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LIVET ER 
FULD AF 

MULIGHEDER
Originalt Honda-tilbehør er designet 
og bygget ud fra samme krævende 

standarder som alle Honda-biler. Det 
betyder, at det er holdbart, sikkert og 
garanteret til at passe. Alt, hvad du 
behøver at gøre, er at vælge det,  

der føles rigtigt for dig.
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Et udvalg af tilbehør, der er udviklet specielt med henblik på 
at forbedre din Civic's strømlinede design.

Giv din Civic et ekstra sofistikeret og individuelt strejf med vores elegante krompakke.  
Indeholder: Pynteliste til forkofanger, pynteliste til forneden på bagkofanger,  

pynteliste til bagagerum og pynteelementer til tågelygter.

KROMPAKKE
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KØLERGITTER

Denne elegante pynteliste til kølergitteret gør 
forenden af din Civic endnu mere sporty.

PYNTELISTE TIL BAGAGERUM

Pyntelisten i krom til bagagerummet tilfører et 
strejf af elegance til bagenden af din Civic.

PYNTEELEMENTER TIL TÅGELYGTER

Elegante pynteelementer i krom, der er 
designet til at fremhæve og komplementere 

din Civic's smukke frontprofil.

PYNTELISTE TIL FORNEDEN  
PÅ BAGKOFANGER

Fremhæv bagenden af din Civic 
med denne pynteliste i krom til 

bagkofangeren.

PYNTELISTE TIL FORKOFANGER

Pyntelisten i krom til forkofangeren 
understreger din Civic's dynamiske stil. 

KROMPAKKE

Indeholder: Pyntelister til bagagerum, forkofanger og 
bagkofanger samt pynteelementer til tågelygter. 

Dette udstyr fås også som separat tilbehør.

EKSTRA KROMTILBEHØR
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KOMFORT OG 
INTERIØR BØJLESÆT*

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

ARMLÆNSTASKE*

En smart løsning, der giver dig mulighed 
for at gemme tingene lidt af vejen.

MULTIFUNKTIONSTASKE*

Hold interiøret pænt og ryddeligt med denne 
smarte pladsbesparende løsning.

Disse elegante og komfortable tuftede 
tæpper med kantning i sort nubuck er utrolig 
holdbare og har et stilfuldt vævet Civic-logo. 

Indeholder: Måtter til foran og bagi.

ELEGANCE-GULVMÅTTER

*Det viste billede er kun til illustrationsformål.05 06



BLÅ FODRUMSBELYSNING FORAN

Når dørene åbnes, og forlygterne tændes, 
oplyses det forreste fodrum og giver din bils 

interiør en blød, cool og rolig glød.

BLÅT OPLYSTE DØRTRINSLISTER

Disse blåt oplyste dørtrinslister i børstet rustfrit 
stål aktiveres, når dørene åbnes, og de er med til 
at beskytte indersiden af døren mod mærker og 
ridser. Indeholder: Oplyste dørtrinslister til foran 

og ikke-oplyste dørtrinslister til bagi.

BLÅ KONSOLBELYSNING

Oplyser siden af konsollen og bader på den 
måde kabinen i et stemningsskabende blåt lys.

BLÅT LYS I  DØRBEKLÆDNINGEN

Åbn dørene, og et cool blåt lys fremhæver 
dørhåndtagene og dørlommerne.

Disse dele fås som en belysningspakke eller enkeltvis.07 08
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BARNESTOL, HONDA KID FIX BARNESTOL, GRUPPE 1 DUOPLUS

Originale Honda-barnestole giver enestående 
beskyttelse af dit barn fra fødslen og op til  

12 år. Med to monteringsmuligheder:  
ISOFIX eller 3-punktssikkerhedssele.

BARNESTOL, GRUPPE  
0 BABY SAFE PLUS II

DØRTRINSLISTER

Børstet rustfrit stål, der beskytter indersiden 
af dørene mod ridsemærker.

TABLETHOLDERSÆT*

Leveres komplet med en nakkestøtteholder og 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 smartphone aldrig løber tør for strøm. 
Anbring blot telefonen på den indbyggede 
opladningsmåtte for problemfri opladning  

uden besværet med ledninger.

KOMMUNIKATION
Ekstraudstyr, der hjælper med at holde dine passagerer 

underholdt og dig forbundet med omverden.

*Det viste billede er kun til illustrationsformål.09 10



COACH-CYKELHOLDER

Udviklet af Thule, godkendt af Honda. Dette tilbehør kan medbringe to cykler, er nemt at montere og har 
en vippefunktion, der letter adgangen til bagagerummet, samt et tyverisikret låsesystem. Leveres med et 

13-polet stik og kræver et 13-polet anhængerledningsnet 

EASYFOLD-CYKELHOLDER

Udviklet af Thule, godkendt af Honda. 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. 
Denne cykelholder leveres også med et 13-polet stik og kræver et 13-polet anhængerledningsnet.

