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MÉRNÖKI PRECIZITÁS  
AZ ÉLET SZABADSÁGA 

A merészen új HR-V többet nyújt Önnek. Stílusos, sokoldalú, 
praktikus: olyan sokdimenziós vezetési élményt kínál, amely szigorú, 
ha kompromisszumokról van szó, és nagylelkű, ha szórakozásról. Egy 
sportkupé csodálatos vonalvezetése és egy szabadidőautó praktikus 
tere és felépítése teszi ezt az autót alkalmassá arra, hogy lépést tartson 
az Ön életével. 
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A képen a HR-V 1.5 Executive típus látható White Orchid Pearl színben. *Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37). 

MERÉSZ ÉS GYÖNYÖRŰ 
ELEGÁNS FORMAVILÁG  

Szenvedélyünk a formatervezés. A HR-V modern formája kellemes 
látványt nyújt, ugyanakkor a szíveket is megdobogtatja. Robosztus 
megjelenésének és sportos oldalsó kialakításának köszönhetően biztosan 
imádni fogja, és büszkén ül majd a volánja mögé. Így aztán mindegy, milyen 
utakon jár, hogy hétvégi pihenésre indul vagy barátokkal fog találkozni  
a városban, a HR-V biztosan illeni fog a képbe. 

Mindent jól átgondoltunk. A lényeg tényleg az apró részletekben rejlik,  
mint például a süllyesztett ajtókilincsek, vagy az elkeskenyedő hátsó 
ablakok. Egy autó céltudatos kinézettel; lenyűgöző világítás, jellegzetes, 
művészi vonalvezetés, sportos forma, a csomagtérajtóra szerelt színezett 
légterelő, és elegáns tetősín* – a HR-V nyitható üveg panorámateteje*  
nem csak belülről, hanem kívülről is imponáló látványt nyújt.  
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SZEMBETŰNŐ FORMA 
VONZZA A TEKINTETET 

A megjelenés, amivel feltűnést kelt. A HR-V formatervezése nem 
csupán a felszínen érvényesül. Minden kifinomult vonásnak megvan  
a maga célja. A finoman kidolgozott vonalakat úgy tervezték, hogy  
az autó minél áramvonalasabb és üzemanyag-takarékosabb legyen. 
Persze, a takarékosság szóba sem jöhet, ha a stílusról van szó. A külső 
megjelenés olyan vonásai mellett, mint a kecsesen ívelt első hűtőrács 
és a profil élesen metszett vonalvezetése, biztosra veheti, hogy a HR-V 
még akkor is feltűnést kelt, ha be sem indítja. Egyszerre agilis és masszív. 
Az olyan részletek, mint az ívelt alsó karosszérialemezek és a jellegzetes 
lökhárítók biztosítják a robosztus külsőt. Mindez ötvözve a kifinomult 
és mégis élvezetes vezetésdinamikával és az üzemanyag-takarékos 
teljesítménnyel a HR-V-t valóban lenyűgözővé teszi. 
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MEGJELENÉS 

A képen a HR-V 1.5 Executive típus látható White Orchid Pearl színben. 



A NAGYBAN  
GONDOLKODÁS 
MEGKÖNNYÍTI A DOLGOKAT  

Pontosan Önre szabva. Ha a szemét az úton kell 
tartania, jó tudni, hogy minden elérhető közelségben 
van. A HR-V vezetőfülkéjét intuitív módon alakítottuk ki, 
így minden funkció pontosan ott helyezkedik el, ahol 
szüksége van rá. Az elegáns műszerfal a legmodernebb 
technológiával van felszerelve, mégis hihetetlenül 
egyszerűen átlátható és használható. Kiegészítve  
a Honda CONNECT érintőképernyős szórakoztató 
rendszerrel mindig Öné lesz a teljes irányítás. 

A felszereltség többi eleme is kézre áll. A kétzónás 
légkondicionáló* biztosítja, hogy a hosszú utakon ne  
csak az Ön kényelme legyen biztosított, hanem utasaié is.  
Ha ehhez hozzávesszük az elektromos működtetésű 
külső visszapillantó tükröket, az elektromos ablakemelőket  
és a fűtött első üléseket, biztosan azonnal szívet 
melengetőnek fogja találni a HR-V volánja mögötti helyet. 

