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SPORT & DIZÁJN

AERO CSOMAG

Az elegáns, színrefújt kiegészítőket kombináló Aero csomag autójának 

kifinomultabb, dinamikus megjelenést kölcsönöz. 

A csomag tartalma: első aero lökhárító, hátsó aero lökhárító,  

fellépők és csomagtérajtó-spoiler.

A képen látható autó 19"-os Galena könnyűfém-keréktárcsákkal van felszerelve. Külön kapható. 03



ELSŐ AERO LÖKHÁRÍTÓ

KÜSZÖBFELLÉPŐK

Tegye még erőteljesebbé autója megjelenését az első 

aero lökhárítóval, amely színrefújt, sima felületével még 

aerodinamikusabbá teszi az autó orr részét.

Ha könnyedebben szeretne ki- és beszállni az autóból,  

válassza fellépőinket. Úgy terveztük őket, hogy a CR-V 

elegáns megjelenésébe szervesen belesimuljanak, felületük 

pedig alumínium, fekete díszítésekkel. 

HÁTSÓ AERO LÖKHÁRÍTÓ

CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER

A hátsó aero lökhárító színrefújt és Alabaster 

Silver színű részekből áll, melyek tökéletesen 

kiegészítik a CR-V aerodinamikus dizájnját.

Kölcsönözzön plusz versenyjelleget és sportos 

megjelenést a CR-V hátsó részének ezzel 

a „lebegő” csomagtérajtó-spoilerrel.
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FEKETE KÜSZÖBFELLÉPŐK

Ezek a fekete fellépők strapabírók, praktikusak és úgy terveztük őket, hogy  

a CR-V elegáns megjelenésébe szervesen belesimuljanak.
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TÜKÖRBURKOLATOK

Tegye egyedibbé CR-V-jét ezekkel az Asphalt Silver tükörburkolatokkal. 

Az eredeti tükörburkolatok helyett használhatók.  

A szett tartalma: két tükörburkolat.

CSOMAGTÉRAJTÓ-DEKORÁCIÓ

A krómozott csomagtérajtó-dekorációt 

kifejezetten a CR-V stílusos vonalainak 

kiemelésére terveztük.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK

Ezek a csinos és stílusos dekorációk robusztus, izmos külsőt kölcsönöznek a CR-V-nek. 

Asphalt Silver fényezésűek, hogy kiegészítsék a standard lökhárító első és hátsó alsó 

dekorációját. A szett tartalma: oldalanként két elem.
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19"-OS GALENA KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSA

A 19"-os Galena jellemzője a metszett gyémánthoz 

hasonló keréktárcsaperem matt fedőlakkal és Rombo 

Silver küllőablakokkal.

18"-OS EMERALD KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSA

A 18"-os Emerald jellemzője a metszett gyémánthoz 

hasonló keréktárcsaperem fényes fedőlakkal és 

Gunpowder Black küllőablakokkal.
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TÉLI GUMIABRONCSOK & KERÉKTÁRCSÁK

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. Készüljön fel a télre, és tájékozódjon 

márkakereskedőjénél az eredeti Honda téli gumiabroncsokról és kerekekről.

Téli időjárási körülmények között a 
féktávok megnőnek.  
Megfelelő gumiabroncsok használatával 
azonban jelentősen lecsökkenthetők.

T É L I 
GUMIABRONCSOK

N Y Á R I 
GUMIABRONCSOK

19" GANYMEDES 19 X 7,5J18" POLLUX 18 X 7,5J 18" CYGNUS 18 X 7,5J
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VÉDELEM & BIZTONSÁG

KÉNYELEM CSOMAG

A Kényelem csomag kiegészítők összessége, melyek stílusosan 

védik autóját a karcolásoktól, sártól és homoktól.

A csomag tartalma: színrefújt oldalvédő díszlécek, 

ajtó küszöbburkolatok és sárfogók.

A képen látható autó 18"-os Emarald könnyűfém-keréktárcsákkal van felszerelve. Külön kapható. 09



AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

Egyénivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket 

a sérülésektől és karcolásoktól. Rozsdamentes acélból, 

szemet gyönyörködtető, gravírozott CR-V logóval.

A szett tartalma: első és hátsó küszöbburkolatok.

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK

Nincs annál idegesítőbb, mint egy karcolás vagy horpadás az autó karosszériáján. Ezek 

az oldalvédő díszlécek puha, ütésálló anyagból készültek és színrefújtak, amely nemcsak 

nagyszerűen néz ki, de teljeskörű védelmet is nyújt az autó karosszériájának.

Óvja autóját a kosztól és felverődő kövektől ezekkel a 

visszafogott sárfogókkal. Hosszú távú védelmet nyújtanak. 

