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Din Civic elsker livet. Uanset om det drejer sig 
om den daglige pendlertur til arbejde eller en 
feriekøretur, er bilen altid klar til at hjælpe dig 

med at nyde alle de ting, du elsker at gøre. 
Derfor har vi udviklet en række Honda-tilbehør, 
som ikke blot hjælper dig med at få mest muligt 
ud af livet, men som også giver dig mulighed for 
at få mest muligt ud af din Civic. Det er designet 
og bygget ud fra samme krævende standarder 
som alle Honda-biler, og det betyder, at det er 
holdbart og garanteret til at passe. Alt, hvad 

du behøver at gøre, er at vælge det, der føles 
rigtigt for dig.
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BRONZE LINE

Udtryk din personlige stil med den karakteristiske og dristige Bronze Line. 
Pakken indeholder: Frontskørt, sideskørter, bagdiffuser, spejlkapper samt 

pyntelister til for- og bagkofanger – alt sammen i Infinite Bronze.
Delene i pakken fås også enkeltvis.

SPEJLKAPPER - INFINITE BRONZE

Disse iøjnefaldende spejlkapper er 
designet til at skabe opmærksomhed.

SIDESKØRTER - INFINITE BRONZE

De formede sideskørter fremhæver din 
Civic's lave og dynamiske profil.

SPORT OG DESIGN

Et dynamisk udvalg af tilbehør, der er udviklet til at understrege 
din Civic's sporty look.

Bilen på billedet er vist med 18" CI1805-alufælge, der fås som ekstraudstyr.

FRONTSKØRT OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
INFINITE BRONZE

BAGDIFFUSER OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
INFINITE BRONZE

Iøjnefaldende frontskørt og pyntelister til kofangere i 
Infinite Bronze understreger Civic'ens flotte design.

Bagdiffuser og pyntelister til kofangere i Infinite Bronze 
giver din Civic et endnu mere sporty look.
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BLACK LINE

Iøjnefaldende frontskørt og pyntelister til 
kofangere i Berlina Black understreger Civic'ens 

flotte design.

Bagdiffuser og pyntelister til kofangere i Berlina Black 
giver din Civic et endnu mere sporty look.

SPEJLKAPPER - BERLINA BLACK

Disse iøjnefaldende spejlkapper er 
designet til at skabe opmærksomhed.

De formede sideskørter fremhæver din 
Civic's lave og dynamiske profil.

SIDESKØRTER - BERLINA BLACK

Bilen på billedet er vist med 17" CI1801-alufælge, der fås som ekstraudstyr.

Udtryk din personlige stil med den karakteristiske og dristige Black Line. 
Pakken indeholder: Frontskørt, sideskørter, bagdiffuser, spejlkapper samt 

pyntelister til for- og bagkofanger – alt sammen i Berlina Black. Delene i pakken 
fås også enkeltvis.

FRONTSKØRT OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
BERLINA BLACK

BAGDIFFUSER OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
BERLINA BLACK
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RED LINE

SPEJLKAPPER - RALLYE RED

Disse iøjnefaldende spejlkapper er 
designet til at skabe opmærksomhed.

De formede sideskørter fremhæver din 
Civic's lave og dynamiske profil.

SIDESKØRTER - RALLYE RED

Bilen på billedet er vist med 17" CI1806-alufælge, der fås som ekstraudstyr.

Udtryk din personlige stil med den karakteristiske og dristige Red Line. 
Pakken indeholder: Frontskørt, sideskørter, bagdiffuser, spejlkapper samt 

pyntelister til for- og bagkofanger – alt sammen i Rallye Red. Delene i pakken 
fås også enkeltvis.

FRONTSKØRT OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
RALLYE RED

BAGDIFFUSER OG PYNTELISTER TIL KOFANGERE -  
RALLYE RED

Iøjnefaldende frontskørt og pyntelister til 
kofangere i Rallye Red understreger Civic'ens 

flotte design.

