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Honda Premium Quality

KOJIRO OKABE
A HR-V FEJLESZTÉSÉNEK PROJEKTVEZETŐJE
Az új HR-V számos olyan új elemmel
gazdagodott, ami vidám és élvezetes autózást
garantál az utasoknak. Arra törekedtünk,
hogy autónk segítsen élvezni az életet.

3

A z ú j Ho nda HR-V

Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl fényezésű HR-V
Advance 1.5 i-MMD látható.
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Öntöltő

hibrid
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Élvezze az
öntöltő hibrid
előnyeit!
Összhangban a Honda emberközpontú tervezési filozófiájával, az intelligens
e:HEV hibrid hajtáslánc önműködően, szinte észrevétlenül kapcsol a különféle menetüzemmódok (elektromos, hibrid, belső égésű motor) között.
A Formula 1® technológia ihlette rendszer rendkívül kifinomult és hatékony,
ugyanis a benzines erőforrás forgatja a generátort, ami a kerekeket közvetlenül
hajtó villanymotor működtetéséhez szükséges áramot termeli. Ez hatékony,
egyszersmind zavartalan autózást tesz lehetővé.
Electric Drive üzemmódban állórajtnál is azonnali, dinamikus gyorsítást szavatol a két villanymotor.
Hybrid Drive állásban a belső égésű erőforrás és a két villanymotor együtt
dolgozik a lehető leghatékonyabb működés érdekében.
Engine Drive üzemmódba kapcsolva a – nagy sebességnél ideális – benzines
motor hajtja az autót, amellett természetesen, hogy az akkumulátorcsomagot
is tölti.

ÖNTÖLTŐ HIBRID
NEM SZÜKSÉGES KÜLSŐ
ÁRAMFORRÁS

5 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA
AZ AKKUMULÁTORRA*

Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V
Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek
el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
*Amelyik előbb bekövetkezik.
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Teljesítmény
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Egy öntöltő
hibrid lenyűgöző
képességekkel
A HR-V közvetlen, öntöltő, hibrid hajtáslánca mindig menetre
kész. Mindegy, hogy városban vagy autópályán kell helytállnia,
gyorsulása és ereje biztosan lenyűgözi a vezetőt.
Válasszon a három menetüzemmód közül: Sport a közvetlen
vezetési élményért, Normal a kifinomult haladásért és Econ a
lehető leghatékonyabb üzemanyag-felhasználásért.
Mindegy, melyik mellett dönt, az öntöltő e:HEV hajtáslánc kíméletes
lesz a bolygóhoz , és persze pénztárcájához.

LEGNAGYOBB FORGATÓNYOMATÉK
253 NM

SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS
CSUPÁN 122 G/KM*

*A szén-dioxid-kibocsátást WLTP szabvány szerint mértük. Képünkön egy
Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD Advance látható. Ha
kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a különféle kiegészítők,
kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Járja a saját
útját!
Hogy a jármű kezelése még közelebb álljon a tisztán
elektromos autókéhoz, a rendszer karakterisztikája
szabadon állítható. A vezetőnek csak annyit kell tennie,
hogy B menetüzemmódba kapcsol, és a kormány mögött
elhelyezett kapcsolófülekkel beállítja a lassítás mértékét,
ezáltal az áramtermelés szintjét.
Ez nemcsak a takarékosságot és a menetkomfortot fokozza,
hanem a vezetési élményt is – a HR-V irányítása minden
helyzetben könnyű és szórakoztató.

VALÓDI HATÉKONYSÁG:
EGY TANKOLÁSSAL AKÁR 740 KM
IS MEGTEHETŐ*

KOMBINÁLT ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS
CSUPÁN 5,4 L/100 KM (WLTP)

*A hatótávolság kiszámításakor a WLTP szabvány szerint mért 5,4 l/100 km-es üzemanyag-fogyasztást
vettük alapul és teli tartállyal kalkuláltunk. Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda
HR-V 1.5 i-MMD Advance látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a különféle
kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!

A z ú j Ho nda HR-V

Ha lassításra kerül sor, az energia-visszanyerő fékrendszer
automatikusan elektromos árammá alakítja a mozgási
energiát, és eltárolja az akkumulátorcsomagban. Ez azt
jelenti, hogy soha nem kell konnektorról tölteni az autót.
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Stílus
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Legyen szórakoztató, ne
csak hasznos!
A Honda HR-V a kupék játékos stílusát ötvözi a szabadidő-autókra
jellemző előnyökkel.
Teljesen mindegy, hogy a gyerekeket viszi az iskolába vagy
bevásárolni indul, az új HR-V számtalan hasznos felszereltség
elemet tartalmaz, amely biztosítja a gondtalan A-ból B-be történő
utazást. Ilyen például a motoros csomagtérajtó is, amellyel
gyerekjáték a pakolás és az elsétálást követő ajtózárás* funkció
még könnyebbé teszi a használatát.

KOJIRO OKABE
A HR-V FEJLESZTÉSÉNEK PROJEKTVEZETŐJE
Úgy terveztük a vadonatúj, hibrid HR-V-t, hogy a vásárlók új
nemzedékének igényeihez és értékrendjéhez egyaránt passzoljon.

*Felszereltségtől függően. Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű,
fekete tetejű HR-V Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi
szinteken érhetőek el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Az ön életére
tervezve
Ez azt jelenti, hogy ámulatba ejti szemlélőit, ugyanakkor
minden gyakorlati elvárásnak megfelel – itt mindig van
hova letennie a kávéját.
Úgy is mondhatnánk, a modern életvitel elvárásait
figyelembe véve készült.

KOJIRO OKABE
A HR-V FEJLESZTÉSÉNEK PROJEKTVEZETŐJE
Olyan tágas, megbízható, sokoldalú és mobilkommunikációra
képes közlekedési eszközt hoztunk létre, ami mindenben
támogatja tulajdonosát a hétköznapokon.

Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V
Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek
el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Az új HR-V a tiszta egyszerűséget testesíti meg, egyszerre
látványos és hatékony, ugyanakkor páratlanul magas
használati értékre lehet büszke.
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Külső
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Az új HR-V igazán karizmatikus személyiség, hiszen
a szabadidő-autókra jellemző magabiztosságot, valamint
a kupék eleganciáját és sportosságát egyaránt magáénak
tudhatja.
Jellegzetes arányaival, egyedi sziluettjével és lenyűgöző,
szinte vízszintes vonalaival igen mély benyomást tesz
a szemlélőre – bármerre jár, biztosan utánafordulnak.
Miért állna be a sorba, ha ki is tűnhet belőle?

