt făcute pentru a proteja
spaţiul din faţa scaunelor spate. Sunt
rezistente și ușor de curăţat.
Conține: două covorașe spate.

Acest kit de umeraș, incluzând suportul
pentru tetiere, se atașează ușor pe
spatele scaunului. Îți va permite să îți
agăți paltonul, jacheta sau costumul.

Scaunele originale Honda de copii oferă
o protecție superioară pentru copilul
dumneavoastră, de la nou-născuți până
la 12 ani. Există două opțiuni de instalare:
Sistemul ISOFIX sau fixarea centurii de
siguranță în 3 puncte.
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PIELE PREMIUM
Această tapițerie premium - o combinație de piele nappa și piele perforată - îmbracă
scaunele față și spate și cotiera centrală. Această tapițerie autentică vine cu calitatea de
producție Honda, durabilitate și finisare premium.
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OPȚIONALELE TALE
Personalizează-ți CR-V-ul cu accesorii originale Honda.

SPORT & DESIGN
DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

Pachet Aero
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-AER6H
08E0P-TLA-AER7H
08E0P-TLA-AER8H
08E0P-TLA-AERKH
08E0P-TLA-AERSH
08E0P-TLA-AERVH
08E0P-TLA-AERXH
08E0P-TLA-AERYH

Bară față aero
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08P99-TLA-660
08P99-TLA-670
08P99-TLA-680
08P99-TLA-6K0
08P99-TLA-6S0
08P99-TLA-6V0
08P99-TLA-6X0
08P99-TLA-6Y0

DESCRIERE

SPORT & DESIGN
NUMĂR PIESĂ

Ornament inferior față

Ornament inferior lateral

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F23-TLA-660A
08F23-TLA-670A
08F23-TLA-680A
08F23-TLA-6K0A
08F23-TLA-6S0A
08F23-TLA-6V0A
08F23-TLA-6X0A
08F23-TLA-6Y0A

Asphalt Silver
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F57-TLA-600B
08F57-TLA-660
08F57-TLA-670
08F57-TLA-680
08F57-TLA-6K0
08F57-TLA-6S0
08F57-TLA-6V0
08F57-TLA-6X0
08F57-TLA-6Y0

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F24-TLA-660A
08F24-TLA-670A
08F24-TLA-680A
08F24-TLA-6K0A
08F24-TLA-6S0A
08F24-TLA-6V0A
08F24-TLA-6X0A
08F24-TLA-6Y0A

Praguri laterale
Praguri laterale - Negre

08L33-TLA-600
08L33-TLA-600A

Pachetul Plus (pentru Sport Line)

08E0P-TLA-SP0L1
Capace oglinzi - Asphalt Silver

Include: bandouri laterale, spoiler hayon,
ornamente praguri inferioare, covorașe
Elegance și protecție portbagaj

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Spoiler hayon
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F02-TLA-660
08F02-TLA-670
08F02-TLA-680
08F02-TLA-6K0
08F02-TLA-6W0
08F02-TLA-6V0
08F02-TLA-6X0
08F02-TLA-6Y0

Jantă aliaj18" CR1801

08W18-TLA-602

Preţ fără TVA (Euro): 475,29

Roată completă 18" CR1801

08W78-TLA-600K

Jantă aliaj 18" CR1802

08W18-TLA-600A

Piulițe anti-furt - Crom

08W42-SJD-604
08W42-T7S-600

08R06-TLA-610

(include jantele CR1802)

Piulițe anti-furt - Negre
Ornament hayon

Pachet Style
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

NUMĂR PIESĂ

Ornament inferior spate
08P98-TLA-660
08P98-TLA-670
08P98-TLA-680
08P98-TLA-6K0
08P98-TLA-6S0
08P98-TLA-6V0
08P98-TLA-6X0
08P98-TLA-6Y0

Bară spate aero
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

SPORT & DESIGN

SPORT & DESIGN

Protecții portbagaj (pentru Sport Line)

08E12-TLA-610D

08E0P-TLA-STY6H
08E0P-TLA-STY7H
08E0P-TLA-STY8H
08E0P-TLA-STYKH
08E0P-TLA-STYSH
08E0P-TLA-STYVH
08E0P-TLA-STYXH
08E0P-TLA-STYYH

Piulițe - Negre

Finisaj evacuare

Covoraș portbagaj Black Edition
(pentru Sport Line)
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08F52-TLA-600

08F53-TLA-600

08P11-TLA-610A

Numerele și conținutul pieselor pot fi modificate.
Pentru cele mai exacte informații, te rugăm să te consulți cu cel mai apropiat dealer Honda.
Imaginile afișate sunt doar pentru scopuri ilustrative.
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08W42-SZT-000