Kormánykerékre szerelt  
távvezérlő audiorendszer- 
kezelőszervek   

Intelligens kulcs nélküli  
indítás  

09
BELSŐ  

KIALAKÍTÁS

A képen egy manuális sebességváltós HR-V 1.5 Executive látható Honda CONNECT rendszerrel felszerelve. *Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37). 



ÉLVEZZE A TÁGASSÁGÁT 
HASZNÁLJA KI A RUGALMASSÁGÁT 

1026 liternyi rakodótér,
variálható, rugalmas és tágas. 
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MAGIC 
SEATS

A képen egy manuális sebességváltós HR-V 1.5 Executive látható panoráma üvegtetővel felszerelve. 
*Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, 

tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37). 

Az Ön életéhez igazodó, és azzal együtt 
változó kialakítás.  
A HR-V azzal a céllal készült, hogy illeszkedjen  
az Ön életéhez. Nem csupán nagy belső teret, 
hanem sok jól kihasználható helyet biztosít.  
A középen elhelyezett üzemanyagtartály több 
helyet szabadít fel a csomagtérben, helyet 
biztosítva a Honda innovatív Magic Seats 
ülésrendszere számára. 

A 60:40-es felosztású ülések erőfeszítés nélkül 
igazíthatóak az igényeknek megfelelően. A hátsó 
üléseket sokféle hasznos módon lehet variálni.  
Az ülőlap egyetlen egyszerű mozdulattal felhajtható 
a fejtámla irányába, ezáltal magas, tágas teret 
biztosítva az első ülések mögött. 

A csomagtartó hasonlóképp tágas a maga 470* 
literes térfogatával – amennyiben a hátsó üléseket 
is használjuk, a hátsó üléssor ledöntésével 
pedig az ablakvonalig mérve 1026 literes teret 
nyerhetünk. A szélesre nyíló csomagtérajtónak és 
az alacsony rakodási magasságnak köszönhetően 
gyorsan és könnyen hozzáférhető a csomagtartó. 
A bepakolás csupán egy szempillantás műve. 

Azonban nem csak az ülések lenyűgözőek.  
Az, hogy a HR-V olyan kényelmes teret biztosít  
a láb és a fej számára is, ami inkább csak  
a nagyobb autókra jellemző, önmagában  
is jelentős. A tágasság érzetét csak fokozza  
a nyitható üveg panorámatető* amelyen  
keresztül beáradhat a fény és a levegő. 



* Az alkalmazások Honda CONNECT rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk,  
hogy ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési csomagját. 

** A funkció csak akkor használható, ha az autó álló helyzetben van. 
*** Alapfelszereltségként csak az Executive felszereltségi kategóriában érhető el.
**** Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a felhasználó okostelefonja kompatibilis a Honda CONNECT MirrorLink rendszerrel. Ez a technológia  

ehetővé teszi, hogy a felhasználó tükrözze okostelefonja képernyőjét, és hozzáférjen okostelefonja alkalmazásaihoz.
†  Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37). 
Δ  A HFT kompatibilitás változó lehet. 
 

GARMIN NAVIGÁCIÓ† 
A Garmin PhotoReal™ élethű képekkel  
jeleníti meg a közelgő kereszteződéseket  
és kijáratokat, nyíllal jelezve a sávokat  
az egyértelmű útmutatás érdekében. A rendszer 
részét képezi a prediktív útvonal-meghatározás, 
valós idejű csúcsforgalom-elkerülés, az utak 
sebességkorlátozásainak kijelzése, 3D épület-
megjelenítés, domborzati nézetek és még  
sok egyéb. 

SZEMÉLYRE SZABOTT KEZDŐKÉPERNYŐ† 
Szabja személyre Honda CONNECT rendszerét, 
és töltse fel kedvenc fényképét háttérképnek.  
A kijelző testreszabható, hogy megfeleljen  
az Ön stílusának.

AHA™* 
Az Aha™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy 
csatlakozzon az internetes rádiókhoz, belépjen 
Facebook™ és Twitter™ fiókjába, vagy 
válogasson a közeli éttermek és szállodák közül. 

BLUETOOTH™ TELEFON-KIHANGOSÍTÓ†Δ 
Az intuitív érintőképernyő segítségével könnyen 
elérheti a mobiltelefonján található összes 
ismerősét. 

FOLYAMATOS KAPCSOLÓDÁS 
FOLYAMATOS SZÓRAKOZÁS 

A HR-V magába foglalja az új Honda CONNECT autós audio-  
és információs rendszert†, amelynek köszönhetően autójában  
is kapcsolatban maradhat mindennel és mindenkivel, amit szeret, 
legyen az zene vagy a barátai. 

