TARTOZÉKOK AZ 5 AJTÓS VÁLTOZATHOZ

SZEMÉLYRE SZABÁS
A Civic imádja az életet. Legyen szó akár
a mindennapos ingázásról, akár a nyaralásról,
a Civic mindig készen áll rá, hogy Ön
maximálisan élvezhesse kedvenc időtöltéseit.
Ezért állítottunk össze egy sor olyan Honda
kiegészítőt, melyekkel nemcsak az életéből,
hanem Civic-jéből is a legtöbbet tudja kihozni.
Ugyanazon szigorú előírásoknak megfelelően
készültek, mint ahogyan maguk a járművek,
ennek köszönhetően tartósak, biztonságosak és
garantáltan méretpontosak. Önnek mindössze
csak az Önnek tetszőt kell kiválasztani.
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SPORT & DIZÁJN
Sportos tartozékok széles palettája, melyek még jobban
kihangsúlyozzák Civicje dinamikus természetét.

BRONZE LINE
Fejezze ki egyéniségét a Bronze Line merész tartozékaival!
A csomag tartalma: Infinite Bronze színű első spoiler, tükörburkolatok, oldalsó
spoilerek, hátsó diffúzor, valamint első és hátsó lökhárító díszítések.
Ezek a tartozékok külön-külön is megrendelhetőek.
A képen látható autó opcionális 18"-os CI1805 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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ELSŐ SPOILER ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
INFINITE BRONZE

HÁTSÓ DIFFÚZOR ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
INFINITE BRONZE

A szemrevaló Infinite Bronze első spoiler és első lökhárító
díszítések kiemelik a Civic feltűnő formatervezését.

Az Infinite Bronze hátsó diffúzor és lökhárító
dekorációk még sportosabbá teszik a Civicet.

OLDALSÓ SPOILEREK – INFINITE BRONZE

TÜKÖRBURKOLATOK – INFINITE BRONZE

A formázott oldalsó spoilerek kihangsúlyozzák a Civic
dinamikus profilját és fokozzák megjelenését.

Ezek a feltűnő tükörburkolatok magukra
vonzzák a pillantásokat.
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BLACK LINE
Emelje ki a Civic természetes sportos stílusát Black Line kiegészítőinkkel!
A csomag tartalma: Berlina Black színű első spoiler, tükörburkolatok,
oldalsó spoilerek, hátsó diffúzor, valamint első és hátsó lökhárító
díszítések. Ezek a tartozékok külön-külön is megrendelhetőek.

A képen látható autó opcionális 17"-os CI1801 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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ELSŐ SPOILER ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
BERLINA BLACK

HÁTSÓ DIFFÚZOR ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
BERLINA BLACK

A szemrevaló Berlina Black első spoiler és első lökhárító
díszítések kiemelik a Civic feltűnő formatervezését.

A Berlina Black hátsó diffúzor és lökhárító
dekorációk még sportosabbá teszik a Civicet.

OLDALSÓ SPOILEREK – BERLINA BLACK

TÜKÖRBURKOLAROK – BERLINA BLACK

A formázott oldalsó spoilerek kihangsúlyozzák a Civic
dinamikus profilját és fokozzák megjelenését.

Ezek a feltűnő tükörburkolatok magukra
vonzzák a pillantásokat.
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RED LINE
Fokozza még tovább autója sportos megjelenését a Red Line-nal!
A csomag tartalma: Rallye Red színű első spoiler, tükörburkolatok, oldalsó spoilerek,
hátsó diffúzor, valamint első és hátsó lökhárító díszítések.
Ezek a tartozékok külön-külön is megrendelhetőek.

A képen látható autó opcionális 17"-os CI1806 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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ELSŐ SPOILER ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
RALLYE RED

HÁTSÓ DIFFÚZOR ÉS LÖKHÁRÍTÓ DÍSZÍTÉSEK –
RALLYE RED

A szemet gyönyörködtető Rallye Red első spoiler és első lökhárító
díszítések még hangsúlyosabbá teszik a Civic feltűnő formatervezését.

A Rallye Red hátsó diffúzor és lökhárító dekorációk még
sportosabbá teszik a Civicet.

OLDALSÓ SPOILEREK – RALLYE RED

TÜKÖRBURKOLATOK – RALLYE RED

A formázott oldalsó spoilerek kihangsúlyozzák a Civic
dinamikus profilját és fokozzák megjelenését.

Ezek a feltűnő tükörburkolatok magukra
vonzzák a pillantásokat.
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KÖNNYŰFÉM
FELNIK
Változtassa meg
Civicje megjelenését
stílusos könnyűfém
felnijeink széles
választékával.

