
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sport & design

Litá kola

Zimní pneumatiky

Ochrana & bezpečnost

Přeprava

Interiér & komfort

Vaše možnosti

SHINPEI TAKENAKA
VEDOUCÍ PROJEKTU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nový design HR-V přináší radost a zábavu 
pro všechny pasažéry. Evropský tým 
naplnil všechny představy, když pro vůz 
Honda HR-V vyvinul elegantní a sportovní 
příslušenství, založené na evropském vkusu.
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Uvedený model je HR-V Advance Style 1.5 i-MMD v dvoubarevném 
provedení šedé metalízy meteroid s černou střechou.
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Sport sada dodá vašemu vozu elegantní, sportovní vzhled díky 
příslušenství v kombinaci barvy Berlina Black a barvy karoserie 
s chromovanými detaily. Sada obsahuje: Lištu předního nárazníku,  
přední mřížku, zadní kryt nárazníku Sport, boční spodní kryty  
a prodloužení spoileru dveří zavazadlového prostoru. 

Sport 
sada

Jednotlivé položky jsou k dostání také samostatně.  
Litá kola jsou volitelná. Uvedený model je  
HR-V Advance 1.5 i-MMD v bílém Premium Sunlight White Pearl 
provedení. 
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PŘEDNÍ MŘÍŽKA
Vyměňte klasickou přední mřížku v barvě karoserie za tu 
v černém provedení Berlina Black a a získejte zcela nový 
vzhled přední části vašeho HR-V.  
Dostupné také pro výbavu Advance Style se znakem Style. 

LIŠTA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU - SPORT
Dosáhněte ještě dokonalejšího dynamického 
vzhledu vašeho vozu pomocí lišty předního 
nárazníku v chromované barvě.

BOČNÍ SPODNÍ KRYTY
Tyto boční spodní dekorace v chromovaném 
provedení (dvě části na každé straně) vašemu 
vozu dodají masivní vzhled. 

SPOILER DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – PRODLOUŽENÍ
Toužíte po elegantním vzhledu? Pak je tento prodloužený, originální 
spoiler Honda v barevném provedení Berlina Black přesně to pravé. 
Originální spoiler Honda byl speciálně vyvinut jako doplněk ke 
klasickému spoileru dveří zavazadlového prostoru.

ZADNÍ KRYT NÁRAZNÍKU - SPORT
Doplňtě si sportovní sadu o zadní kryt 
nárazníku, která je stejně jako lišta 
předního nárazníku v chromovaném 
provedení.
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Obscura Black  
sada
Díky sadě Obscura Black, která kombinuje černé provedení 
Berlina Black a doplňky v barvě karoserie, získá váš vůz 
sportovní a vše říkající styl. Sada obsahuje: Přední mřížku, 
přední lištu nárazníku, zadní kryt nárazníku, lišty mlhových 
světel, sadu krytů zpětných zrcátek a prodloužení spoileru 
dveří zavazadlového prostoru. 

 Jednotlivé položky jsou k dostání 
také samostatně.  
Litá kola jsou volitelná. Uvedený model je  
HR-V Advance 1.5 i-MMD v bílém Premium 
Sunlight White Pearl provedení. 

6



LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL
Vše se skrývá v detailech. Tyto barevně odlišené 
dekorace mlhových světel dokonale doplňují 
ladný styl přední části vašeho HR-V. K dostání 
jsou také v provedení Ilmenite Titanium a jiných 
barvách karoserie.

PŘEDNÍ MŘÍŽKA
Vyměňte klasickou přední mřížku v barvě karoserie za tu 
v černém provedení Berlina Black a a získejte zcela nový vzhled 
přední části vašeho HR-V.  
Dostupné také pro výbavu Advance Style se znakem Style. 

PŘEDNÍ LIŠTA A ZADNÍ KRYT NÁRAZNÍKU
Přední a zadní spodní dekorace, která je standardně na 
autě, se dostává do černého provedení Berlina Black a 
maximalizuje dojem zdokonaleného, luxusního vozu. 

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Dodejte svému vozu špetku jedinečnosti díky 
těmto stylovým krytům zpětných zrcátek v 
černém provedení Berlina Black.  
Tyto kryty vašemu vozu Honda dokonale 
padnou. 

