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Roda de alumínio
Esportiva
Com design exclusivo, aumenta a beleza externa
do veículo, conferindo maior personalização.
Cód. 08W17T7S800
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Moldura decorativa
da tampa traseira
(cromada)
Aplique personalizado cromado, aumenta a
beleza externa do veículo, conferindo maior
sofisticação e exclusividade.
Cód. 08F52T7S800B
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Aplique decorativo
Frontal e traseiro
Mais beleza e esportividade para complementar o
design externo do veículo. Fabricado em polímero.
Cód. 08F23T7S800A (Frontal)
Cód. 08F24T7S800A (Traseiro)

Grade frontal
Design inovador e sofisticado, proporcionando
um carro ainda mais exclusivo.
Cód. 08F21T7S800
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Frisos das portas
(com friso cromado)
Protegem as portas contra pequenos impactos;
possuem design exclusivo, que acompanham
as linhas do veículo; podem ser pintados na cor
do veículo, tornando-o mais discreto.
Cód. 08P05T7S8T0
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Estribo lateral
Permite, para as portas traseiras, fácil acesso
ao veículo. Plataforma com estrutura em
polímero super-resistente e acabamento em
alumínio. Suporta até 100Kg.
Cód. 08L33T7S800
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Proteção

Protetores de
pára-choque
Frontal
(borracha)

Protetores de
pára-choque
Lateral frontal
(borracha)

Absorvem pequenos impactos e
protegem o pára-choque contra
riscos e arranhões; desenvolvidos
com borracha de alta performance
e resistência.
Cód. 08P03T7S800C

Absorvem pequenos impactos e
protegem o pára-choque contra
riscos e arranhões; desenvolvidos
com borracha de alta performance
e resistência.
Cód. 08P03SNJ800A

Protetor de
pára-choque
Traseiro
(borracha)

Protetores de
pára-choque
Lateral traseiro
(borracha)

Absorve pequenos impactos e
protege o pára-choque contra riscos
e arranhões; desenvolvido com
borracha de alta performance
e resistência.
Cód. 08P03SNJ800D

Absorvem pequenos impactos e
protegem o pára-choque contra
riscos e arranhões; desenvolvidos
com borracha de alta performance
e resistência.
Cód. 08P03TF0800A

Protetores de
pára-choque
com friso cromado
Lateral frontal
(TPO)
Protegem o pára-choque contra
riscos e arranhões; podem ser
pintados na cor do veículo,
tornando-o mais discreto
e hamornioso.
Cód. 08P03T7S8T0A

Protetores de
pára-choque
com friso cromado
Lateral traseiro
(TPO)
Protegem o pára-choque contra
riscos e arranhões; podem ser
pintados na cor do veículo,
tornando-o mais discreto
e hamornioso.
Cód. 08P03T7S8T0B

Frisos das portas
(com friso cromado)
Protegem as portas contra pequenos
impactos; possuem design exclusivo,
que acompanham as linhas do
veículo; podem ser pintados na cor
do veículo, tornando-o mais discreto.
Cód. 08P05T7S8T0

Aplique inferior
das portas
(com friso cromado)
Produzido em polímero superresistente, possui friso cromado que
proporciona aspecto sofisticado no
design do veículo.
Cód. 08F57T7S800

Interno & utilidade

Iluminação interna

Soleira iluminada

Luz suave em LED azul, acionada
pela abertura das portas e/ou
acionamento da lanterna/farol do
veículo; aumenta a esportividade e
a beleza interna; ilumina o assoalho
do motorista e do passageiro.
(Intensidade Dia & Noite).
Cód. 08E10T7S800

Kit composto por 4 protetores,
sendo os dianteiros com iluminação
em led azul; desenvolvido em
aço inoxidável com acabamento
escovado e bordas em plástico
de alta resistência; confere maior
sofisticação ao veículo.
Cód. 08E12T7S810

Pedaleira esportiva

Protetor de soleira

Produzida em aço com acabamento
escovado e borracha antiderrapante;
aumenta a esportividade e a beleza
interna do veículo; disponível para
transmissão manual e CVT.
Cód. 08U74T5A800A (MT)
Cód. 08U74T5A800 (CVT)

Design e cores que combinam com
as características do veículo; feito
em resina de alta resistência, com
aplicacão nas 4 portas; confere
maior personalização e proteção.
Cód. 08F05T7S800

Tapetes
de borracha

Bandeja de
porta-malas

Conjunto de tapetes com 4mm
de espessura, com o logotipo do
veículo; possui exclusivos pianos
de fixação, que garantem a máxima
segurança do condutor; produzido
com borracha impermeável e
inodora.
Cód. 08P13T7S810

Produzida com material leve, flexível
e totalmente impermeável, protege
o carpete do porta-malas contra
líquidos e sujeiras.
Cód. 08U45T7S800

Tapetes de
carpete

Rede de bagagem

Conjunto de tapetes, com o logotipo
do veículo; possui exclusivos pianos
de fixação, que garantem a máxima
segurança do condutor.
Cód. 08P14T7S810 (STD-5mm)
Cód. 08P15T7S810 (DLX-10mm)