17”-OS CI1701 KÖNNYŰFÉM FELNI

18”-OS CI1804 KÖNNYŰFÉM FELNI

Teljesen Gunpowder Black színűre fényezett
felni és kerékközépsapka, metszett
gyémánthoz hasonló külső peremmel és
a sapkán fényes króm H-jellel.

Metszett gyémánthoz hasonló
keréktárcsa-perem fényes fedőlakkal,
Gunpowder Black küllőablakokkal,
esztergált-hatású kerékközépsapkával
és egy fényes króm H-jellel.

18”-OS CI1806 KÖNNYŰFÉM FELNI

18”-OS CI1805 KÖNNYŰFÉM FELNI

18”-OS CI1801 KÖNNYŰFÉM FELNI

Metszett gyémánthoz hasonló keréktárcsaperem fényes fedőlakkal, Gunpowder Black
küllőablakokkal és piros díszítőgyűrűvel.
Kiemelkedő fekete kerékközépsapka
fényes króm H-jellel. A küllők mögött egy
esztergált kör is meghúzódik, amely még
jobban kihangsúlyozza a keréktárcsa
méretét és mélységét.

Metszett gyémánthoz hasonló keréktárcsaperem fényes fedőlakkal, Infinite Bronze
küllőablakokkal, esztergált-hatású
kerékközépsapkával és egy fényes króm
H-jellel. A küllők mögött egy esztergált kör is
meghúzódik, amely még jobban kihangsúlyozza
a keréktárcsa méretét és mélységét.

Metszett gyémánthoz hasonló keréktárcsaperem fényes fedőlakkal, Gunpowder
Black küllőablakokkal, esztergált-hatású
kerékközépsapkával és egy fényes króm
H-jellel. A küllők mögött egy esztergált kör is
meghúzódik, amely még jobban kihangsúlyozza
a keréktárcsa méretét és mélységét.
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VÉDELEM &
BIZTONSÁG
Egy sor olyan kiegészítő, melynek fő feladata,
hogy védje Önt és Civicjét.

CSOMAGTÉR-NYÍLÁS VÉDŐBURKOLAT

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK

Stílusos módja a csomagtérperem
karcolásoktól való megóvásának.

Strapabírók, ellenállók és óvják Civicjét
a kosztól és a kőfelverődésektől.
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HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ-BURKOLAT VÉDŐELEM

AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

Praktikus és stílusos kiegészítő, szálcsiszolt,
rozsdamentes acélból, mely tökéletesen illeszkedik
autójához, miközben megfelelő védelmet biztosít
a karcolásokkal és ütésekkel szemben.

Strapabírók és ellenállók, valamint
védelmet biztosítanak Civicjének
a szennyeződések és karcolások ellen.

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK
Kiemeli a Civic dinamikus formáját, egyúttal védi az apróbb karcolásoktól és horpadásoktól.

A fenti tartozékok külön-külön vagy a Védelem csomag részeként is megrendelhetőek.
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SZÉLVÉDŐTAKARÓ

CSOMAGTÉRVÉDŐ

Pajzs az elemekkel szemben: ez a szélvédőtakaró
védi a szélvédőt, a külső visszapillantó tükröket és
az első oldalablakokat a zord időjárással szemben,
ha autója kültéren parkol. Civic logóval.

Strapabíró, vízálló, csúszásgátló és mosható: ezzel a csomagtérvédővel
megakadályozhatja, hogy a szennyeződések és folyadékok károsítsák
a csomagtérszőnyeget és a hátsó ülések háttámláit.

ABLAK DEKORÁCIÓK
Hangsúlyozza ki a Civic sportos stílusát ezekkel a fekete színű ablak dekorációkkal!
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KÉNYELEM &
UTASTÉR
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HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN
Az ajtók kinyitására bekapcsol
az első lábtérmegvilágítás, amely
puha, hűvös és kifinomult hangulatot
áraszt az autó utasterében.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS

A fényszórók bekapcsolásával a konzol
két oldala enyhe kék megvilágításba
kerül, így a Civic belső tere finom
hangulatfényben fürdik majd.

A szálcsiszolt rozsdamentes acél
küszöbburkolatok kék megvilágítása az ajtók
kinyitásakor kapcsol be. A csomag tartalma:
megvilágított első és megvilágítás nélküli
hátsó burkolatok.

Hűvös és megnyugtató kék fény emeli
ki az ajtófogantyúkat és -zsebeket.
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A fenti tartozékok külön-külön vagy a Hangulatvilágítás csomag részeként is megrendelhetőek.
A bőrkárpit csak bizonyos országokban elérhető. Bővebb információk érdekében tájékozódjon márkakereskedőjénél.

