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SPORT I STYLISTYKA

PAKIET AERO

Pakiet Aero nadaje Hondzie CR-V bardziej wyrafinowany, dynamiczny wygląd dzięki połączeniu subtelnych 
dodatków w kolorze karoserii. Pakiet zawiera: przedni zderzak Aero, tylny zderzak Aero, stylowe stopnie 

boczne oraz spojler dachowy.

Na powyższych zdjęciach samochód wyposażony jest w akcesoryjne felgi aluminiowe 19” Gelena. 03



PRZEDNI ZDERZAK AERO

STYLOWE STOPNIE BOCZNE

Uwydatnij dynamiczny wygląd swojego samochodu 
dokładając przedni zderzak Aero. Jego gładka 

powierzchnia w kolorze nadwozia sprawia,  
że samochód zyskuje bardziej aerodynamiczny wygląd.

Jeśli chcesz ułatwić sobie nieco wsiadanie i wysiadanie
z samochodu, wybierz stylowe stopnie boczne. 

Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by w pełni 
zintegrować się z elegancką linią twojej Hondy CR-V. 

Wykończone w aluminium z czarnymi detalami. 

TYLNY ZDERZAK AERO

SPOILER DACHOWY

Tylny zderzak Aero w kolorze nadwozia 
z wykończeniem w kolorze Alabaster Silver 

perfekcyjnie uzupełnia aerodynamiczny 
kształt Hondy CR-V.

Spojler dachowy w kolorze nadwozia umieszczony 
na górnej części pokrywy bagażnika dodaje Hondzie 

CR-V sportowego charakteru. 
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CZARNE STOPNIE BOCZNE

Te czarne, lakierowane proszkowo stopnie boczne są wytrzymałe, praktyczne 
i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w pełni zintegrować się  

z elegancką stylistyką nadwozia CR-V.
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OBUDOWY LUSTEREK

Wyróżnij swoją Hondę CR-V poprzez zmianę wyglądu 
lusterek zewnętrznych instalując akcesoryjne obudowy 

w kolorze Asphalt Silver w miejsce tych oryginalnych  
w kolorze nadwozia. 

LISTWA OZDOBNA POKRYWY BAGAŻNIKA

Chromowany dodatek podkreślający 
elegancki styl Hondy CR-V.

OZDOBNE LISTWY DOLNE BOCZNE

Te eleganckie i stylowe listwy nadadzą Twojej Hondzie CR-V jeszcze bardziej 
solidny i muskularny wygląd. Są wykończone w kolorze Asphalt Silver,  

czyli tak jak standardowe zderzaki samochodu. Zestaw składa się z 4 części,  
po dwie na każdą stronę samochodu.
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FELGI ALUMINIOWE 19” GALENA

Stylowe felgi Galena posiadają diamentowo 
wykończoną zewnętrzną powierzchnię ramion, 

które pokryte są bezbarwnym, matowym lakierem. 
Wewnetrzna powierzchnia otworów wykończona 

jest ciemnym lakierem typu Rombo Silver. 
Dekielek centralny ozdobiony jest chromowanym 

znaczkiem „H”.  

FELGI ALUMINIOWE 18” EMERALD

Eleganckie 10-ramienne felgi Emerald posiadają 
diamentowo wykończoną zewnętrzną powierzchnię 

ramion oraz obwódkę, które pokryte są bezbarwnym, 
błyszczącym lakierem. Wewnetrzna powierzchnia 
otworów wykończona jest matowym lakierem typu 

Gunpowder Black. Dekielek centralny ozdobiony jest 
chromowanym znaczkiem „H”.  
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KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE
Przejmij kontrolę nad zimą dzięki naszej ofercie kompletnych kół zimowych. Starannie 

wyselekcjonowane opony zimowe zaprojektowane tak, by dawać najwyższą przyczepność 
w tempreturach poniżej 7°C, co optymalizuje jakość jazdy oraz minimalizuje drogę hamowania. 

