
Honda CR-V

TWÓJ DEALER:

Honda zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych modeli, budowy i wyposa˝enia. Dane oraz
ilustracje w niniejszej publikacji mogà obejmowaç równie˝ dodatkowe wyposa˝enie, które nie wchodzi

w sk∏ad standardowego wyposa˝enia pojazdu. Broszura ta jest publikowana jedynie w celu informacyjnym
dla zorientowania co do kompletacji samochodów i nie stanowi oferty handlowej. Informacji na temat 

dost´pnoÊci prezentowanych modeli prosimy zasi´gaç u najbli˝szego dealera Hondy.
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Subtelna ewolucja

Honda CR-V zmienia si´ subtelnie. Jej projekt jest udoskonalany
ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, a podstawowy cel pozostaje niezmien-
ny: stale wypracowywaç rozwiàzania przynoszàce Ci konkretne ko-
rzyÊci.
PoszliÊmy dalej, jeÊli chodzi o dopracowanie mocnego wyglàdu ze-
wn´trznego modelu CR-V, przeprojektowaliÊmy przednie reflektory
i grill, sprawiajàc, ˝e jeden z najatrakcyjniejszych SUV-ów na Êwiecie
zyska∏ dodatkowà si∏´.
Ewolucja trwa w Êrodku. Wysoka pozycja siedzenia kierowcy wcià˝
oferuje wyjàtkowe widoki, z tym, ˝e teraz zobaczyç mo˝na o wiele
wi´cej. Zmodernizowana deska rozdzielcza zapewnia lepszà kontro-
l´. Przeprojektowane siedzenia sà wygodniejsze. A do tego inteli-
gentny nap´d na 4 ko∏a, wiedzàcy, kiedy b´dziesz go potrzebowa∏,
zanim jeszcze Ty zdasz sobie z tego spraw´ – jeszcze szybciej ni˝
kiedykolwiek.

Na zdj´ciach, na ok∏adce i obok: CR-V Executive.



Wszystko ma cel

Ewolucja jest celowa. Wprowadzane przez nas udoskonalenia tak˝e. Z zewnàtrz op∏ywowe linie i nowy
grill tworzà mocne, konkretne wra˝enie, dope∏nione przez 16-calowe ko∏a montowane standardowo we
wszystkich wersjach. 
Przejedê si´ nowà Hondà CR-V, a zrozumiesz, ˝e za atrakcyjnym wyglàdem idzie funkcjonalnoÊç. 
Muskularna sylwetka zwi´ksza aerodynamik´. Wi´ksze ko∏a i opony nie tylko zwi´kszajà sprawnoÊç 
samochodu na drodze, ale gwarantujà te˝ lepszà przyczepnoÊç na ka˝dym pod∏o˝u.
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Na zdj´ciu: CR-V Executive.



Bez oporów

Przeprojektowane tylne lampy, elegancko wpasowane w karoseri´, umieszczone sà wy˝ej, stajesz si´
wi´c lepiej widoczny na drodze, a Twój CR-V jest bardziej op∏ywowy. 
Aerodynamik´ zwi´ksza dodatkowo idealnie wymodelowany, zmniejszajàcy opór powietrza tylny zde-
rzak. Wewnàtrz zderzak pozostaje na poziomie pod∏ogi, zmniejszajàc opór podczas za∏adunku.
Otwierasz drzwi baga˝nika pod kàtem 90 stopni, a przedmioty g∏adko wÊlizgujà si´ do wn´trza. Za-
mykasz je i jesteÊ gotowy na prze˝ycie przygody.
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Na zdj´ciu: CR-V Executive.
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Przyjazne Êrodowisko