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK

Leveres med et 13-polet ledningsnet og 
kan nemt trække en campingvogn eller 
en anhænger. Kan tages af, når der ikke 
er brug for det, med en trækkapacitet på 

1400 kg og et kugletryk på 75 kg. 

NÅR DER SKAL  
KØRES TUR

Få mest muligt ud af din Civic,  
og få mest muligt ud af livet.
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GUMMIMÅTTER MED KANTER TIL FORAN OG BAGI

Robuste og slidstærke sorte gummimåtter med et præget 
Civic-logo og en robust kant, der giver ekstra beskyttelse til 

din Civic's interiør. Fås som pakke til foran eller bagi.

BAGAGERUMSBAKKE

Den vandtætte og skridsikre bagagerumsbakke med kanter og 
et præget Civic-logo er perfekt tilpasset bagagerummet i din 

Civic og beskytter det mod snavs og ridser.

STÆNKLAPPER FOR OG BAG

Hjælper med at beskytte din Civic 
og bagvedkørende biler mod 

stenslag og stænk.

FORRUDEDÆKKEN

Forrudedækkenet er et værn mod elementerne og beskytter 
samtidig spejlene og de forreste sideruder mod uvejr, når bilen 

parkeres udendørs. Med Civic-logo.

SIDEKAROSSERILISTER

 Sidekarrosserilisterne understreger din Civic's dynamiske 
design og beskytter den mod ridser og skrammer.

BESKYTTELSE
Beskyt den bil, du elsker.

BESKYTTELSESPAKKE

Indeholder: Bagagerumsbakke, gummimåtter til foran og bagi samt 
stænklapper for og bag. Dette udstyr fås også som separat tilbehør.

Disse dele fås som en beskyttelsespakke eller enkeltvis.13 14



DINE VALGMULIGHEDER
Sæt dit personlige præg på din Civic med originalt tilbehør.

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Krompakke 08E0P-TEA-CHR

Pynteliste til forkofanger 08F23-TEA-600

Pynteelementer til 
tågelygter

08F56-TEA-600

Pynteliste til forneden på 
bagkofanger

08F03-TEA-600B

Pynteliste til bagagerum 08F52-TEA-600

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Pynteliste til kølergitter 08F21-TEA-600

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Dørtrinslister 08F05-TEA-600

Barnestol, gruppe  
2+3 Kidfix XP SICT

08P90-T7S-601

Barnestol, gruppe 1 Duo 
Plus ISOFIX

08P90-TA2-604

Barnestol, gruppe 0+  
Baby-Safe Plus

08P90-TA2-606D

Barnestol, gruppe 0+  
Baby-Safe ISOFIX Base

08P90-E13-600

 

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Belysningspakke 08E0P-TEA-ILL

Blå fodrumsbelysning foran 08E10-TEA-600

Oplyste dørtrinslister 08E12-TEA-600

Blå konsolbelysning 08E16-TEA-610

Blåt lys i dørbeklædningen 08E20-TEA-600
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NÅR DER SKAL KØRES TUR

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Thule-cykelholder - Coach 08L14-E09-C00

Thule-cykelholder - EasyFold 08L14-E09-E00

Aftageligt anhængertræk + 
13-polet ledningsnet

08L92-TEA-600

BESKYTTELSE

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Beskyttelsespakke 08E0P-TED-PRP

Stænklapper for og bag 08P00-TED-600

Sidekarosserilister -  Crystal 
Black 
Pearl

Sidekarosserilister -  Taffeta 
White

Sidekarosserilister -  Lunar 
Silver 
Metallic

Sidekarosserilister -  Cosmic 
Blue

Sidekarosserilister -  Rallye 
Red

Sidekarosserilister -  Midnight 
Burgundy 
Pearl

Sidekarosserilister -  Polished 
Metal 
Metallic

Sidekarosserilister -  Carnelian 
Red

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-620A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-670A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-690A

08P05-TEA-6J0A

08P05-TEA-6A0A

Gummimåtter med kanter 
til foran

08P18-TEA-610A

Gummimåtter med kanter 
til bagi

08P19-TEA-610A

BESKYTTELSE

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Forrudedækken 08P38-TED-600

Bagagerumsbakke 08U45-TED-600

Hjullåsemøtrikker - Krom
Hjullåsemøtrikker - Sort

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

Hjulkapsler - Krom
Hjullåsemøtrikker - Sort

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

KOMMUNIKATION

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Tabletholdersæt* 08U08-E6J-610C

Trådløst opladersæt 08U58-TEA-610A

KOMFORT OG INTERIØR

BESKRIVELSE RESERVEDELSNUMMER

Elegance-gulvmåtter 08P15-TEA-610A

Bøjlesæt* 08U08-E6J-610D

Multifunktionstaske* 08MLW-UTI-FRBAG

Armlænstaske* 08MLW-UTI-RRBAG

Nakkestøtteholder* 08U08-E6J-610

Krog under hattehylden 08L96-TL0-600B

Askebæger 08U25-TEA-610A

*Det viste billede er kun til illustrationsformål.
Reservedelsnumre og indhold kan blive ændret. 

Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få de mest nøjagtige oplysninger.
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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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