SPOILER DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU – PRODLOUŽENÍ
Toužíte po elegantním vzhledu? Pak je tento 
prodloužený, originální spoiler Honda v 
barevném provedení Berlina Black přesně to 
pravé. Originální spoiler Honda byl speciálně 
vyvinut jako doplněk ke klasickému spoileru 
dveří zavazadlového prostoru.
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Ilmenite Titanium  
sada
EXTERIÉR
Zvýrazněte celkově prémiový vzhled vašeho HR-V pomocí sady Ilmenite 
Titanium. Sada obsahuje: Lištu dveří zavazadlového prostoru,  
lišty mlhových světel a sadu krytů zpětných zrcátek.

 Jednotlivé položky jsou k dostání také samostatně.  
Litá kola jsou volitelná. Uvedený model je HR-V Advance 1.5 i-MMD 
v bílém Premium Sunlight White Pearl provedení. 
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LIŠTA DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dekorace dveří zavazadlového prostoru podtrhává stylový 
design zadních světel. Dostupné také v jiných barvách 
karoserie.

LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL
Vše se skrývá v detailech. Tyto dekorace mlhových světel v provedení 
Ilmenite Titanium dokonale doplňují ladný styl přední části vašeho HR-V. 
K dostání jsou také v jinak barevném provedení.

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Dodejte svému vozu špetku jedinečnosti díky stylovým krytům zpětných 
zrcátek v provedení Ilmenite Titanium. Tyto kryty vašemu vozu Honda 
dokonale padnou.
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Litá kola

18ʺ LITÁ KOLA HR1813
18″ HR1813 kola jsou k dostání v tmavě černém 
provedení Gunpowder Black s lesklým transparentním 
lakováním a detaily Ilmenite Titanium.

18″ LITÁ KOLA HR1811
18“ HR1811 kola jsou k dipozici v tmavě černém provedení Gunpowder 
Black s lesklým transparentním lakováním. K dostání také jako kompletní 
kola se zimními pneu.

18″ LITÁ KOLA HR1812
18" kola HR1812 se vyznačují povrchem ve tvaru A řezaným diamantem 
s lesklým transparentním lakováním a otvory v barvě Gunpowder Black.

Rozjeďte to: HR-V s litými koly přináší na vozovku 
jedinečný designový prvek. Vyberte si ze tří 
exkluzivních možností a okořeňte svou jízdu.
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Kompletní 
zimní kola
Zkroťte zimu díky naší řadě kompletních kol se zimními pneu.  
Jsou speciálně navržené tak, aby zajistily vynikající 
přilnavost při teplotách pod 7 °C, optimalizovaly ovládání 
vozidla a minimalizovaly brzdnou dráhu.  
Zimní pneumatiky nabízejí pohodlnější jízdní zážitek 
a dokonce snižují hluk od vozovky.

V zimních podmínkách se 
vzdálenosti pro zastavení vozidla 
výrazně prodlužují.  
Použití správných zimních 
pneumatik může pozitivně ovlivnit 
schopnost vašeho vozu zastavit.

Zimní pneumatiky

Letní pneumatiky
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Ochrana
& bezpečnost
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Ochrana
& bezpečnost
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 Jednotlivé položky jsou k dostání také samostatně. 

Active Lifestyle 
sada

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA
Sada pro bezdrátové nabíjení ve voze Honda zajistí, že vašemu 
chytrému telefonu nikdy nedojde energie. Stačí jej položit 
na integrovanou nabíjecí podložku a nechat ho nabíjet 
bez překážejících kabelů. Kompatibilní se všemi mobilními 
zařízeními, které podporují bezdrátového nabíjení.

Hledáte-li sadu, která bude po všech stránkách vyhovovat vašim 
potřebám a bude doplňovat váš vůz znakem luxusu, pak je balíček 
Active Lifestyle jasná volba. Sada obsahuje: Sadu prahových lišt 
dveří, sadu předních a zadních zástěrek kol, skládací koberec do 
zavazadlového prostoru a bezdrátovou nabíječku.
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PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY
Chraňte svůj vůz před nečistotami a kameny pomocí těchto 
nenápadných zástěrek. Představují skvělou dlouhodobou ochranu.  
V sadě jsou čtyři kusy.

SKLÁDACÍ KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Skládací koberec do zavazadlového prostoru ochrání váš zavazadlový prostor 
a zadní stranu sedadel, když jsou sklopená. 
Je vyroben jako oboustranný, z jedné strany je to čalouněný koberec a druhá 
strana má voděodolný a protiskluzový vzorek. Rohož má navíc záložku, kterou 
můžete vyklopit při nakládání a vykládání vašeho vozu a tím ochránit váš 
nárazník před poškrábáním.

PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘÍ
Prahové lišty dveří dodávají vašemu vozu osobitost a zároveň 
chrání prahy dveří před skvrnami a škrábanci.  
Jsou vyrobeny z kartáčované nerezové oceli a mají poutavé, 
ryté logo HR-V. Sada zahrnuje: přední a zadní lišty. 
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Ochrana & 
bezpečnost

2

1. Záznamník jízdy* 
Originální záznamník jízdy Honda je mnohem víc než jen 
pouhá kamera. Ať jedete ve městě, manévrujete s autem 
nebo parkujete, tato užitečná technologie na vás bude vždy 
dávat pozor.

2. Boční lišty karoserie 
Není nic nepříjemnějšího než škrábanec nebo promáčklina 
v karoserii. Boční lišty karoserie, vyrobené z jemného, 
nárazuvzdorného materiálu, ochrání boční strany vašeho vozu 
a navíc působí stylově.

3. Kryt předního okna 
Ochranný potah čelního skla proti nepříznivým povětrnostním 
vlivům chrání zrcátka a přední boční skla před špatným 
počasím při parkování venku. Je opatřen logem HR-V.

1

*  Záznamník jízdy na obrázků je namontován na vozidle s 
pravostranným řízením.

Kryjte se: HR-V vám hlídá záda záznamníkem 
jízdy či bočními lištami, které odvrátí nebezpečí 
poškrábání vozidla. Kryt předního okna zajistí 
jasný výhled za každého počasí. 
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Přeprava
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Pokud často přepravujete zavazadla nebo speciální 
výbavu, Sada Cargo vám pomůže udržet věci organizované 
a zajištěné. Sada obsahuje: Vložku zavazadlového prostoru 
s přihrádkami, osvětlení zavazadlového prostoru a vnitřní 
prahové lišty zavazadlového prostoru.

Cargo 
sada

Jednotlivé položky jsou k dostání také samostatně.  
Litá kola jsou volitelná. Uvedený model je  
HR-V Advance 1.5 i-MMD v bílém Premium Sunlight White Pearl 
provedení. 
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VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S DĚLICÍMI PŘÍČKAMI
Tato voděodolná, protiskluzová vana do zavazadlového prostoru má 
dokonalý tvar, aby se vešla do zadního úložného prostoru vašeho vozu 
a chránila ho před nečistotami a poškrábáním.  
Dělicí příčky udrží váš náklad po celou dobu jízdy na svém místě, aby 
neklouzal v prostoru.

VNITŘNÍ PRAHOVÉ LIŠTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tyto praktické a stylové doplňky zavazadlového prostoru slouží jako 
ochrana před jeho poškrábáním a naražením. Dokonale lemují exteriér 
zavazadlového prostoru a jsou navíc v atraktivním provedení kartáčované 
nerezové oceli.

OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Osvětlení zavazadlového prostoru Honda bylo vyvinuto tak, aby zvyšovalo 
vaše pohodlí a bezpečnost nejen osvětlením samotného zavazadlového 
prostoru, ale také prostoru za vozem. LED světlo na straně zavazadlového 
prostoru zajišťuje silné a nepřetržité osvětlení kufru i při plném naložení. 
Rozsvítí se ihned po otevření dveří zavazadlového prostoru.
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2

1

1. Vložka do zavazadlového prostoru 
Tato voděodolná protiskluzová vanička do zavazadlového 
prostorumá dokonalý tvar, aby se vešla do zadního úložného 
prostoru vašeho vozu a chránila ho před nečistotami a 
poškrábáním. Má zvýšené okraje a je opatřena logem HR-V.

2. Skládací koberec do zavazadlového prostoru 
Skládací koberec ochrání váš zavazadlový prostor a zadní 
stranu sedadel, když jsou sklopená. Je vyroben jako 
oboustranný, z jedné strany je to čalouněný koberec a druhá 
strana má voděodolný a protiskluzový vzorek. Rohož má navíc 
záložku, kterou můžete vyklopit při nakládání a vykládání 
vašeho vozu a tím ochránit váš nárazník před poškrábáním.