INTERIOR & CONFORT

INTERIOR & CONFORT

INTERIOR & CONFORT

PROTECŢIE & SIGURANŢĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

Pachet iluminare
Include: Lumină pedalier albastră și lumini
praguri uși

08E0P-TLA-ILLU

Kit umeraș haină

08U08-E6J-610D

Geantă cotieră

08MLW-UTI-RRBAG

Pachet Convenience

Lumină ambientală albastră pedalier

08E10-TLA-600

Lumină hayon

Kit suport tabletă

Protecție praguri interioare

08E18-TLA-G00

08U08-E6J-610C

08E12-TLA-610C

Parasolare uși

Piele premium
Midnight Black
Dark Brown
Bordeaux Red

08R04-TLA-600

NUMĂR PIESĂ

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-C0N60
08E0P-TLA-C0N70
08E0P-TLA-C0N80
08E0P-TLA-C0NK0
08E0P-TLA-C0NS0
08E0P-TLA-C0NV0
08E0P-TLA-C0NX0
08E0P-TLA-C0NY0

Lumini ceață frontale

08V31-TLA-600AT

08Z01-TLA-610A
08Z01-TLA-620A
08Z01-TLA-630A
Bandouri laterale

Covorașe standard

08P14-TLA-610

Protecție praguri interioare cu iluminare

08E12-TLA-610A

Scaun copil grupa 0+ iSize

08P90-TLA-600

Covorașe Elegance

08P15-TLA-620

Ornament prag portbagaj

08F07-TLA-600

Suport scaun copil grupa 0+ iSize

08P90-TLA-600A

Covorașe față cu margine

08P18-TLA-610
08P19-TLA-610

Geantă multi-utilitară

08MLW-UTI-FRBAG

Scaun copil grupa 1 iSize Trifixe

08P90-TLA-600B

Scaun copil grupa 2+3 Kidfix XP SICT

08P90-T7S-601

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rallye Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08P05-TLA-660A
08P05-TLA-670A
08P05-TLA-680A
08P05-TLA-6K0A
08P05-TLA-6S0A
08P05-TLA-6V0A
08P05-TLA-6X0A
08P05-TLA-6Y0A

Protecție noroi

08P00-TLA-600

Lumini exterioare

08V27-TLA-600

Honda Drive Recorder

08E30-TLA-600

Covorașe spate cu margine

Numerele și conținutul pieselor pot fi modificate.
Pentru cele mai exacte informații, te rugăm să te consulți cu cel mai apropiat dealer Honda.
Imaginile afișate sunt doar pentru scopuri ilustrative.
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TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Protecție bară spate

08P01-TLA-600

Covoraș portbagaj

08P11-TLA-610

Cârlig de remorcare fix cu prindere 13-pini

08L90-TLA-600KF

Bare plafon

08L02-TLA-600

Prelată parbriz

08P38-TLA-600

Portbagaj plasă

08L96-TLA-600

Cârlig de remorcare detașabil cu cablaj
13-pini

08L92-TLA-600KD

Suport schi și snowboard

08L03-TA1-600G

Triunghi Avertizare

08M09-SMG-600

Protecție portbagaj

08U45-TLA-600

Cârlig de remorcare retractabil cu prindere
13-pini

08L92-TLA-60KRH

Suport bicicletă plafon Thule
(suport 1 bicicletă)

08L07-E09-600A

Protecție portbagaj (heavy duty)

08U45-TLA-600B

Cablu alimentare 12V

08L91-TLA-L00T

Suport bicicletă spate Thule - Coach

08L14-E09-C00

Bare transversale
(include geantă depozitare)

08L04-TLA-600

Suport bicicletă spate Thule - EasyFold

08L14-E09-E00

Cutie plafon Thule 410L

08L20-E09-M20

Vestă fluorescentă (pachet de 10)

08YAA-9R6-602

Trusă prim ajutor (pachet de 10)

08Z25-9R6-601

Țarc câine

08U35-TLA-600

Pachet Cargo

08E0P-TLA-CARGH

Organizator premium

08L62-TLA-600

Adaptor 7 pini către 13 pini

Preţ fără TVA (Euro): 97,48

08L91-EG6-601

Contactează dealerul tău Honda pentru o ofertă de preț
CONTACTEAZĂ DEALER
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Numerele și conținutul pieselor pot fi modificate.
Pentru cele mai exacte informații, te rugăm să te consulți cu cel mai apropiat dealer Honda.
Imaginile afișate sunt doar pentru scopuri ilustrative.
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