TELJES HÁTSÓ LÁMPASOR
3D-S HATÁSSAL

Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD
Advance látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a
különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!

18”-OS, KÖNNYŰFÉM KEREKEK
ALAPFELSZERELTSÉGKÉNT

A z ú j Ho nda HR-V

Helló,
Gyönyörű!
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Igényesség
a legapróbb
részletig
Az Advance Style kivitel luxus színvonalú, innovatív elemekkel
emeli még magasabb minőségi szintre a konstrukciót. Elég
egy pillantást vetnie a hűtőrácsra, a kocsitestbe simuló
hátsó kilincsekre vagy a csomagtérajtó-szpoilerre, hogy
lássa: minden összetevőt a lehető legnagyobb gondossággal
dolgoztunk ki.
Persze nem csak esztétikai szempontból elsőrangú, a gyakorlati
elvárásoknak is messzemenőkig megfelel. A tetősín, a többirányú
hátsó kamera és a nyolc parkolóradar segítségével például a
legszűkebb helyekre is gond nélkül beállhat.

LED-FÉNYSZÓRÓ
FUTÓFÉNYES IRÁNYJELZŐVEL

5-FÉLE KÉTTÓNUSÚ
FÉNYEZÉS*

*A kéttónusú fényezés és a háromszínű orr-rész csak az Advance Style modellhez
elérhető. Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű
HR-V Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken
érhetőek el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Belső tér
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Megszeretteti
önnel
az autózást
Tartsa szemmel a dolgokat! A megemelt üléspozíciónak köszönhetően
messze beláthatja maga körül a tájat, illetve a forgalmat, s közben úgy
érezheti, a világ tetejéről tekint a távolba.
A stílusos, sík műszerfal nem zavarja a látómezőt, így mindig az útra
összpontosíthat; a letisztult, intuitív infotainment rendszer kijelzője pedig
hozzájárul a kortárs dizájnoz.
A maximális kényelmet és pihentető, hangulatos utazást szolgálja az új
Levegő Szétáramlását Segítő Rendszer is, amivel anélkül hűthető vagy
fűthető a beltér, hogy a légáram zavarná a bent ülőket.

FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK
A HIDEG REGGELEKRE

L-ALAKÚ LEVEGŐZŐROSTÉLYOK
A FORRÓ DÉLUTÁNOKRA

Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V
Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken
érhetőek el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Az űrverseny
győztese
A 60/40 arányban osztott, felhajtható ülőlapokkal
praktikusabbá tett hátsó üléssor Önt is biztosan lenyűgözi
majd, különösképpen, hogy a lábtér is óriási.

1274 LITERESRE BŐVÍTHETŐ
CSOMAGTARTÓ*
ÉS KIEMELKEDŐ MÉRETŰ UTASTÉR

60/40 ARÁNYBAN OSZTOTT MÁGIKUS
ÜLÉSRENDSZER
SOK-SOK BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

*Csomagtartó űrtartalma: lehajtott hátsó ülések, tetőig pakolva (liter, VDA szabvány szerint).
Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V Advance Style 1.5
i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a különféle kiegészítők,
kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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A mindennapos ingázástól a vízparti hétvégéig a HR-V
mindenre készen áll. A Mágikus Ülésrendszer hátsó támlái
egyetlen mozdulattal síkba dönthetőek, a kerékpárok,
sílécek és szörfdeszkák bepakolása is gyerekjáték.
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Technológia
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Kapcsolódjon
ön is a világhoz!
Hála a 9”-os érintőképernyővel társított Honda Connect
rendszernek, a HR-V-hez könnyedén csatlakoztathatja
elektronikai eszközeit. Az Android Auto és a – vezeték nélküli
kapcsolatra is képes – Apple CarPlay alkalmazással gond
nélkül hozzáférhet okostelefonján tárolt üzeneteihez, kedvenc
zenéihez stb.
Emellett – ha megérinti a wifi-ikont – utastéri hotspotként is
használható, teljes tehát a műszaki arzenál.*

ELSŐ ÉS HÁTSÓ USB-ALJZAT**
A MOBILESZKÖZÖK TÖLTÉSÉHEZ

ÚJ 9”-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ
NAVIGÁCIÓS RENDSZERREL

*Előfizetést igénylő szolgáltatás. ** Felszereltségtől függően.
Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD Advance látható.

35

A z ú j Ho nda HR-V

36

37

My Honda+
alkalmazás
Szintén nagy könnyebbséget jelent, hogy a My Honda+ afféle
virtuális műszerfalként fontos adatokat oszt meg az autóval
kapcsolatban, egyszersmind képes távolról nyitni-zárni a HR-V-t, sőt
szükség esetén az ablakokat is felhúzza. További nagy előnye, hogy
digitális kulcsként is működik, így hozzáférést adhat öt barátnak
vagy családtagnak.
Az egyszerűen használható kommunikációs rendszerekkel valós
élethelyzetekben nyújt segítséget a HR-V.

GÉPJÁRMŰKERESŐ
HOGY TUDJA, MERRE JÁR AUTÓJA

DIGITÁLIS ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLTATÁS
TELJES NYUGALOMBAN A HOSSZÚ UTAKON IS

A szolgáltatás előfizetéshez kötött, további információért, kérjük, keresse fel a Honda honlapját!
Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD Advance látható.
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Kezdje meg az utazást már a kanapén! Tervezze meg
okostelefonján az ideális útvonalat, majd a My Honda+
alkalmazással továbbítsa a HR-V fedélzeti rendszerének!
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Biztonság
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Alapfelszereltség
a biztonság
A Holttérfigyelő Rendszer, az Ütközés Erejét Mérséklő
Fékrendszer és az Intelligens Sebességhatároló egyaránt a
csomag része, hiszen azt szeretnénk, hogy kényelmesen és
teljes biztonságban utazhasson családjával, bármerre is jár.
Mert egy Hondával mindig teljes nyugalomban autózhat...