Bagdiffuser og pyntelister til kofangere i Rallye Red giver 
din Civic et endnu mere sporty look.
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Diamond Cut-overflade med skinnende, 
transparent lak, Gunpowder Black-

åbninger, navkapsel i maskinbearbejdet 
look og et H-mærke i blank krom. Den 

har også en maskinbearbejdet ring bag 
ved egerne, som fremhæver hjulenes 

størrelse og dybde. 

18" CI1801-ALUFÆLGE

18" CI1804-ALUFÆLGE

Diamond Cut-overflade med skinnende, 
transparent lak, Gunpowder Black-

åbninger, navkapsel i maskinbearbejdet 
look og et H-mærke i blank krom.

18" CI1806-ALUFÆLGE

Diamond Cut-overflade med skinnende, 
transparent lak, Gunpowder Black-åbninger 
og en rød ring. Navkapsel i forskellige sorte 

nuancer og et H-mærke i blank krom.  
Den har også en maskinbearbejdet ring 

bag ved egerne, som fremhæver hjulenes 
størrelse og dybde. 

17" CI1701-ALUFÆLGE

Fuldlakeret fælg med Gunpowder Black-
åbninger, navkapsel med udvendig 

ring med Diamond Cut-overflade og et 
H-mærke i blank krom.

BESKYTTELSE OG  
SIKKERHED

En bred vifte af tilbehør, der er designet til at beskytte 
dig og din Civic. 

BAGAGERUMSBESKYTTELSESLISTER

En elegant måde at beskytte bagagerumskanten 
mod ridser og skrammer på.

STÆNKLAPPER FOR OG BAG

De er robuste og holdbare og hjælper med 
at beskytte din Civic mod snavs og stenslag.

Diamond Cut-overflade med mat, 
transparent lak, Infinite Bronze-åbninger, 
navkapsel i maskinbearbejdet look og et 
H-mærke i blank krom. Den har også en 

maskinbearbejdet ring bag ved egerne, som 
fremhæver hjulenes størrelse og dybde. 

ALUFÆLGE

Giv din Civic et helt nyt 
look med vores udvalg 
af stilfulde alufælge. 

18" CI1805-ALUFÆLGE
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SIDEKAROSSERILISTER

De fremhæver Civic'ens dynamiske form og beskytter den mod små ridser og buler. 

BAGAGERUMSKANTBESKYTTELSE

 Den giver ekstra beskyttelse til 
bagkofangeren, når du tager ting ind 

og ud af bagagerummet. 

BESKYTTELSESBAKKE TIL BAGAGERUM

Denne robuste, vandtætte, skridsikre og vaskbare 
beskyttelsesbakke forhindrer snavs og vand i at 
ødelægge bagagerumstæppet og bagsiden af 

bagsæderyglænene i din bil.

DØRTRINSLISTER

De er robuste og holdbare og 
hjælper med at beskytte din Civic 

mod snavs og ridser.

Ovenstående dele fås enkeltvis eller inkluderet i beskyttelsespakken.

FORRUDEDÆKKEN

Forrudedækkenet er et værn mod elementerne og 
beskytter spejlene og de forreste sideruder mod 

uvejr, når bilen parkeres udendørs. Med Civic-logo.

PYNTELISTER TIL RUDERNE

Fremhæv din Civic's sporty stil med disse sorte pyntelister til ruderne.
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KOMFORT OG 
INTERIØR

KONSOLBELYSNING

Oplyser konsollens sider og giver en diskret 
belysning i Civic'ens kabine.

LYS I DØRBEKLÆDNINGEN

Et cool, roligt blåt lys fremhæver 
dørhåndtagene og dørlommerne.

OPLYSTE DØRTRINSLISTER

Disse blåt oplyste dørtrinslister i børstet 
rustfrit stål aktiveres, når dørene åbnes. 

Indeholder oplyste dørtrinslister til foran og 
ikke-oplyste dørtrinslister til bagi.

FODRUMSBELYSNING FORAN

Når dørene åbnes, oplyses det forreste 
fodrum og giver din bils interiør en blød, 

cool og sofistikeret atmosfære.