A Honda CONNECT kiváló lehetőséget biztosít, hogy útközben 
is elérhető legyen wifi-kapcsolat* vagy a mobil wifirouter 
segítségével. A Honda CONNECT 7 colos érintőképernyője 
személyre szabható kedvenc fényképeivel. Ugyanilyen 
könnyedén választhat zenét is az utazáshoz a DAB*** és  
az Aha™ rádión keresztül. Az internetes rádióadókon keresztül 
hallgathatja kedvenc zenéit vagy akár a hírműsorokat, időjárás-
jelentést, sporthíreket, podcastokat és hangoskönyveket. 

A Bluetooth™ csatlakozási lehetőségnek köszönhetően 
csatlakoztathatja okostelefonját az autóban található  
telefon-kihangosító rendszerhez. Sőt, még az interneten**  
is böngészhet az érintőképernyőn. A Garmin díjnyertes, 
műholdas navigációs rendszere feláras extraként érhető el  
a Honda CONNECT-hez. Ikonokra épülő menüje valós idejű 
forgalmi információkat biztosít a vezetőnek, és figyelmezteti 
a sebességkorlátozásokra. A térképek négy évig ingyenesen 
frissíthetők. A Honda CONNECT emelett MirrorLink-
kompatibilis**** is.
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Egy mozgalmas napon jól esik egy kis szünet. Lazítson! A HR-V 
tágas belső terét úgy terveztük meg, hogy valóban élvezetes legyen  
a benne eltöltött idő. Lehet, hogy csak a heti bevásárlást intézi,  
de ez még nem ok arra, hogy ezt ne tágas térben, stílusosan tegye.  
A tágas utasteret olyan minőségi részletek egészítik ki, mint a króm 
ajtókilincsek, a bőrborítású kormánykerék és váltógomb*, biztosítva 
ezzel a HR-V-ben megtapasztalható luxus érzését. 

Gyakran mondják, hogy a tér maga a luxus, a HR-V-ben pedig  
a vezető és utasai egyaránt csendes, kényelmes, tágas környezetben 
utazhatnak. Rengeteg tér áll hátul is rendelkezésre, így azok a hosszú 
utazások máris sokkal rövidebbnek tűnnek. 

HELYEZZE MAGÁT KÉNYELEMBE 
MI MINDENRE GONDOLTUNK 
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KÉNYELEM

A képen egy manuális sebességváltós HR-V 1.5 Executive látható White Orchid Pearl színben, Honda CONNECT rendszerrel felszerelve. *Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37).



Alapjárat-leállító gomb 

ECON gomb 
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TELJESÍTMÉNY

A képen a HR-V 1.5 Executive típus látható White Orchid Pearl színben. 

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY 
NAGYSZERŰ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG 

Fejlett technológia, amely lehetővé teszi 
a briliáns, különösen hatékony vezetést. 
Új motorjainknak és mérnökeink munkájának 
köszönhetően Önnek nem kell kompromisszumokat 
kötnie. Válassza a gyorsan reagáló és hatékony 
130 lóerős 1.5 i-VTEC benzinüzemű vagy a 120 
lóerős 1.6 i-DTEC erőforrást. Mindkét motor elérhető 
hatsebességes manuális váltóval a kifinomult, 
egyenletes vezetési élmény eléréséért. 

Ezenfelül az 1,5 literes i-VTEC elérhető CVT 
automata váltórendszerrel is, amely az autó 
sebességéhez igazodva biztosítja az optimális 
motorteljesítményt. A végeredmény egyenletes  
és kényelmes vezetés. A csökkentett károsanyag-
kibocsátás előnyei mellett az autó gyorsan reagál,  
és egyben megbízhatóbb is. 

Minden motor rendelkezik alapjárat-leállítással,  
ami kikapcsolja a motort, amikor a jármű megáll.  
Ezt követően pedig automatikusan újra indul, amikor 
sebességbe rakja a váltót, biztosítva ezzel a rendkívül 
alacsony, akár 104 g/km-es CO2-kibocsátást. 