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI
FÉNYSZÓRÓ
ÉJSZAKAI AUTÓZÁSHOZ

ELSŐ, OLDAL- ÉS
FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK
A TELJES KÖRŰ VÉDELEMÉRT

Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD
Advance látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a
különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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A Honda SENSING rendszer előbb veszi észre a közúti
jelzőtáblákat és a változó útviszonyokat, mint a vezető, így előre
figyelmeztet a veszélyhelyzetekre.
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A Honda SENSING
innováció
A Honda SENSING biztonsági csomag alábbi tételeit szériatartozékként adjuk a
HR-V-hez:
Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer
Vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a
vezetőt, illetve csökkenti a sebességet,
ha úgy érzékeli, hogy kerékpárossal,
gyalogossal vagy másik járművel ütközhet
az autó.
Kis Sebességű Követés
Felismeri a vészhelyzeteket (pl. falnak vagy
egyéb tárgynak ütközés veszélye), és akkor
is közbelép, ha a vezető túl nagy gázt ad.
Ütközés Erejét Mérsékelő
Gázpedálvezérlés
Álló helyzetben, illetve 10 km/
órás sebesség alatt figyeli a jármű
előtti környezetet, és vizuális, illetve
hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, ha
akadályt észlel.
Hátsó Ütközés Erejét Mérsékelő
Gázpedálvezérlés
Álló helyzetben, illetve 10 km/
órás sebesség alatt figyeli a jármű
mögötti környezetet, és vizuális, illetve
hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, ha
akadályt észlel.
Útelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
Ez a továbbfejlesztett, hatékonyabb
rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha úgy
érzékeli, hogy véletlenül elhagyja sávját,

illetve átgurul a felezővonalon.
Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
Figyelmeztet a közúti jelzőtáblák
utasításaira, mint például a
sebességhatárra és előzési tilalomra.
Intelligens Sebességhatároló
Mindig a legutóbbi sebességhatárt jelző
táblának megfelelően határozza meg az
autó legnagyobb tempóját.
Adaptív Sebességrögzítő Kis Sebességű
Követőrendszerrel
Folyamatosan figyeli, hogy a HR-V milyen
távolságra van az előtte haladó járműtől,
és automatikusan gyorsít, fékez, sőt – ha
kell – meg is áll, amennyiben a távolság
mértéke eltér a felhasználó által előre
meghatározottól.
Sávtartó Asszisztens
Automatikus kormánymozdulataival
segít a sáv közepén tartani az autót, ezzel
stresszmentessé és biztonságossá teszi a
közlekedést autóúton és autópályán.
Automatikus Távolsági Fényszóró
Felismeri, ha jármű közeledik szemből, és
automatikusan fel-le kapcsolja a távolsági
fényszórót, megkönnyítve az éjszakai
autózást.

*Felszereltségtől függően.
Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD
Advance látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a
különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a80-85. oldalra!
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TOVÁBBI MENETBIZTONSÁGI ESZKÖZÖK:

AK TÍV K ANYARFÉNYSZÓRÓ*
A kormányállás szögének megfelelően világítja
meg a jármű előtti területet.

KITOL ATÁST SEGÍTŐ RENDSZER*
Hátramenetben folyamatosan figyeli a
keresztirányú forgalmat, és figyelmezteti a
vezetőt, ha veszélyt érzékel.

HOLT TÉRFIGYELŐ RENDSZER*
Ha úgy érzékeli, hogy a szomszédos sávban
egy jármű közelít hátulról, felvillan a tükrön
elhelyezett figyelmeztetőlámpa, segítve a
vezetőt a biztonságos sávváltásban.
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Az Ön HR-V-je
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Elegance
Az Elegance felszereltség kiváló minőségű kiegészítők
teljes sorát foglalja magában:
• Honda SENSING

• Automatikus Távolsági Fényszóró

• Honda CONNECT navigációs
rendszerrel (9”-os 		
érintőképernyő, AM-, FM- és
DAB-rádió, Apple CarPlay,
Android Auto™)Δ

• Csomagtértakaró

• Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás

• Elektromos ablakemelő elöl
és hátul

• Fűthető első ülések
• Automatikus ablaktörlő
• Parkolóradarok elöl és hátul
• Tolatókamera

• E-call segélyhívó rendszer
• Négy hangszóró

• Automatikus légkondicionáló
hátsó ventilátorral
• Textilkárpitozású ülések
• Fűthető külső tükrök

• LED fényszóró

• Bluetooth™-kompatibilis
telefonkihangosító

• Mágikus ülésrendszer (Magic
Seats)

• My Honda+ alkalmazással
kompatibilis fedélzeti rendszer

• Megvilágított tükrök
a napellenzőkben

1.5 i-VTEC MOTOR
A DINAMIKUS GYORSULÁSÉRT

Képünkön egy Premium Crystal Red Metallic színű Honda HR-V Elegance 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy
mely felszereltségi szinteken érhetőek el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
Δ
Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs
rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay működése változhat, bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden
térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google
Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb
operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos funkcióinak működését
pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok. Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb
országokban regisztrált védjegye.
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• Futófényes LED irányjelző

• Csomagtérajtó-szpoiler
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Advance
Az Elegance felszereltség tartalmán felül az Advance az
alábbi tételeket tartalmazza:
• Motoros mozgatású csomagtérajtó
• Holttérfigyelő Rendszer és Kitolatást Segítő Rendszer
• LED első ködfényszóró
• Bőrborítású kormánykerék
• Fűthető szélvédő (az ablaktörlő lapát alatt)
• USB-töltőaljzatok hátul
• Elektromosan állítható, tolatásnál automatikusan		
lebillenő külső tükrök
• Kétzónás, automatikus légkondicionáló
• Automatikusan sötétedő belső tükör
• Hat hangszóró magassugárzóval
• Fekete műbőr-szövet kárpitozású ülések

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER
KITOLATÁST SEGÍTŐ RENDSZERREL

Képünkön egy Premium Sunlight White Pearl színű Honda HR-V 1.5 i-MMD
Advance látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek el a
különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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• Fűthető kormánykerék
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Advance
Style
Az Elegance és az Advance felszereltségi szintek tartalmán felül az
Advance Style az alábbi tételeket tartalmazza:

• Egyedi megjelenésű elemek: lökhárítók, hűtőrács, 		
ajtódíszítés, külső tükrök (pl. narancsszínű, valamint
fehér-kék betétek)
• Egyedi belső stíluselemek
• Sötétített hátsó lámpák
• Világos, műbőr-szövet kárpitozású ülések
• Vezeték nélküli telefontöltő
• Tetősín

VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTÉS
A MAXIMÁLIS KÉNYELEM JEGYÉBEN

Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V
Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken
érhetőek el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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• Kéttónusú fényezés
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Éljen
színes életet!
Válassza ki színpalettánkról a személyiségéhez és a HR-V
dinamikus stílusához leginkább illő árnyalatot! Az idei év
két új tónusa a Meteoroid Grey Metallic és a Sand Khaki
Pearl.
ELEGANCE ÉS ADVANCE FELSZERELTSÉGEK ESETÉN:

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Sand Khaki Pearl
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ADVANCE ST YLE: KÉT TÓNUSÚ FÉNYEZÉS

Kéttónusú Premium Sunlight White
Pearl fekete tetővel

Kéttónusú Sand Khaki Pearl

ezüstszürke tetővel

fekete tetővel
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Kéttónusú Crystal Black Pearl

Kéttónusú Meteoroid Grey Metallic
fekete tetővel

Kéttónusú Midnight Blue Beam Metallic
ezüstszürke tetővel
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Képünkön egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű HR-V
Advance Style 1.5 i-MMD látható. Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken érhetőek
el a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 80-85. oldalra!
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Belső
kárpitozás
Legyen szó igényes szövetről vagy prémium bőrről, a HR-V kárpitjai
szépek és kimagasló minőségérzettel büszkélkedhetnek.