PIROS HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN – SPORT

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK – SPORT

A piros hangulatfény a lábtérben drámaian
kiemeli az autó sportos belső terét, ahányszor
csak kinyitja az ajtót.

A szálcsiszolt rozsdamentes acél küszöbburkolatok megvilágítása
az ajtók kinyitásakor kapcsol be, segítve a küszöbök megóvását
a sérülésektől és karcolásoktól. A csomag tartalma: megvilágított
első és megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS – SPORT

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS – SPORT

Sportos, piros fénnyel vonja be
a középkonzol oldalait.

Diszkrét piros fény emeli ki
az ajtófogantyúkat és -zsebeket.

A fenti tartozékok külön-külön vagy a Hangulatvilágítás csomag – Sport részeként
is megrendelhetőek. Csak a Sport felszereltségváltozathoz elérhető.
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KABÁTAKASZTÓ
Nincs több gyűrött kabát vagy zakó, így elegánsan és stílusosan
szállhat ki Civicjéből.

ELEGANCE SZŐNYEGEK

HONDA GYEREKÜLÉSEK

Ezek az elegáns és méretre szabott szőnyegek
a tartósság érdekében fekete nubuk szegéllyel
rendelkeznek és stílusos varrott Civic embléma
díszíti őket. A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek.

Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű védelmet
biztosítanak gyermekei számára csecsemőkortól egészen
12 éves korukig. Az ülések két módon rögzíthetők –
ISOFIX‑szel vagy 3 pontos biztonsági övvel.
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A bőrkárpit csak bizonyos országokban elérhető.
Bővebb információk érdekében tájékozódjon márkakereskedőjénél.

TECHNOLÓGIA
Így mindig online lehet és utasai sem fognak unatkozni.

TABLETTARTÓ

VEZETÉKNÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

Bármilyen, 7"–11,6" közötti tablet rögzítésére alkalmas.
Billentő funkcióval, hogy a megtekintéshez biztosítani
lehessen a legjobb pozíciót.

A Honda vezetéknélküli telefontöltő készlet
biztosítja, hogy a készülékkel kompatibilis
okostelefonja sose merüljön le. Egyszerűen
helyezze okostelefonját az integrált töltőlapra, így
azt könnyen, a vezetékek kuszasága nélkül töltheti.
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TÚRA
Vonóhorgok, kutyarácsok, síléctartók
és csomagtérszőnyegek: minden,
amire szüksége lehet, hogy a legtöbbet
hozhassa ki életéből és Civicjéből.

KUTYARÁCS
Szállítsa házi kedvencét biztonságosan
az autó hátuljában ennek a könnyen
felszerelhető kutyarácsnak köszönhetően.

LEVEHETŐ VONÓHOROG

FIX VONÓHOROG

LEVEHETŐ VONÓHOROG – SPORT

A Honda vonóhoroggal könnyedén vontathat
egy lakókocsit vagy utánfutót. Használaton
kívül levehető, vontatási kapacitása 1400 kg,
a vonófej függőleges terhelhetősége 75 kg*.
Fix változatban is kapható.

Ezzel a fix vonóhoroggal könnyedén vontathat
bármit 1400 kg tömegig, a vonófej függőleges
terhelhetősége pedig 75 kg*.

Ezzel a levehető vonóhoroggal bátran vontathatja
lakókocsiját vagy utánfutóját, ha pedig nincsen
rá szüksége, egyszerűen leszerelheti. Vontatási
kapacitása 1200 kg, a vonófej függőleges
terhelhetősége pedig 75 kg*.
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*A vonókapacitás a motor- és sebességváltó típusától függ.
A vontatással kapcsolatos adatokról kérdezze márkakereskedőjét.

CARGO CSOMAG
Óvja Civicjét a sártól és karcolásoktól, miközben tárgyait rendszerezetten szállíthatja.
A csomag tartalma: csomagtértálca elválasztókkal, peremes gumiszőnyegek és csomagtérnyílásvédőburkolat. A Cargo csomagban található kiegészítők külön-külön is megvásárolhatók.
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CSOMAGTÉRTÁLCA ELVÁLASZTÓKKAL
A csomagtértálca vízálló, csúszásgátló és mosható. Magasított
peremmel rendelkezik, mely megóvja a csomagteret a kosztól vagy
a kiömlő folyadékoktól. Rendelkezik továbbá hasznos elválasztókkal,
melyekkel könnyedén és biztonságosan rendszerezheti tárgyait.