Wi´kszoÊç rzeczy ewoluuje wraz ze swoim Êrodowiskiem. Ârodowisko CR-V ewoluuje wraz z Tobà.
Zmodernizowana deska rozdzielcza jest teraz jeszcze ∏atwiej dost´pna, zwi´kszajàc komfort i przyjem-
noÊç z jazdy. Wysokiej jakoÊci, chromowo wykoƒczone prze∏àczniki sprawiajà, ˝e funkcjonalnoÊç i luk-
sus znajdujà si´ w zasi´gu Twoich palców. Elektrycznie sterowane szyby okien i lusterka zewn´trzne sà
w wyposa˝eniu standardowym. Sterowanie systemem audio przyciskami na kole kierownicy czyni jaz-
d´ atrakcyjniejszà i bezpieczniejszà, a tempomat pozwala zachowaç sta∏à szybkoÊç jazdy na d∏ugich
dystansach. ¸atwo dost´pna automatyczna klimatyzacja zapewnia Ci Êwie˝oÊç niezale˝nie od ze-
wn´trznych warunków pogodowych, podczas gdy komputer pok∏adowy wyÊwietla wszystkie kluczowe
informacje, w tym aktualne i Êrednie zu˝ycie paliwa.

Na zdj´ciu: CR-V ES.
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Drobne kroki ewolucji

Ewolucja polega na drobnych krokach. Stàd nasze przywiàzanie do detali.
Przeniesienie dêwigni hamulca r´cznego z przestrzeni pomi´dzy siedzeniami na desk´ rozdzielczà zaoszcz´dzi∏o du˝o miejsca – miejsca,
w którym teraz mo˝esz przechowywaç kubki, bilon i mapy. Przeprojektowana dêwignia automatycznej skrzyni biegów jest teraz umieszczona
wy˝ej na desce rozdzielczej, przez co masz do niej ∏atwiejszy dost´p. 
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Innowacje bez kompromisów

Wcià˝ innowacje, ale ˝adnych kompromisów. Weêmy na przyk∏ad wn´trze Hondy CR-V. ChcieliÊmy zwi´kszyç dost´pnà
przestrzeƒ, jednoczeÊnie nie zwi´kszajàc rozmiarów ca∏ego samochodu – wi´c przeprojektowaliÊmy go, czyniàc bardziej
kompaktowym. Podniesione tylne siedzenia poprawiajà widocznoÊç, zapewniajà wi´cej miejsca na nogi i sk∏adajà si´
w sposób zwi´kszajàcy ∏adownoÊç. Tak˝e w kwestii wygody nie poszliÊmy na kompromis. Nasze nowe, bardziej komforto-
we siedzenia, dost´pne z tapicerkà z materia∏u lub skóry w wersji Executive, sà teraz szersze i gwarantujà poczucie pew-
noÊci i relaksu niezale˝nie od celu podró˝y.

Na zdj´ciu: CR-V Executive ze skórzanà tapicerkà w kolorze tytanowym.



¸ADOWNOÂå    14
-1

5

Nie musisz wybieraç

Wi´kszoÊç samochodów typu SUV oferuje do wyboru dwie opcje: miejsce dla Twojej
rodziny albo miejsce na Twoje rzeczy. W Hondzie CR-V przestrzeni wystarczy dla
wszystkich i wszystkiego. Nasze elastyczne tylne siedzenia nie tylko pozwalajà u∏o˝yç
si´ w komfortowej pozycji pó∏le˝àcej – przesuƒ je do ty∏u, by uzyskaç wi´cej miejsca
na nogi; przesuƒ do przodu, by zwi´kszyç pojemnoÊç baga˝nika. Albo z∏ó˝ je w pro-
porcji 60:40, by zaspokoiç wszystkie oczekiwania. Majàc CR-V nie musisz godziç si´
na kompromisy.
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Samochód szeroko otwarty

Elastyczna przestrzeƒ ∏adunkowa modelu CR-V zosta∏a w jeszcze wi´kszym stopniu
udoskonalona. Tylne siedzenia sk∏adajà si´ na p∏asko – bez problemu schowasz w ba-
ga˝niku dwa rowery górskie. Aby pakowanie by∏o ∏atwiejsze, drzwi baga˝nika otwierajà
si´ pod kàtem 90 stopni, a szyba uchylna w tych drzwiach umo˝liwia natychmiastowy
dost´p do baga˝nika. Kieszenie na ty∏ach oparç siedzeƒ, schowek w pod∏odze i ukryty
stolik piknikowy pozwalajà wykorzystaç maksimum przestrzeni.
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Inteligentna moc

