NOWA HONDA

Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub
sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez
uprzedzenia w dogodnym dla siebie okresie czasu. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Honda dołożyła jednak
wszelkich starań, aby treści prezentowane w tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych
i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzględnieniem
standardowych Warunków Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie dostępne są
na życzenie przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich starań mających na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem
faktycznym, katalog ten jest przygotowywany i drukowany kilka miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia
zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych przypadkach dostępność poszczególnych elementów
wyposażenia. Informacji na temat dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie
w przypadku wyposażenia opisywanego w niniejszym katalogu.
Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz przekazać
mnie znajomym lub poddać procesowi recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz postępowania z pojazdami
wycofywanymi z eksploatacji znajdują się pod adresem www.honda.pl
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WSTĘP

DOSKONAŁOŚĆ

W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE
Nowa, odważna Honda HR-V oferuje jeszcze więcej. Stylowa,
wszechstronna i funkcjonalna, HR-V zapewnia wielowymiarową
przyjemność z jazdy opartą na czystej radości, a nie wymuszonych
kompromisach. Dzięki połączeniu przepięknej linii nadwozia w stylu
coupe z funkcjonalnością i wytrzymałością klasycznego SUV-a HR-V
potrafi dopasować się nawet do najbardziej intensywnego trybu życia.
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35 : DANE TECHNICZNE
39 : THE POWER OF DREAMS
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STYLISTYKA
NADWOZIA

PIĘKNA I ODWAŻNA
ELEGANCKA STYLISTYKA

Z miłości do designu. Nowoczesne nadwozie Hondy HR-V
przyciąga wzrok i wywołuje szybsze bicie serca. Muskularna sylwetka
i sportowa linia czynią z niej samochód, który chce się oglądać
i w którym chce się być widzianym. Dzięki swej uniwersalnej stylistyce
HR-V to odpowiednie auto na każdą okazję, od weekendowego
wypadu za miasto po spotkanie towarzyskie w jego centrum.
Konstrukcja nowej Hondy HR-V została przemyślana
w najdrobniejszych szczegółach. Ze stylistycznego punktu widzenia,
takie elementy jak ukryte klamki tylnych drzwi czy zwężające się tylne
szyby naprawdę robią różnicę. Samochód imponuje przemyślaną
stylizacją przepięknych kloszy reflektorów, wyrazistych linii karoserii,
czy eleganckich relingów dachowych*. Poprzez zastosowanie
panoramicznego okna dachowego* obserwacja otoczenia dostarcza
równie silnych wrażeń jak przyglądanie się autu z zewnątrz.

Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive w kolorze White Orchid Pearl. * Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.
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STYLISTYKA
NADWOZIA

ATRAKCYJNY WYGLĄD
WYMAGA WIĘKSZEJ UWAGI

Stylistyka dzięki której zostaniesz zauważony. Atrakcyjna stylistyka HR-V
to nie tylko powierzchowny urok, bowiem wszystkie zabiegi stylistyczne mają
swoje praktyczne uzasadnienie. Przepięknie wyrzeźbione linie nadwozia zostały
zaprojektowane z myślą o znakomitych właściwościach aerodynamicznych, które
z kolei przekładają się na większą oszczędność paliwa.
Jednak na stylistyce nie wolno oszczędzać, dlatego takie jej elementy jak
przedni grill, harmonijnie zintegrowany z konstrukcją nadwozia, czy wyraziście
poprowadzone linie karoserii sprawiają, że nowa Honda HR-V nawet na postoju
prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie i dynamicznie. Jej sylwetka emanuje
zwinnością połączoną z surowym, mocnym charakterem, któremu zadziorności
dodają opływowe powierzchnie dolnych paneli karoserii oraz wyraziste,
masywne zderzaki. Jeśli dodamy do tego ponadprzeciętne właściwości jezdne,
które gwarantują wspaniałe doznania podczas jazdy, oraz paliwooszczędną
charakterystykę układu napędowego, okazuje się, że nowa HR-V ma wyjątkowo
wiele do zaoferowania.

Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive w kolorze White Orchid Pearl.
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STYLISTYKA
WNĘTRZA

PRZEMYŚLANE
ROZWIĄZANIA
UŁATWIAJĄ ŻYCIE

Projekt zorientowany na użytkownika. W sytuacjach,
gdy trudno oderwać wzrok od drogi, dobrze jest mieć
wszystko pod ręką. Kokpit nowej Hondy HR-V został
zaprojektowany z myślą o intuicyjnie prostej obsłudze,
a wszelkie jego elementy rozmieszczono ergonomicznie.
Mimo iż w desce rozdzielczej ukryto najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne, jej obsługa nie sprawia
najmniejszych trudności. Poprzez zastosowanie systemu
Honda CONNECT z ekranem dotykowym kierowca
zachowuje pełną kontrolę.
Równie łatwy dostęp użytkownik ma do przełączników
i przycisków pozostałych funkcji i systemów
pokładowych. Dzięki dwustrefowej klimatyzacji
automatycznej* zarówno kierowca jak i pasażerowie
mają zagwarantowany odpowiedni komfort termiczny,
nawet podczas długiej podróży. Jeśli dodamy do tego
elektrycznie sterowane szyby i lusterka zewnętrzne
oraz system podgrzewania przednich foteli, okazuje się,
że kabina nowej Hondy HR-V to wyjątkowo wygodne
i przytulne miejsce.

Przyciski sterowania
systemem audio
na kierownicy
Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive z przekładnią manualną oraz systemem Honda CONNECT+. * Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.

System bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania silnika
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SYSTEM
MAGIC
SEATS

PRZESTRONNE WNĘTRZE
NIESAMOWITA FUNKCJONALNOŚĆ
Zaprojektowana aby dopasować się do
Twoich potrzeb. Nowa Honda HR-V potrafi
dopasować się do Twojego stylu życia. Przestrzeń,
którą oferuje jest nie tylko duża, ale także niezwykle
funkcjonalna. Zbiornik paliwa umieszczono
centralnie pod podłogą, dzięki czemu udało się
wygospodarować więcej miejsca w bagażniku oraz
możliwy był montaż unikalnego systemu składania
siedzeń Honda Magic Seats.
System ten zapewnia wiele możliwości konfiguracji
foteli, których oparcia są dzielone w stosunku
60:40. Jednym ruchem ręki można unieść siedziska
tylnych foteli i zablokować je w pozycji pionowej,
co tworzy przestrzeń załadunkową za przednimi
fotelami, w której można przewozić wysokie
przedmioty.

Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive z przekładnią manualną
oraz panoramicznym oknem dachowym.
* Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia
zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.

Pojemna i funkcjonalna przestrzeń bagażowa o objętości
1103* litrów, powstała po złożeniu tylnych foteli.
** Ł ączna wartość razem ze schowkiem pod podłogą
bagażnika.

Bagażnik także zadziwia pojemnością, która
przy uniesionych oparciach tylnych foteli wynosi
470** litrów, a po ich złożeniu wzrasta do 1103**
litrów (pomiar do linii okien). Natomiast szeroki
otwór załadunkowy oraz nisko poprowadzony
próg zapewniają łatwy dostęp do przedziału
bagażowego. Wszystko to sprawia, że
przygotowanie do drogi zajmie nam tylko kilka chwil.
Jednak magiczne są tu nie tylko fotele. Kolejną
miłą niespodzianką jest bowiem ilość miejsca na
nogi i nad głowami. Takiej przestrzeni można by
się raczej spodziewać w modelach z wyższych
segmentów rynku. Wrażenie przestronności
potęguje jeszcze panoramiczne okno dachowe*,
dzięki któremu kabina jest zawsze dobrze
wentylowana i doświetlona.
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TECHNOLOGIA

ŁĄCZNOŚĆ
I ROZRYWKA
Honda HR-V posiada nowy system rozrywkowo-informacyjny
Honda Connect, dzięki któremu użytkownik może podczas
korzystania z samochodu słuchać ulubionej muzyki lub
kontaktować się z przyjaciółmi.
Za pośrednictwem Honda Connect możliwe jest połączenie
z Internetem poprzez WiFi w smartfonie* lub mobilny router
WiFi. Ponadto użytkownik może dostosować wygląd
7-calowego ekranu wykorzystując do tego prywatne zdjęcia,
a dzięki cyfrowemu radiu DAB*** oraz aplikacji Aha™, ma
łatwy dostęp do ulubionych utworów muzycznych, programów
informacyjnych, prognoz pogody, informacji sportowych,
podkastów czy audiobooków z całego świata.

PERSONALIZACJA EKRANU GŁÓWNEGO
Wyświetlacz systemu można dopasować do
własnych preferencji, np. ustawiając ulubione
zdjęcia jako tło pulpitu.

POKŁADOWY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH™
System umożliwia dostęp do kontaktów
w smartfonie przy pomocy ekranu dotykowego.

NAWIGACJA GARMIN†
Funkcja PhotoReal wyświetla dokładne zdjęcia
kolejnych skrzyżowań i zjazdów, a asystent pasa
ruchu wskazuje odpowiedni pas. System oferuje
również funkcję informowania o utrudnieniach
w ruchu w czasie rzeczywistym, ostrzeżenia
o maksymalnej prędkości dozwolonej na danym
odcinku trasy, widok budynków 3D, widok
terenu, itd.

APLIKACJA AHA™
Aplikacja Aha™ umożliwia połączenie
z internetowymi stacjami radiowymi, dostęp
do serwisów społecznościowych takich
jak Facebook™ lub Twitter™ oraz pomaga
zlokalizować najbliższy hotel lub pobliską
restaurację.

Wbudowana technoogia Bluetooth™ umożliwia podłączenie
smartfona do pokładowego systemu głośnomówiącego.
Możliwe jest również przeglądanie stron internetowych**
na ekranie dotykowym. Opcjonalnie oferowana będzie
opracowana przez firmę Garmin, wielokrotnie nagradzana
nawigacja satelitarna, w pełni zintegrowana z systemem Honda
Connect+. Nawigacja przekazywać będzie kierowcy bieżące
informacje o ruchu drogowym i ograniczeniach prędkości.

* Aplikacje systemu Honda Connect mogą generować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych i roaming. Radzimy upewnić się, że tego typu usługi wliczone są w cenę
Państwa abonamentu lub pakietu komórkowego.
** Funkcja dostępna jedynie po zatrzymaniu pojazdu.
*** Wyposażenie dostępne jakos standard tylko w wersji Executive.
Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.
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KOMFORTOWE
WNĘTRZE

CIESZ SIĘ WYGODĄ
POMYŚLELIŚMY O WSZYSTKIM
Zapomnij o codziennym pośpiechu. Zrelaksuj się w zaciszu
przytulnej kabiny Hondy HR-V. Nawet codzienne zakupy można
robić z klasą i w komfortowych warunkach. Przestronne wnętrze
zachwyci Cię mnogością ekskluzywnych detali, takich jak
chromowane klamki drzwi oraz eleganckie koło kierownicy i gałka
zmiany biegów* obszyte skórą naturalną.
Przestrzeń jest najlepszym wyznacznikiem luksusu, a pojemna
i dobrze wyciszona kabina nowej Hondy HR-V zapewnia jazdę
w wyjątkowo komfortowych warunkach. Z tyłu również nie brakuje
miejsca, dzięki czemu nawet najdłuższa podróż upłynie znacznie
szybciej i przyjemniej.

Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive w kolorze White Orchid Pearl z przekładnią manualną oraz systemem Honda CONNECT+. * Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.
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OSIĄGI

DYNAMICZNE OSIĄGI

Przycisk funkcji ECON

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA

Zaawansowana technologia, która pozwala
na dynamiczną i oszczędną jazdę. Dzięki
nowym silnikom i nowoczesnym rozwiązaniom
inżynieryjnym nie musisz już wybierać między
osiągami a ekonomią. Zamiast tego do wyboru
masz dynamiczny i wydajny silnik 1.5 i-VTEC
o mocy 130 KM lub wysokoprężną 120-konną
jednostkę 1.6 i-DTEC. Oba silnik mogą
współpracować z sześciostopniową przekładnią
manualną, zapewniając świetne osiągi i wysoką
kulturę pracy.
Ponadto nowy motor 1.5 i-VTEC dostępny
jest również z bezstopniową automatyczną
przekładnią CVT, która płynnie przenosi napęd
zależnie od aktualnej prędkości jazdy. Dzięki
temu podróżowanie nową Hondą HR-V to
prawdziwa przyjemność. Jeśli dodamy do tego
korzyści płynące z ograniczonego poziomu
emisji, jazda staje się nie tylko przyjemna, ale
i bardziej przyjazna środowisku.
Prezentowany egzemplarz to Honda HR-V 1.5 Executive w kolorze White Orchid Pearl.