3. Oddělovací mříž 
Oddělovací mříž pro psa udržuje domácí mazlíčky v 
bezpečí tím, že odděluje zadní prostor pro spolujezdce od 
zavazadlového prostoru.  
Dokonale pasuje mezi opěradla zadních sedadel a interiér 
střechy. Pro majitele mazlíčků je zcela nezbytná.

4. Síť do zavazadlového prostoru 
Závěsná síť do zavazadlového prostoru zajistí náklad ve 
správné poloze na správném místě.

Působivost i praktičnost: kromě mimořádného vzhledu je navíc vozidlo 
HR-V skvěle vybaveno, pro cokoliv, co uděláte, či kamkoliv pojedete. 
Vložka do zavazadlového prostoru se hodí na těžkou výbavu, zatímco 
skládací podložka ochrání měkčí věci. 
Uchovejte věci na svém místě pomocí sítě do zavazadlového prostoru, 
nebo si s sebou díky oddělovací mřížy vezměte svého čtyřnohého mazlíčka.

Přeprava
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1. Střešní box Thule 410L Motion M 
typ Motion M, černý. Tento bytelný voděodolný box Thule 
je certifikován společností Honda a poskytuje vám dalších 
410 litrů úložného prostoru. Box je vybaven systémem 
Power-Click pro snadnou montáž, zámkem proti krádeži a 
otevíráním z obou stran. Jeho rozměry jsou 175 cm na délku, 
86 cm na šířku a 46 cm na výšku.

2. Příčníky - pro výbavy bez ližin 
Navyšte přepravní kapacitu svého vozu pomocí tohoto 
bezpečného příčného nosiče. Disponuje čtyřmi zámky. 
Maximální nosnost: 40 kg nebo jedno jízdní kolo.

3. Střešní nosič na kola Thule 
Univerzální nosič na kola se snadnou instalací byl navržen 
tak, abyste kolo snadno naložili i vyložili. Uzamykání nosiče 
slouží jako ochrana před odcizením jízdního kola. Maximální 
hmotnost jízdních kol: 20 kg.

4. Příčníky 
Tyto příčné nosiče se dodávají se zámky proti krádeži a 
splňují přísné bezpečnostní požadavky. Maximální nosnost 
je 45 kg nebo maximálně dvě jízdní kola.

5. Nosič na lyže a snowboardy 
Snadno použitelný nosič vhodný pro jeden nebo dva páry 
lyží (v závislosti na velikosti lyží) nebo jeden snowboard.  
Lyže nebo snowboard jsou bezpečně upevněny mezi 
dvěma pryžovými profily, které chrání přepravovanou 
výbavu. Můžete jej snadno upevnit i bez nářadí. Dá se 
uzamknout a váží 3,6 kg.

Přeprava
(POKRAČOVÁNÍ)

H
o

n
d

a
 H

R
-

V
 P

řís
lu

š
e

n
s

tv
í

25



Interiér
& komfort

26



27
H

o
n

d
a

 H
R

-
V

 P
řís

lu
š

e
n

s
tv

í



Illumination  
sada
Sada Illumination (osvětlení) využívá kombinaci světel, aby 
dodal interiéru vašeho vozu uklidňující atmosféru.  
Sada obsahuje: Osvětlení prostoru na nohy vpředu a 
prosvětlené prahové lišty dveří.

OSVĚTLENÍ PROSTORU NA NOHY VPŘEDU
Osvětlení prostoru na nohy vpředu se rozsvítí při odemčení nebo 
otevření dveří. Osvětlení prostoru na nohy jemně a vzdušně osvítí 
interiér vašeho vozu.

Jednotlivé položky jsou k dostání také samostatně. 
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PROSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Podsvícené prahové lišty dveří jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli 
a opatřeny bíle podsvíceným logem HR-V. Chrání lišty dveří před 
poškrábáním a poškozením. Součástí sady jsou podsvícené přední lišty 
a nepodsvícené zadní lišty.
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Ilmenite Titanium  
sada
INTERIÉR
Zvýrazněte prémiový vzhled interiéru vašeho HR-V pomocí sady 
Ilmenite Titanium. Sada obsahuje: Dekoraci volantu, řadící páky a 
ovládacích panelů dveří.

30



DEKORACE PANELŮ DVEŘÍ
Ilmenite Titanium nabízí luxusní lemování ovládacích panelů dveří. Dveřní 
ovládací panely zahrnují dva přední a dva zadní panely.

