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.

Proteção

Proteção e Utilidade
Para o New City Hatchback, foram desenvolvidos protetores de para-choque (centrais e laterais), friso
de portas com logo cromado e filmes protetores que conferem proteção adicional ao seu veículo.

Equipe seu New City Hatchback com Acessórios Genuínos Honda.
Acessórios desenvolvidos para tornar a sua experiência ainda mais completa, com design e
acabamentos exclusivos.

Protetor lateral de
para-choque frontal 1

Acessórios em destaque: Defletor de chuva, friso de portas com
logo City, protetor lateral de para-choque frontal e protetor central
de para-choque frontal.
D efletor de chuva

Acessórios em destaque: Defletor de chuva, friso de portas		
com logo City, protetor lateral de para-choque traseiro e protetor
central de para-choque traseiro.

Fr i s o d e porta s c om
l og o C i ty

Protetor lateral de
para-choque traseiro 1

Protetor c en tra l d e
pa ra - c hoqu e tra s e i ro

D efl etor d e c hu va

Código: 08P03T148X0B 2

Código: 08P033R48X0C 2

Protetor central de
para-choque frontal

Protetor central de
para-choque traseiro

Protetor central de
para-choque frontal

Protetor l ateral d e
p a ra - c hoqu e fron tal

Protetor l ateral d e
pa ra - c hoqu e tra s ei ro

Fr i s o d e portas c om
l og o C i ty

Versão Touring

Código: 08P03T14800

Versão Touring

Código: 08P03T14800A

Friso de portas com logo
cromado City

Porca antifurto para rodas

Trava antifurto do estepe

Defletor de chuva

Filme protetor de maçaneta

Filme protetor de
para-choque traseiro

Código: 08P05T148X0 2

Código: 08W42SNJ800

Código: 08W43TM0800

Código: 08R04T14800

Código: 08P48T14800B

Código: 08P483R4800

1
2

Itens que demandam pintura.
Consultar tabela de aplicação conforme a cor do veículo

Pacote Customização e Utilidade
O pacote de acessórios do New City Hatchback traz a combinação perfeita entre conforto e tecnologia
para garantir a melhor experiência ao dirigir, através do tapete de borracha, soleira iluminada e bandeja
de porta-malas.
Pacote Customização e Utilidade

Pacote Proteção
Com foco em proteção, o New City Hatchback pode ser equipado com duas opções de pacotes sugestivos.
Incluindo itens essenciais como protetor de cárter e protetor de soleira.

Pacote Proteção I

Protetor de cárter

Código: 08P46T14800

Pacote Proteção II

Protetor de soleira

Tapete de borracha

Soleira iluminada em LED

Bandeja de porta-malas

Código: 08F05T14800

Código: 08P173R4810A

Código: 08E12T00700A

Código: 08U453R4800

Segurança
Os acessórios do New City Hatchback possuem diversas tecnologias que garantem a segurança e o conforto
de todos os ocupantes, tais como os automatizadores de vidros e a exclusiva cadeira Honda Baby and Kids.

New City. Tudo nele atrai você.

ELÉTRICOS

ITEM

CÓDIGO

Personalização

Soleira iluminada em LED

Segurança
Proteção

Automatizador de vidros
INTERNOS

Utilidade
Segurança
Utilidade

EXTERNOS

Código: 08E81T14800
Cadeira Honda
Baby and Kids

Código: 08P90T00800

1
2

Proteção

EXL

Touring

08E12T00700A

•

•

Automatizador de vidros

08E81T14800

•

•

Protetor de soleira

08F05T14800

•

•

Tapete de borracha

08P173R4810A

•

•

Trava antifurto do estepe

08W43TM0800

•

•

Bandeja de porta-malas

08U453R4800

•

•

Bandeja de porta-malas (un)

08U453R4MKTPLC

•

•

Cadeira Honda Baby and Kids (isofix, grupo 0+ e I)

08P90T00800

•

•

Defletor de chuva

08R04T14800

•

•

Friso de portas com logo cromado City Branco Tafeta Sólido

08P05T14810

•

•

Friso de portas com logo cromado City Branco Topázio Perolizado

08P05T14820

•

•

Friso de portas com logo cromado City Prata Platinum Metálico

08P05T14830

•

•

Friso de portas com logo cromado City Cinza Barium Metálico

08P05T14840

•

•

Friso de portas com logo cromado City Azul Cósmico Metálico

08P05T14850

•

•

Friso de portas com logo cromado City Preto Cristal Perolizado

08P05T14860

•

•

Friso de portas com logo cromado City Vermelho Mercúrio Perolizado

08P05T14870

•

•

Friso de portas com logo cromado City Cinza Grafeno Perolizado

08P05T14880

•

•

Filme protetor de para-choque traseiro

08P483R4800

•

•

Filme protetor de maçaneta

08P48T14800B

•

•

Protetor central de para-choque frontal

08P03T14800

•

•

Protetor central de para-choque traseiro

08P03T14800A

•

•

Protetor lateral de para-choque frontal Branco Topázio Perolizado

08P03T14820B

•

•

Protetor lateral de para-choque frontal Prata Platinum Metálico

08P03T14830B

•

•

Protetor lateral de para-choque frontal Cinza Barium Metálico

08P03T14840B

•

•

Protetor lateral de para-choque frontal 1

08P03T148T0B

•

•

Protetor lateral de para-choque traseiro Branco Topázio Perolizado

08P033R4820C

•

•

Protetor lateral de para-choque traseiro Prata Platinum Metálico

08P033R4830C

•

•

Protetor lateral de para-choque traseiro Cinza Barium Metálico

08P033R4840C

•

•

Protetor lateral de para-choque traseiro 1

08P033R48T0C

•

•

Protetor de cárter

08P46T14800

•

•

Protetor de cárter (un)

08P46T14MKTPLC

•

•

Porca antifurto para rodas

08W42SNJ800

•

•

Itens que demandam pintura.
Consultar tabela de aplicação conforme a cor do veículo

honda.com.br/newcityhatchback

Juntos salvamos 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. Imagens meramente ilustrativas.