Wszystkie silniki wyposażono w system Auto
Stop, który wyłącza je na postoju, a następnie
ponownie uruchamia gdy wciśniesz pedał
sprzęgła. Dzięki implementacji tego systemu
poziom emisji CO2 został zredukowany do
zaledwie 104 g/km.
Po naciśnięciu przycisku ECON samochód staje
się jeszcze oszczędniejszy, bowiem nastawy
przekładni i silnika zostają zmodyfikowane pod
kątem dalszego ograniczenia zapotrzebowania
na paliwo. Zmianie ulega charakterystyka pracy
przepustnicy, a układ klimatyzacji przechodzi
w tryb ograniczonego poboru energii.
Modyfikacje te mogą umknąć Twojej uwadze,
ale z pewnością nie przeoczysz faktu, że
rzadziej bywasz na stacji paliw.

Przycisk systemu Auto Stop
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BEZPIECZEŃSTWO

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

WYSOKI POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA
Każdy chce chronić swoich bliskich.
Naszym zdaniem najlepszy sposób zapobiegania
kolizjom, to ich odpowiednio wczesne przewidywanie.
Dlatego w naszych samochodach stosujemy
zaawansowany system wspomagający kierowcę
(ADAS). Technologie wchodzące w skład systemu
pomagają kierowcy w bezpiecznej jeździe, ostrzegając
go o niebezpieczeństwie lub automatycznie reagując
na zagrożenie jeśli zajdzie taka konieczność.
Dla przykładu, system aktywnego hamowania
w ruchu miejskim (CTBA), który stanowi wyposażenie
podstawowe wszystkich wersji, monitoruje powolny
ruch pojazdów przed Hondą HR-V i ostrzega kierowcę
o ryzyku kolizji, dając mu odpowiedni czas na reakcję.
A jeśli kierowca nie podejmie żadnych kroków
zapobiegających zderzeniu, system automatycznie
uruchomi hamulce aby wytracić prędkość.
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
(LDW)* powiadomi kierowcę jeśli pojazd zacznie
w niekontrolowany sposób zjeżdżać z wybranego
pasa ruchu. Natomiast inteligentny system ostrzegania
przed kolizją (FCW)* monitoruje obszar przed Hondą
HR-V, potrafi zapobiegać kolizjom i podnosi ogólny
poziom bezpieczeństwa jazdy.
INTELIGENTNY TEMPOMAT
Z OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI
MAKSYMALNEJ*
Wykorzystując dane z systemu rozpoznawania znaków
drogowych (TSR), funkcja ta automatycznie dostosowuje
prędkość jazdy do ograniczeń obowiązujących na
danym obszarze.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA
ZNAKÓW DROGOWYCH (TSR)*

SYSTEM AKTYWNEGO HAMOWANIA
W RUCHU MIEJSKIM (CTBA)*

System TSR rozpoznaje
znaki drogowe na odcinku
do 100 metrów przed
pojazdem oraz wyświetla
stosowne informacje na
ekranie wielofunkcyjnym
i-MID. Jednocześnie
wyświetlane mogą być dwa
znaki drogowe.

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZJEŻDŻANIU
Z PASA RUCHU (LDW)*
Po wykryciu oznaczeń poziomych na jezdni system
monitoruje tor ruchu pojazdu. Jeśli system LDW wykryje
niezasygnalizowaną kierunkowskazem zmianę pasa ruchu,
wyśle kierowcy dźwiękowy i wizualny sygnał ostrzegawczy.

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ (FCW)*

1: Podczas jazdy w ruchu miejskim z prędkością
od 5 do 32 km/h, system monitoruje odległość od pojazdu
poprzedzającego, zwiększając szanse kierowcy na
uniknięcie kolizji.

2: Jeśli Honda HR-V nadal zbliża się do pojazdu
poprzedzającego, system CTBA wysyła dźwiękowe
i wizualne sygnały ostrzegawcze na wyświetlaczu
wielofunkcyjnym i-MID.

Jeśli przednia kamera monitorująca obszar przed Hondą HR-V
wykryje pojazd znajdujący się zbyt blisko, system odpowiednio
wcześnie ostrzeże kierowcę o ryzyku kolizji.

BRIGHT AND MODERN
SYSTEM AUTOMATYCZNYCH ŚWIATEŁ
DROGOWYCH (HSS)*
System HSS monitoruje warunki jazdy i automatycznie
włącza lub wyłącza światła drogowe.

Jeśli inteligentny ogranicznik prędkości jest aktywny,
samochód będzie poruszał się w sposób normalny,
ale nie przekroczy limitu prędkości bez wyraźnego
sygnału ze strony kierowcy.

* Wyposażenie dostępne jedynie w wersjach Elegance i Executive. Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych elementów wyposażenia zawarto w rozdziale dotyczącym danych technicznych, na stronach 35-38.

3: Jeśli kierowca nie zareaguje na wysyłane sygnały
ostrzegawcze, a ryzyko kolizji gwałtownie rośnie, system
CTBA potrafi automatycznie uruchomić hamulce aby
maksymalnie wytracić prędkość. Przy sprzyjających
warunkach jazdy, system potrafi nawet całkowicie
zażegnać niebezpieczeństwo kolizji.
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BEZPIECZEŃSTWO

STWORZONA

Z MYŚLĄ O TWOIM
BEZPIECZEŃSTWIE

Bezpieczeństwo kierowcy,
pasażerów, innych użytkowników
drogi oraz pieszych zawsze
traktowaliśmy priorytetowo.
Dlatego Honda HR-V pełna jest
zaawansowanych rozwiązań
technicznych, które w większości
dostępne są jako wyposażenie
podstawowe.

PODUSZKI POWIETRZNE SRS
KIEROWCY I PASAŻERA
Aby zapewnić maksymalny stopnień ochrony,
z przodu zastosowano system dwustopniowych poduszek powietrznych, które napełniają
się w stopniu odpowiadającym sile uderzenia.
Natomiast kurtyny powietrzne mają chronić
głowy osób podróżujących na przednich
i tylnych fotelach w razie zderzenia bocznego.
Poduszki te współpracują z systemem trzypunktowych pasów bezpieczeństwa.
.

SYSTEM STABILIZACJI
TORU JAZDY POJAZDU (VSA)
System monitoruje pracę wszystkich kół z osobna
i w razie utraty przyczepności precyzyjnie dobiera
wartość momentu obrotowego lub siły hamowania
dla każdego z nich. W warunkach ograniczonej
przyczepności, system indywidualnie dozuje wartość
momentu obrotowego oraz siły hamowania dla
każdego koła, ograniczając prędkość do poziomu
pozwalającego na bezpieczne kontynuowanie jazdy.