Fekete
műbőr/szövet

Világos
műbőr/szövet

Elegance
Advance
Advance
Style

Fekete szövet

Fekete műbőr/szövet

Világos műbőr/szövet
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Fekete
szövet
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Prémium
kárpitozás
Klasszikus bőr és Alston szövet szemet gyönyörködtető
párosa borítja az első üléseket, valamint a közöttük elhelyezett
könyöktámaszt. A kárpitozás Honda gyári minőséggel,
tartóssággal és prémium kivitelezéssel rendelkezik.

Dark Brown
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Midnight Black
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Sport
csomag
A karosszéria színére festett, krómdíszekkel ellátott elemeket,
valamint Berlina Black fényezésű kiegészítőket tartalmazó Sport
csomaggal dinamikusabbá tehető a HR-V megjelenése. A csomag
tartalma: sportos első lökhárító, hűtőrács és hátsó-oldalsó díszítés,
valamint toldat a csomagtérajtó-szpoilerhez.

A csomagban szereplő elemek külön-külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém keréktárcsa nem része a csomagnak, de különálló extraként elérhető.
A képen látható modell egy Premium Sunlight White Pearl színű HR-V Advance 1.5 i-MMD.
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CSOMAGTÉRA JTÓ-SZPOILER TOLDAT
Ha még sportosabb összhatást szeretne, eredeti a csomagtérajtószpoilerhez rendelhető, Berlina Black fényezésű toldatot érdemes
megvásárolnia. Ez éppoly kiváló minőségű, mint az alapszpoiler,
ugyanakkor esztétikailag és műszakilag tökéletesen passzol hozzá.

HÁTSÓ SPORT DEKORÁCIÓ
A karosszéria színére fényezett hátsó Sport
dekorációval még ütősebbé tehető a Sport
felszereltségi csomag. Akárcsak a első Sport
lökhárítón, ezen is látványos krómdíszítéseket
helyezünk el.
ELSŐ SPORT LÖKHÁRÍTÓ
Tegye még lendületesebbé a HR-V
formavilágát a karosszéria színére fényezett
első Sport lökhárítóval! Krómozott
díszítőelemeket is elhelyezünk rajta.

ALSÓ OLDALSÓ DÍSZÍTŐELEMEK
Ezek a karosszéria színére fényezett
díszítőelemek (oldalanként kettő-kettő) még
erőteljesebb kisugárzással ruházzák fel a
modellt.
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HŰTŐRÁCS
Adjon teljesen új arculatot a HR-V-nek! A karosszéria színére fényezett
elem helyett, ez a Berlina Black hűtőrács még látványosabbá teszi a
modellt, különösképpen, ha a Style felszereltségi csomaghoz kérhető,
Style emblémával díszített változatot rendeli meg.
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Obscura Black
csomag
Az Obscura Black csomag – karosszéria színére festett és Berlina
Black fényezésű – elemeivel még sportosabb és kifejezőbb
egyéniséget kölcsönözhet a HR-V-nek.
A csomag tartalma: hűtőrács, alsó díszítés elöl és hátul,
ködfényszóró-dekoráció, külsőtükör-borítás, csomagtérajtó-szpoiler
toldat.

A csomagban szereplő elemek külön-külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém keréktárcsa nem része a csomagnak, de különálló
extraként elérhető. A képen látható modell egy Premium Sunlight White
Pearl színű HR-V Advance 1.5 i-MMD.
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KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORÁCIÓ
A legkisebb részleteket is tökéletesen
kidolgozzuk. Erről árulkodik, hogy a
ködfényszóró-dekorációk is gyönyörűek,
egyszersmind tökéletesen illenek a HR-V
formavilágához és stílusához. Ilmenite
Titanium és egyéb karosszériaszínekben
egyaránt elérhető.

ALSÓ DÍSZÍTÉS ELÖL ÉS HÁTUL
A szériatartozékként felszerelt alsó díszítés elöl és hátul
Berlina Black fényezést kap, így még minőségibb és
kifinomultabb benyomást kelt a HR-V.

KÜLSŐTÜKÖR-BORÍTÁS
Adjon még egy kis egyediséget a modellnek
ezekkel a Berlina Black fényezésű külsőtükörborításokkal! Az eredeti Honda takaróelemek
tökéletesen illenek a gyári tükrökhöz.

CSOMAGTÉRA JTÓ-SZPOILER TOLDAT
Ha még sportosabb összhatást szeretne,
eredeti a csomagtérajtó-szpoilerhez
rendelhető, Berlina Black fényezésű toldatot
érdemes megvásárolnia. Úgy fejlesztettük,
hogy esztétikailag és műszakilag tökéletesen
passzoljon az eredeti, szériatartozékként
kínált csomagtérajtó-szpoilerhez.
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HŰTŐRÁCS
Adjon teljesen új arculatot a HR-V-nek! A karosszéria színére fényezett
elem helyett, ez a Berlina Black hűtőrács még látványosabbá teszi a
modellt, különösképpen, ha a Style felszereltségi csomaghoz kérhető,
Style emblémával díszített változatot rendeli meg.
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Ilmenite Titanium
csomag
Az Ilmenite Titanium csomaggal kiemelhető HR-V prémium
karaktere. A csomag tartalma: csomagtérajtó-díszítés,
ködfényszóró-dekoráció, külsőtükör-borítás.

A csomagban szereplő elemek külön-külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém keréktárcsa nem része a csomagnak, de különálló
extraként elérhető. A képen látható modell egy Premium Sunlight White
Pearl színű HR-V Advance 1.5 i-MMD.
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CSOMAGTÉRA JTÓ-DÍSZÍTÉS
A csomagtérajtó-díszítés a különleges megjelenésű
lámpák stílusához passzol. Természetesen egyéb
karosszériaszínekben is elérhető.