Nasze opony zimowe zapewniają bardziej komfortowe wrażenia z jazdy, a nawet redukują hałas 
dochodzący z kół w niskich temperaturach. Upewnij się zatem, że jesteś przygotowany do zimy 

i już dziś zapytaj swojego dealera o szczegóły oferty na koła zimowe.

Droga hamowania jest znacznie 
zwiększona w warunkach zimowych. 
Dopasowanie najlepszych zimowych 
opon może pozytywnie zmienić 
zdolność Twojego samochodu do 
zatrzymywania się.

ZIMOWE OPONY

LETNIE OPONY

19" GANYMEDES 19 X 7.5J18" POLLUX 18 X 7.5J 18" CYGNUS 18 X 7.5J
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OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

PAKIET PRAKTYCZNY

Zestaw praktycznych akcesoriów, które w stylowy sposób chronią Hondę CR-V przez 
zadrapaniami, odpryskami, piachem, czy błotem. Zestaw zawiera: komplet chlapaczy, nakładki 

progowe oraz listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia.

Na powyższych zdjęciach samochód wyposażony jest w akcesoryjne felgi aluminiowe 18” Emerald. 09



NAKŁADKI PROGOWE

Cztery ochronne nakładki progowe  
ze stali nierdzewnej dodają indywidualnego 

charaketeru Hondzie CR-V. Nakładki przednie 
zawierają logo CR-V.

LISTWY OCHRONNE BOCZNE

ZESTAW PRZEDNICH I TYLNYCH CHLAPACZY

Nie ma nic bardziej denerwującego niż zadrapanie lub wgniecenie karoserii 
samochodu. Listwy boczne wykonane są z miękkiego, odpornego na uderzenia 
materiału, polakierowane są w kolorze nadwozia. Dzięi temu nie tylko świetnie 
wyglądają, ale zapewniają skuteczną ochronę nadwozia Twojego samochodu.

Zabezpiecz swój samochód przed brudem 
i kamieniami. Chlapacze to świetna 

i długotrwała ochrona.
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PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

Światła przeciwmgielne typu LED o dużej 
mocy przecinają mgłę, zapewniając 

bardzo dobrą widoczność. 

OSŁONA NA PRZEDNIĄ SZYBĘ

Zabezpieczenie przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ozdobiona 
logo „CR-V” osłona chroni przednią szybę oraz szyby przednich drzwi wraz 

z lusterkami bocznymi, gdy samochód jest zaparkowany pod gołym niebem.

PODŚWIETLENIE DOLNE

Delikatne ledowe podświetlenie tworzy krąg 
światła pod drzwiami kierowcy, oświetlając 

obszar obok samochodu.
Występuje tylko w połączeniu ze stopniami 

bocznymi.
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PAKIET CARGO

Zawiera elementy ułatwiające organizację miejsca w bagażniku Hondy CR-V i jednocześnie 
chroniące przestrzeń bagażową - praktyczny stelaż, stopnień ochronny oraz listwy  

progu bagażnika. 

W PODRÓŻY
Wyciągaj jak najwięcej z życia, zyskaj  

jak najwięcej z Twojej Hondy CR-V.
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STELAŻ BAGAŻNIKA PREMIUM

OCHRONNE NAKŁADKI NA PRÓG BAGAŻNIKA

Chronią próg bagażnika przed zarysowaniami 
podczas załadunku i rozładunku bagażnika. 

Wykończone elementami ze stali nierdzewnej.

LISTWA OCHRONNA TYLNEGO ZDERZAKA

Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni tylnego 
zderzaka przed wgnieceniami i zarysowaniami podczas 

załadunku i rozładunku bagażnika.

Ten innowacyjny stelaż bagażnika umożliwia 
lepszą organizację przestrzeni bagażowej 

Twojej Hondy CR-V. Dzięki niemu przedmioty 
umieszczone w bagażniku nie będą 
przemieszczać się podczas jazdy.
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PRZEGRODA BAGAŻNIKA

Łatwa w montażu przegroda umożliwi bezpieczny 
przewóz Twojego pupila lub innego nietypowego 

ładunku w przestrzeni bagażowej. 

