Gjør din Civic

mer personlig
mer unik
mer verdifull

Tilbehør Honda Civic

Originalt Honda tilbehør er
spesialutviklet for din bil
Alt ekstrautstyr er utviklet, testet og bygget med tanke på trygghet, sikkerhet og
holdbarhet. Siden utviklingen av ekstrautstyret skjer samtidig med bilen selv, kan du
være trygg på at hver del holder ekte Hondakvalitet.
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.

Civic Black Line
Framhever bilens naturlige sportslige stil. Denne tilbehørspakken inkluderer Berlina Black
frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, speilkåper.

Beskyttelsespakke Civic
Beskyttelse for bagasjeromterskel, dørterskelkledninger og sidekledninger på karosseriet er laget av materialer av solid
kvalitet. De er også stilige, med preget Civic-logo på dørterskelkledningene.

Civic Orange Line
Framhever bilens naturlige sportslige stil. Denne tilbehørspakken inkluderer Tuscan Orange frontskjørt,
sideskjørt, bakre diffusor, speilkåper og interiøraksent på dashbordet.

Bagasjeromspakke

Det finnes ikke noe mer irriterende enn en ripe eller en bulk i
bilens karosseri. Sidelister på karosseriet er i bilens farge og
laget av et mykt, støtbestandig materiale og gir en generell
beskyttelse av bilen din.

Hvis du ofte transporterer bagasje eller spesialutstyr, vil
bagasjeromspakke bidra til å beholde orden og sikkerhet.
Pakken inneholder: bagasjeromsmatte med kant og
skillevegger, gummimatter foran og bak med kant og en
beskyttelseslist med logo til bagasjeromsterskel.

Lasteholder til Civic 5D

Frontrutetrekk med Civic logo

Utvid bilens lastekapasitet med et sterkt, sikkert takstativ
- inkludert fire låser. Maksimal lastekapasitet: 30 kg
(maks. 30 kg på taket)

En beskyttelse mot naturelementene. Dette frontrutetrekket
dekker og beskytter også speilene og sidevinduene foran
mot dårlig vær når bilen er parkert utendørs.

Tilhengerfeste Civic

Trådløs lader

Fast eller avtagbart. Leveres med 13- eller 7-pin kontakt.
Med tilhengerfestet kan du trekke en campingvogn eller en
tilhenger uten problemer. Maksimal slepekapasitet: 1400 kg.
Maksimal vertikal last: 75 kg.

Trådløst ladesett sikrer at smarttelefonen aldri går tom for
strøm. Plasser ganske enkelt telefonen på den integrerte
ladematten for effektiv lading uten ledningskaos.

Motor- og kupévarmer Civic

Aluminiumsfelger Civic

Motorvarmeren gir skånsom vinterstart, og med kupévarmer er
du sikret isfrie ruter, varm bil og en komfortabel start på dagen.

18” Hexia
Importør: Honda Motor Europe Ltd Norge · Pb 1534 · 3007 Drammen · Tel 32 25 48 00 · honda.no

17” Cura

18” Kratos

Vi forbeholder oss retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel.

Tilbehøret er tilgjengelig for spesifikke utgaver av Civic. Snakk med din forhandler. oktan.no 05/2017.

Sidelister Civic