Ha benyomja az ECON gombot, az üzemanyag-
takarékosság még tovább fokozódik. Aktiválásakor 
ez a funkció a váltómű és a motor működését 
optimalizálja az üzemanyag-megtakarítás érdekében. 
Például egy érzékenyebb fojtószelep vezérli  
a teljesítményt és a forgatónyomatékot, miközben 
a légkondicionálás beállításai is a kevesebb 
energiafogyasztást célozzák meg. Lehet, hogy 
nem veszi azonnal észre a különbséget, de majd 
feltűnik, ha egy kicsit ritkábban kell a benzinkutakat 
látogatnia. 



BRIGHT AND MODERN

Úgy gondoljuk, hogy az ütközések elkerülésének  
a legjobb módja, ha egy lépéssel előrébb járunk, 
ezért is kínáljuk Fejlett Vezetéstámogató Rendszerünk 
(Advanced Driver Assistance System) technológiáit. 
Ezek kiegészítő érzékelők formájában segítik  
a vezetőt, figyelmeztetnek, és cselekednek,  
ha szükséges. 

A City-Brake aktív városi fékrendszer például –  
amely minden egyes felszereltségi szint esetén  
az alapfelszereltség része – figyeli a városi tempójú 
forgalmat, figyelmeztet az esetleges ráfutásos 
ütközésekre, amely időt ad a vezetőnek a cselekvésre. 
Azonban ha a vezető nem cselekszik, akkor  
a rendszer automatikusan vészfékez annak 
érdekében, hogy megakadályozza az ütközést,  
vagy minimalizálja azt.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerünk* 
figyelmezteti, ha HR-V-je irányjelzés nélkül próbálja 
elhagyni a forgalmi sávot, az intelligens Ráfutásos 
ütközésre figyelmeztető rendszer* pedig figyeli az autó 
előtti környezetet, és ha túl nagy sebességgel közelíti 
meg az Ön előtt haladót, figyelmeztető jelzést küld, 
ezzel is fokozva a biztonságot.

1:  Amennyiben városi környezetben vezet 5-30 km/órás 
sebességgel, egy esetleges ütközés elkerülése érdekében  
ez a rendszer figyeli az Ön autója és az Ön előtt haladó  
autó közötti távolságot.

CITY-BRAKE AKTÍV VÁROSI FÉKRENDSZER 

2:  Ha veszélyhelyzet van kialakulóban a HR-V vizuális 
(MID) és hangjelekkel figyelmezteti Önt. 

3:  Ha még ekkor sem reagál, és hamarosan 
bekövetkezne az ütközés, a City-Brake aktív fékrendszer 
automatikus vészfékezést alkalmazhat, hogy amennyire 
csak lehetséges, csökkentse a sebességet. Jó vezetési 
körülmények mellett összességében akár meg is előzheti 
a balesetet. 

KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁKAT FELISMERŐ 
RENDSZER* 

KIEMELKEDŐ INTELLIGENCIA 
KIEMELKEDŐ  
BIZTONSÁG 
Mindenki szeretné biztonságban tudni a családját. 

INTELLIGENS SEBESSÉGHATÁROLÓ* 

Automatikusan beállítja a jelzőtábla-felismerő rendszer 
által észlelt sebességkorlátot. 

Ha aktiválja az Intelligens sebességhatárolót, az autó 
normális üzemmódban vezethető, de nem léphető át  
vele az adott útszakaszra érvényben lévő sebességkorlát, 
kivéve, ha a vezető felülbírálja a rendszert. 

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ* 

Ez a funkció folyamatosan ellenőrzi a fényviszonyokat,  
és szükség esetén automatikusan vált a távolsági  
és a tompított fényszóró között. 

A Közúti jelzőtáblákat 
felismerő rendszer akár 
100 méteres távolságból 
észleli az útmenti, előzést 
tiltó és sebességkorlátozó 
táblákat, és jelzi azokat  
a vezető számára  
az MID-en keresztül,  
amint elhalad mellettük.  
A rendszer egyszerre két 
táblát képes megjeleníteni. 

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE 
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER*

Amennyiben az első kamera autót érzékel a jármű 
előtt, a rendszer figyelmezteti Önt a ráfutásos ütközés 
veszélyére, időt adva a cselekvésre. 

*Kizárólag az Elegance és az Executive felszereltségi szinten elérhető. Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi 
szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (32–37). 

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER* 

Amikor sávelválasztó vonalat érzékel a rendszer,  
és az autó irányjelzés nélkül kitér a sávjából, a Sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer vizuális és hangjelekkel figyelmezteti 
a vezetőt.
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FÉKASSZISZTENS 
A Fékasszisztens abban nyújt segítséget, hogy 
vészfékezés esetén a jármű hamarabb meg 
tudjon állni. 