A szett tartalma: első és hátsó sárfogók. 
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ELSŐ KÖDFÉNYSZÓRÓK

Ezek az alacsonyra szerelt ködfényszórók alapvető 

biztonsági kiegészítők. Lézerként hatolnak át a 

félhomályon, biztosítva, hogy lásson és Önt is lássák.

SZÉLVÉDŐTAKARÓ

Pajzs az elemekkel szemben: ez a szélvédőtakaró védi a külső  

visszapillantó tükröket és az első oldalablakokat a zord időjárással szemben,  

ha autója kültéren parkol. CR-V logóval.

KILÉPŐFÉNY

A LED kilépőfény az első ajtók alatti célzott 

fénypászmájával megvilágítja az autó melletti területet. 

Csak küszöbfellépőkkel együtt használható.
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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 csomag tartalma: prémium csomagtérrendező, csomagtérperem-

védőburkolat és hátsó lökhárító-burkolat védőelem.

SZÁLLÍTÁS

Hozza ki a legtöbbet az életből, 

hozza ki a legtöbbet a CR-V-ből!
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PRÉMIUM CSOMAGTÉRRENDEZŐ

CSOMAGTÉRPEREM-VÉDŐBURKOLAT

Praktikus és stílusos kiegészítők, melyek egyúttal védenek 

is a karcolások és foltok ellen. Ezek a rozsdamentes acél 

elemek vonzó, szálcsiszolt felülettel, tökéletesen illeszkednek 

a csomagtérperem külső vonalához.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ-BURKOLAT VÉDŐELEM

A csomagtartó folyamatos ki- és bepakolása idegesítő 

karcolásokat okozhat, ezzel a csinos hátsó lökhárító-burkolat 

védőelemmel azonban megóvhatja autója fényezését.

Ez az innovatív csomagtérrendező lehetővé 

teszi az autó csomagterének egyéni felosztását, 

és megakadályozza, hogy a tárgyak ide-oda 

csúszkáljanak, amikor az autó mozgásban van.
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KUTYARÁCS

A kutyaráccsal, mely tökéletesen illeszkedik a hátsó ülés és a tető közé, 

biztonságosan szállíthatja kedvenceit, elválasztva a csomagteret az utastér 

hátsó részétől. Ajánljuk mindenkinek, akinek házi kedvencei vannak.

BEHAJTHATÓ VONÓHOROG

Ezzel az új, behajtható vonóhoroggal gyerekjáték az utánfutó vontatása vagy a kerékpárok 

szállítása.* A 13 érintkezős csatlakozóaljzat a vonóhorogba integrált, a nyitómechanizmus 

pedig a működtetés megkönnyítése érdekében a csomagtartóban található.

* Maximális vontatási kapacitás: 2000 kg, a motor és a sebességváltó típusától függően. Vonófej függőleges terhelhetősége: 100 kg.  
Az opcionális 12 V kiegészítő áramforrás folyamatos áramellátást biztosít a vontatmány számára.

FIX VONÓHOROG

LEVEHETŐ VONÓHOROG

Ezzel a levehető vonóhoroggal akkor 

sem kell feláldoznia autója stílusos 

megjelenését, ha utánfutót kell vontatnia. 

13 érintkezős kábelköteggel érkezik.*

A 13 érintkezős kábelköteggel rendelhető 

vonóhoroggal könnyedén vontathat 

lakókocsit vagy utánfutót. *
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CSOMAGTÉRSZŐNYEG

Tartsa a csomagteret tisztán, és óvja a karcolásoktól. Ez a 

csomagtérszőnyeg tökéletesen illeszkedik ahhoz a területhez, 

amely a legnagyobb védelmet igényli. Graphite Black színű 

filcszőnyeg, fekete szőtt szegéllyel.

CSOMAGTÉRHÁLÓ

CSOMAGTÉRTÁLCA - NAGY IGÉNYBEVÉTELRECSOMAGTÉRTÁLCA

Ez a speciálisan kialakított vízszintes háló 

megakadályozza, hogy a különféle tárgyak 

elcsúszhassanak a csomagtérben. Kampókkal is 

rendelkezik, melyek a csomagtartóban található 

standard rögzítőgyűrűkbe kapaszkodnak.

Ez a vízálló, strapabíró csomagtértálca masszív, kiváló minőségű 

anyagból készült és tökéletesen illeszkedik az autó csomagterébe.  

Megóvja a csomagtartót a kosztól és karcolásoktól,  

magasított oldalfalakkal és CR-V logóval rendelkezik.

Ez a vízálló, csúszásmentes csomagtértálca úgy van 

kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen az autó hátsó 

csomagterébe, ezáltal védve azt a kosztól és karcolásoktól. 