CSOMAGTÉRHÁLÓ

CSOMAGTÉRSZŐNYEG

Megakadályozza, hogy a különféle tárgyak elcsúszhassanak a csomagtérben.
Biztonságban a helyükön tudhatja személyes dolgait ezzel a kialakított rögzítési
pontokhoz kapcsolható, függőlegesen elhelyezhető hálóval.

Strapabíró és rugalmas csomagtérszőnyeg,
amely védi a csomagteret
a kosztól és nedvességtől.
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THULE KERÉKPÁRTARTÓ – EASYFOLD
Ez a könnyedén összehajtható kerékpártartó egyszerűen szállítható és tárolható. Két
kerékpár tárolására alkalmas, könnyű felszerelni, lopásgátló zárrendszerrel rendelkezik és
a billenőmechanizmusnak köszönhetően könnyű hozzáférést tesz lehetővé a csomagtartóhoz.

THULE KERÉKPÁRTARTÓ – COACH
Két kerékpár tárolására alkalmas, könnyű felszerelni, lopásgátló zárrendszerrel
rendelkezik és a billenőmechanizmusnak köszönhetően könnyű hozzáférést
tesz lehetővé a csomagtartóhoz. 13 érintkezős csatlakozóval együtt kapható, a
használatához szükség van egy 13 érintkezős utánfutó-kábelkötegre.
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TETŐSÍN

THULE TETŐBOX

Élvezze ki a kalandokban rejlő összes lehetőséget
tetőcsomagtartó rendszereinkkel. Használható
síléc- és snowboard-tartóinkkal, ill. tetőboxokhoz.
Üvegtető nélküli járművekhez.

Hozza ki a legtöbbet Civicje belső teréből:
használja ki ezt a stílusos és zárható tetőboxot.
320, 400 és 410 literes méretben elérhető.

SÍLÉC- ÉS SNOWBOARD-TARTÓ
Négy pár síléc vagy négy snowboard szállítására alkalmas. Ezzel a
zárható rögzítőrendszerrel biztonságosan szállíthatja felszerelését.
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RENDELÉS
Az eredeti tartozékokkal személyre szabhatja Civicjét.
SPORT & DIZÁJN

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Bronze Line
A csomag tartalma: Bronze Line színű
első spoiler, tükörburkolatok, oldalsó
spoilerek, hátsó diffúzor, valamint
első és hátsó lökhárító díszítések.

08E0P-TEA-BRLI

Oldalsó spoiler – Infinite Bronze

08F04-TGL-6Z0A

Black Line
A csomag tartalma: Black Line színű
első spoiler, tükörburkolatok, oldalsó
spoilerek, hátsó diffúzor, valamint
első és hátsó lökhárító díszítések.

08E0P-TEA-BLLI

Oldalsó spoiler – Berlina Black

08F04-TGL-6V0

Red Line
A csomag tartalma: Red Line színű
első spoiler, tükörburkolatok, oldalsó
spoilerek, hátsó diffúzor, valamint
első és hátsó lökhárító díszítések.

08E0P-TEA-RELI

Oldalsó spoiler – Rallye Red

08F04-TGL-681

Első spoiler – Infinite Bronze
Első lökhárító díszítések – Infinite
Bronze

08F01-TGL-6Z0A
08F23-TEA-6G0C

Tükörburkolatok – Infinite Bronze

08R06-TGL-670A

Első spoiler – Berlina Black
Első lökhárító díszítések – Berlina
Black

08F01-TGL-6V0
08F23-TEA-6V0B

Tükörburkolatok – Berlina Black

08R06-TGL-620

Első spoiler – Rallye Red
Első lökhárító díszítések – Rallye Red

08F01-TGL-681
08F23-TEA-680B

Tükörburkolatok – Rallye Red

08R06-TGL-650

Hátsó diffúzor – Infinite Bronze
Hátsó lökhárító díszítések – Infinite
Bronze

08F03-TGL-6Z0A
08F24-TEA-640C

17”-os CI1701 könnyűfém felni

08W17-TGL-601

Hátsó diffúzor – Berlina Black
Hátsó lökhárító díszítések – Berlina
Black

08F03-TGL-6V0
08F24-TEA-610B

18”-os CI1804 könnyűfém felni
18”-os CI1804 komplett kerék szett

08W18-TGL-601
08W78-TGL-600K

Hátsó diffúzor – Rallye Red
Hátsó lökhárító díszítések – Rallye
Red

08F03-TGL-681
08F24-TEA-630B

18”-os CI1801 könnyűfém felni
18"-os CI1801 komplett kerék szett

08W18-TGL-601B
08W78-TGL-600BK
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SPORT & DIZÁJN