KÜLSŐTÜKÖR-BORÍTÁS
Adjon még egy kis egyediséget a modellnek ezekkel az Ilmenite
Titanium fényezésű külsőtükör-borításokkal. Az eredeti Honda
takaróelemek tökéletesen illenek a gyári tükrökhöz.

KÖDFÉNYSZÓRÓ-DÍSZÍTÉS
A legkisebb részleteket is tökéletesen kidolgozzuk. Erről árulkodik,
hogy az Ilmenite Titanium színűre fényezett ködfényszóró-díszítések
tökéletesen illenek a HR-V formavilágához és stílusához. Természetesen
egyéb karosszériaszínekben is elérhető.
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Ilmenite Titanium
csomag - utastér
Az Ilmenite Titanium felszereltségi csomaggal kiemelhető
HR-V prémium karaktere. A csomag tartalma: kormánykerék-,
váltókonzol- és ajtódíszítés.
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A JTÓDÍSZÍTÉS
Az ajtón elhelyezett konzol még inkább prémium benyomást kelt, ha
Ilmenite Titanium fényezést kap. A csomag tartalma: első és hátsó
ajtódíszítés.

VÁLTÓKONZOL-DÍSZÍTÉS
Az Ilmenite Titanium fényezésű váltókonzol-díszítéssel még
látványosabbá és stílusosabbá tehető a vezetői környezet.

KORMÁNYKERÉK-DÍSZÍTÉS
Tegye teljessé a belső csomagot és emelje a legmagasabb szintre a
minőségérzetet ezzel az Ilmenite Titanium kormánykerék-díszítéssel!
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Könnyűfém
keréktárcsák
Gördüljön stílusosan! A HR-V-hez kínált könnyűfém
keréktárcsák extra látványelemként fokozzák az
összhatást. Válasszon a három exkluzív opció közül,
és nyűgözze le környezetét!

18”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉK TÁRCSA (HR1811)
18”-os HR1811 könnyűfém keréktárcsa GunPowder Black
fényezéssel és fényes, áttetsző lakkozással. Téli kerékként is
megvásárolható.

18”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉK TÁRCSA (HR1813)
18”-os HR1813 könnyűfém keréktárcsa fényes, áttetsző
lakkozással bevont GunPowder Black fényezéssel és Ilmenite
Titanium színű részletekkel.

18”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉK TÁRCSA (HR1812)
A 18”-os HR1812 kerekeket fényes lakkozású felületek, polírozott „küllők”
és GunPowder Black színű betétek teszik karakteressé.
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Active Lifestyle
csomag
Ha olyan – minden igényt kielégítő – csomagot keres, ami
tökéletesen illik hétköznapjaihoz, egyszersmind kiemeli az autó
prémium karakterét, az Active Lifestyle tökéletes választás.
A csomag tartalma: küszöbborítások, első és hátsó sárvédő gumik,
kihajtható csomagtér-szőnyeg és vezeték nélküli telefontöltő.

VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ
A Honda által fejlesztett vezeték nélküli töltő gondoskodik
róla, hogy okostelefonja soha ne merüljön le. Egyszerűen
csak helyezze a telefont az integrált töltőre, és soha többet
nem kell a kábelekkel vesződnie! Minden olyan telefonnal
kompatibilis, ami alkalmas indukciós töltésre.
Ezek a kiegészítők egyenként is megvásárolhatók.
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KÜSZÖBVÉDŐK
Küszöbvédőink egyedivé teszik az autót, ugyanakkor
megvédik a küszöböt a karcolásoktól. A rozsdamentes,
polírozott acélból készülő borítást HR-V-logó teszi
látványosabbá. A csomag tartalma: első és hátsó
védőelemek.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK
Védje autóját a sártól és a kavicsoktól ezekkel az első és hátsó
sárfogókkal! Ha szeretné hosszú távon is megóvni a karosszériát, ez
remek megoldás. A csomag négy darabot tartalmaz, kettőt előre és
kettőt hátra.

ÖSSZEHA JTHATÓ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Ez az összehajtható csomagtérszőnyeg megvédi a kárpitokat, ha lehajtja
az üléseket és nagyobb tárgyat szállít. További előnye, hogy meg is
fordítható: az egyik fele kellemes tapintású szőnyeg, a másik pedig
vízálló, csúszásgátló bevonatot kapott. Egy kihajtható füllel van ellátva,
mely megvédi a lökhárítót a karcolásoktól.
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Védelem &
biztonság
Gondoskodjon a védelemről! A fedélzeti kamera felveszi
az úton történteket, az oldalsó díszlécek megóvják
a karosszériát a karcoktól és a horpadásoktól, a
szélvédőtakaróval pedig minden időben tisztán tarthatja
az üvegfelületet.

1.

Fedélzeti kamera
Az eredeti fedélzeti kamera több mint egyszerű képfelvevő.
Mindegy, hogy városban vagy országúton halad, esetleg
parkol, ez nyomon követi és rögzíti az eseményeket.

2.

Oldalvédő díszlécek
Nincs bosszantóbb a karosszériát elrondító karcoknál és a
horpadásoknál. A puha, ütésálló díszlécekkel elkerülheti az
efféle sérüléseket, hiszen nemcsak stílusosabb megjelenést
adnak az autónak, hanem védelmezik is a kocsitestet.

3.

Szélvédőtakaró
A szélvédőre helyezhető védőhuzat használatával az üveg és
a két külső tükör is megóvható az időjárás viszontagságaitól,
ha a szabad ég alatt parkol. Stílusosan HR-V-logóval díszítve.

* A fedélzeti kamera illusztrációja jobbkormányos autóval készült. Az
alkalmazására vonatkozó szabályok országonként eltérhetnek. Használatáért
felelősség a vezetőt terheli.
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Cargo
csomag
A rendezett, biztonságos fuvarozást garantáló
Cargo csomag azoknak készül, akik sokat szállítanak
csomagokat vagy speciális tárgyakat, felszereléseket.
Az összeállítás tartalma: csomagtértálca elválasztókkal,
csomagtér világítás és csomagtérperem-védőburkolat.

A csomagban szereplő elemek külön-külön is megvásárolhatók.
A könnyűfém keréktárcsa nem része a csomagnak, de különálló
extraként elérhető. A képen látható modell egy Premium Sunlight White
Pearl színű HR-V Advance 1.5 i-MMD.
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CSOMAGTARTÓTÁLCA TÉRELVÁL ASZTÓKK AL
A vízhatlan csomagtértálca az autó formájához illeszkedik, és
meggátolja, hogy összekoszolódjanak vagy megkarcolódjanak a
kárpitok. A térelválasztók megakadályozzák, hogy a poggyászok
csúszkáljanak, így mindig a helyükön maradnak.