Po sprzedaniu ponad 13 milionów naszych silników VTEC wcià˝ cieszà si´ one stupro-
centowà niezawodnoÊcià. Innym mog∏oby to wystarczyç – nie nam. ChcieliÊmy, aby
sta∏ si´ on jeszcze inteligentniejszy. Tak powsta∏ rewolucyjny 2.0 litrowy silnik i-VTEC
z wbudowanà inteligencjà, odpowiadajàcà natychmiastowo na najmniejsze zmiany
szybkoÊci i obcià˝enia. Ten silnik daje Ci wi´cej mocy (do 150 KM) dok∏adnie wtedy,
gdy jej potrzebujesz – ale jest przy tym cichszy i bardziej przyjazny Êrodowisku.

Na zdj´ciu: CR-V Executive.
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Szybszy od Ciebie

Czasami mo˝esz nawet nie zauwa˝yç wprowadzanych przez nas ulepszeƒ. Na przy-
k∏ad inteligentny system podwójnych pomp (Dual Pump Technology System).
W trakcie jazdy po mieÊcie nap´d na przednie ko∏a reaguje precyzyjnie i zapewnia
dobre trzymanie si´ drogi. Po zjechaniu z utwardzonej nawierzchni w b∏oto lub na mo-
kre liÊcie system DPTS automatycznie przejmuje kontrol´ – zanim jeszcze zrozu-
miesz, ˝e b´dzie Ci potrzebny. Kiedy DPTS wyczuwa utrat´ przyczepnoÊci przednich
kó∏ uruchamia tryb nap´du na 4 ko∏a, gwarantujàc doskona∏à przyczepnoÊç bez an-
ga˝owania Twojej uwagi. Po powrocie na pewnà nawierzchni´ DPTS wy∏àcza nap´d
na 4 ko∏a, by zmniejszyç zu˝ycie paliwa.

Na zdj´ciu: CR-V Executive.



Bezpiecznie wewnàtrz i na zewnàtrz

System bezpieczeƒstwa w modelu CR-V ewoluowa∏ w stron´ obj´cia ochronà
wszystkich. Wysoka pozycja siedzenia kierowcy zapewnia mu lepszà widocz-
noÊç. Pot´˝na karoseria odpiera i absorbuje energi´ zderzenia chroniàc pasa-
˝erów. Maska silnika absorbujàc energi´ uderzenia chroni tak˝e pieszych.
W standardzie wyposa˝enia znajdujà si´ cztery poduszki powietrzne i pi´ç
trzypunktowych pasów bezpieczeƒstwa, a wyniki testów EuroNCAP (4 gwiazd-
ki w dziedzinie ochrony pasa˝erów i 3 gwiazdki w ochronie pieszych) sà
w przypadku modelu CR-V znakomite.
W celu zwi´kszenia Twojego bezpieczeƒstwa dajemy Ci dodatkowo kurtyny
powietrzne oraz system VSA. Teraz dost´pne ju˝ w wersjach ES.

*Mo˝esz si´ poczuç bezpieczniej majàc
ÊwiadomoÊç, ˝e w najnowszych, nieza-
le˝nych testach zderzeniowych Honda 
CR-V uzyska∏a trzygwiazdkowà ocen´ 
w zakresie bezpieczeƒstwa pieszych
oraz cztery gwiazdki za 
bezpieczeƒstwo ogólne.

Bezpieczny
CR-V Bezpieczeƒstwo pieszych

Na zdj´ciu: CR-V Executive.
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VSA

VSA (Vehicle Stability Assist) – system poprawiajàcy sterownoÊç samochodu
podczas pokonywania zakr´tów, przyspieszania oraz gwa∏townych skr´tów
w momencie unikania kolizji. Gdy system ten wykryje poÊlizg kó∏ podczas przy-
spieszania, automatycznie wyhamowuje je i obni˝a obroty silnika do momentu
odzyskania panowania nad samochodem. Wszystkie przypadki nadsterowno-
Êci, podsterownoÊci i inne ni˝ zaprogramowane w systemie zachowania samo-
chodu, sà automatycznie korygowane.