SKŁADANY HAK HOLOWNICZY

Składany hak holowniczy umożliwia podłączenie przyczepy o maksymalnej 
masie wynoszącej do 2000 kilogramów, w zależności od silnika i skrzyni biegów 

zastosowanej w Hondzie CR-V. Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka wynosi 100 
kilogramow. Hak dostępny jest w zestawie z 13 stykową wiązką elektryczną przyczepy. 

Gdy hak nie jest używany, można go w prosty sposób złożyć by nie był widoczny. 
Opcjonalna wiązka elektryczna 12V zapewni stały dopływ prądu do przyczepy. 

STAŁY HAK HOLOWNICZY

DEMONTOWANY HAK HOLOWNICZY

Demontowany hak holowniczy umożliwia podłączenie przyczepy 
o maksymalnej masie wynoszącej do 2000 kilogramów, w zależności 

od silnika i skrzyni biegow zastosowanej w Hondzie CR-V. Maksymalny 
nacisk pionowy na kulę haka wynosi 100 kilogramow. Hak dostępny 

jest w zestawie z 13 stykową wiązką elektryczną przyczepy. Gdy hak nie 
jest używany, można go w prosty sposób odłączyć. Opcjonalna wiązka 

elektryczna 12V zapewni stały dopływ prądu do przyczepy.  

Stały hak holowniczy umożliwia podłączenie 
przyczepy o maksymalnej masie wynoszącej 
do 2000 kilogramów, w zależności od silnika 

i skrzyni biegów zastosowanej w Hondzie CR-V. 
Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka wynosi 
100 kilogramow. Opcjonalna wiązka elektryczna 
12V zapewni stały dopływ prądu do przyczepy. 
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MATA BAGAŻNIKA

Idealnie dopasowana, chroni wnętrze bagażnika  
przed zabrudzeniami.

SIATKA MOCUJĄCA BAGAŻ

TACA BAGAŻNIKA „HEAVY DUTY”TACA BAGAŻNIKA

Specjalnie zaprojektowana siatka przyczepiona 
do haczyków w bagażniku pozwoli utrzymać  
Twój bagaż bezpiecznie w jednym miejscu  

w czasie jazdy.

Ta wodoodporna, antypoślizgowa taca typu 
„heavy duty” jest perfekcyjnie dopasowana  

do obrysu bagżnika. Skutecznie chroni przestrzeń 
bagażową przed zabrudzeniami, w tym tylną część 

drugiego rzędu siedzeń dzięki wysokiej ścianie 
przylegającej do nich.

Ta wodoodporna, antypoślizgowa taca 
z podwyższonymi krawędziami oraz wytłoczonym 

logo „CR-V” jest perekcyjnie dopasowana  
do obrysu bagażnika. Skutecznie chroni przestrzeń 

bagażową przed zabrudzeniami.
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RELINGI DACHOWE

BELKI POPRZECZNE

Stosować tylko w połączeniu z relingami 
dachowymi. Maksymalne obciążenie do 75 kg lub 

maksymalnie trzy rowery. W zestawie torba do 
przechowywania belek, gdy nie są w użyciu.

UCHWYT NA NARTY I SNOWBOARD

Łatwy w użyciu uchwyt na jedną lub dwie pary nart 
(w zależności od wielkości nart) lub jeden snowboard. Narty 
lub snowboard są bezpiecznie mocowane pomiędzy dwoma 

gumowymi profilami, które nie zarysują sprzętu. Uchwyt 
można z łatwością zamontować bez użycia narzędzi. Zawiera 

zamki. Waga 3,6 kg.