CSOMAGTÉRPEREM-VÉDŐBURKOL AT
Ez a praktikus és stílusos kiegészítő megóvja a rakodóperemet a
horpadásoktól és a karcoktól. Szálcsiszolt, rozsdamentes acélból készül,
így remekül passzol a kárpitozáshoz.

CSOMAGTÉRA JTÓ-VIL ÁGÍTÁS
A poggyászteret és az autó mögötti területet egyaránt fénybe borító
Honda csomagtérajtó-világítást a nagyobb kényelem és biztonság
jegyében fejlesztettük ki. A LED-ek nagy erejű, szórt fényt adnak,
akkor is bevilágítva a csomagtartót, amikor tele van. A rendszer
automatikusan felkapcsol, ha a tulajdonos felnyitja az ajtót.
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Szállítás
Megjelenés és praktikum – miként azt megjelenése is sugallja,
a HR-V minden útra és feladatra készen áll. A csomagtértálca
például erős használatnál is megóvja a belteret, a kutyaráccsal
a házi kedvencek is gond nélkül szállíthatóak, a tetősínek,
illetve keresztrudak segítségével pedig tovább bővíthető a
modell szállítókapacitása.

1.

Csomagtértálca
A vízhatlan, csúszásgátló felületű tálca a csomagtér
formájához illeszkedik, s megakadályozza, hogy
összekoszolódjanak vagy megkarcolódjanak a kárpitok.
Magasított oldalfalakkal és HR-V-logóval kínáljuk.

2.

Kutyarács
A hátsó üléstámlák és a tető közé beszerelhető kutyarács
segítségével kedvencei is biztonságban utazhatnak, hiszen
elválasztja az utas- és a poggyászteret. Minden állatbarátnak
ajánljuk!

3.

Tetőcsomagtartó
Fokozza autója szállítókapacitását erős, biztonságos
tetőcsomagtartóval! Négy zárat foglal magában. Maximális
terhelhetősége 40 kg vagy egy kerékpár.

4.

Keresztrudak
Ezek a lopásgátló zárral felszerelt keresztrudak roppant
erősek és minden menetbiztonsági előírásnak megfelelnek.
Maximális terhelhetőségük 45 kg vagy két kerékpár.
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Hangulatvilágítás
csomag
A Hangulatvilágítás csomag különféle világításokkal
varázsolja hangulatosabbá és nyugalmasabbá az autó
belterét. A csomag tartalma: hangulatfény az első
lábtérben és megvilágított ajtó küszöbvédők.

HANGUL AT VIL ÁGÍTÁS AZ ELSŐ L ÁBTÉRNÉL
Az ajtó bezárásánál, illetve az ajtó nyitásakor kapcsol be, és lágy,
hideg fényével különleges hangulatot teremt az utastérben.

Ezek a kiegészítők egyenként is megvásárolhatóak.
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MEGVIL ÁGÍTOT T KÜSZÖBVÉDŐK
A rozsdamentes, szálcsiszolt acélból készülő küszöbborítást sárgásfehéren
világító HR-V-logó teszi látványosabbá. A védőelemek megvédik a
küszöböt a karcolásoktól és a horpadásoktól. A csomag tartalma:
megvilágított első és megvilágítás nélküli hátsó küszöbvédők.
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Beltér
& kényelem
Árnyékolók
Legyen hűvösben a legerősebb napsütésnél is! Az árnyékolók könnyen
feltehetőek, illetve leszedhetőek, és megóvják a hátul ülőket a közvetlen
napsütéstől. A csomag tartalma: négy árnyékoló és egy hordozótáska.

2.

Premium szőnyegek
Ezek az elegáns, fekete/ezüst nubukbőr betétekkel megspékelt
szőnyegek szebbé és tartósabbá teszik az utasteret, főleg, hogy minden
egyes darabot fém HR-V-embléma díszít. A csomag tartalma: első és
hátsó szőnyegek.

3.

Vezeték nélküli telefontöltő
A Honda által fejlesztett vezeték nélküli töltő gondoskodik róla, hogy
okostelefonja soha ne merüljön le. Egyszerűen csak helyezze a telefont
az integrált töltőre, és soha többet nem kell a kábelekkel vesződnie!
Minden olyan telefonnal kompatibilis, ami alkalmas indukciós töltésre.

4.

USB-töltőaljzat hátul
A hátsó USB-töltőaljzat tökéletes megoldás a hátul utazók elektronikus
eszközeinek töltésére. A csomag két csatlakozót tartalmaz.

5.

Gumiszőnyegek
Masszív, ámde könnyen tisztítható – ezek az elnyűhetetlen, magas
peremű, HR-V-logóval ellátott gumiszőnyegek elöl és hátul egyaránt
megvédik a kárpitozást. A csomag tartalma: első és hátsó szőnyegek.

6.

Csomagtérajtó-világítás
A poggyászteret és az autó mögötti területet egyaránt fénybe borító
csomagtérajtó-világítást a nagyobb kényelem és biztonság jegyében
fejlesztettük ki. A nagy erejű, szórt fényt adó LED-izzót magában az
ajtóban helyezzük el, így nemcsak a csomagteret, hanem az autó
környezetét is fénybe borítja. A rendszer automatikusan felkapcsol, ha a
tulajdonos felnyitja az ajtót.

7.