ABS

Czasem w sytuacji awaryjnej musisz gwa∏townie zahamowaç. Wówczas uk∏ad
ABS pozwoli Ci uniknàç poÊlizgu, nawet przy wysokiej szybkoÊci jazdy, na mo-
krej, oblodzonej lub sypkiej nawierzchni. ABS delikatnie naciska na hamulce,
wi´c ko∏a nie blokujà si´, a Ty masz kontrol´ nad sytuacjà w∏aÊnie wtedy, gdy
najbardziej jej potrzebujesz.

EBD

Zawsze, gdy samochód jest obcià˝ony – pasa˝erami bàdê baga˝em – hamulce
potrzebujà dodatkowej si∏y rekompensujàcej t´ dodatkowà mas´. EBD – system
elektronicznego rozdzia∏u si∏y hamowania, wspó∏pracuje z uk∏adem ABS w oce-
nie obcià˝enia samochodu, po czym automatycznie dostosowuje si∏´ hamowa-
nia oddzia∏ujàcà na przednie i tylne ko∏a, abyÊ zahamowa∏ pewnie i skutecznie.

Wspomaganie hamowania (Brake Assist)

JeÊli musisz awaryjnie zatrzymaç si´, system ten wykrywa gwa∏towny nacisk na
peda∏ hamulca i automatycznie zwi´ksza si∏´ hamowania, dzi´ki czemu skróce-
niu ulega droga hamowania.

ISOFix

Twoje dzieci to najcenniejszy ∏adunek. Dlatego CR-V wyposa˝ony
jest w stanowiàce mi´dzynarodowy standard uchwyty na foteliki
dzieci´ce ISOFix. System sk∏ada si´ z uchwytów zamontowanych
w podwoziu po∏àczonych z zapi´ciami na dzieci´cym foteliku – ta-
kie rozwiàzanie jest jednoczeÊnie najbezpieczniejsze i naj∏atwiej-
sze w u˝yciu.

Na zdj´ciu: CR-V Executive.

ABC bezpieczeƒstwa
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Na zdj´ciu: CR-V 2.0 ES wersja z manualnà skrzynià biegów.
Tapicerka materia∏owa czarna.

Na zdj´ciu: CR-V 2.0 LS wersja z manualnà skrzynià biegów.
Tapicerka materia∏owa czarna.

Na zdj´ciu: CR-V Executive wersja z automatycznà skrzynià biegów.
Dost´pne dwa kolory tapicerki skórzanej – czarna i tytanowa.
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CR-V LS – felgi aluminiowe w wyposa˝eniu opcjonalnym.
MT – manualna skrzynia biegów, AT – automatyczna skrzynia biegów



Âwiat∏a przeciwmgielne – pot´˝ne,
owalne Êwiat∏a przeciwmgielne Hondy
zapewniajà Ci bezpieczeƒstwo w naj-
bardziej ekstremalnych warunkach
pogodowych.

Krata odgradzajàca – dzi´ki tej ∏atwej
w instalacji kratce Twój pies pozostanie
z ty∏u samochodu.

Taca baga˝nika – zaprojektowana, by
chroniç wn´trze Twojej Hondy CR-V.
Wodoodporna, antypoÊlizgowa i ela-
styczna jest idealnie dopasowana do
baga˝nika.

Aerodynamiczny spoiler dachowy
w kolorze nadwozia perfekcyjnie pod-
kreÊla kontury Twojej Hondy CR-V.

16" felgi aluminiowe, zaprojektowane
dla podkreÊlenia sportowego wyglàdu
Hondy CR-V.

¸atwy w demonta˝u hak holowniczy. Fotelik „Lord“ – grupa I dla dzieci od
8 miesi´cy do 4 lat (9 do 18 kg). ISOFix.

Baga˝nik rowerowy – ∏atwy w monta˝u
baga˝nik dachowy przeznaczony do
bezpiecznego przewo˝enia rowerów.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE28
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Na zdj´ciu: CR-V Executive, pakiet  akcesoriów 4x4 Xpedition Pack.

Aby uzyskaç wi´cej informacji, prosimy o przejrzenie
broszury informacyjnej z dost´pnymi akcesoriami dla
Hondy CR-V lub zapoznanie si´ z ofertà dealera.