SYSTEM ZAGŁÓWKÓW REDUKUJĄCY
URAZY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
W razie kolizji pasażerowie chronieni są
przez system zagłówków oraz pasów
bezpieczeństwa.
.

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA
NA WZNIESIENIU (HSA)
System HSA zapobiega niekontrolowanemu
staczaniu się pojazdu podczas ruszania na
wzniesieniu. Dzięki danym z czujnika kąta
pochylenia w układzie hamulcowym utrzymywane
jest odpowiednio wysokie ciśnienie, które blokuje
koła na ok. półtorej sekundy po zwolnieniu przez
kierowcę pedału hamulca.

UKŁAD WSPOMAGANIA SIŁY
NAGŁEGO HAMOWANIA (BA)
Układ BA pomaga kierowcy sprawniej
i szybciej zatrzymać pojazd w razie nagłego
hamowania.

SYSTEM OSTRZEGANIA O AWARYJNYM
HAMOWANIU
Przy pomocy szybko migających świateł
awaryjnych, system ten ostrzega pozostałych
użytkowników drogi o sytuacji nagłego
hamowania, co ogranicza ryzyko najechania
na tył Hondy HR-V przez pojazd innego,
zaskoczonego kierowcy.
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TWOJA
HONDA
HR-V

TWOJA HONDA HR-V
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GAMA
MODELOWA

Executive
System bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania
silnika

1.6 i-DTEC
6-biegowa przekładnia manualna
1.5 i-VTEC
6-biegowa przekładnia manualna
Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT
• 17-calowe obręcze aluminiowe
• Tapicerka łączona materiał/skóra
• Skórzana kierownica multifunkcyjna i skórzany
drążek zmiany biegów
• Panoramiczne, otwierane okno dachowe
• Relingi dachowe
• Czujniki parkowania przód i tył
• Przyciemnione szyby tylne
• System automatycznych świateł drogowych (HSS)
• Światła do jazdy dziennej LED
• Przednie światła przeciwmgłowe
• Automatyczny wyłącznik świateł
• Funkcja ECON
• Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID
• System Auto Stop
• Manetki do zmiany biegów przy kierownicyΔ
• Kamera cofania
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• System podgrzewania foteli (przód)
• Manualna regulacja wysokości przednich foteli
• System składania foteli Magic Seats
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Funkcja automatycznej zmiany położenia lusterka
zewnętrznego przy cofaniu
• Dwustopniowa poduszka powietrzna kierowcy i-SRS
• Poduszka powietrzna pasażera SRS
z wyłącznikiem
• Boczne poduszki powietrzne (przód)
• Kurtyny powietrzne (przód i tył)
• Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu (ABS)
• Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
• Układ wspomagania siły nagłego hamowania (BA)
• System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
• System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
• System ostrzegania przed kolizją (FCW)

Jeśli kierowca ma przy sobie
zdalny kluczyk, system umożliwia
otwieranie i zamykanie zamków
drzwi oraz uruchomienie silnika.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

System aktywnego hamowania w ruchu miejskim (CTBA)
System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDW)
Półka bagażnika
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)**
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją Garmin
i odtwarzaczem CD, 7-calowy wyświetlacz, tuner AM/FM, radio
internetowe, funkcjonalność* aplikacji Aha™ oraz dostęp do Internetu*
Odbiornik radia cyfrowego DAB
2 x USB † / HDMI
Zestaw 6 głośników
Regulacja pochylenia oparcia tylnej kanapy
Tylne lampy LED Premium

PÓŁKA BAGAŻNIKA

Relingi dachowe
Atrakcyjny wygląd
i funkcjonalność, podobnie
jak cała Honda HR-V.

Panoramiczne,
otwierane okno
dachowe
Zapewnia doskonałe
doświetlenie kabiny i lepszą
wentylację oraz potęguje
wrażenie przestronności.

Przyciemnione
szyby tylne
Gwarantują większą
prywatność oraz
podkreślają dynamiczny
charakter Hondy HR-V.

PANORAMICZNE, OTWIERANE OKNO DACHOWE

* Łączność aplikacji Aha™ (m.in. radio internetowe) oraz dostęp do Internetu realizowane są poprzez WiFi w smartfonie lub mobilny router WiFi. Aplikacje mogą generować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych i roaming.
Radzimy upewnić się, że tego typu usługi wliczone są w cenę Państwa abonamentu lub pakietu komórkowego. Funkcja przeglądania treści w Internecie dostępna jedynie po zatrzymaniu pojazdu.
∆
Opcja dostępna jedynie w wersji z silnikiem 1.5 i-VTEC oraz przekładnią CVT
†
Należy używać wyłącznie zalecanych urządzeń pamięci przenośnej Flash USB. Niektóre pamięci USB mogą nie być kompatybilne z zestawem audio
** Listę kompatybilnych modeli telefonów znajdą Państwo na stronie www.hondahandsfree.com

Przednie reflektory i światła
do jazdy dziennej LED
Zapewniają znakomite
doświetlenie drogi, znacznie
ułatwiając jazdę w nocy, oraz
stanowią istotny element stylizacji
modelu HR-V.

Kamera cofania
Kamera umieszczona
w pokrywie bagażnika daje
pełen obraz obszaru za
pojazdem, co jest niezwykle
pomocne podczas cofania.
Prezentowany model w wersji HR-V 1.5 Executive w kolorze White Orchid Pearl.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów wyposażenia tej wersji zawarto na stronach 35-38.
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GAMA
MODELOWA

Elegance
1.6 i-DTEC
6-biegowa przekładnia manualna
1.5 i-VTEC
6-biegowa przekładnia manualna
Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT
• 16-calowe obręcze aluminiowe
• Tapicerka materiałowa
• Skorzana kierownica multifunkcyjna i skorzany
drążek zmiany biegow
• Przednie reflektory halogenowe
• Halogenowe światła do jazdy dziennej
• System automatycznych świateł drogowych (HSS)
• Automatyczny wyłącznik świateł
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
• Funkcja ECON
• Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID
• System Auto Stop
• Manetki zmiany biegów przy kierownicy ∆
• Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• System podgrzewania przednich foteli
• Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
• System składania foteli Magic Seats
• Wskaźnik zmiany biegu
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Funkcja automatycznej zmiany położenia lusterka
zewnętrznego przy cofaniu
• Dwustopniowa poduszka powietrzna kierowcy
i-SRS
• Poduszka powietrzna pasażera SRS
z wyłącznikiem
• Boczne poduszki powietrzne (przód)
• Kurtyny powietrzne (przód i tył)
• Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu (ABS)
• Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD)
• Układ wspomagania siły nagłego hamowania (BA)
• System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
• System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
• System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
(CTBA)

Przednie lampy
przeciwmgłowe

Przednie wycieraczki
z czujnikiem deszczu

Koło kierownicy
obszyte skórą naturalną

Po wykryciu kropel
wody na szybie czołowej
wycieraczki uruchamiają się
samoczynnie, automatycznie
dostosowując prędkość
pracy.