Ovenstående dele fås enkeltvis eller inkluderet i en belysningspakke.
Læderindtræk fås kun i udvalgte lande. Kontakt din lokale forhandler for at få 

yderligere oplysninger.13 14



OPLYSTE DØRTRINSLISTER - SPORT

Disse oplyste dørtrin i børstet rustfrit stål aktiveres, når 
dørene åbnes, og de er med til at beskytte indersiden af 
døren mod mærker og ridser. Sættet indeholder oplyste 

dørtrinslister til foran og ikke-oplyste dørtrinslister til bagi.

KONSOLBELYSNING - SPORT

En sporty rød belysning på midterkonsollens sider.

LYS I DØRBEKLÆDNINGEN - SPORT

Et diskret rødt lys, som fremhæver 
dørhåndtagene og dørlommerne.

RØD FODRUMSBELYSNING FORAN - SPORT

Den røde fodrumsbelysning tilføjer et strejf 
af drama, hver gang du åbner døren.

Ovenstående dele fås enkeltvis eller inkluderet i 
belysningspakken Sport. Fås kun til sportsmodellen.

BØJLE

Ikke flere krøllede frakker eller jakker. Nu kan du ankomme 
lige så smart og elegant som din Civic.

ELEGANCE-GULVMÅTTER

Disse elegante og komfortable tuftede måtter med 
kantning i sort nubuck er utrolig holdbare og har et 

stilfuldt vævet Civic-logo. Et sæt indeholder: Måtter 
til for og bag.

HONDA-BARNESTOLE

Originale Honda-barnestole giver enestående 
beskyttelse af dit barn fra fødslen og op til 12 
år med to monteringsmuligheder: ISOFIX eller 

3-punktssikkerhedssele.

Læderindtræk fås kun i udvalgte lande.  
Kontakt din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger.15 16



TABLETHOLDER

Passer til alle tablets fra 7" til 11,6".  
Den har en praktisk vippefunktion,  
så den kan indstilles til den bedst 

mulige betragtningsposition.

TRÅDLØS TELEFONOPLADER

Det trådløse Honda-opladersæt sikrer,  
at din kompatible smartphone aldrig løber 

tør for strøm. Anbring blot telefonen på den 
indbyggede opladningsmåtte for problemfri 

opladning uden besværet med ledninger.

NÅR DER SKAL 
KØRES TUR

Anhængertræk, hundegitter, 
skiholdere og bagagerumsmåtter – 

alt, hvad du skal bruge for at få mest 
muligt ud af livet og mest muligt ud 

af din Civic.

HUNDEGITTER

Sørg for din hunds sikkerhed bag i 
bilen med vores hundegitter, der er 

nemt at montere.

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK

Med et Honda-anhængertræk kan du nemt trække en campingvogn eller en 
anhænger. Kan tages af, når der ikke er brug for det, med en trækkapacitet på 

1200 kg og et kugletryk på 75 kg*. Der fås også et fastmonteret anhængertræk.

*Trækkapaciteten afhænger af, hvilken motor og gearkasse bilen er udstyret med.  
Du kan få flere oplysninger om trækkapacitet hos din lokale forhandler. 

TEKNOLOGI

Holder dig forbundet og dine passagerer underholdt.
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CARGO-PAKKE

Beskyt din Civic mod mudder, skrammer og ridser, og hold samtidig styr på tingene ved at fastgøre dem. 
Pakken indeholder: Ruminddelt bagagerumsbakke, gummimåtter med kanter og beskyttende 

bagagerumskantlister. Udstyret i Cargo-pakken fås også som separat tilbehør.

RUMINDDELT BAGAGERUMSBAKKE

 Denne bagagerumsbakke er vandtæt, skridsikker og vaskbar. 
Den har høje kanter, som beskytter bagagerummet mod snavs 
og væsker. Den leveres også med praktiske ruminddelere, der 

hjælper med at holde genstande på plads og organiseret.

