ACESSÓRIOS

LINHA DE ACESSÓRIOS GENUÍNOS
Novo Honda WR-V
KIT
ACTIVE

Barras tranversais de teto

Aplique de para-choque (frontal)

Roda de liga leve 16"- dark

Aplique lateral inferior
DESTAQUE INTERNO
• Tapete de carpete standard

Aplique de para-choque (traseiro)

KIT
STREET
Kit adesivos - prata lateral

Aerofólio traseiro

Kit adesivos - prata capô

Aplique lateral inferior

DESTAQUE INTERNO
• Pedaleiras esportivas - CVT
• Tapete de carpete standard

ITENS EXTERNOS
Estilo sem comparação, com um visual mais agressivo e marcante em todas as versões,
com linhas precisas no capô e um aspecto esportivo para qualquer tipo de estrada e
rotina.

Aplique de espelho
retrovisor - cromado

Aplique lateral inferior

Kit adesivos preto
(lateral & capô)

Código: 08R06TRY800

Código: 08F04TRY8P0

Código: 08F30TRY810

Kit adesivos prata
(lateral & capô)

Aplique decorativo do
para lama

Aerofólio traseiro

Código: 08F30TRY820

Código: 08F59TRY800

Código: 08F02TRY8P0

Roda de liga leve dark 16''

Código: 08W16TRY800

Conforto e liberdade fazem a diferença em um carro. E no Honda WR-V ambos
são levados a sério e aos mais altos níveis, trazendo para o condutor toda a
beleza e felicidade de estar dentro de um grande carro.

Barras tranversais de teto

Suporte de bicicleta

Defletor de chuva

Código: 08L04TRY800

Código: 08L07SML800

Código: 08R04TRY800

ITENS EXTERNOS
Um SUV compacto que atende aos gostos mais exigentes, com design inovador, sem
abrir mão da robustez e da presença marcante de um autêntico Honda.

Protetor de maçaneta
cromado

Protetor central parachoque
- frontal

Protetor central parachoque
- traseiro

Código: 08P70TRY800

Código: 08P03TRY800B

Código: 08P03TRY800C

Aplique de parachoque
frontal

Aplique de parachoque
traseiro

Protetor lateral de
parachoque frontal

Código: 08P03TRY800D

Código: 08P03TRY800E

Código: 08P03TRY800

Protetor lateral de
parachoque traseiro

Protetor de carter

Porca anti furto de rodas

Código: 08P03TRY800A

Código: 08P46TRY800

Código: 08W42SNJ800

Desfrute a todo instante o conforto e a dirigibilidade que só o Honda WR-V pode oferecer
a você. Segurança e proteção presentes em todos os detalhes.

Bandeja de porta malas

Pedaleiras esportivas - CVT

Apoio de braço - console
central

Código: 08U45TRY800

Código: 08U74TRY800

Código: 08U89T5A810

É tanto espaço interno e conforto que não dá vontade de sair de dentro dele.

Porca anti furto do estepe

Protetor de soleira

Soleira iluminada

Código: 08W43TM0800

Código: 08F05TRY800

Código: 08E12TRY800

Tapete de carpete standard

Tapete de carpete luxo costura prata

Tapete de carpete luxo costura laranja

Código: 08P14TRY810

Código: 08P15TRY810

Código: 08P15TRY820

Tapete de borracha

Código: 08P13TRY810

ELÉTRICOS
Um carro perfeito para o seu estilo de vida: conecta você ao mundo lá fora e traz o máximo em segurança como item de série.

Lente em led
(farol de neblina)

Lampada philips h8
luz branca (farol de neblina)

Sensor de estacionamento
frontal*

Código: 08V31E3J100

Código: 08V30TRY800

Código: Consultar código

Sensor de estacionamento
traseiro

Código: Consultar código
*Necessita aquisição de cápsula na cor do veículo, verifique na tabela de aplicação.

ÁUDIO | ENTRETENIMENTO
Multimidia c/ navegador

Tweeter

Código: 08A40T5A800K

Código: 08A390E0211

O n ov o Ho n d a WR- V t em t udo que você pre cis a
para v e r a v i d a de o ut ro â ngulo .
CÓDIGO

EX

EXL

Iluminação de console

08E16TRY800

•

•

Moldura iluminada de alto falantes

08E20-TRY810

•

•

Soleira iluminada

08E12TRY800

•

•

Iluminação interna dos pedais

08E10T5A800

•

•

Lente em led (farol de neblina)

08V31E3J100

•

•

Lampada philips h8 - luz branca (farol de neblina)

08V30TRY800

•

•

Kit de instalação sensor frontal

08V66TRY800A

•

•

Sensor frontal - taffeta white (nh-578)

08V66TRY810K

•

•

Sensor frontal - lunar silver m (nh-830m)

08V66TRY820K

•

•

Sensor frontal - modern steel m (nh-797m)

08V66TRY830K

•

•

Sensor frontal - crystal black p (nh-731p)

08V66TRY840K

•

•

Sensor frontal - carmelian red p (r-543p)

08V66TRY850K

•

•

Sensor frontal - andes white (nh-879p)

08V66TRY870K

•

•

Conjunto de sensor traseiro

08V67T5A800B

•

•

Multimidia c/ navegador

08A40T5A800K

•

N/A

Tweeter

08A390E0211

•

•

Pedaleiras esportivas - CVT

08U74TRY800

•

•

Apoio de braço - console central

08U89T5A810

•

•

Tapete de carpete standard

08P14TRY810

•

•

Tapete de carpete luxo - costura prata

08P15TRY810

•

•

Tapete de carpete luxo - costura laranja

08P15TRY820

•

•

Tapete de borracha

08P13TRY810

•

•

Bandeja de porta malas

08U45TRY800

•

•

Porca anti furto do estepe

08W43TM0800

•

•

Protetor de soleira

08F05TRY800

•

•

Aplique de espelho retrovisor - cromado

08R06TRY800

•

•

Aplique lateral inferior

08F04TRY8P0

•

•

Kit adesivos - preto (lateral & capô)

08F30TRY810

•

•

Kit adesivos - prata (lateral & capô)

08F30TRY820

•

•

Aplique decorativa do para lama

08F59TRY800

•

•

Aerofólio traseiro

08F02TRY8P0

•

•

Roda de liga leve 16"- dark

08W16TRY800

•

•

Protetor de maçaneta cromado

08P70TRY800

•

•

Protetor central parachoque - frontal

08P03TRY800B

•

•

Protetor central parachoque - traseiro

08P03TRY800C

•

•

Aplique de para-choque - frontal

08P03TRY800D

•

•

Aplique de para-choque - traseiro

08P03TRY800E

•

•

Protetor lateral de parachoque - frontal

08P03TRY800

•

•

Protetor lateral de parachoque - traseiro

08P03TRY800A

•

•

Protetor de carter

08P46TRY800

•

•

Porca anti furto de rodas

08W42SNJ800

•

•

Barras tranversais de teto

08L04TRY800

•

•

Suporte de bicicleta

08L07SML800

•

•

Defletor de chuva

08R04TRY800

•

•

honda.com.br/hondawrv

Minha escolha faz a diferença no trânsito.
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.