DEKORACE VOLANTU
Vylaďte si interiér pomocí Ilmenite Titanium dekorace na volant v 
provedení, které na vás dýchne luxusem.

DEKORACE ŘADÍCÍ PÁKY
Ilmenite Titanium dekorace na řadící páku vytváří atraktivní stylový 
design.

H
o

n
d

a
 H

R
-

V
 P

řís
lu

š
e

n
s

tv
í

31



1

3

4

2

5

66

32



1. Elegantní koberečky 
Tyto elegantní a dokonale padnoucí koberečky mají tkané 
logo HR-V a černou nubukovou vazbu, aby vydržely. Jedna 
sada obsahuje přední a zadní koberečky.

2. Luxusní koberečky 
Tyto luxusní a dokonale padnoucí koberečky mají kovové 
logo HR-V a černo stříbrnou nubukovou vazbu, aby vydržely. 
Jedna sada obsahuje přední a zadní koberečky.

3. Klasické koberečky 
Tyto plstěné koberečky jsou na míru šité vašemu vozu, jsou 
vázané a mají tkané logo HR-V. Jedna sada obsahuje přední 
a zadní koberečky.

4. Gumové rohože 
Gumové rohože jsou drsné, zato snadno omyvatelné. 
Obsahují logo a díky zvýšeným okrajům chrání také podlahu 
okolo rohoží. Tato sada obsahuje přední a zadní koberečky.

5. Sluneční clony 
Zůstaňte v pohodě ve stínu těchto slunečních clon.  
Chrání cestující na zadních sedadlech před sluncem, snadno 
se namontují i odmontují. Tato sada obsahuje čtyři clony a 
navíc obal na uložení.

6. Dětská sedačka G2&3 
Tahle chytrá dětská sedačka 2 v 1 zajistí místo menším i 
větším pasažérům ve věku 3,5 – 12 let. Opěradlo ve tvaru 
V roste spolu s vaším dítětem, nabízí dostatek prostoru a 
zároveň ochranu. Dětem nad 135 cm můžete navíc snadno 
odejmout opěradlo pro volnější pohyb. Sedadlo je zcela 
polohovatelné, upevněná pomocí ISOFIX přímo na šasi vozu.

Interiér  
& komfort
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1

2

(POKRAČOVÁNÍ)

Interiér  
& komfort
1. Osvětlení zavazadlového prostoru 

Osvětlení zavazadlového prostoru Honda bylo vyvinuto tak, 
aby zvyšovalo vaše pohodlí a bezpečnost nejen osvětlením 
samotného zavazadlového prostoru, ale také prostoru za 
vozem. LED světlo na straně zavazadlového prostoru zajišťuje 
silné a nepřetržité osvětlení kufru i při plném naložení. 
Rozsvítí se ihned po otevření dveří zavazadlového prostoru.

2. Zadní nabíjení USB 
Tahle sada USB nabíjení v zadní části vozidla je dokonalým 
doplňkem, který neustále zásobuje energií spolujezdce vzadu. 
Sada obsahuje 2 připojení typu A USB. 

3. Prosvětlené prahové lišty dveří 
Podsvícené prahové lišty dveří jsou vyrobeny z leštěné 
nerezové oceli a opatřeny bíle podsvíceným logem HR-V. 
Chrání lišty dveří před poškrábáním a poškozením. Součástí 
sady jsou podsvícené přední lišty a nepodsvícené zadní lišty.

4. Osvětlení prostoru na nohy vpředu 
Osvětlení prostoru na nohy vpředu se rozsvítí při odemčení 
nebo otevření dveří. Osvětlení prostoru na nohy jemně a 
vzdušně osvítí interiér vašeho vozu.
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Vaše možnosti
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Vaše možnosti
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Sport sada

Výbava   
Elegance  
& Advance
Obsahuje: Lištu předního 
nárazníku, přední mřížku, zadní 
kryt nárazníku Sport, boční spodní 
kryty a prodloužení spoileru dveří 
zavazadlového prostoru.

Perleťová Premium Sunlight  
White 
08E0P-3M0-SP2 

Perleťová Platinum White 
08E0P-3M0-SP1

Metalická Premium Crystal  
Red 
08E0P-3M0-SP3

Perleťová Crystal Black 
08E0P-3M0-SP5

Metalická Meteoroid Gray 
08E0P-3M0-SP6

Perleťová Sand Khaki 
08E0P-3M0-SP7

Výbava  
Advance Style
Obsahuje: Lištu předního 
nárazníku, přední mřížku se 
stylovým znakem, zadní kryt 
nárazníku Sport, boční spodní 
kryty a prodloužení spoileru dveří 
zavazadlového prostoru.