Sötétített oldalablak
Ha szeretné megőrizni privát szféráját, rendelje meg a sötétített
oldalablakokat! A csomag tartalma: sötétített hátsó oldalablakok és
hátsó szélvédő. Kizárólag gyári opcióként rendelhető, utólag nem
beszerelhető.
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

i-MMD

i-MMD

i-MMD

Intelligent Multi Mode Drive

Intelligent Multi Mode Drive

Intelligent Multi Mode Drive

1498

1498

1498

4 szelepes

4 szelepes

4 szelepes

EURO 6d

EURO 6d

EURO 6d

Ólommentes (95)

Ólommentes (95)

Ólommentes (95)

Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc)

79@6000-6400

79@6000-6400

79@6000-6400

Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc)

107@6000-6400

107@6000-6400

107@6000-6400

Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc)

131@4500-5000

131@4500-5000

131@4500-5000

96 [131]

96 [131]

96 [131]

Erőforrás
Motor típusa
Motor elnevezése
Lökettérfogat (cm3)
Szelepvezérlés
Emissziós besorolás
Előírt üzemanyag

Teljesítmény

Villanymotor maximális teljesítménye (kW, LE)
Villanymotor maximális nyomatéka (Nm)

253

253

253

0 → 100 km/óra (mp)

10,6

10,7

10,7

Végsebesség (km/óra)

170

170

170

4,6

4,6

4,6

Üzemanyag-fogyasztás & károsanyagkibocsátás (WLTP)†
Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km)
Üzemanyag-fogyasztás - közepes sebesség (l/100 km)

4,1

4,1

4,1

Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km)

4,6

4,6

4,6

Üzemanyag-fogyasztás - nagyon magas sebesség (l/100 km)

7,1

7,1

7,1

Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km)

5,4

5,4

5,4

CO2-kibocsátás - vegyes (g/km)

122

122

122

Hosszúság (mm)

4340

4340

4340

Szélesség (mm)

1790

1790

1790

Méretek

Szélesség behajtott külső tükrökkel (mm)
Szélesség külső tükrökkel (mm)

1866

1866

1866

2028,17

2028,17

2028,17

Magasság - terheletlenül (mm)

1582

1582

1582

Tengelytáv (mm)

2610

2610

2610

Nyomtáv - elöl (mm)

1535

1535

1535

Nyomtáv - hátul (mm)

1540

1540

1540

Szabad hasmagasság - vezetővel (mm)

188

188

188

Fordulókör - a karosszériánál mérve (m)

11,3

11,3

11,3

Kormányfordulatok száma (ütközéstől ütközésig)

2,4

2,4

2,4

† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat, hogy nem
felelnek meg a valós közúti körülményeknek. A Honda HR-V üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletének megfelelően az új
WLTP-szabvány szerint végeztük.
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Kapacitás
Üzemanyagtartály (l)
Szállítható személyek száma (fő)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések felhajtva (liter, VDAmódszer)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések felhajtva, ülés alatti
tárolóval (liter, VDA-módszer)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, tetővonalig
(liter, VDA-módszer)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, tetővonalig,
ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, ablakvonalig
(liter, VDA-módszer)
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, ablakvonalig,
ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer)

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

40

40

40

5

5

5

319

319

304

335

335

320

1289

1289

1274

1305

1305

1290

971

971

956

987

987

972

1380 - 1401

1380 - 1401

1380 - 1401

Tömeg
Saját tömeg (kg)

Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg)
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg)

1870

1870

1870

469-490

469-490

469-490

1030 / 890

1030 / 890

1030 / 890

45

45

50

A z ú j Ho nda HR-V

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)
Hasznos terhelhetőség (kg)
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

ABS (blokkolásgátló fékrendszer)

◆

◆

◆

Légzsák - első utas- és vezetőoldali

◆

◆

◆

Légzsák - első utasoldali, kikapcsolható SRS légzsák

◆

◆

◆

Légzsák - oldallégzsákok (elöl)

◆

◆

◆

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul)

◆

◆

◆

Légzsák - vezetőoldali SRS légzsák

◆

◆

◆

Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel

–

◆

◆

Fékasszisztens

◆

◆

◆

Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszer

◆

◆

◆

Ütközés Erejét Mérséklő Gázpedál Vezérlés (elöl&hátul)

◆

◆

◆

Guminyomás-ellenőrző Rendszer

◆

◆

◆

E-Call Segélyhívó Rendszer

◆

◆

◆

Elektronikus Fékerőelosztó

◆

◆

◆

Vészfékezést Jelző Fény

◆

◆

◆

Ráfutásos Ütközésre Figyelmezető Rendszer

◆

◆

◆

Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel

◆

◆

◆

Állítható Sebességhatároló

◆

◆

◆

Intelligens Sebességhatároló

◆

◆

◆

ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE

◆

◆

◆

Sávtartó Asszisztens

◆

◆

◆

Alacsony Sebességű Fékezés Kontroll

◆

◆

◆

Kis Sebességű Követés

◆

◆

◆

Útelhagyásra Figyelmeztető Rendszer

◆

◆

◆

Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer

◆

◆

◆

Menetstabilizáló Elektronika

◆

◆

◆

Ostorcsapás nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák

◆

◆

◆

Indításgátló rendszer

◆

◆

◆

Központi zár kettő távirányítóval

◆

◆

◆

Riasztó

◆

◆

◆

Választható ajtónyitás

◆

◆

◆

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás

◆

◆

◆

Csomagtér-takaró

◆

◆

◆

Silver belső díszítőpanelek

–

◆

◆

Silver belső ajtókilincsek

◆

◆

◆

Bőrbevonatú kormánykerék

–

◆

◆

Szövetkárpitozás

◆

–

–

Biztonság

Lopásvédelem

Utastér

Fekete szintetikus bőr és szövet kárpitozás

–

◆

–

Világos szintetikus bőr és szövet kárpitozás

–

–

◆

Exclusive Styling kiegészítők (Narancs színű utastér panelek)

–

–

◆
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Agilis Vezetést Támogató Rendszer

◆

◆

◆

3 menetüzemmód (Econ/Sport/Normal)

◆

◆

◆

Elektromos rögzítőfék automata féktartással

◆

◆

◆

Automata féktartás

◆

◆

◆

Elektromos szervokormány (EPS)

◆

◆

◆

Elektronikus, változó áttételű szervokormány

◆

◆

◆

Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer

◆

◆

◆

Lejtmenet-szabályozó

◆

◆

◆

Alapjárati leállítás / Elektromos üzemmód

◆

◆

◆

12 V-os aljzat elöl

◆

◆

◆

Automata klímaberendezés

◆

–

–

Kétzónás, automata klímaberendezés

–

◆

◆

Szellőző rostélyok a hátsó üléseknél

◆

◆

◆

Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör

–

◆

◆

Automata vezérlésű ablaktörlők

◆

◆

◆

Csomagrögzítő horog

◆

◆

◆

Adaptív Sebességrögzítő

◆

◆

◆

Külsö tükrök - elektromosan állítható

◆

◆

◆

Külsö tükrök - fűthető

◆

◆

◆

Külsö tükrök - behajtható

◆

◆

◆

Külsö tükrök - hátramenetben automatikusan lebillenő

–

◆

◆

Vezető- és utasoldali első könyöktámasz

◆

◆

◆

Elektromos ablakmozgatás (elöl, hátul)