W połączeniu z belkami poprzecznymi, relingi dachowe poprawiają 
zdolność przewozową Twojego samochodu. Na dachu można 

przewieźć ładunek do 75kg.
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KUFER DACHOWY THULE 410L

BAGAŻNIK ROWEROWY THULE - EASYFOLD

Bagażnik Thule certyfikowany przez Hondę. Mieści 
dwa rowery, łatwy w montażu, składany na potrzeby 
przechowywania, z funkcją odchylania ułatwiającą 

dostęp do bagażnika i systemem blokad zapobiegających 
kradzieży. Wyposażony w złącze 13-pin. Wymaga wiązki  

13-pin do haka holowniczego.

UCHWYT ROWEROWY THULE NA DACH

Umożliwia przewóz nawet 3 rowerów. Uchwyt 
posiada blokadę antykradzieżową i łatwą 

w użyciu ramą samoregulującą.

Kufer Thule certyfikowany przez Hondę, typ Motion M, czarny. Ta wytrzymała, 
wodoodporna skrzynia zapewnia dodatkowe 410 litrów przestrzeni bagażowej. 
Kufer jest wyposażony w system Power-Click ułatwiający montowanie, blokadę 
zapobiegającą kradzieży i jest otwierany z obu stron. Wymiary: 175 cm długości, 

86 cm szerokości i 46 cm wysokości.
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PAKIET ILUMINACYJNY

Pakiet zawiera akcesoria, które subtelnie rozświetlają wnętrze Hondy CR-V: Oświetlenie przestrzeni na nogi 
kierowcy i pasażera oraz nakładki progowe z podświetlanym logo CR-V.

WNĘTRZE  
I KOMFORT
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OWIEWKI SZYB BOCZNYCH

DYWANIKI GUMOWE TYLNE

Owiewki montowane na górnej części przednich i tylnych drzwi płynnie 
załamują strumienie powietrza. Zestaw zawiera 4 sztuki. 

Z podwyższonymi krawędziami.

DYWANIKI GUMOWE PRZEDNIEDYWANIKI WELUROWE ELEGANCE

Z podwyższonymi krawędziami, 
zawierają logo CR-V.

Czarne dywaniki z logo CR-V dostępne  
dla samochodów wyposażonych zarówno 

w dwa jak i trzy rzędy siedzeń.
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FOTELIKI DZIECIĘCE HONDAWIESZAK NA UBRANIA

Oryginalne foteliki dziecięce Honda 
oferują najwyższą jakość ochrony dla 
Twoich dzieci od urodzenia do 12 roku 

życia. Dostępne są dwie opcje instalacji:
ISOFix lub poprzez 3-punktowe pasy 

bezpieczeństwa.

UCHWYT NA TABLET

Ten uchwyt na tablet pasuje do tabletów 
o przekątnej od 7 do 11,6 cala. Oferuje ponadto 

przydatną funkcję nachylania, dzięki której można 
ustawić tablet w najwygodniejszej pozycji.

Dzięki praktycznemu wieszakowi  
już nie musisz się martwić, że na ważnym 

spotkaniu zjawisz się w pomiętym 
garniturze lub płaszczu. 

20



SPORT I STYLISTYKA

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Pakiet Aero

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

Przedni zderzak Aero

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

 

Tylny zderzak Aero

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

Stylowe stopnie boczne
Czarne stopnie boczne

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

Obudowy lusterek 
- Asphalt Silver

08R06-TLA-610

Ozdobne listwy boczne dolne
- Asphalt Silver

08F57-TLA-600B

SPORT I STYLISTYKA

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Spojler dachowy

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

Listwa ozdobna pokrywy bagażnika 08F52-TLA-600

 
Felga aluminiowa Emerald 18”
Koła kompletne 18” Emerald (4 sztuki)

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

Felga aluminiowa Galena 19”
Koła kompletne 19" Galena (4 sztuki)

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

Nakrętki zabezpieczające - srebrne
Nakrętki zabezpieczające - czarne

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

Nakrętki do kół - srebrne
Nakrętki do kół - czarne

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

TWOJE OPCJE
Spersonalizuj swoją Hondę CR-V dodając oryginalne akcesoria.
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Numery katalogowe oraz charakterystyka wyposażenia mogą ulec zmianie.
Szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji udzielają autoryzowani Dealerzy marki Honda.

