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COMFORT
Dankzij een verstelhoek van 50° 
biedt de armsteun maximale steun 
en comfort voor elke rijpositie, 
ongeacht de stoelinstelling of het 
type bestuurder - bovendien kan de 
armsteun opgeklapt worden indien 
niet in gebruik. 

In het nuttige en makkelijk 
toegankelijke opbergvak bergt u 
uw spullen veilig en uit het zicht 
op, terwijl de middenconsole netjes 
opgeruimd blijft.

VOLLEDIG VERSTELBAAR VOOR
MAXIMAAL COMFORT

De nieuwe Honda e armsteun 
vormt de perfecte aanvulling op 

uw Honda e. Hij past naadloos 
in het interieur en is gemaakt 

volgens dezelfde strenge normen 
die voor al onze producten gelden.



   

SPECIFICATIE

♦ Instelbare hoek tot 50°

♦ Geïntegreerd opbergvak

♦ Echte Honda kwaliteit

COMFORTABEL, 
PRAKTISCH EN 
VERSTELBAAR

DESIGN EN KWALITEIT
Als authentiek Honda accessoire 
werd de armsteun bekleed in 
hetzelfde duurzame, hoogwaardige 
textiel als de rest van het interieur - 
een perfecte match dus. 

De armsteun is bijzonder solide en 
duurzaam en wordt rechtstreeks op 
het frame bevestigd via een unieke 
Honda e-adaptersteun. Op die 
manier is de armsteun niet alleen 
uiterst sterk, maar voelt hij ook 
uitzonderlijk stevig aan. 

ROBUUST EN DUURZAAM
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Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder 
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen 

dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de 
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer 
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding 

worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten 
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.