BAGAGERUMSNET

Forhindrer genstande i at glide rundt i bagagerummet. Dette bagagerumsnet 
leveres komplet med kroge, der sættes på standardfastgørelsesringe i 

bagagerummet.

BAGAGERUMSMÅTTE

 En robust og fleksibel 
bagagerumsmåtte, der beskytter 

bagagerummet mod snavs og fugt. 
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THULE-CYKELHOLDER - COACH

Kan medbringe to cykler, er nem at montere og har en vippefunktion, der 
letter adgangen til bagagerummet, samt et tyverisikret låsesystem. Fås 

med et 13-polet stik og kræver et 13-polet anhængerledningsnet. 

THULE-CYKELHOLDER - EASYFOLD

EasyFold-cykelholderen lever op til sit navn. Den er nem at klappe sammen 
for nem transport og opbevaring. Den kan medbringe to cykler, er nem at 
montere og har en vippefunktion, der letter adgangen til bagagerummet, 

og så er den udstyret med et tyverisikret låsesystem. 

TAGBAGAGEBÆRER

Få mere ud af hver tur ved at udnytte 
lastkapaciteten oven på din bil. Velegnet 

til brug sammen med vores ski- og 
snowboardholder samt tagboks. Til biler 

uden glastag.

SKI- OG SNOWBOARDHOLDER

Tagbagagebæreren kan rumme fire par ski eller fire 
snowboards, kan låses og opbevarer dit udstyr sikkert.

THULE-TAGBOKS

Få mest muligt ud af pladsen inde i din Civic 
ved at lægge dine ting i denne elegante og 

aflåselige tagboks. Fås i følgende størrelser: 
410 l, 400 l og 320 l.
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BESTILLING

Sæt dit personlige præg på din Civic med originalt tilbehør.

Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret.  
Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Bronze Line

Indeholder: Frontskørt, 
sideskørter, bagdiffuser, 
spejlkapper, pyntelister til for- og 
bagkofanger.

08E0P-TEA-BRLI

Black Line

Indeholder: Frontskørt, 
sideskørter, bagdiffuser, 
spejlkapper, pyntelister til for- og 
bagkofanger.

08E0P-TEA-BLLI

Red Line

Indeholder: Frontskørt, 
sideskørter, bagdiffuser, 
spejlkapper, pyntelister til for- og 
bagkofanger.

08E0P-TEA-RELI

Frontskørt - Infinite Bronze
Pyntelister til forkofanger -  
Infinite Bronze

08F01-TGL-6Z0A
08F23-TEA-6G0C

Frontskørt - Berlina Black
Pyntelister til forkofanger -  
Berlina Black

08F01-TGL-6V0
08F23-TEA-6V0B

Frontskørt - Rallye Red
Pyntelister til forkofanger -  
Rallye Red

08F01-TGL-681
08F23-TEA-680B

Bagdiffuser - Infinite Bronze
Pyntelister til bagkofanger -  
Infinite Bronze

08F03-TGL-6Z0A
08F24-TEA-640C

Bagdiffuser - Berlina Black
Pyntelister til bagkofanger -  
Berlina Black

08F03-TGL-6V0
08F24-TEA-610B

Bagdiffuser - Rallye Red
Pyntelister til bagkofanger -  
Rallye Red

08F03-TGL-681 
08F24-TEA-630B

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Sideskørt - Infinite Bronze 08F04-TGL-6Z0A 

Sideskørt - Berlina Black 08F04-TGL-6V0 

Sideskørt - Rallye Red 08F04-TGL-681

Spejlkapper - Infinite Bronze  08R06-TGL-670A 

Spejlkapper - Berlina Black 08R06-TGL-620

Spejlkapper - Rallye Red 08R06-TGL-650

17" CI1701-alufælge 08W17-TGL-601

18" CI1804-alufælge
18" CI1804-fælge inkl. dæk

08W18-TGL-601
08W78-TGL-600K

18" CI1801-alufælge
18" CI1801-fælge inkl. dæk

08W18-TGL-601B
08W78-TGL-600BK

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

18" CI1805-alufælge
18" CI1805-fælge inkl. dæk

08W18-TGL-600E
08W78-TGL-600EK

18" CI1806-alufælge
18" CI1806-fælge inkl. dæk

08W18-TGL-600F
08W78-TGL-600FK

Hjullåsemøtrik - Krom
Hjullåsemøtrik - Sort
Hjulkapsler - Krom
Hjulkapsler - Sort