◆

◆

◆

Első ülés - manuálisan állítható magasságú vezetőülés

◆

◆

◆

Első ülés - zseb az első utasülés hátoldalán

◆

–

–

Első ülés - zseb az első ülések hátoldalán

–

◆

◆

Fűthető szélvédő (az ablaktörlő lapát alatt)

–

◆

◆

Fűthető ülések - elöl

◆

◆

◆

Fűthető kormánykerék

–

◆

◆

Távirányítással működtethető - tükrök és ablakok

–

◆

◆

Ülés alatti tárolórekesz

◆

◆

◆

Magic Seats ülésrendszer

◆

◆

◆

Parkolást segítő szenzorok (4 elöl és 4 hátul)

◆

◆

◆

Motoros mozgatású csomagtérajtó

–

◆

◆

60/40 arányban osztott hátsó ülések

◆

◆

◆

Könyöktámasz a második üléssorban

◆

◆

◆

Tolatókamera

◆

◆

◆

Piperetükör a napellenzőkben

◆

◆

◆

Négy irányban állítható kormányoszlop

◆

◆

◆

Technológia

Komfort & kényelem

– Nem elérhető

† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti
körülményeknek. A Honda HR-V üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletének megfelelően az új WLTP-szabvány szerint végeztük.
Δ Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay működése változhat, bizonyos szolgáltatásai
pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0
(Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ országokban regisztrált védjegye.
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◆ Alapfelszereltség
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Diszkrét mennyezeti irányfény

◆

◆

◆

Belsőtér-világítás

◆

◆

◆

Térképolvasó lámpa (elöl)

◆

◆

◆

Műszerfal világítás

◆

◆

◆

Hátsó olvasólámpa

◆

◆

◆

Megvilágított piperetükör a napellenzőkben

◆

◆

◆

Csomagtér-világítás

◆

◆

◆

Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító

◆

◆

◆

DAB

◆

◆

◆

My Honda+-kompatibilitás

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Hangszórók - 4 db

◆

–

–

Hangszórók - 6 db

–

◆

◆

Hangszórók - magassugárzók elöl

–

◆

◆

Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival

◆

◆

◆

USB-csatlakozó elöl

◆

◆

◆

Belső világítás

Audio & kommunikáció

Honda CONNECT navigációs rendszerrel (9"-os érintőképernyő,
AM-, FM- és DAB-rádió, Apple CarPlay, Android Auto™)Δ

USB-csatlakozó hátul (2 db)

–

◆

◆

Vezeték nélküli Apple Carplay

◆

◆

◆

Vezeték nélküli töltés

–

–

◆

Külső megjelenés

◆

◆

◆

Kéttónusú fényezés

–

–

◆

Cápauszony jellegű antenna

◆

◆

◆

Karosszéria színére fényezett külső ajtókilincs

◆

◆

◆

Karosszéria színére fényezett hűtőmaszk

◆

◆

–

Karosszéria színére fényezett hűtőmaszk Trio Colour díszítéssel

–

–

◆

Karosszéria színére fényezett külső tükör

◆

◆

–

Tető színével megegyező tükör fényezés

–

–

◆

Tetősín

–

–

◆

Spoiler

◆

◆

◆

Narancssárga díszítőelem az ajtón, Trio Colour hűtőrács díszítés

–

–

◆

Fényes ablakkeret díszítés

◆

–

–

Magasfényű ablakkeret díszítés

–

◆

◆

◆ Alapfelszereltség

– Nem elérhető

† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti
körülményeknek. A Honda HR-V üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletének megfelelően az új WLTP-szabvány szerint végeztük.
Δ Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay működése változhat, bizonyos szolgáltatásai
pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0
(Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ országokban regisztrált védjegye.
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

LED Aktív Kanyarfényszórók

–

–

◆

LED nappali menetfény

◆

◆

◆

LED első ködlámpák

–

◆

◆

LED fényszórók

◆

◆

◆

Futófényes LED irányjelzők

◆

◆

◆

Automatikus fényszórók

◆

◆

◆

Automatikus fényszóró állítás

–

–

◆

Külső világítás

Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és

◆

◆

◆

Automatikus Távolsági Fényszórók

◆

◆

◆

Piros és áttetsző hátsó lámpa

◆

◆

–

Piros és füstszínű hátsó lámpa

–

–

◆

Abroncsjavító készlet

◆

◆

◆

18"-os könnyűfém kerekek

◆

◆

◆

225/50 R18-as abroncsok

◆

◆

◆

üdvözlőfény)

Kerekek & abroncsok

A z ú j Ho nda HR-V
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A képen egy kéttónusú, Meteoroid Grey Metallic fényezésű, fekete tetejű, Advance Style
felszereltségű HR-V 1.5 i-MMD látható.
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Honda Premium
Quality
8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN
Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus, kényelmes és biztonságos. Annak érdekében,
hogy ez sokáig így maradjon, összeállítottuk Önnek az egyedülálló Honda Premium Quality
csomagot. Az alap jótállás egy új Honda esetében 3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény
mellett (kilométer-korlátozás nélküli jótállás a fényezett felületekre). Ezen kívül az összes modell
esetén 5 év jótállás érvényes a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű és hajtás bizonyos
elemeinek átrozsdásodására. A karosszériára vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási jótállás
érvényes (kilométer-korlátozás nélkül). És ez még csak a kezdet.

HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG
A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott járművek minőségében, ezért a 3 év jótállás
nekünk nem elég. A gyári jótállás lejárta után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000 km
futásteljesítményig élvezheti a verhetetlen hűségbónusz előnyeit. A Honda Premium Quality
csomag keretei között 5 év hűségbónuszt biztosítunk Önnek a garanciaidőn felül!
Minden újonnan vásárolt Hondához felár nélkül jár Premium Quality csomagunk is.

A HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAGGAL JOBBAN JÁR
Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor ugyanis
automatikusan az új tulajdonosra szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót jelent az Ön
számára!
A Honda Premium Quality csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy
rendszeresen elvégeztesse járművének karbantartását a gyári előírások szerint, valamelyik
hivatalos magyarországi Honda szervizben. Ez már csak azért is megéri Önnek,
mert itt csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják el autóját.
A jótállással és a 8HPQ-val kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja
Honda márkakereskedőjétől vagy a www.honda.hu oldalon!
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A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti!

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó
mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető
ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális
feltételei szerint és értelmében végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért
előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy
funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz
forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 369/2014. Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést
kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal. Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni
szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén.
Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés
autóértékesítő munkatársától. Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!
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Szkennelje be a QRkódot a Honda HR-V
kiterjesztett valóság
élményéhez!