VÉDELEM & BIZTONSÁG

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

18"-os CI1805 könnyűfém felni
18"-os CI1805 komplett kerék szett

08W18-TGL-600E
08W78-TGL-600EK

Hátsó lökhárító-burkolat védőelem

08P01-TGL-600

18"-os CI1806 könnyűfém felni
18"-os CI1806 komplett kerék szett

08W18-TGL-600F
08W78-TGL-600FK

Csomagtérvédő

08P30-TEA-600

Kerékőr szett – króm
Kerékőr szett – fekete
Kerékcsavarok – króm
Kerékcsavarok – fekete

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Oldalvédő díszlécek

VÉDELEM & BIZTONSÁG
Védelem csomag
Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR0Q
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K
08E0P-TGL-PR0R

Csomagtérnyílás-védőburkolat

08F07-TGL-600

Ablak dekorációk

Első és hátsó sárfogók

Crystal Black Pearl
Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Rallye Red
Polished Metal Metallic
Sonic Grey Pearl
Obsidian Blue Metallic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-6Q0A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A
08P05-TEA-6R0A

Szélvédőtakaró

08P38-TED-600

Első ködfényszórók – LED-es típus

08V31-TGG-600

Láthatósági mellény
(10 db-os csomag)

08YAA-9R6-602

Elsősegély készlet
(10 db-os csomag)

08Z25-9R6-601

Elakadásjelző háromszög

08M09-SMG-601

08P20-TGL-600

08P00-TGL-600

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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KOMFORT & BELSŐ TÉR

KOMFORT & BELSŐ TÉR

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Hangulatvilágítás csomag

08E0P-TGL-ILLL

Ajtó küszöbburkolatok

08F05-TEA-600

Hangulatvilágítás csomag – Sport

08E0P-TGL-ILLSL

Standard szőnyegek

08P14-TEA-620A

Kék hangulatfény az első lábtérben

08E10-TEA-600

Elegance szőnyegek

08P15-TEA-610A

Piros hangulatfény az első
lábtérben – Sport

08E10-TEA-600A

Első gumiszőnyegek

08P18-TEA-610A

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok

08E12-TEA-600

Hátsó gumiszőnyegek

08P19-TEA-610A

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok
– Sport

08E12-TEA-600A

Baby-Safe ISOFIX Base gyerekülés,
0+ csoport

08P90-E13-600

Középkonzolvilágítás

08E16-TEA-610C

Duo Plus ISOFIX gyerekülés,
1. csoport

08P90-TA2-604

Középkonzolvilágítás – Sport

08E16-TEA-610B

Baby-Safe Plus gyerekülés,
0+ csoport

08P90-TA2-606D

Ajtókárpit-megvilágítás

08E20-TEA-600

KIDFIX XP ülésmagasító,
2/3. csoport

08P90-TGL-600

Ajtókárpit-megvilágítás – Sport

08E20-TEA-600A

Hamutartó

08U25-TEA-610A
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KOMFORT & BELSŐ TÉR

TÚRA

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Kabátakasztó szett

08U08-E6J-610D

Sí- és snowboardtartó

08L03-TA1-601G

Thule tetőbox 410 l-es

08L20-E09-M20

Thule tetőbox 400 l-es

08L20-E09-T20

Thule tetőbox 320 l-es

08L20-E09-M60

Fix vonóhorog 13 érintkezős
kábelköteggel

08L90-TEA-K13A

Levehető vonóhorog 13 érintkezős
kábelköteggel
Levehető vonóhorog 13
érintkezős kábelköteggel – Sport
felszereltséghez

08L92-TEA-K13A

Csomagtérháló

08L96-TEA-600A

Csomagtérszőnyeg – Sport

08P11-TEA-600

Kutyarács

08U35-TGL-600

Csomagtértálca elválasztókkal
Csomagtértálca elválasztók nélkül

08U45-TGL-600
08U45-TGL-600A

TECHNOLÓGIA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Vezetéknélküli telefontöltő

08U58-TEA-610A

Tablettartó készlet

08U08-E6J-610C

TÚRA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Cargo csomag

08E0P-TGL-CARGL

Tetőcsomagtartó

Thule kerékpártartó – Coach

Thule kerékpártartó – EasyFold

08L02-TED-600A

08L92-TEA-K13B

08L14-E09-C00

08L14-E09-E00

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes
értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető
legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott importőr vagy kereskedő végzi az általuk kiadott
értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett
változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel
kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő
gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége, kérem, ne dobjon ki a
szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