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

BESKYTTELSE OG SIKKERHED

Beskyttelsespakke 

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic 
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR0Q
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K
08E0P-TGL-PR0R

Bagagerumsbeskyttelseslister 08F07-TGL-600

Pyntelister til ruderne 08P20-TGL-600

Stænklapper for og bag 08P00-TGL-600

BESKYTTELSE OG SIKKERHED

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Bagagerumskantbeskyttelse 08P01-TGL-600

Beskyttelsesbakke til bagagerum 08P30-TEA-600

Sidekarosserilister 

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic 
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-6Q0A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A
08P05-TEA-6R0A

Forrudedækken 08P38-TED-600

Tågeforlygter - LED 08V31-TGG-600

Sikkerhedsvest (pakke med 10) 08YAA-9R6-602

Førstehjælpssæt (pakke med 10) 08Z25-9R6-601 

Advarselstrekant 08M09-SMG-601
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Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret.  
Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Belysningspakke 08E0P-TGL-ILLL

Belysningspakke - Sport 08E0P-TGL-ILLSL

Blå fodrumsbelysning foran 08E10-TEA-600

Rød fodrumsbelysning foran - 
Sport

08E10-TEA-600A

Oplyste dørtrinslister 08E12-TEA-600

Oplyste dørtrinslister - Sport 08E12-TEA-600A

Konsolbelysning 08E16-TEA-610C

Konsolbelysning - Sport 08E16-TEA-610B

Lys i dørbeklædningen 08E20-TEA-600

Lys i dørbeklædningen - Sport 08E20-TEA-600A

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Dørtrinslister 08F05-TEA-600

Standardgulvmåtter 08P14-TEA-620A

Elegance-gulvmåtter 08P15-TEA-610A

Gummimåtter med kanter til foran 08P18-TEA-610A

Gummimåtter med kanter til bagi 08P19-TEA-610A

Barnestol, gruppe 0+ Baby-Safe 
ISOFIX Base

08P90-E13-600

Barnestol, gruppe 1 Duo Plus 
ISOFIX

08P90-TA2-604

Barnestol, gruppe 0+ Baby-Safe 
Plus

08P90-TA2-606D

Selepude, gruppe 2/3 KIDFIX XP 08P90-TGL-600

Kopholder/askebæger 08U25-TEA-610A

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Bøjlesæt 08U08-E6J-610D

TEKNOLOGI

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Trådløs oplader 08U58-TEA-610A

Tabletholdersæt 08U08-E6J-610C

NÅR DER SKAL KØRES TUR

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Cargo-pakke 08E0P-TGL-CARGL

Tagbagagebærer 08L02-TED-600A

Thule-cykelholder - Coach 08L14-E09-C00

Thule-cykelholder - EasyFold 08L14-E09-E00

NÅR DER SKAL KØRES TUR

BESKRIVELSE RESERVEDELS-
NUMMER

Ski- og snowboardholder 08L03-TA1-601G

Thule-tagboks på 410 l 08L20-E09-M20

Thule-tagboks på 400 l 08L20-E09-T20

Thule-tagboks på 320 l 08L20-E09-M60

Fastmonteret anhængertræk med 
13-polet anhængerledningsnet

08L90-TEA-K13A

Aftageligt anhængertræk med 
13-polet anhængerledningsnet

08L92-TEA-K13A

Bagagerumsnet 08L96-TEA-600A

Bagagerumsmåtte - Sport 08P11-TEA-600

Hundegitter 08U35-TGL-600

Ruminddelt bagagerumsbakke
Ikke-ruminddelt 
bagagerumsbakke

08U45-TGL-600
08U45-TGL-600A 
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Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
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