AUTOMATIKUS VÉSZVILLOGÓ 
Az Automatikus vészvillogó gyorsan villogtatja 
az elakadásjelző lámpákat, figyelmeztetve  
az Ön mögött haladó vezetőket, hogy erősen 
kell fékeznie, csökkentve az esélyét a hátulról 
érkező ráfutásos balesetnek. 

HEGYMENETI ELINDULÁST  
SEGÍTŐ RENDSZER 
A Hegymeneti elindulást segítő rendszer 
emelkedőn való induláskor meggátolja  
a visszagurulást. Egy lejtőérzékelő segítségével, 
a féknyomás szabályozásával mozdulatlanul 
tartja az autót másfél másodpercig azt 
követően, hogy Ön kiengedte a fékpedált.

MÉRNÖKI 
PRECIZITÁS 

AZ ÖN BIZTONSÁGA 
ÉRDEKÉBEN 

Utasainak, a forgalom más 
résztvevőinek és  

a gyalogosoknak a biztonsága 
mindig is a legalapvetőbb 

szempontok közé tartozott  
a tervezés során. Ezért is 

tettünk az új HR-V-be olyan sok 
korszerű technológiát, melyek 

legtöbbje alapfelszereltség 
minden felszereltségi szinten. 

VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI SRS LÉGZSÁKOK 
Az utasok maximális biztonsága érdekében  

az első légzsákok két lépcsőben fúvódnak fel,  
annak függvényében, hogy mekkora az ütközés ereje. 

Szintén komoly védelmet jelentenek az oldal- és  
az – utastér teljes hosszában felfúvódó – függönylég-

zsákok, valamint a hárompontos, baleset esetén 
automatikusan reteszelő biztonsági övek.

OSTORCSAPÁS JELLEGŰ NYAKSÉRÜLÉST 
MÉRSÉKLŐ FEJTÁMLÁK  

Ütközés esetén a fejtámla és a biztonsági  
öv segít abban, hogy az utasok épen  
és sértetlenül vészeljék át a balesetet. 

MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER  
Külön-külön felügyeli a négy kerék viselkedését, 

és a tapadás esetleges elvesztése esetén 
kiszámolja, hogy pontosan mekkora mértékű 

fék- vagy hajtóerőt kell alkalmaznia ahhoz, hogy 
helyreálljon a stabilitás. Csúszós útviszonyok 

mellett a rendszer a fék- és a motorteljesítmény 
kerekenkénti szabályozása révén addig lassítja  

a járművet, ameddig lehetővé nem válik  
a biztonságos és kiegyensúlyozott vezetés. 
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Executive
1.6 i-DTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 
CVT fokozatmentes sebességváltó

Könnyűfém keréktárcsák
Bőr/szövet kárpitozás
Bőrborítású kormánykerék és váltógomb 
Nyitható üveg panorámatető 
Tetősínek 
Parkolóradarok (első és hátsó) 
Autó színére fényezett csomagtérajtó dekoráció
Sötétített hátsó ablakok hátul körben 
Automatikus távolsági fényszóró 
LED-es nappali világítás 
Első ködlámpák 
Fényszóró időzített ki- és bekapcsolással 
(hazakísérő fény)
ECON mód 
Multiinformációs kijelző 
Alapjárat-leállítás 
Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó∆ 
Tolatókamera 
Elektronikus szervokormány 
Kétzónás automata klíma
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Fűthető első ülések 
Állítható magasságú vezető- és utasülés
Magic Seats ülésrendszer 
Első és hátsó elektromos ablakemelők 
Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök 
Elektromosan behajtható külső visszapillantó 
tükrök 
Hátramenetben automatikusan lebillenő jobb 
oldali külső tükör
Vezetőoldali i-SRS légzsák
Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál
Oldallégzsákok (elöl) 
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) 
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl
Blokkolásgátló fékrendszer 
Elektronikus fékerőelosztó 
Fékasszisztens
Menetstabilizáló rendszer
Hegymeneti elindulást segítő rendszer 

City-Brake aktív városi fékrendszer 
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer 
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer 
Intelligens sebességhatároló
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
Kalaptartó 
Kulcs nélküli ajtónyitás és indítás (távvezérelt központi 
zárral) 
Bluetooth™ telefon-kihangosító** 
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
Honda CONNECT Garmin navigációval és CD-lejátszóval 
az alábbi funkciókkal: 7 colos érintőképernyő, AM/FM/
DAB és internetrádió, integrált Aha™ alkalmazás* és 
internetböngészési lehetőség* 
Két USB és két HDMI csatlakozó† 
6 hangszóró

A képen a HR-V 1.5 Executive típus látható White Orchid Pearl színben. 
A kategória részletes műszaki adatait lásd a 32–37. oldalon. 

