Acessórios Genuínos Honda

Acessórios homologados seguindo rigorosamente os padrões de qualidade
e segurança, com 3 anos de garantia.
Qualidade e confiabilidade para o seu Honda.

Utilidade e Proteção

Utilidade, Proteção e Personalização

O Novo Honda CR-V conta com defletores de chuva, barras transversais de teto e estribo lateral para
tornar o seu dia a dia mais cômodo e prático. Possui também friso de portas e protetor de cárter que
auxiliam na proteção do seu veículo.

Defletor de chuva

Barras transversais de teto

Estribo lateral

Quando a porta for aberta, a soleira iluminada trará um toque especial ao visual do seu Novo Honda CR-V.
A bandeja de porta-malas em conjunto com a rede de bagagem protegem e evitam que sacolas, bolsas e
outros objetos fiquem dispersos no porta-malas.
As porcas antifurto para rodas e trava antifurto do estepe são opções para proteção e segurança do veículo.
Acessórios em destaque: Barras transversais de teto, defletor de chuva,
friso de portas e estribo lateral.
Barras transversais
de teto

Código: 08R04TLA800

Código: 08L04TLA100

Friso de portas

Acessórios em destaque: Barras transversais de teto, defletor de chuva,
friso de portas e estribo lateral.

Defletor de chuva

Código: 08L33TLA800

Barras transversais
de teto

Código: 08E12TLA810A

Bandeja de porta-malas

Defletor de chuva

Friso de portas

Estribo lateral

Versão Touring

Código: 08P05TLA8T0

Protetor de cárter

Estribo lateral

Código: 08P46TLA800

Soleira iluminada em LED

Código: 08U45TLA800

Porca antifurto para rodas

Trava antifurto do estepe

Rede de bagagem

Código: 08W42SNJ800

Código: 08W43SNJ800

Código: 08L96TLA800

Friso de portas

Versão Touring

ITEM
ELÉTRICO

Soleira iluminada em LED

08E12TLA810A

•

Proteção

Trava antifurto do estepe

08W43SNJ800

•

Bandeja de porta-malas

08U45TLA800

•

Rede de bagagem

08L96TLA800

•

Cadeira de bebê - Baby Safe Plus II

08P90E13800A

•

Cadeira infantil - Duo Plus

08P90TA2800A

•

Defletor de chuva

08R04TLA800

•

Barras transversais de teto

08L04TLA100

•

Estribo lateral

08L33TLA800

•

Friso de portas*

08P05TLA8T0

•

Protetor de cárter

08P46TLA800

•

Porca antifurto para rodas

08W42SNJ800

•

Segurança

Utilidade
EXTERNOS

Proteção
*

TOURING

Personalização

Utilidade

INTERNOS

CÓDIGO

Itens que demandam pintura

honda.com.br/hondacrv

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
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 para os acessórios mencionados neste catálogo e vigentes a partir da data de emissão da nota fiscal. Imagens meramente ilustrativas.

