Takspoiler Civic 5d

15

Fremhever bilens sporty utseende.
Leveres i bilens farge.

Gjør din Civic

Bagasjeromsmatte Civic 5d

Holder for nettbrett Civic 5d

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 Civic 5d

Frost- og solbeskyttelse Civic 5d

10

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

Honda aluminiumsfelger Civic 5d

18” Nitrogen

mer personlig
mer unik
mer verdifull

11

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

12

17” & 18” Argon

18” Inferno

Tilbehør Honda Civic 5d

Originalt Honda tilbehør er
spesialutviklet for din bil
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.

Rallypakke Rød Civic 5d

5

Rallypakken er satt sammen av røde deksler til sidespeil,
rød takspoiler, rød dekorlist i grillen og på støtfanger bak.

Originalt Honda tilbehør er spesiallaget for din bil og passer perfekt.

Krompakke Civic 5d

1

Krompakken består av forkrommede pyntelister til sidevinduer og nederkant dør, forkrommet
innsats til grillen, forkrommet dekorelement til bakskjørt og forkrommet tanklokk.

Interiørpakke Rally Rød Civic 5d / Interiørpakke Blank Sort Civic 5d
Interiørpakken består av dekor til luftventil, midtkonsoll og dekorlist til ratt.

Lyspakke Civic 5d

2

Pakken inneholder stemningslys i fotbrønn foran samt terskellister med lysende Civic logo.

Tilhengerfeste Civic 5d

7

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

4
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