Organiza o espaço interno de forma
rápida e evita que objetos fiquem
dispersos no porta-malas.
Cód. 08L96T7S800

Decorativo & utilidade

Suporte de
bicicleta
Suporte de alumínio para transporte
de sua bike, com mais comonidade e
segurança. Fixação rápida e fácil, sem
necessidade de ferramentas especiais
e acompanha chave com travamento
de segurança. É necessária a
instalação das barras transversais.
Cód. 08L07SML800

Barras
transversais
Rack de teto feito em alumínio com
perfil aerodinâmico, reduzindo o
arrasto do vento e ruídos. Suporta
até 75kg distribuídos igualmente
nas barras. Acompanha chave com
travamento de segurança.
Cód. 08L04T7S800

Moldura decorativa
da tampa traseira
(cromada)

Protetor de
maçaneta de porta
(cromado)

Aplique personalizado cromado,
aumenta a beleza externa do veículo,
conferindo maior sofisticação e
exclusividade.
Cód. 08A55T7S800

Protege a parte interior das 4
maçanetas contra riscos e arranhões,
possui acabamento cromado.
Cód. 08P70T7S800

Aplique de espelho
retrovisor
(cromado)

Friso da tampa
traseira
(escovado)

Kit tweeter

Aplique personalizado cromado,
aumenta a beleza externa do veículo,
conferindo maior exclusividade.
Cód. 08R06T7S800

Acabamento para a tampa de portamalas com design em aço escovado,
aumentando a beleza e esportividade
do veículo.
Cód. 08F52T7S800

Defletor de chuva
Proporciona ar fresco mesmo
nos dias de chuva. Fabricado em
policarbonato fumê, o defletor
possui ainda presilhas especiais que
proporcionam melhor fixação. Design
diferenciado e exclusivo.
Cód. 08R04T7S800

Garantindo maior qualidade ao som do
Honda HR-V, o par de tweeters acentua
os tons agudos para uma experiência
ainda mais completa. Item de série
na versão EXL. Imagem ilustrativa do
posicionamento de instalação
do tweeter.
Cód. 08A55T7S800

Segurança & proteção

Sensores de estacionamento
traseiro (Kit instalação)
Composto por 4 sensores traseiros que auxiliam o condutor
através de sinais sonoros nas manobras de baliza.
Cód. 08V67T7S800A

Sensores (NH - 533)
Não necessita pintura
Cód. 08V67T7S8T0K

Sensores de estacionamento
frontal (Kit instalação)
Composto por 4 sensores dianteiros que auxiliam o
condutor através de sinais sonoros nas manobras de baliza;
necessário escolher a cápsula de acordo com a cor do
veículo. Possui botão de acionamento.
Cód. 08V66T7S800A

Sensores de estacionamento
dianteiro (4 cápsulas)
Cápsula de acordo com a cor do veículo.
Cód. 08V66T7S - - - -

Farol de neblina
Melhora a visibilidade em condições
climáticas adversas, garantindo mais
segurança aos ocupantes; agrega
esportividade e beleza ao veículo;
acionamento através da chave de seta.
Cód. 08V38T7S800 (Kit instalação)
Cód. 08V31T7S800 (Kit lentes)

Protetor de cárter
Fabricado em aço super resistente,
protege o cárter contra impactos;
possui pintura anticorrosiva e orifícios
estrategicamente posicionados para
a adequada refrigeração do motor;
projetado para não interferir no teste de
colisão (crash test).
Cód. 08P46T7S800

Porca
antifurto
Rodas
Proteção para as 4 rodas do veículo,
dificultando o furto; cada kit possui
um segredo único; alta resistência à
corrosão e fácil instalação; acompanha
estojo para alojar a chave-segredo.
Cód. 08W42SNJ800

Trava
antifurto
Estepe
Proteção para o estepe, dificultando
o furto; cada kit possui um segredo
único; alta resistência à corrosão e
fácil instalação; acompanha estojo
para alojar a chave-segredo.
Cód. 08W43TM0800

Cadeira infantil
Duo plus®
Poltrona infantil de alta qualidade e
tecnologia. Fixação através do cinto de
segurança.
IDADE: Entre 9 Meses e 4 anos
PESO: Entre 9 Kg e 18 Kg
Cód. 08P90TA2603

Cadeira bebê
Baby safe plus®
Cadeira bebê de alta qualidade e
tecnologia. Abrigo com proteção
50+UV. Fixação através do cinto de
segurança.
IDADE: Até 15 Meses
PESO: Máximo 13 Kg
Cód. 08P90TA2604D

Conheça a nova linha de acessórios exclusivos e genuínos Honda Access, que acompanha
a tendência mundial de acessórios. Eles são desenvolvidos em harmonia com o design do
automóvel, possuem qualidade superior e garantia de 2 anos, preservando as características
originais, não comprometendo a garantia de fábrica do seu NOVO HONDA HR-V 2016.

Este folheto 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 Access 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.
Imagens meramente ilustrativas. Impresso em Março de 2015.

Para consultar os últimos lançamentos
em acessórios genuínos Honda, acesse:

www.honda.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Compre seu Honda 0 km
com acessórios exclusivos
e genuínos.O Banco Honda
financia para você.