Sötétített hátsó ablakok 

A sötétített hátsó ablakok 
nem csak a magánszférát 
biztosítják, de sportos vonást 
is kölcsönöznek HR-V-jének.

Tolatókamera 

A csomagtérajtóba szerelt 
kamera pontos képet ad arról, 
hogy mi van Ön mögött tolatás 
közben.

LED fényszóró és  
nappali világítás

Erős fénye könnyebbé teszi  
az éjszakai vezetést, miközben 
egyéni megjelenést biztosít 
HR-V-jének.

Tetősínek

Elegáns és praktikus – 
akárcsak maga a HR-V. 

Nyitható üveg 
panorámatető 

Több fényt, levegőt és  
a tágas tér érzetét nyújtja.

Intelligens, kulcs nélküli 
ajtónyitás és indítás 

Az intelligens, kulcs nélküli 
rendszernek köszönhetően  
úgy nyithatja, zárhatja az autót, 
hogy a kulcsot ki sem vette  
a zsebéből.

NYITHATÓ ÜVEG PANORÁMATETŐ KALAPTARTÓ

*  Az Aha™ alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. A Honda CONNECT alkalmazások használata 
adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési szerződést. Az internetböngészési funkció csak akkor 
elérhető, ha az autó áll. 

 Megjegyzés: ha a csatlakoztatni kívánt mobilkészülék kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink rendszerrel, az eszköz lehetővé teszi, hogy az okostelefon kijelzőjén megjelenő ikonok, illetve információk az autó érintőképer-
nyőjén is megjelenjenek, s a vezető közvetlenül használhassa a telefon alkalmazásait.

∆ Csak 1.5 i-VTEC motorral és CVT-vel együtt érhető el.
†  Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
**  A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon!



BLUETOOTH™ TELEFON-KIHANGOSÍTÓ 

Riasztóberendezés

Hogy HR-V-jét mindig 
biztonságban tudhassa.

Első ködlámpák 

Rossz látási viszonyok 
között plusz fényt 
biztosít, könnyebbé  
és biztonságosabbá 
téve a vezetést.

Kétzónás, automata klíma 

A légkondicionáló az autót 
automatikusan egy megadott 
hőmérsékleten tartja, külön 
vezérlővel a vezető és az utasok 
számára.

Elegance
1.6 i-DTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 
CVT fokozatmentes sebességváltó 

Könnyűfém keréktárcsák 
Szövetkárpitozás
Bőrborítású kormánykerék és váltógomb 
Autó színére fényezett csomagtérajtó dekoráció
Halogén fényszórók 
Halogén nappali menetfény 
Fényszóró időzített ki- és bekapcsolással 
(hazakísérő fény)
ECON mód 
Multiinformációs kijelző 
Alapjárat-leállítás 
Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó∆ 
Elektronikus szervokormány 
Sebességrögzítő sebességhatárolóval 
Fűthető első ülések
Állítható magasságú vezetőülés
Magic Seats ülésrendszer 
Váltások esedékességére figyelmeztető jel 
Első és hátsó elektromos ablakemelők 
Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök 
Elektromosan behajtható külső visszapillantó 
tükrök 
Hátramenetben automatikusan lebillenő jobb 
oldali külső tükör 
Vezetőoldali i-SRS légzsák 
Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál 
Oldallégzsákok (elöl) 
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) 
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl 
Blokkolásgátló fékrendszer 
Elektronikus fékerőelosztó 
Fékasszisztens
Menetstabilizáló rendszer
Hegymeneti elindulást segítő rendszer 
City-Brake aktív városi fékrendszer 
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
Intelligens sebességhatároló
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

Kalaptartó
Távirányítós központi zár 2 darab behajtható tollú 
indítókulccsal 
Bluetooth™ telefon-kihangosító**
Honda CONNECT 7 colos érintőképernyős kijelző  
az alábbi funkciókkal: AM/FM rádió, internetrádió, 
integrált Aha™ alkalmazás*, internetböngészési 
lehetőség*
Két USB és  HDMI csatlakozó†

6 hangszóró
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
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Parkolóradarok

Az első és hátsó parkolóradarok 
segítségével könnyebb beállni 
a szűk parkolóhelyekre. Minél 
közelebb kerül egy tárgyhoz, 

az ismétlődő sípoló hang annál 
gyorsabban jelez.

