Frost- og solbeskyttelse CR-V

11

Kan benyttes både til solskjerming om sommeren og til
snø- og isbeskyttelse vinterstid.

Skiboks Packline CR-V

9

Beskytter skiutstyret mot veistøv og tyveri,
og gir rikelig med ekstra lasteplass hele året.
Kan leveres i bilens farge.

Gjør din CR-V

Bagasjeromsmatte CR-V

Holder for nettbrett CR-V

8

13

Den vanntette bagasjeromsmatten er perfekt formet etter
bilens bagasjerom, og har opphøyde kanter som beskytter
bilens overflater fra skitt og riper. Anti-skli.

Se video, spill og sjekk e-post i baksetet. Den stilfulle
holderen festes i øyehøyde og kan roteres fritt. Passer
forskjellige størrelser nettbrett/iPad.

Motor- og kupévarmer CR-V

Parkeringsvarmer CR-V

10

Motorvarmeren gir en skånsom motorstart vinterstid.
Kupévarmeren gir en komfortabel start på dagen samt isfrie ruter.

Stigebrett CR-V

mer personlig
mer unik
mer verdifull

14

Fjernstyrt system som gir varm bil og isfrie ruter uten tilgang
til strøm, men bruker i stedet en svært beskjeden mengde
drivstoff. Kan også inkudere motorvarmer, som betyr skånsom
motorstart uansett temperatur.

16

Gjør det enklere å gå inn og ut av bilen. De fint integrerte stigebrettene gir økt funksjonalitet og designpreg.

Tilbehør Honda CR-V

Originalt Honda tilbehør er
spesialutviklet for din bil

Aeropakke CR-V

5

Aeropakken inneholder aero støtfangere foran og bak,
stigbrett og spoiler til bakluke.

Det er flere grunner til at bileiere velger å utstyre bilen med litt ekstra tilbehør. Bilen får et
personlig preg, den skiller seg ut fra mengden, og som alltid er en velutstyrt bil lettere å
selge når den tid kommer.
Originalt Honda tilbehør er spesiallaget for din bil og passer perfekt.

Krompakke CR-V

1

Krompakken består av forkrommede pyntelister til nederkant
dør, forkrommet grill, forkrommet list til bakluke og
forkrommet avslutning til eksosrør.

Komfortpakke CR-V

6

Pakken består av dekorlister for- og bakdør,
terskeldekor, skvettlapper og bagasjeromsbrett.

Tilhengerfeste CR-V

7

Honda aluminiumsfelger CR-V

12

Fast, avtagbart eller svingbart tilhengerfeste,
leveres med 13 eller 7 PIN kontakt.

19” Sirius

19” Vega

19” Orion
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