Zwiększa poczucie luksusu.

Czujniki parkowania
Czujniki z przodu i z tyłu znacznie
ułatwiają manewrowanie
na niewielkiej przestrzeni.
Częstotliwość dźwiękowego
sygnału ostrzegawczego rośnie
wraz ze zbliżaniem się do
przeszkody.

Stanowią dodatkowe
źródło oświetlenia
w trudnych warunkach
drogowych,
zwiększając komfort
i bezpieczeństwo
jazdy.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

System ostrzegania przed kolizją (FCW)
System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDW)
Półka bagażnika
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania
i centralnym zamkiem
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®
(HFT)**
System multimedialny Honda Connect z 7-calowym
wyświetlaczem i odtwarzaczem CD, tunerem AM/FM,
radiem internetowym, funkcjonalnością* aplikacji
AhaTM oraz dostępem do Internetu*
2 x USB † / HDMI
Zestaw 6 głośników

Wyposażenie opcjonalne:
• System multimedialny Honda Connect+
z nawigacją Garmin i odtwarzaczem CD, 7-calowym
wyświetlaczem, tunerem AM/FM, radiem
internetowym, funkcjonalnością* aplikacji AhaTM oraz
dostępem do Internetu*
• Odbiornik radia cyfrowego DAB***

TYLNE ŚWIAŁA LED

* Łączność aplikacji Aha (m.in. radio internetowe) oraz dostęp do Internetu realizowane są poprzez WiFi w smartfonie lub mobilny router WiFi. Aplikacje mogą generować dodatkowe opłaty za przesyłanie danych i roaming.
Radzimy upewnić się, że tego typu usługi wliczone są w cenę Państwa abonamentu lub pakietu komórkowego. Funkcja przeglądania treści w Internecie dostępna jedynie po zatrzymaniu pojazdu.
∆
Opcja dostępna jedynie w wersji z silnikiem 1.5 i-VTEC oraz przekładnią CVT
†
Należy używać wyłącznie zalecanych urządzeń pamięci przenośnej Flash USB. Niektóre pamięci USB mogą nie być kompatybilne z zestawem audio
** Listę kompatybilnych modeli telefonów znajdą Państwo na stronie www.hondahandsfree.com
*** Odbiornik radia cyfrowego DAB dostępny w ramach opcjonalnego systemu multimedialnego Honda Connect+
TM

Dwustrefowa klimatyzacja
automatyczna
Automatycznie utrzymuje
zadaną temperaturę w kabinie,
oraz pozwala wybrać osobne
ustawienia dla kierowcy
i przedniego pasażera.

System alarmowy
Ma za zadanie chronić
i zabezpieczać Twoją Hondę
HR-V.

Prezentowany model w wersji HR-V 1.5 Elegance w kolorze Morpho Blue Pearl.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów wyposażenia tej wersji zawarto na stronach 35-38.
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GAMA
MODELOWA

Comfort
1.6 i-DTEC
6-biegowa przekładnia manualna
1.5 i-VTEC
6-biegowa przekładnia manualna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16-calowe obręcze aluminiowe
Tapicerka materiałowa
Przednie reflektory halogenowe
Halogenowe światła do jazdy dziennej
Automatyczny wyłącznik świateł
Funkcja ECON
Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID
System Auto Stop
Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
Klimatyzacja automatyczna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System podgrzewania foteli przednich
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
System składania foteli Magic Seats
Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne
Dwustopniowa poduszka powietrzna kierowcy
i-SRS
Poduszka powietrzna pasażera SRS
z wyłącznikiem
Boczne poduszki powietrzne (przód)
Kurtyny powietrzne (przód i tył)
Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu (ABS)
Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD)
Układ wspomagania siły nagłego hamowania
(BA)
System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu
(HSA)
System aktywnego hamowania w ruchu
miejskim (CTBA)
Immobilizer
Osłona przestrzeni bagażowej
2 składane kluczyki z systemem zdalnego
sterowania i centralnym zamkiem
Bezprzewodowy system obsługi telefonu
Bluetooth® (HFT)*

Automatyczna klimatyzacja

System podgrzewania foteli

Automatycznie utrzymuje zadaną
temperaturę w kabinie.

Przednie fotele wyposażono w
dwustopniowy system ogrzewania.

Automatyczne światła
z czujnikiem zmroku
Światła włączają się samoczynnie,
gdy pogarsza się naturalne
oświetlenie drogi.

•
•
•
•
•

Sterowanie radiem z kierownicy
Radio z CD
Gniazdo Aux
Gniazdo USB (kompatybilne z iPod) †
Zestaw 4 głośników

Wyposażenie opcjonalne:
• System multimedialny Honda Connect+
z nawigacją Garmin i odtwarzaczem CD,
7-calowym wyświetlaczem, tunerem AM/FM,
radiem internetowym, funkcjonalnością* aplikacji
AhaTM oraz dostępem do Internetu*
• Odbiornik radia cyfrowego DAB***

†
Należy używać wyłącznie zalecanych urządzeń pamięci przenośnej Flash USB. Niektóre pamięci USB mogą nie być kompatybilne z zestawem audio
* Listę kompatybilnych modeli telefonów znajdą Państwo na stronie www.hondahandsfree.com
*** Odbiornik radia cyfrowego DAB dostępny w ramach opcjonalnego systemu multimedialnego Honda Connect+

FUNKCJA ECON

OSŁONA PRZESTRZENI
BAGAŻOWEJ

Tempomat z ogranicznikiem
prędkości
Elektroniczny tempomat pozwala
na jazdę ze stałą, zadaną
prędkością, co stanowi znaczne
ułatwienie podczas dłuższych
podróży.

Elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
Łatwość regulacji oraz szybkie
odmrażanie w zimowe poranki.
Prezentowany model w wersji HR-V 1.5 Comfort w kolorze Ruse Black Metallic.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów wyposażenia tej wersji zawarto na stronach 35-38.
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TAPICERKA
I KOLORYSTYKA

TWOJA

WYGODA
Niezależnie od tego czy wybierzesz elegancką
tapicerkę materiałową czy jej ekskluzywną
odmianę półskórzaną. Obicia foteli zawsze
świetnie wyglądają i są wyjątkowo miłe w dotyku.

WYBIERZ

SWÓJ KOLOR
Odcienie lakieru są równie atrakcyjne jak ich nazwy. Bogactwo wyboru, od Morpho Blue Pearl
do Milano Red, pozwoli Ci idealnie dopasować samochód do własnych upodobań i osobowości.

Alabaster Silver Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Crystal Black Pearl

Modern Steel Metallic

Ruse Black Metallic

White Orchid Pearl

Milano Red

Morpho Blue Pearl

Tapicerka łączona materiał/skóra dostępna jest wyłącznie w wersji Executive.

Tapicerka materiałowa dostępna w wersjach Elegance i Comfort.
Wszystkie prezentowane modele HR-V w wersji 1.5 Executive.
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

TWÓJ

WYBÓR
Dzięki mnogości pakietów wyposażenia dodatkowego możesz
spersonalizować zakupiony egzemplarz HR-V.
Oryginalne akcesoria zostały wyprodukowane z zachowaniem
naszych najwyższych standardów jakości, dzięki temu są idealnie
dopasowane do konstrukcji i stylistyki HR-V.

Pakiet

PAKIET

Pakiet Aero zmienia wygląd samochodu
oraz obejmuje elementy w kolorze nadwozia.
Elementy pakietu:
Przedni zderzak Aero
Tylny zderzak Aero
Stopnie boczne

Pakiet ten stanowi ożywienie eleganckiej
stylistyki samochodu poprzez połączenie
ozdobnych lusterek Milano Red oraz
18-calowych obręczy aluminiowych.
Elementy pakietu:
Osłony lusterek Milano Red
18-calowe obręcze aluminiowe Ignis z oponami

AERO

PAKIET

ILUMINACYJNY

Prezentowany pojazd wyposażono w 18-calowe obręcze
aluminiowe Fortis

Pakiet obejmuje dekoracyjne elementy
oświetlenia kabiny oraz otoczenia pojazdu.
Elementy pakietu:
Podświetlenie podwozia
Podświetlane nakładki progów

PAKIET

PAKIET

OFF ROAD
Dzięki temu pakietowi Twoja Honda
HR-V będzie jeszcze bardziej wyrazista
i muskularna. Elementy Pakietu Off Road
nie tylko poprawiają wygląd samochodu,
ale także pełnią wiele praktycznych funkcji.

Elementy pakietu:
Ozdobna nakładka zderzaka przedniego
Ozdobna nakładka zderzaka tylnego
Ozdobna nakładka boczna
Prezentowany pojazd wyposażono w 18-calowe obręcze aluminiowe Fortis

CHROM
PAKIET

CARGO
Pakiet poprawiający wygląd i funkcjonalność
przedziału bagażowego.
Elementy pakietu:
Taca bagażnika
Listwa ozdobna bagażnika
Listwa ochronna progu bagażnika

Aby zapoznać się z ofertą dostępnych akcesoriów, należy pobrać odpowiednie aplikacje z iTunes™ oraz Google Play™ ➞

Dzięki chromowanym elementom dekoracyjnym
Pakietu Chrome samochód wygląda bardziej
elegancko i ekskluzywnie.
Elementy pakietu:
Chromowane zdobienia zderzaka przedniego
Chromowane zdobienia zderzaka tylnego
Chromowane listwy dolne drzwi
Chromowana listwa pokrywy bagażnika
Prezentowany pojazd wyposażono w 18-calowe obręcze
aluminiowe Potis

MILANO RED

Prezentowany pojazd wyposażono w 18-calowe obręcze
aluminiowe Ignis

PAKIET

PRAKTYCZNY
Pakiet stylistycznie wysmakowanych akcesoriów
ochronnych, które mają zabezpieczać samochód
przed działaniem błota, piasku oraz zarysowaniami.
Elementy pakietu:
Listwy ochronne nadwozia
Nakładki progów
Przednie i tylne chlapacze
Prezentowany pojazd wyposażono w 18-calowe obręcze aluminiowe Potis
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UCHWYT
NA TABLET

OBRĘCZE
ALUMINIOWE

Posiada szeroki zakres regulacji
i ustawień, dzięki czemu pasażerowie
nie będą się nudzić podczas dłuższej
podróży, oglądając filmy, przeglądając
wiadomości e-mail lub grając w gry.

Kształt wodoodpornej
TACA BAGAŻNIKA
Z PRZEGRODAMI
i antypoślizgowej tacy idealnie
odpowiada zarysowi podłogi
bagażnika, a jej podwyższone
brzegi zapobiegają zabrudzeniu lub
uszkodzeniu tapicerki przedziału
bagażowego. W zestawie
przewidziano również system
przegród ułatwiających segregację
przewożonego bagażu.

OZDOBNA LISTWA
OCHRONNA
PROGU
BAGAŻNIKA

Podczas załadunku lub wyładunku bagaży element
ten chroni próg przed powstaniem nieestetycznych
rys i zadrapań lakieru.

AKCESORIA DACHOWE
Dzięki wytrzymałym poprzeczkom
dachowym lub stelażom bazowym
można w prosty sposób zwiększyć
możliwości transportowe samochodu.

PRZEDNI I TYLNY
ZDERZAK AERO

Dostępne akcesoria:
Boks na narty
Uniwersalny boks dachowy
Uchwyty do przewozu nart
i desek snowboardowych
Bagażnik na rowery

NAKŁADKI
NA LUSTERKA

Idealnie dopasowane nakładki
na lusterka zewnętrzne. Stanowią
ciekawy element stylizacji i dostępne
są w kolorze srebrno-matowym
lub czerwonym (Milano Red).

DEKORACYJNE
PODŚWIETLENIE
GŁOŚNIKÓW

Dyskretne podświetlenie zarysu
głośników nadaje wnętrzu
jeszcze bardziej wyrazisty
i nowoczesny wygląd.

ZEWNĘTRZNE
PODŚWIETLENIE
PROGÓW

STOPNIE
BOCZNE

Diodowe listwy zamontowane
pod progami przy przednich
drzwiach ułatwiają wsiadanie
i wysiadanie z pojazdu.