WNĘTRZE I KOMFORT

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Pakiet Iluminacyjny 08E0P-TLA-ILLU

Niebieskie oświetlenie przestrzeni na nogi 
kierowcy i pasażera

08E10-TLA-600

 
Dywaniki welurowe Standard 08P14-TLA-610

Dywaniki welurowe Elegance 08P15-TLA-620

Dywaniki gumowe przednie
Dywaniki gumowe tylne

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

Owiewki szyb bocznych 08R04-TLA-600

Zestaw wieszaka na ubrania (zawiera 
podstawę zagłówka)

08U08-E6J-610D

WNĘTRZE I KOMFORT

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Uchwyt na tablet 08U08-E6J-610C

 
Nakładki progowe 08E12-TLA-610C

Nakładki progowe z podświetleniem 08E12-TLA-610A

Ochronne nakładki na próg bagażnika 08F07-TLA-600

Torba wielofunkcyjna 08MLW-UTI-FRBAG

Torba podłokietnik na tylną kanapę 08MLW-UTI-RRBAG

Fotelik dziecięcy, grupa 0+ Baby-Safe Plus 08P90-TLA-600
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WNĘTRZE I KOMFORT

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Fotelik dziecięcy Eclipse grupa 1 08P90-TLA-600A

Fotelik dziecięcy, grupa 1 Duo Plus ISOFIX 08P90-TLA-600B

Fotelik dziecięcy Kidfix SP SICT 08P90-T7S-601

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Pakiet Praktyczny

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

Przednie światła przeciwmgielne
Przednie światła przeciwmgielne

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

 
Listwy ochronne boczne

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

Zestaw przednich i tylnych chlapaczy 08P00-TLA-600

 
Podświetlenie dolne 08V27-TLA-600
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Numery katalogowe oraz charakterystyka wyposażenia mogą ulec zmianie.
Szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji udzielają autoryzowani Dealerzy marki Honda.

W PODRÓŻY

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Listwa ochronna tylnego zderzaka 08P01-TLA-600

Osłona na przednia szybę 08P38-TLA-600

 
Trójkąt ostrzegawczy 08M09-SMG-600

Pakiet Cargo 08E0P-TLA-CARGP

Mata bagażnika 08P11-TLA-610

Siatka mocująca bagaż 08L96-TLA-600

W PODRÓŻY

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Taca bagażnika 08U45-TLA-600

Taca bagażnika „heavy duty” 08U45-TLA-600B

Przegroda bagażnika 08U35-TLA-600

Stelaż bagażnika Premium (organizer) 08L62-TLA-600A

Uchwyt na narty / snowboard 08L03-TA1-600G

Przejściówka z 13 na 7 styków 08L91-EG6-601
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W PODRÓŻY

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Relingi dachowe 08L02-TLA-600

Uchwyt rowerowy na dach 08L07-E09-600A

Bagażnik rowerowy Thule – Coach 08L14-E09-C00

Bagażnik rowerowy Thule – EasyFold 08L14-E09-E00

Kufer dachowy Thule 410L 08L20-E09-M20

W PODRÓŻY

OPIS NUMER 
KATALOGOWY

Hak holowniczy stały z wiązką 13 stykową 08L90-TLA-600KF

 
Demontowany hak holowniczy z wiązką 
13 stykową

08L92-TLA-600KD

Składany hak holowniczy z wiązką 13 
stykową

08L92-TLA-600KR

Wiązka elektryczna 12V 08L91-TLA-L00T

Belki poprzeczne 08L04-TLA-600

Numery katalogowe oraz charakterystyka wyposażenia mogą ulec zmianie.
Szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji udzielają autoryzowani Dealerzy marki Honda. 25
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