
Acessórios Genuínos
Este material tem validade limitada, sendo suas informações e descrições meramente ilustrativas. Antes de adquirir seu acessório, confirme com sua Concessionária a validade 
das informações. A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação, modificá-lo e/ou cancelá-lo, em todo ou em 
parte, seja por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou substituindo produtos e respectivas características, bem como serviços e garantias. 3 anos de 
garantia. Imagens meramente ilustrativas.

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

* Aquisição de acordo com a cor do veículo, necessário aquisição do kit  de instalação (08V66T7A800A)
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ITEM CÓDIGO LX EX EXL

Personalização
Soleira iluminada 08E12T7S810 • • •

Iluminação interna dos pedais 08E10T7S800 • • •

Segurança
Sensor de estacionamento traseiro (conjunto) 08V67T7S800 • • •

Sensor de estacionamento dianteiro (kit de instalação) 08V66T7A800A • • •

Sensor de estacionamento dianteiro (capsulas) 08V66T7A(___)* • • •

Proteção

Filme protetor de soleira 08P04T7S800 • • •

Protetor de soleira 08F05T7S800 • • •

Tapete borracha 08P13T7S810 • • •

Trava anti-furto estepe hr-v 08W43TM0800 • • •

Utilidade
Bandeja de porta-malas 08U45T7S800 • • •

Rede de bagagem 08L96T7S800 • • •

Esportividade Pedaleira esportiva (CVT) 08U74TRY800 • • •

Segurança
Cadeira de bebe – baby safe plus ii 08P90E13800A • • •

Cadeira infantil - duo plus 08P90TA2800A • • •

Utilidade
Defletor de chuva (com logo) 08R04T7S800A • • •

Barras transversais de teto 08L04T7S800 - • •

Estribo lateral 08L33T7S802 • • •

Personalização

Aplique decorativo traseiro 08F24T7S800A • • •

Aplique de espelho retrovisor 08R06T7S800 • • •

Moldura decorativa cromada da tampa traseira 08F52T7S800B • • •

Aplique inferior das portas 08F57T7S800 • • •

Proteção

Protetor de maçaneta cromado 08P70T7S800 • • •

Filme protetor de maçaneta 08P48T7S800A • • •

Protetor frontal de para-choque (borracha) 08P03T7S800E • • •

Protetor de para-choque traseiro central (borracha) 08P03SNJ800D • • •

Protetor para-choque dianteiro & traseiro (borracha) 08P03TF0800A • • •

Protetor para-choque lateral dianteiro (tpo) 08P03T7S8T0F • • •

Protetor para-choque lateral traseiro (tpo) 08P03T7S8T0B • • •

Friso de portas 08P05T7S8T0 • • •

Protetor de cárter 08P46T7S800 • • •

Porca antifurto para rodas 08W42SNJ800 • • •



Proteção Proteção

O Novo Honda HR-V possui protetores de para choque, frisos de porta, protetores de soleira, tudo 
isso pra proteger seu veículo.

Acessórios em destaque: Estr ibo lateral , apl ique decorat ivo do para-
choque dianteiro, protetores de para-choque dianteiro, f r isos de 
porta, apl ique cromado do retrovisor.

Acessórios em destaque: Estr ibo lateral , apl ique decorat ivo do para-
choque traseiro e moldura cromada da tampa traseira, protetores de 
para-choque traseiro, f r isos de porta.

Protetores de para-choque 
laterais dianteiros (TPO)

Código: 08P03T7S8T0F

Protetores de para-choque 
laterais dianteiros (borracha)

Código: 08P03TF0800A

Protetores de para-choque laterais 
traseiros (borracha)

Código: 08P03TF0800A

Protetor de para-choque traseiro 
central (borracha)

Código: 08P03SNJ800D

Frisos de portas com acabamento 
cromado

Código: 08P05T7S8T0

Protetor frontal de para-choque 
(borracha)

Código: 08P03T7S800E

Filme protetor de soleira para as 
4 portas

Código: 08P04T7S800

Película protetora de maçaneta 
(transparente)

Aplique decorat ivo dianteiro

Protetor de para-choque traseiro

Estr ibo Lateral

Aplique decorat ivo 
da tampa

Protetor de para-choque dianteiro

Código: 08P48T7S800A

Protetores de para-choque laterais 
traseiro (TPO)

Código: 08P03T7S8T0B

Aplique inferior das portas com 
acabamento cromado

Código: 08F57T7S800

Aplique decorat ivo traseiro

Aplique cromado 
de retrovisor

Friso de Portas

Estr ibo Lateral

Fr iso de Portas



Personalização & Utilidade

O veículo também traz a combinação perfeita entre o conforto e a tecnologia para garantir a melhor 
experiência ao dirigir. As soleiras e o interior do veículo podem ser iluminados de maneira única, além de 
contar com pedaleiras esportivas para deixar seu Novo Honda HR-V mais esportivo.

Soleira iluminada em aço inox com 
iluminação em LED

Código: 08E12T7S810

Iluminação interna dos pedais

Protetor de soleira em resina 
com logo HR-V

Código: 08F05T7S800

Pedaleiras esportivas

Código: 08U74TRY800

Código: 08E10T7S800

Personalização & Proteção

Estribos laterais

Protetor de maçaneta de porta 
(cromado)

Código: 08P70T7S800

Aplique cromado do espelho 
retrovisor

Código: 08R06T7S800

Aplique decorativo de para-choque 
traseiro prata

Código: 08F24T7S800A

Aplique cromado decorativo da 
tampa do porta malas

Código: 08F52T7S800B

Aplique decorativo de para-choque 
frontal prata

Código: 08F23T7S800B

Código: 08L33T7S802



Proteção e Utilidade Proteção, Segurança & Utilidade

O Novo Honda HR-V possui também tapetes de borracha, protetor de cárter, sensores de 
estacionamento dianteiro & traseiro.

Também pensando na segurança e conforto de todos ocupantes, a Honda desenvolveu acessórios 
exclusivos tais como as exclusivas cadeirinhas de bebe baby safe plus & Duo Plus, bem como as Porcas e 
Travas de segurança para as rodas e estepe.

Defletor de chuva com logo 
decorativo HR-V

Barras transversais de teto para transporte de bagagem

Sensor de estacionamento dianteiro

Código: 08R04T7S800A

Protetor de carter em aço

Código: 08P46T7S800

Porca antifurto com chave de 
segurança para rodas

Código: 08W42SNJ800

Trava anti-furto com chave de 
segurança para estepe

Código: 08W43TM0800

Cadeira de bebe Baby Safe Plus II

Código: 08P90E13800A

Bandeja de porta malas com bordas elevadas

Código: 08U45T7S800Código: 08L04T7S800

Rede organizadora de bagagem 
para porta malas

Código: 08L96T7S800

Tapete de borracha com logo HR-V

Código: 08P13T7S810

Cadeira de bebe Duo Plus

Código: 08P90TA2800A

Sensor de estacionamento traseiro

Código: 08V67T7S800Código: 08V66T7A (___)*