Perleťová Premium Sunlight  
White 
08E0P-3M0-SPS2

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08E0P-3M0-SPS4

Perleťová Crystal Black 
08E0P-3M0-SPS5

Metalická Meteoroid Gray 
08E0P-3M0-SPS6

Perleťová Sand Khaki 
08E0P-3M0-SPS7

Obscura Black sada

Výbava  
Elegance  
& Advance
Obsahuje: Přední mřížku, 
přední lištu nárazníku, zadní 
kryt nárazníku, lišty mlhových 
světel, kryty zpětných zrcátek 
a prodloužení spoileru dveří 
zavazadlového prostoru.

Perleťová Premium Sunlight  
White 
08E0P-3M0-0BP2 

Perleťová Platinum White 
08E0P-3M0-0BP1

Metalická Premium Crystal  
Red 
08E0P-3M0-0BP3

Perleťová Crystal Black 
08E0P-3M0-0BP5

Metalická Meteoroid Gray 
08E0P-3M0-0BP6

Perleťová Sand Khaki 
08E0P-3M0-0BP7

Výbava  
Advance Style
Obsahuje: Přední mřížku se 
stylovým znakem, přední lištu 
nárazníku, zadní kryt nárazníku, 
lišty mlhových světel a prodloužení 
spojleru dveří zavazadlového 
prostoru.

Perleťová Premium Sunlight  
White 
08E0P-3M0-0BPS2

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08E0P-3M0-0BPS4

Perleťová Crystal Black 
08E0P-3M0-0BPS5

Metalická Meteoroid Gray 
08E0P-3M0-0BPS6

Perleťová Sand Khaki 
08E0P-3M0-0BPS7

Ilmenite Titanium sada

Všechny třídy 
Interiér & Exteriér
Zahrnuje: Dekorace dveří 
zavazadlového prostoru, dekorace 
mlhových světel, kryty zpětných 
zrcátek, dekoraci volantu, dekoraci 
řadící páky a ovládací panely dveří.

Třída Elegance 
08E0P-3M0-ILT3 

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

Všechny třídy 
Exteriér
Zahrnuje: Dekorace dveří 
zavazadlového prostoru, dekorace 
mlhových světel a sadu krytů 
zpětných zrcátek.

Všechny třídy 
08E0P-3M0-ILEXT

Čísla dílů a obsah se mohou měnit. Nejpřesnější informace vám 
poskytne místní prodejce společnosti Honda.

Sport & design – sady
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Přední lišta 
nárazníku - 
sport

