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Acessórios

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

Para consultar os últimos lançamentos 
em acessórios genuínos Honda, acesse: 
www.hondaaccess.com.br
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BArrAs TrAnsversAis
Fabricadas em alumínio super-
resistente, suportam até 75 kg 
de carga (distribuídos nas duas 
barras). Oferecem ainda mais 
espaço para o transporte. 
Contudo, sua instalação só é 
possível com o trilho de teto.
Cód. 08L04-T0A-100

2

Trilho de TeTo
Personalize e aumente 
ainda mais a beleza 
externa do seu CR-V. 
Fabricado em polímero 
resistente, na cor prata 
(mesmo item disponível 
na versão EXL).
Cód. 08L02-T0A-110

3

Aplique decorATivo FronTAl
Mais beleza e esportividade 
para o design externo do 
veículo. Fabricado em 
polímero super-resistente.
Cód. 08P46-T0A-800A

4 5 6proTeTor de cárTer
Fabricado em aço super-resistente, 
protege o cárter de impactos. 
Tem pintura anticorrosiva e orifícios 
estrategicamente posicionados 
para a adequada refrigeração do 
motor. O projeto é exclusivo e tem 
encaixe perfeito.
Cód. 08P46-T0A-800

FArol de neBlinA
Melhora a visibilidade em 
condições climáticas adversas, 
garantindo mais segurança 
aos ocupantes e aumentando a 
esportividade e beleza do CR-V. 
Acionamento pela chave de seta. 
Item de série na versão EXL.
Cód. 08V31-T0A-800A

deFleTor de chuvA
Com design exclusivo em harmonia 
com a moldura cromada das portas, 
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. 08R04-T0A-800

deFleTor de TeTo solAr
Com design aerodinâmico, permite 
circulação de ar pela cabine 
reduzindo o ruído do vento e a luz 
natural externa. Em acrílico robusto 
super-resistente, proporciona ar 
fresco dentro do carro mesmo nos 
dias de chuva.
Cód. 08R01-T0A-100
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1 Friso dAs porTAs
Protege a lateral contra 
pequenos impactos. 
discreto, deve ser 
pintado na cor do veículo.
Cód. 08P05-T0A-810

4 AeroFólio
Esportividade e design agressivo 
com break light embutido, 
aumentando a segurança.
Cód. 08F02-T0A-8T0

3 ponTeirA de escApAmenTo
Acessório de personalização com 
toque de esportividade que realça 
o visual traseiro. Fabricado em 
aço, com acabamento cromado.
Cód. 08F53-T0A-800

esTriBo lATerAl
Permite fácil acesso ao veículo. 
Plataforma leve em alumínio 
e estrutura de fixação em aço 
super-robusto, ambos resistentes 
a corrosão. Mais agressividade 
para o veículo.
Cód. 08L33-T0A-800
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Aplique decorATivo TrAseiro
Mais beleza e esportividade para 
complementar o design externo 
do veículo. Fabricado em polímero 
super-resistente.
Cód. 08P46-T0A-800B
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2 sensor de esTAcionAmenTo
Composto por 4 sensores traseiros 
que auxiliam o condutor através 
de sinais sonoros nas manobras 
de baliza, com sensores levemente 
angulados, aumentando a precisão. 
Não necessitam de pintura.
Cód. 08V67-T0A-810



KiT iluminAção inTernA
Luz suave em LEd azul que, em harmonia 
com o painel, traz mais iluminação para 
o motorista e passageiro, aumentando a 
beleza e esportividade interna.
Cód. 08E10-T0A-800

TApeTe de BorrAchA
Conjunto de tapetes de uso diário 
para maior praticidade. Exclusiva 
placa metálica com logo CR-V 
para passageiro e motorista.  
Pinos de fixação que garantem 
a máxima segurança do condutor.
Cód. 08P13-T0A-810

TApeTe de cArpeTe de luxo
Conjunto de tapetes para maior conforto e 
sofisticação. Possui placa metálica exclusiva com 
logo CR-V para passageiro e motorista e tapete 
traseiro inteiriço. Exclusivos pinos de fixação 
que garantem a máxima segurança do condutor. 
disponível nas versões Standard e Luxo.
Cód. 08P14-T0A-810 (STANdARd)

Cód. 08P15-T0A-810 (LuXO)

proTeTor de soleirA
Com design exclusivo 
em resina e acabamento 
em aço escovado, 
esse jogo de soleira 
traseira e dianteira 
mantém a originalidade, 
oferecendo mais beleza
e sofisticação.
Cód. 08F05-T0A-820 (PRETO)

Cód. 08F05-T0A-810 (PRATA)

proTeTor de soleirA iluminAdA
Quatro protetores desenvolvidos 
em aço inoxidável, conferindo mais 
exclusividade e elegância ao abrir das 
portas dianteiras, com iluminação em 
LEd azul em harmonia com o painel. 
Protege as soleiras das portas de 
possíveis riscos e danos à pintura. 
Não fura o veículo, mantendo sua 
originalidade. 
Cód. 08E12-T0A-810

TrAvA AnTiFurTo pArA esTepe
Proteção para o estepe, dificultando 
o furto. Cada kit possui segredo 
único. Alta resistência a corrosão. 
Acompanha estojo para alojar 
chave-segredo.
Cód. 08W43-TM0-800

BAndejA de porTA-mAlAs
É produzida com material resistente 
e impermeável para maior proteção 
do carpete do porta-malas contra 
líquidos e sujeiras indesejáveis.
Cód. 08u45-T0A-800

rede de BAgAgem
Organiza o espaço interno do porta-
malas evitando que objetos fiquem 
dispersos. Possui presilhas especiais 
que facilitam sua instalação/remoção.
Cód. 08L96-T0A-800

cABo AuxiliAr p2 / ipod® / usB
Curta suas músicas com a máxima 
conexão. dispositivos MP3 e MP4 através da 
entrada auxiliar de áudio do veículo, além de 
iPod e iPhone com cabo exclusivo, ou ainda 
através de um pendrive com saída uSB.
Cód. 08A60-TF0-810Y1 (CABO IPOd® / IPHONE®) 

Cód. 08A60-SNJ-801Y1 (CABO AuXILIAR P2)

Cód. 08A60-TF0-820Y1 (CABO uSB)

cinzeiro / Acendedor de cigArro
Indispensável aos fumantes. 
O cinzeiro é portátil e de fácil remoção 
para limpeza. Conta ainda com um 
exclusivo sistema de vedação que 
impede que o odor das cinzas saia.
Cód. 08u25-SLJ-010 (CINzEIRO)

Cód. 08u96-SAd-800 (ACENdEdOR dE CIgARROS)

porcA AnTiFurTo pArA rodAs
Proteção para as rodas, dificultando 
o furto. Cada kit possui segredo único. 
Alta resistência a corrosão. Acompanha 
estojo para alojar chave-segredo.
Cód. 08W42-SNJ-800

cAdeirA inFAnTil duo plus®
 

Poltrona infantil de alta qualidade
e tecnologia. Fixação através 
do cinto de segurança.
Cód. 08P90-TA2-603

  Idade    Entre 9 meses e 4 anos
  Peso     Entre 9 kg e 18 kg

cAdeirA p/ BeBê BABy sAFe plus®

Cadeira para bebê de alta qualidade e 
tecnologia. Abrigo com proteção 50+ uV. 
Fixação através do cinto de segurança.
Cód. 08P90-TA2-604d

  Idade    Até 15 meses
  Peso     Máximo 13 kg