Harmonijnie zespolone z konstrukcją progów,
stopnie zewnętrzne ułatwiają dostęp do pojazdu
i pełnią funckję dekoracyjną.

18-calowe obręcze Ignis

18-calowe obręcze Potis

DEKORACYJNE
NAKŁADKI
PRZEDNIEGO
ZDERZAKA

Chromowane listwy ozdobne
poprawiają wygląd zderzaka.

DEMONTOWALNY
HAK HOLOWNICZY
Zależnie od wersji silnikowej
i przekładni, demontowalny hak
holowniczy umożliwia ciągnięcie
przyczepy o masie od 1 do 1,5 tony.
Dostępny jest również klasyczny hak
montowany na stałe.

Dostępne w kolorze nadwozia lub w srebrnym, matowym odcieniu,
zderzaki Aero stanowią ciekawe uzupełnienie atrakcyjnej stylistyki HR-V.

POKROWIEC
OCHRONNY

NA SZYBĘ
CZOŁOWĄ

Podczas złej pogody oryginalny
pokrowiec chroni szybę czołową
oraz lusterka zewnętrzne
zaparkowanego pojazdu.

18-calowe obręcze Fortis

HONDA
3D SOUND
Technologia Honda 3D Sound zapewnia niezwykle
realistyczne brzmienie.
Wszyscy pragniemy, aby pokładowy system nagłośnienia
jak najwierniej i najlepiej odtwarzał naszą ulubioną muzykę.
Dlatego wzbogaciliśmy system audio o technologię cyfrowego
przetwarzania dźwięku. Dzięki temu najnowsza generacja
systemu nagłośnienia dostarcza wrażeń porównywalnych
z wizytą na sali koncertowej.

Aby zapoznać się z ofertą dostępnych akcesoriów, należy pobrać odpowiednie aplikacje z iTunes™ i Google Play™ ➞
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Executive

DANE TECHNICZNE

Elegance

Comfort

Executive

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Manual

1.6L i-DTEC
Manual

Benzyna Pb95

Diesel

Benzyna Pb95

Diesel

Benzyna Pb95

Diesel

1498

1597

1498

1597

1498

1597

Moc maksymalna (KM/obr./min.)

130/6600

120/4000

130/6600

120/4000

130/6600

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

155/4600

300/2000

155/4600

300/2000

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Silnik
Rodzaj paliwa
Pojemność (cm3)

Norma emisji spalin

Comfort

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Manual

1.6L i-DTEC
Manual

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i-SRS

•

•

•

•

•

•

Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS

•

•

•

•

•

•

120/4000

Wyłącznik czołowej poduszki pasażera

•

•

•

•

•

•

155/4600

300/2000

EURO 6

EURO 6

Boczne poduszki powietrzne (Przód)

•

•

•

•

•

•

Kurtyny powietrzne (Przód i Tył)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bezpieczeństwo

Skrzynia biegów
6-biegowa przekładnia manualna

Elegance

1.5L i-VTEC
Man/CVT

•

Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT

•

•

–

•

•

•

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu

–

–

–

EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania

•

•

•

•

•

•

BA - Układ wspomagania siły nagłego hamowania

•

•

•

•

•

•

VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu

•

•

•

•

•

•

HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu

•

•

•

•

•

•

CTBA - System aktywnego hamowania w ruchu miejskim

•

•

•

•

•

•

DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach

•

•

•

•

•

•

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Osiągi man./aut.
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

10,7/11,4

10,5

10,2/11,2

10,1

10,2

10,0

Prędkość maksymalna (km/h)

192/187

192

192/187

192

192

192

Zużycie paliwa man./aut. †
Cykl miejski (l/100km)

7,1 / 6,3

4,4

7,0 / 6,1

4,2

7,0

4,2

Cykl pozamiejski (l/100km)

4,9 / 4,8

3,9

4,8 / 4,6

3,8

4,8

3,8

Cykl mieszany (l/100km)

5,7 / 5,4

4,1

5,6 / 5,2

4,0

5,6

4,0

Emisja CO2 (g/km)

134 / 125

108

130 / 120

104

130

104

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix

Długość (mm)

4294

4294

4294

4294

4294

4294

FCW - System ostrzegania przed kolizją

•

•

•

•

–

–

Szerokość bez lusterek (mm)

1772

1772

1772

1772

1772

1772

TSR - System rozpoznawania znaków drogowych

•

•

•

•

–

–

Szerokość z lusterkami (mm)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

LDW - System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu

•

•

•

•

–

–

Wysokość (mm)

1605

1605

1605

1605

1605

1605

HSS - System automatycznych świateł drogowych

•

•

•

•

–

–

Rozstaw osi (mm)

2610

2610

2610

2610

2610

2610

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

•

•

•

•

–

–

Prześwit (z kierowcą) (mm)

185

170

185

170

185

170

Zabezpieczenia
Immobilizer

•

•

•

•

•

•

470

470

470

470

448

448

System alarmowy

•

•

•

•

–

–

1043

System dostępu bezkluczykowego

•

•

–

–

–

–

Półka bagażnika

•

•

•

•

–

–

Tapicerka materiałowa

–

–

•

•

•

•

Tapicerka łączona - materiał/skóra

•

•

–

–

–

–

Skórzana kierownica

•

•

•

•

–

–

Skórzany drążek zmiany biegów

•

•

•

•

–

–

Wyświetlacz wielofunkcyjny MID

•

•

•

•

•

•

System ECON

•

•

•

•

•

•

SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

– /•

–

– /•

–

–

–

•

•

•

•

•

•

Wymiary

Pojemności*
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone
(litry, metoda VDA)
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien
(litry, metoda VDA)
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien
(litry, metoda VDA)
Pojemność zbiornika paliwa (litry)

1103

1103

1103

1103

1043

1533

1533

1533

1533

1473

1473

50

50

50

50

50

50

Masy man./aut.
Masa własna (kg)

1241-1313/1249-1322

1324-1404

1241-1313/1249-1322

1324-1404

1241-1313

1324-1404

1790

1870

1790

1870

1790

1870

549-477

546-466

549-477

546-466

549-477

546-466

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)

1000

1400

1000

1400

1000

1400

Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)

500

500

500

500

500

500

Maksymalny nacisk na dach (kg)

75

75

75

75

75

75

Maksymalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)

Koła i opony
16” aluminiowe obręcze

–
•

–

•

•

•

•

17” aluminiowe obręcze

•

–

–

–

–

Opony 215/60 R16

–

–

•

•

•

•

Opony 215/55 R17

•

•

–

–

–

–

Zestaw naprawczy

•

•

•

•

•

•

Maksymalna masa holowanej przyczepy podawana jest przy założeniu, że samochód musi być zdolny do ruszenia ze startu zatrzymanego na wzniesieniu o nachyleniu 12%.
Testy wykonywane zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej.

Legenda:    • Standard

Opcja – Niedostępne

Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS

Wnętrze

Wskaźniki i Obsługa

Adaptacyjne elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
System Auto Stop
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (przekładnia
automatyczna)
Elektryczny hamulec postojowy

Legenda:    • Standard

Opcja – Niedostępne

DANE TECHNICZNE
Komfort i udogodnienia
Klimatyzacja automatyczna
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne
Czujniki parkowania (Przód i Tył)
Kamera cofania
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia
szyb przednich
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia
szyb tylnych
Zdalne domykanie szyb
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Automatycznie opuszczane zewnętrzne lusterko
podczas cofania
Tylny podłokietnik
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych
Gniazdo zasilania (Przedni panel)
Gniazdo zasilania (Centralna konsola)
Gniazdo zasilania (Bagażnik)
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Manualna regulacja wysokości fotela pasażera
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy
Podgrzewane przednie siedzenia
Magic Seats
Schowek pod podłogą bagażnika
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie do czytania (przód i tył)
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie wnętrza w podsufitce
System audio oraz systemy informacyjne
Radio z RDS wraz z odtwarzaczem płyt CD,
kompatybilne z MP3
System multimedialny Honda Connect (Odtwarzacz CD)**
System multimedialny Honda Connect + (Nawigacja
satelitarna Garmin / Odtwarzacz CD)**
Odbiornik radia cyfrowego DAB
USB / Aux (kompatybilne z iPod) Δ
2 x USB / HDMI Δ
4 Głośniki
6 Głośników
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®*** (HFT)

Executive

Elegance

Comfort

Executive

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Manual

1.6L i-DTEC
Manual

–
•
•
•
•
•
•
•
•

–
•
•
•
•
•
•
•
•

–
•
•
•
•
–
•
–
•

–
•
•
•
•
–
•
–
•

•
–
•
–
•
–
–
–
•

•
–
•
–
•
–
–
–
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–
–
•

–
–
•

•

•

•

•

–

–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•

–
•
•
•
–
•
•
–
–
•
•
–

–
•
•
•
–
•
•
–
–
•
•
–

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–

–

–

–

•

•

–

–

•

•

–

–

•

•

•
–
•
–
•
•

•
–
•
–
•
•

–
•
–
•
•

•

•

•
–
•

•
–
•
Legenda:    • Standard

Opcja – Niedostępne

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1.6L i-DTEC
Manual

1.5L i-VTEC
Manual

1.6L i-DTEC
Manual

•
•
–
•
•
•

•
•
–
•
•
•

–
–
•
–
–
•

–
–
•
–
–
•

–
–
•
–
–
•

–
–
•
–
–
•

–

–

•

•

•

•

•

•

–

–

–

–

•
–
•
•
•

•
–
•
•
•

•
•
–
•
–

•
•
–
•
–

–
•
–
•
–

–
•
–
•
–

Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie działać w tej jednostce audio.

Legenda:    • Standard

Opcja – Niedostępne

Zużycie paliwa, emisja CO2 oraz masy są mierzone zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Na skutek rożnych technik jazdy, warunków drogowych, warunków atmosferycznych, różnic w stanie ogólnym i wyposażeniu samochodów, rzeczywiste zużycie paliwa
i emisja CO2 mogą się różnić od zmierzonych wartości. W przypadku wagi samochodu (definiowanej jako masa pojazdu gotowego do drogi) odnosi się ona do samochodów z wyposażeniem standardowym. Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego może spowodować zwiększenie masy
pojazdu i zmniejszenie jego ładowności.

†

* Razem ze schowkiem pod podłogą bagażnika.
** Łączność z aplikacją Aha™ (w tym z radiem internetowym) oraz z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi. Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu
uzyskania informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki internetowej działa wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.
*** Listę kompatybilnych telefonów znajdziesz na www.hondahandsfree.com

1772 mm (szerokość bez lusterek)
2019 mm (z lusterkami)

–
•
–
•
•

Comfort

1.6L i-DTEC
Manual

Nadwozie
Szklane, panoramiczne i otwierane okno dachowe
Przyciemnione szyby tylne
Chromowane zewnętrzne klamki drzwi
Satynowe zewnętrzne klamki drzwi
Relingi dachowe
Antena w kształcie płetwy rekina
Oświetlenie zewnętrzne
Przednie reflektory halogenowe
Przednie reflektory LED (światła mijania-LED; światła
drogowe-Halogen)
Przednie światła przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej (Halogen)
Światła do jazdy dziennej LED
Czasowy wyłącznik reflektorów
Tylne lampy LED Premium
Δ

Elegance

1.5L i-VTEC
Man/CVT

1605 mm (wysokość)
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2610 mm (rozstaw osi)
4294 mm (długość)

Wersje modelu i wyposażenia zaprezentowane w niniejszej broszurze mogą być niedostępne na niektórych rynkach zbytu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Honda.
Honda HR-V objęta jest następującymi rodzajami gwarancji:
3 lata lub 100 000 km gwarancji podstawowej
3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą
5 lat gwarancji na układ wydechowy
10 lat gwarancji na elementy podwozia
12 lat gwarancji na korozję perforacyjną
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THE POWER
OF DREAMS

SPEŁNIAJ SWOJE

MARZENIA

Marzenia mają silną moc sprawczą, bowiem motywują nas do tego by osiągać
więcej, odkrywać nowe idee, technologie oraz poszukiwać innowacyjnych
rozwiązań. Mogą inspirować powstanie takich modeli jak ekstremalnie dynamiczna
Honda NSX lub zaawansowana technicznie Honda CR-V.
Chęć ulepszania świata pchnęła nas do budowy humanoidalnego robota
ASIMO, odrzutowca HondaJet czy wielu niezwykle popularnych motocykli.
Wiedza i doświadczenie zdobywane przez nas w trakcie pracy znajduje swoje
odzwierciedlenie w naszych produktach. Nie inaczej jest z nową Hondą HR-V.

Zaprezentowane samochody to Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive w odcieniu Polished Metal Metallic oraz Honda NSX.