Esőérzékelő ablaktörlők  

Az esőérzékelő ablaktörlő 
bekapcsol, ha nedvességet 
észlel a szélvédőn, 
sebességüket automatikusan 
szabályozzák.

Bőrbevonatú 
kormánykerék 

A luxus érzetét kölcsönzi  
HR-V-jének.

Rendelhető extrák:
Honda CONNECT Garmin navigációval és CD-lejátszóval, 
7 colos érintőképernyővel, AM/FM/DAB, internetes 
rádióval, integrált Aha™ alkalmazással*  
és internetböngészési lehetőséggel*

A képen a HR-V 1.5 Elegance típus látható Morpho Blue Pearl színben. 
A kategória részletes műszaki adatait lásd a 32–37. oldalon. 

*  Az Aha™ alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. A Honda CONNECT alkalmazások használata 
adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési szerződést. Az internetböngészési funkció csak akkor 
elérhető, ha az autó áll. 

 Megjegyzés: ha a csatlakoztatni kívánt mobilkészülék kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink rendszerrel, az eszköz lehetővé teszi, hogy az okostelefon kijelzőjén megjelenő ikonok, illetve információk az autó érintőképer-
nyőjén is megjelenjenek, s a vezető közvetlenül használhassa a telefon alkalmazásait.

∆ Csak 1.5 i-VTEC motorral és CVT-vel együtt érhető el.
†  Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
**  A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon!



Comfort
1.6 i-DTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó

Könnyűfém keréktárcsák
Szövetkárpitozás
Autó színére fényezett csomagtérajtó dekoráció
Halogén fényszórók
Halogén nappali menetfény
Fényszóró időzített ki- és bekapcsolással 
(hazakísérő fény)
ECON mód
Multiinformációs kijelző 
Alapjárat-leállítás
Elektronikus szervokormány
Automata klíma
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Hátsó ablaktörlő intervallumszabályozással
Fűthető első ülések
Állítható magasságú vezetőülés
Első és hátsó elektromos ablakemelők
Magic Seats ülésrendszer
Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök
Vezetőoldali i-SRS légzsák
Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál 
Oldallégzsákok (elöl)
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul)
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl 
Blokkolásgátló fékrendszer
Elektronikus fékerőelosztó
Fékasszisztens
Menetstabilizáló rendszer
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
City-Brake aktív városi fékrendszer
Indításgátló rendszer
Rugalmas csomagtértakaró
Távirányítós központi zár 2 darab behajtható tollú 
indítókulccsal 
Bluetooth™ telefon-kihangosító*
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer 
Egylemezes CD-lejátszó
Aux csatlakozó
USB (iPOD®-kompatibilis)†

4 hangszóró
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Sebességrögzítő 
sebességhatárolóval 

Az elektronikus szabályozású 
sebességrögzítő még 
kényelmesebbé és pihentetőbbé 
teszi a hosszú utakat.

Sötétedésérzékelős 
fényszórók 

A világítás automatikusan 
felkapcsol, ha a fény 
jelentősen csökken.

Automatikus légkondicionáló   

A légkondicionáló az autót 
automatikusan egy megadott 
hőmérsékleten tartja.

Elektromosan állítható 
és fűthető külső 
visszapillantó tükrök 

Könnyen beállíthatóak  
az Ön számára tökéletes 
szögbe, és könnyű letisztítani 
őket a hideg reggeleken.

Ülésfűtés  

A vezetőülés és az első  
utasülés egyaránt kétzónás 
fűtéssel rendelkezik.

ECON MÓD RUGALMAS 
CSOMAGTÉRTAKARÓ  

A képen a HR-V 1.5 Comfort típus látható Ruse Black Metallic színben. 
A kategória részletes műszaki adatait lásd a 32–37. oldalon. 

*  A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon!
†  Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.



AZ ÖN  
SZÍNE

Akár elegáns szövet, akár prémium kategóriá-
jú félbőr, a belső kárpitozás nem csupán 
káprázatos kinézetet, de nagyszerű érzetet  
is biztosít.