Megemelt peremekkel és CR-V logóval rendelkezik.
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TETŐSÍNEK

KERESZTRUDAK

A tetősínekre szerelhető keresztrudak maximális 

szállítási kapacitása 75 kg vagy három kerékpár. 

A szett tartalma: keresztrudak és tárolózsák.

SÍLÉC- ÉS SNOWBOARD-TARTÓ

Könnyen használható síléctartó, egy-két pár síléc (a sílécek 

méretétől függően) vagy egy snowboard szállítására alkalmas. 

Szerszámok nélkül, könnyen felszerelhető. Zárható, súlya 3,6 kg.

Keresztrudakkal kombinálva ezek a tetősínek megnövelik autója szállítási 

kapacitását. Maximális terhelhetőségük 75 kg.
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THULE TETŐDOBOZ 410 L-ES

THULE KERÉKPÁRTARTÓ - EASYFOLD

Ez a Honda által tanúsított, könnyen felszerelhető, lopásgátló 

rendszerrel ellátott, Thule kerékpártartó két kerékpárt 

képes szállítani. A billenőmechanizmusnak köszönhetően 

könnyű hozzáférést biztosít a csomagtartóhoz. 13 érintkezős 

csatlakozóval együtt kapható, a használatához szükség van 

egy 13 érintkezős kábelkötegre vagy egy 7-ről 13 érintkezősre 

átalakító adapterre.

THULE KERÉKPÁRTARTÓ

A lopásgátló szerkezettel és könnyen használható, 

önbeállító kerettel szerelt kerékpártartónk 

segítségével bárhová magával viheti kerékpárjait. 

Legfeljebb három kerékpár rögzítésére alkalmas.

Ez a masszív, Honda tanúsítással ellátott Thule Motion M típusú, vízálló tetődoboz 

plusz 410 liter tárolókapacitást biztosít Önnek. Fekete színű, 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.
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HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG

Tartozékcsomagunk az utastér különböző világításaival hangulatos légkört teremt az autóban.

A csomag tartalma: hangulatfény az első lábtérben és megvilágított ajtó küszöbburkolatok.

UTASTÉR &
KÉNYELEM
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LÉGTERELŐK

HÁTSÓ PEREMES GUMISZŐNYEGEK

Az ajtók felső részére rögzített légterelők akadálytalanul elterelik a légáramlatokat.

A szett tartalma: négy darab légterelő.

Ezek a gumiszőnyegek erősek, 

strapabírók és a megemelt 

peremüknek köszönhetően óvják 

a hátsó lábteret a kopástól és 

elhasználódástól. Könnyen tisztíthatók.

A szett tartalma: két hátsó szőnyeg.

ELSŐ PEREMES GUMISZŐNYEGEKELEGANCE SZŐNYEGEK

Ezek a megemelt peremű gumiszőnyegek 

óvják a lábteret a szennyeződésektől. 

CR-V logóval. Rendkívül ellenállóak, 

ugyanakkor könnyen tisztíthatók.  

A szett tartalma: két első szőnyeg.

Ezek az elegáns, pontosan illeszkedő és 

puha szőnyegek fekete szőtt szegéllyel és 

hímzett CR-V emblémával rendelkeznek. 

A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek. 

Az öt- és hétüléses modellekhez is 

megfelelő.
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GYEREKÜLÉSEKKABÁTAKASZTÓ KÉSZLET

Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű 

védelmet biztosítanak gyermeke számára 

csecsemőkortól egészen 4 éves korig.

TABLETTARTÓ KÉSZLET

Ez a tablettartó fejtámla-alappal 

rendelkezik, és bármely, 7-11,6"-os tablet 

rögzítésére alkalmas. Billentő funkcióval, 

hogy a megtekintéshez biztosítani 

lehessen a legjobb pozíciót.

Nincs több gyűrött kabát vagy zakó, így elegánsan 

és stílusosan szállhat ki CR-V-jéből. Könnyen 

felszerelhető a készlethez tartozó fejtámla-alapra.