Provedení: 
Perleťová Premium 
Sunlight  
White 
08P98-3M0-620 

Perleťová Platinum White 
08P98-3M0-610

Metalická Premium Crystal  
Red 
08P98-3M0-630

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08P98-3M0-640

Perleťová Crystal Black 
08P98-3M0-650

Metalická Meteoroid Gray 
08P98-3M0-660

Perleťová Sand Khaki 
08P98-3M0-670

Zadní  
kryt nárazníku - 
sport

Provedení: 
Perleťová Premium 
Sunlight  
White 
08F24-3M0-620 

Perleťová Platinum White 
08F24-3M0-610

Metalická Premium Crystal  
Red 
08F24-3M0-630

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08F24-3M0-640

Perleťová Crystal Black 
08F24-3M0-650

Metalická Meteoroid Gray 
08F24-3M0-660

Perleťová Sand Khaki 
08F24-3M0-670

Dekorace dveří 
zavazadlového 
prostoru

Provedení: 
Perleťová Premium 
Sunlight White 
08F47-3M0-620 

Perleťová Platinum White 
08F47-3M0-610

Ilmenite Titanium 
08F47-3M0-6C0

Metalická Premium Crystal  
Red 
08F47-3M0-630

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08F47-3M0-640

Perleťová Crystal Black 
08F47-3M0-650

Metalická Meteoroid Gray 
08F47-3M0-660

Perleťová Sand Khaki 
08F47-3M0-670

Boční spodní 
kryty

Provedení: 
Perleťová Premium 
Sunlight White 
08F57-3M0-620A 

Perleťová Platinum White 
08F57-3M0-610A

Metalická Premium Crystal  
Red 
08F57-3M0-630A

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08F57-3M0-640A

Perleťová Crystal Black 
08F57-3M0-650A

Metalická Meteoroid Gray 
08F57-3M0-660A

Perleťová Sand Khaki 
08F57-3M0-670B

Přední spodní 
lišta

Provedení: 
Berlina Black 
08F23-3M0-6Z0

Perleťová Platinum White 
08F23-3M0-610

Perleťová Premium 
Sunlight White 
08F23-3M0-620

Metalická Premium  
Crystal Red 
08F23-3M0-630

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08F23-3M0-640

Perleťová Crystal Black 
08F23-3M0-650

Metalická Meteoroid Gray 
08F23-3M0-660

Perleťová Sand Khaki 
08F23-3M0-670A

Zadní kryt 
nárazníku

Provedení: 
Berlina Black 
08F24-3M0-6Z0B

Perleťová Platinum White 
08F24-3M0-610B

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

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

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

Perleťová Crystal Black 
08F24-3M0-650B

Metalická Meteoroid Gray 
08F24-3M0-660B

Perleťová Sand Khaki 
08F24-3M0-670F

Lišty mlhových 
světel

Provedení: 
Ilmenite Titanium 
08F56-3M0-6C0A

Perleťová Platinum White 
08F56-3M0-610A

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

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

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

Perleťová Crystal Black 
08F56-3M0-650A

Metalická Meteoroid Gray 
08F56-3M0-660A

Perleťová Sand Khaki 
08F56-3M0-670A

Kryty zpětných 
zrcátek 
černá Berlina 
Black
08R06-3M0-6Z0

Přední mřížka  
Berlina Black
Výbava  
Elegance  
& Advance

08F21-3M0-600

Spoiler dveří 
zavazadlového 
prostoru – 
prodloužení
08F02-3M0-600

Kryty zpětných 
zrcátek 
Ilmenite 
Titanium
08R06-3M0-6C0

Přední mřížka  
Berlina Black
Výbava Advance Style

08F21-3M0-600A

Jednotlivé položky
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18″ litá kola 
HR1811
08W18-3M0-600A

18″ litá kola 
HR1812
08W18-3M0-600

18″ litá kola 
HR1813
Nejpřesnější informace o 
dostupnosti vám poskytne 
místní prodejce společnosti 
Honda.

Pojistné 
matice kol – 
chromované
08W42-SJD-604

Pojistné matice 
kol – černé
08W42-T7S-601

Kloboukové 
matice kol – 
chromované
08W42-SP0-R00

Kloboukové 
matice kol – 
černé
08W42-SZT-000

Active Lifestyle  
sada
Obsahuje: Prahové lišty 
dveří, přední a zadní 
zástěrky, skládací koberec 
do zavazadlového prostoru a 
bezdrátovou nabíječku. 
 
Nejpřesnější informace o 
dostupnosti vám poskytne 
místní prodejce společnosti 
Honda.

Boční lišty 
karoserie
Perleťová Premium 
Sunlight White 
08P05-3M0-620 

Perleťová Platinum White 
08P05-3M0-610

Metalická Premium Crystal  
Red 
08P05-3M0-630

Metalická Midnight Blue  
Beam 
08P05-3M0-640

Perleťová Crystal Black 
08P05-3M0-650

Metalická Meteoroid Gray 
08P05-3M0-660

Perleťová Sand Khaki 
08P05-3M0-670A

Prahové lišty  
dveří
08F05-3M0-600

Přední a zadní 
zástěrky
08P00-3M0-600

Kryt předního 
okna
08P38-3M0-600

Záznamník jízdy
08E30-3M0-600

Litá kola, zimní pneumatiky

Ochrana & bezpečnost
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Cargo sada
Obsahuje: Vložku 
zavazadlového prostoru 
s přihrádkami, osvětlení 
zavazadlového prostoru 
a vnitřní prahové lišty 
zavazadlového prostoru. 
 