HONDA CR-V 2.0 2.0 2.0
WYPOSA˚ENIE LS ES Executive
Bezpieczeƒstwo i zabezpieczenia
Poduszka powietrzna kierowcy � � �

Poduszka powietrzna pasa˝era � � �

Poduszki boczne (montowane w siedzeniach) � � �

Kurtyny powietrzne – przód i ty∏ – � �

System VSA (w∏àczany/wy∏àczany) – � �

Napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa � � �

Regulowana wysokoÊç pasów bezpieczeƒstwa kierowcy � � �

Podwójne zaczepy ISOFIX na tylnych siedzeniach � � �

ABS-EBD � � �

Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne O � �

Trzecie Êwiat∏o STOP � � �

Boczne belki wzmacniajàce � � �

Immobiliser ECU (o zmiennym kodzie) � � �

Centralny zamek � � �

Zamykany schowek w desce rozdzielczej � � �

Wygoda
Tempomat (Cruise control) – � �

Wspomaganie uk∏adu kierowniczego � � �

Klimatyzacja manualna � – –
Klimatyzacja automatyczna – � �

Elektrycznie sterowany dach s∏oneczny – � �

Elektrycznie sterowane lusterka boczne � � �

Ogrzewane lusterka boczne � � �

Elektrycznie sterowane szyby przednie � � �

(automatycznie po stronie kierowcy)
Elektrycznie sterowane szyby tylne � � �

Wewn´trzna regulacja przednich reflektorów � � �

Sygna∏ przypomnienia o zgaszeniu Êwiate∏ � � �

PodÊwietlany wy∏àcznik zap∏onu � � �

Popielniczka (przód i ty∏) � � �

Regulacja po∏o˝enia kierownicy � � �

Stolik turystyczny � � �

Zaczepy w baga˝niku � � �

Spryskiwacze przednich reflektorów – � �

Wskaênik Êredniego zu˝ycia paliwa � � �

Wn´trze i siedzenia
Roleta baga˝nika O � �

Sk∏adany stolik centralny � � �

Regulowane pochylenie tylnego oparcia � � �

Sk∏adane tylnie siedzenia w stosunku 60/40 � � �

Pod∏okietnik centralny – ty∏ � � �

Regulacja wysokoÊci fotela kierowcy � � �

Skórzana tapicerka siedzeƒ – – �

Podgrzewane siedzenia przednie – – �

Skórzana kierownica – – �

Skórzana ga∏ka zniany biegów – – �

System audio
Zabezpieczony odtwarzacz CD z radio � � �

Wielofunkcyjna kierownica (sterow. syst. audio) � � �

Radiomagnetofon z radio O O O
G∏oÊniki przednie � � �

G∏oÊniki tylne � � �

G∏oÊnik wysokotonowy O � �

� standard;    O  opcja;    –  niedost´pne

Silver Moss Metallic
NH-691M

Nighthawk Black Pearl
B-92P

Eternal Blue Pearl
B-96P

Satin Silver Metallic
NH-623M

Cosmic Gray Pearl
NH-674P

Royal Ruby Red Pearl
R-522P

Opal Beige Metallic
YR-550M

Magnetic Blue Metallic
B-512M

Milano Red
R-81

HONDA CR-V

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Wersja LS ES ES Executive Executive

Skrzynia biegów – Typ MT MT AT MT AT

IloÊç biegów 5 5 4 5 4

SILNIK 2.0 DOHC i-VTEC

Uk∏ad cylindrów 4 w rz´dzie

Ârednica x Skok (mm) 86 x 86

PojemnoÊç (cm3) 1998

Stopieƒ spr´˝ania 9.8:1

Moc maksymalna 150 KM (110 kW) przy 6500 obr/min

Maks. moment obrotowy 192 Nm przy 4000 obr/min

Uk∏ad paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI

Rodzaj paliwa Bezo∏owiowa LO 95

PRZENIESIENIE NAP¢DU

Nap´d na cztery ko∏a (4WD)

ZAWIESZENIE

Przód Kolumny McPhersona,

spr´˝yny Êrubowe, amortyzatory gazowe, stabilizator poprzeczny

Ty∏ Reaktywny uk∏ad dwóch wahaczy, spr´˝yny Êrubowe, 

amortyzatory gazowe, stabilizator poprzeczny

UK¸AD KIEROWNICZY

Przek∏adnia Z´batkowa ze wspomaganiem

Ârednica zawracania (m) 10,4

UK¸AD HAMULCOWY

ABS z EBD standardowy

Przód Tarcze wentylowane ∅∅ 300 mm

Ty∏ Tarcze ∅∅ 305 mm

Hamulec r´czny Mechaniczny, dzia∏ajàcy na ko∏a tylne

KO¸A I OPONY

Ko∏a 16x6.5JJ 

Felgi stalowe Alu Alu Alu Alu

Opony 215/65R16

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Wersja LS ES ES Executive Executive

Skrzynia biegów – Typ MT MT AT MT AT

WYMIARY, MASY, POJEMNOÂCI

D∏ugoÊç ca∏kowita

z twardà pokrywà ko∏a zapasowego (mm) 4635

z mi´kka pokrywà ko∏a zapasowego (mm) 4615

SzerokoÊç ca∏kowita (mm) 1785 (z lusterkami bocznymi 2050)

WysokoÊç ca∏kowita (mm) 1835 z antenà

Rozstaw osi (mm) 2630

PrzeÊwit (mm) 200

Kàt natarcia 28°

Kàt zejÊcia 24°

Masa w∏asna (kg) 1502 1502 1526 1502 1526

Dopuszczalna masa ca∏kowita (kg) 1990 1990 2020 1990 2020

Masa maksymalna

holowanej przyczepy z hamulcem (kg) 1500

Masa maksymalna holowanej przyczepy bez hamulca (kg) 600

Dopuszczalne obcià˝enie haka (kg) 100

PojemnoÊç baga˝nika (VDA) do linii okien/do lini dachu 527-628/761

PojemnoÊç baga˝nika po roz∏o˝eniu tylnych siedzeƒ (VDA)

do linii okien / do linii dachu 948/1568

Zbiornik paliwa (litry) 58

OSIÑGI

SzybkoÊç maksymalna (km/h) 177 177 167 177 167

Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) 10,8 10,8 13,1 10,8 13,1

Przyspieszenie 0-400 m (sek.) 17,5 17,5 18,7 17,5 18,7

Przyspieszenie 60-100 km/h

na 4 biegu / D4 (sek.) 11,6 11,6 8,3 11,6 8,3

Przyspieszenie 80-120 km/h

na 5 biegu (sek.) 19,7 19,7 – 19,7 –

ZU˚YCIE PALIWA (1999/100/EC) (l/100 km)

Miasto 11,5 11,5 12,3 11,5 12,3

Poza miastem 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Ârednie 9,0 9,0 9,3 9,0 9,3

Emisja CO2 (g/km) 215 215 221 215 221

MT – manualna skrzynia biegów     AT – automatyczna skrzynia biegów

Alu – felgi aluminiowe

Czas na powa˝nà decyzj´. Nie jest ona prosta, zw∏aszcza, ˝e do wyboru oferujemy
9 niesamowitych kolorów nadwozia – per∏owych i metalicznych. Wszystkie schema-
ty kolorystyczne podkreÊlajà Êmia∏à i wyrazistà lini´ Hondy CR-V. Wystarczy tylko
wybraç zgodnie z w∏asnymi preferencjami.
Nasz staranny, wieloetapowy proces nak∏adania lakieru gwarantuje kolorom lÊniàcy no-
woÊcià po∏ysk na d∏ugie lata – jest to kolejny aspekt naszej sumiennie przeprowadza-
nej kontroli jakoÊci, dzi´ki której Honda cieszy si´ reputacjà godnà pozazdroszczenia.
Kiedy ju˝ dokonany zosta∏ wybór koloru i wersji, mo˝esz dalej personalizowaç swo-
jà nowà Hond´ CR-V. Wysokie standardy majà zastosowanie zarówno do wn´trza,
jak i cz´Êci zewn´trznej naszego samochodu, który, dzi´ki swej doskona∏ej kon-
strukcji i wykoƒczeniu, b´dzie si´ doskonale prezentowa∏ nawet po wielu podró˝ach
i przygodach.

KOLORY, SPECYFIKACJE30
-3

1