20



SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Aero csomag

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-AER6P
08E0P-TLA-AER7P
08E0P-TLA-AER8P
08E0P-TLA-AERKP
08E0P-TLA-AERSP
08E0P-TLA-AERVP
08E0P-TLA-AERXP
08E0P-TLA-AERYP

Első aero lökhárító

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

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

 

Hátsó aero lökhárító

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-660A
08P99-TLA-670A
08P99-TLA-680A
08P99-TLA-6K0A
08P99-TLA-6S0A
08P99-TLA-6V0A
08P99-TLA-6X0A
08P99-TLA-6Y0A

Küszöbfellépők

Küszöbfellépők - fekete

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

Tükörburkolatok - Asphalt Silver 08R06-TLA-610

Oldalsó alsó dekorációk - Asphalt Silver 08F57-TLA-600B

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Csomagtérajtó-spoiler

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

Csomagtérajtó-dekoráció 08F52-TLA-600

 
18"-os Emerald könnyűfém-keréktárcsa

18"-os Emerald komplett kerék szett

08W18-TLA-602
08W78-TLA-600K

19"-os Galena könnyűfém-keréktárcsa

19"-os Galena komplett kerék szett

08W19-TLA-601
08W79-TLA-600K

Kerékőr szett - króm

Kerékőr szett - fekete

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Kerékcsavarok - króm

Kerékcsavarok - fekete

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉGEK

Az eredeti tartozékokkal személyre szabhatja gépkocsiját.
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A cikkszámok és tartalom változhatnak. 

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

UTASTÉR & KÉNYELEM

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Hangulatvilágítás csomag 08E0P-TLA-ILLU

Kék hangulatfény az első lábtérben 08E10-TLA-600

 
Standard szőnyegek

(Az öt- és hétüléses modellekhez 
is megfelelő)

08P14-TLA-610

Elegance szőnyegek

(Az öt- és hétüléses modellekhez 
is megfelelő)

08P15-TLA-620

Első peremes gumiszőnyegek

Hátsó peremes gumiszőnyegek

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

Légterelők 08R04-TLA-600

Kabátakasztó készlet 08U08-E6J-610D

UTASTÉR & KÉNYELEM

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Tablettartó készlet 08U08-E6J-610C

 
Ajtó küszöbburkolatok 08E12-TLA-610C

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok 08E12-TLA-610A

Csomagtérperem-védőburkolat 08F07-TLA-600

Multifunkciós tároló 08MLW-UTI-FRBAG

Kartámasz tárolókkal 08MLW-UTI-RRBAG

Gyerekülés, 0+ csoport, iSize 08P90-TLA-600
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UTASTÉR & KÉNYELEM

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Gyerekülés, 0+ csoport, iSize alap 08P90-TLA-600A

Gyerekülés, 1. csoport, Trifix iSize 08P90-TLA-600B

Gyerekülés, 2+3. Csoport Kidfix XP SICT 08P90-T7S-601

VÉDELEM & BIZTONSÁG

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Kényelem csomag

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

Első ködfényszórók (MT)

Első ködfényszórók (AT)

08V31-TLA-600MT
08V31-TLA-600AT

 
Oldalvédő díszlécek

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

Első és hátsó sárfogók 08P00-TLA-600

 
Kilépőfény 08V27-TLA-600

Parkolásérzékelő-pontozó 08Z20-TGL-600
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A cikkszámok és tartalom változhatnak. 

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

SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Hátsó lökhárító-burkolat védőelem 08P01-TLA-600

Szélvédőtakaró 08P38-TLA-600

 
Elakadásjelző háromszög 08M09-SMG-600

Láthatósági mellény (10 db-os csomag) 08YAA-9R6-601

Elsősegély készlet (10 db-os csomag) 08Z25-9R6-601

Cargo csomag 08E0P-TLA-CARGP

Csomagtérszőnyeg 08P11-TLA-610

SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Csomagtérháló 08L96-TLA-600

Csomagtértálca 08U45-TLA-600

Csomagtértálca (nagy igénybevételre) 08U45-TLA-600B

Kutyarács 08U35-TLA-600

Prémium csomagtérrendező 08L62-TLA-600A

Síléc- és snowboard-tartó 08L03-TA1-600G

13-ról 7 érintkezősre átalakító adapter 08L91-EG6-601
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SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Tetősínek 08L02-TLA-600

Thule kerékpártartó  
(max. három kerékpár szállítására)

08L07-E09-600A

Thule kerékpártartó - Coach 08L14-E09-C00

Thule kerékpártartó - EasyFold 08L14-E09-E00

Thule tetődoboz 410 l-es 08L20-E09-M20

SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS CIKKSZÁM

Fix vonóhorog  
13 érintkezős kábelköteggel

08L90-TLA-600KF

 
Levehető vonóhorog  
13 érintkezős kábelköteggel

08L92-TLA-600KD

Behajtható vonóhorog  
13 érintkezős kábelköteggel

08L92-TLA-600KR

12V kiegészítő áramforrás 08L91-TLA-L00T

Keresztrudak (tárolózsákkal) 08L04-TLA-600

A cikkszámok és tartalom változhatnak. 

A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével. 25





Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket 
is, akár előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítés 

a márkakereskedő felelőssége és feladata. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett 
változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos 

termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu


