
Acessórios Genuínos

honda.com.br/hondawrv

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.

Perceba o risco, proteja a vida.



Utilidade, Proteção & Personalização Segurança, Proteção & Personalização

A esportividade e a robustez do novo Honda WR-V são acentuadas com os Acessórios Genuínos Honda, 
garantindo, além da personalização, a proteção e o bem-estar.

Ampliando as possibilidades, as opções de aerofólios traseiros reforçam o estilo e agregam ainda mais 
esportividade e personalidade ao novo Honda WR-V. Já os exclusivos frisos de porta e protetores de para-
choques (centrais e laterais) conferem proteção ao seu veículo.

Aplique lateral inferior

Código: 08F04TRY8P0

Protetor lateral de para-choque 
traseiro

Código: 08P03TRY800H

Protetor central de para-choque  
frontal

Código: 08P03TRY800F

Protetor lateral de para-choque  
frontal

Código: 08P03TRY800

Defletor de chuva com logo WR-V

Código: 08R04T5A801A

Friso de portas com logo WR-V

Código: 08P05T5A8T1A

Sensor de estacionamento traseiro

Código: 08V67TRY800A

Acessórios em destaque: Defletor de chuva, friso de portas, aplique lateral inferior, protetor 

lateral de para-choque frontal, protetor central de para-choque frontal.

Acessórios em destaque: Aerofólio com brake light, defletor de chuva, friso de portas, aplique 

lateral inferior, protetor lateral de para-choque traseiro, protetor central de para-choque traseiro e sensor 

de estacionamento traseiro.

Friso de portas

Friso de portas

Aplique lateral  infer ior

Versão LX Versão LX

Aplique lateral  infer ior

Protetor lateral  de
para-choque frontal

Protetor central  de
para-choque frontal

Protetor lateral  de
para-choque traseiro

Protetor central  de
para-choque traseiro

Sensor de
estacionamento traseiro

Aerofól io com 
brake l ight

Defletor de
chuva Defletor de

chuva

Protetor central de para-choque 
traseiro

Código: 08P03TRY800G

Aerofólio traseiro com brake light

Código: 08F02TRY8P0

Aerofólio traseiro

Código: 08F02T5A8T0



Pedaleiras esportivas – CVT

Código: 08U74TRY800

Utilidade, Proteção & Personalização

Protetor de soleira em resina

Código: 08F05TRY800

Soleira iluminada em LED

Código: 08E12TRY800

Descanso de braço

Código: 08U89T5A810

Utilidade & Proteção

Bandeja de porta-malas

Trava antifurto do estepe

Código: 08W43TM0800

Película protetora de maçaneta 
(transparente)

Código: 08P48TRY800

Porca antifurto para rodas

Código: 08W42SNJ800

Código: 08U45TRY800

Iluminação interna dos pedais

Código: 08E10T5A800

Protetor de cárter

Código: 08P46TRY800

Filme de proteção da soleira

Código: 08P04T5A800A

Para incluir personalidade no interior do seu novo Honda WR-V, a iluminação interna dos pedais oferece 
a sensação de conforto e bem-estar aos ocupantes. Além da possibilidade de optar por exclusivas 
pedaleiras esportivas, protetores de soleira e tapete de borracha.

Ampliando a proteção do novo Honda WR-V, a película de maçaneta, o filme de soleira, o protetor de cárter e as 
porcas antifurto representam opções completas para a proteção e segurança do seu veículo. O interior também 
pode contar com a funcionalidade da bandeja de porta-malas.

Tapete de borracha

Código: 08P13TRY810



Segurança

Cadeira infantil – Duo Plus

Código: 08P90TA2800A

Cadeira de bebê – Baby Safe Plus II

Código: 08P90E13800A

E
L
É
T
R
IC

O
S

IN
T
E
R
N
O
S

E
X
T
E
R
N
O
S

ITEM CÓDIGO LX EX EXL

Personalização
Soleira iluminada em LED 08E12TRY800 • • •

Iluminação interna dos pedais 08E10T5A800 • • •

Segurança Sensor de estacionamento traseiro (conjunto) 08V67TRY800A • - -

Proteção

Filme de proteção da soleira 08P04T5A800A • • •

Protetor de soleira em resina 08F05TRY800 • • •

Tapete de borracha 08P13TRY810 • • •

Trava antifurto do estepe 08W43TM0800 • • •

Utilidade
Bandeja de porta-malas 08U45TRY800 • • •

Descanso de braço 08U89T5A810 • - -

Esportividade Pedaleiras esportivas (CVT) 08U74TRY800 • • •

Segurança
Cadeira de bebê - Baby Safe Plus II 08P90E13800A • • •

Cadeira infantil - Duo Plus 08P90TA2800A • • •

Utilidade De�etor de chuva com logo WR-V 08R04T5A801A • • •

Personalização

Aerofólio traseiro com brake light* 08F02TRY8P0 • • •

Aerofólio traseiro* 08F02T5A8T0 • • •

Aplique lateral inferior (primer)* 08F04TRY8P0 • • •

Proteção

Friso de portas com logo WR-V* 08P05T5A8T1A • • •

Película protetora de maçaneta (transparente) 08P48TRY800 • • •

Protetor central de para-choque frontal 08P03TRY800F • • •

Protetor central de para-choque traseiro 08P03TRY800G • • •

Protetor lateral de para-choque frontal 08P03TRY800 • - -

Protetor lateral de para-choque traseiro 08P03TRY800H • - -

Protetor de cárter 08P46TRY800 • • •

Porca antifurto para rodas 08W42SNJ800 • • •

* Itens que demandam pintura

As cadeiras Duo Plus & Baby Safe Plus II contam com o sistema ISOFIX de fixação na base do assento, 
garantindo mais segurança e proteção, além de rapidez e praticidade para encaixá-las corretamente.