08E0P-3M0-CARG

Síť do 
zavazadlového 
prostoru
08L96-3M0-600

Vnitřní 
prahové lišty 
zavazadlového 
prostoru
08F07-3M0-600

Vložka do 
zavazadlového 
prostoru
08U45-3M0-600

Vana 
zavazadlového 
prostoru s 
přihrádkami
08U45-3M0-600A

Oddělovací mříž 
pro psa
08U35-3M0-600

Skládací 
koberec do 
zavazadlového 
prostoru
08P11-3M0-600

Příčníky - pro 
výbavy bez ližin
08L02-3M0-600

Příčníky
08L04-3M0-600

Nosič na lyže a 
snowboard
08L03-TA1-601G

Střešní box  
Thule Motion M
08L20-E09-M20

Střešní box  
Thule Motion 
Sport
08L20-E09-M60

Střešní box  
Thule Touring M
08L20-E09-T20

Střešní nosič 
jízdních 
kol Thule 
Expert 298
08L07-E09-600A

Výstražný 
trojúhelník
08M09-SMG-600

Reflexní vesta 
balíček
08YAA-9R6-602

Lékárnička
08Z25-9R6-600

Přeprava

Čísla dílů a obsah se mohou měnit. Nejpřesnější informace vám 
poskytne místní prodejce společnosti Honda.
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Illumination sada Ilmenite Titanium sada

Obsahuje: Osvětlení 
prostoru na nohy vpředu 
a podsvícené prahové lišty 
dveří. 
 
08E0P-3M0-ILLUW

Výbava  
Elegance
Obsahuje: Dekoraci na 
volant, na řadící páku a 
ovládací panely dveří. 
 
08E0P-3M0-ILIN3

Výbava  
Advance  
& Advance 
Style 
Zahrnuje: Dekoraci volantu, 
dekoraci řadící páky, ovládací 
panely dveří. 
 
08E0P-3M0-ILIN4

Standardní 
koberečky
08P14-3M0-610

Elegantní 
podlahové 
koberečky
08P15-3M0-620

Luxusní 
podlahové 
koberečky
08P16-3M0-640

Přední & zadní 
gumové rohože 
se zvýšeným 
okrajem
08P17-3M0-610

Dekorace 
volantu
Ilmenite Titanium 
08Z13-3M0-610

Dekorace řadicí 
páky
Ilmenite Titanium 
Výbava Elegance 
08Z03-3M0-610B

Dekorace řadicí 
páky
Ilmenite Titanium 
Výbava Advance & Advance  
Style 
08Z03-3M0-610

Dekorace 
panelů dveří
Ilmenite Titanium

08Z03-3M0-610A

Dětská sedačka 
Sk.2 & 3 Kidfix
08P90-TYF-600

Podsvícené  
prahové lišty 
dveří
08E12-3M0-700A

Dětská sedačka 
Sk.1 Trifix, 1 
velikost
08P90-TLA-600B

Dětská sedačka 
rostoucí 
velikost Go, 1 
velikost
08P90-TLA-600

Dětská sedačka 
Go Base, 1 
velikost
08P90-TLA-600A

Interiér & komfort – sady

Navíc
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Čísla dílů a obsah se mohou měnit. Nejpřesnější informace vám 
poskytne místní prodejce společnosti Honda.

Osvětlení 
zavazadlového 
prostoru
08E17-3M0-600

Osvětlení 
prostoru na 
nohy vpředu
08E10-3M0-600A

USB nabíječka v 
zadní části vozu
08U57-3M0-600 

Bezdrátová  
nabíječka
Nejpřesnější informace o 
dostupnosti vám poskytne 
místní prodejce společnosti 
Honda.

Sluneční clony
08R13-3M0-G00

Popelník
08U25-S50-601L
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Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v rámci EU.  
Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.

Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si 
vyhrazují právo na změnu technických specifikací, včetně barev, s předchozím upozorněním nebo bez něj, v době a 
způsobem, který pokládají za vhodný. Může se jednat o větší nebo menší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo 
vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti technických údajů uvedených v této brožuře. Tuto publikaci není 
možné za žádných okolností považovat za nabídku ze strany společnosti vůči jakékoliv osobě. Veškerý prodej se 
realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců na základě standardních obchodních podmínek 
a záruk poskytovaných distributorem nebo prodejcem. Kopie získáte na vyžádání. I když jsme vynaložili veškeré 
úsilí, aby byly tyto technické specifikace přesné, jsou takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před 
distribucí, a proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých 
případech, zajištění určitých vlastností výrobku. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat podrobnosti 
specifikací s dodavatelem, obzvláště pokud výběr modelu závisí na některé z uváděných vlastností.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 14/2641, 158 00, Praha 5
www.honda.cz