Színválaszték, ami nem csak jól hangzik, de nagyszerűen is néz ki. A Morpho Blue Pearl-től  
a Milano Red-ig, széles választék várja, hogy megtalálja az egyéniségének tökéletesen megfelelőt.

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl

AZ ÖN  
KÉNYELME 

31
KÁRPITOZÁS 

ÉS SZÍNEK

A félbőr borítású utastér csak az Executive kategóriában érhető el. 

A szövetborítású utastér csak az Elegance és a Comfort kategóriában érhető el. 

A képen HR-V 1.5 Executive típusú autók láthatók. 

Lunar Silver Metallic 



Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

Motor

Lökettérfogat (cm3) 1498 1597 1498 1498 1597 1498 1498 1597

Furat x löket (mm x mm) 73,0 x 89,5 76,0 x 88,0 73,0 x 89,5 73,0 x 89,5 76,0 x 88,0 73,0 x 89,5 73,0 x 89,5 76,0 x 88,0

Sűrítési arány 11,5 16,0 11,5 11,5 16,0 11,5 11,5 16,0

Szelepvezérlés DOHC 4 szelep 
VTEC & VTC DOHC DOHC 4 szelep 

VTEC & VTC
DOHC 4 szelep 
VTEC & VTC DOHC DOHC 4 szelep 

VTEC & VTC
DOHC 4 szelep 
VTEC & VTC DOHC

Emissziós besorolás EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Üzemanyag típusa Benzin Gázolaj Benzin Benzin Gázolaj Benzin Benzin Gázolaj

Teljesítmény

Maximális motorteljesítmény (kW/fordulat/perc) 96/6600 88/4000 96/6600 96/6600 88/4000 96/6600 96/6600 88/4000

Maximális motorteljesítmény (LE/fordulat/perc) 130/6600 120/4000 130/6600 130/6600 120/4000 130/6600 130/6600 120/4000

Maximális forgatónyomaték (Nm/fordulat/perc) 155/4600 300/2000 155/4600 155/4600 300/2000 155/4600 155/4600 300/2000

0 - 100 km/óra (mp) 10,2 10 10,2 11,2 10,1 10,7 11,4 10,5

Végsebesség (km/óra) 192 192 192 187 192 192 187 192

Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás†

Városban (l/100km) 7 4,2 7 6,1 4,2 7,1 6,3 4,4

Városon kívül (l/100km) 4,8 3,8 4,8 4,6 3,8 4,9 4,8 3,9

Kombinált (l/100km) 5,6 4 5,6 5,2 4 5,7 5,4 4,1

Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) 130 104 130 120 104 134 125 108

Sebességváltó

Típusa 6 fokozatú manuális 6 fokozatú manuális 6 fokozatú manuális CVT automatikus 6 fokozatú manuális 6 fokozatú manuális CVT automatikus 6 fokozatú manuális

Áttételi arány 1. fokozat 3,642 3,642 3,642 2.526~0.408 3,642 3,642 2.526~0.408 3,642

Áttételi arány 2. fokozat 2,080 1,884 2,080 1,884 2,080 1,884

Áttételi arány 3. fokozat 1,361 1,179 1,361 1,179 1,361 1,179

Áttételi arány 4. fokozat 1,023 0,869 1,023 0,869 1,023 0,869

Áttételi arány 5. fokozat 0,829 0,705 0,829 0,705 0,829 0,705

Áttételi arány 6. fokozat 0,686 0,592 0,686 0,592 0,686 0,592

Áttételi arány hátramenet 3,673 3,673 3,673 2.706~1.382 3,673 3,673 2.706~1.382 3,673

Végáttételi arány 4,705 3,850 4,705 5,436 3,850 4,705 5,436 3,850

Méretek

Teljes hosszúság (mm) 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294

Teljes szélesség (mm) 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772

Teljes szélesség, külső tükrökkel együtt (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Teljes magasság – terheletlenül (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605

Tengelytáv (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610

Első nyomtáv (mm) 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535

Hátsó nyomtáv (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Szabad hasmagasság – vezetővel együtt (mm) 170 170 170 170 170 170 170 170

Szállítható személyek száma 5 5 5 5 5 5 5 5

Fordulókör a karosszéria széleinél mérve (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Kormányfordulatok száma a két végállás között (fordulat) 2,79 2,71 2,79 2,79 2,71 2,79 2,79 2,71

MŰSZAKI ADATOK
Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

Térfogatadatok

Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel  (liter, VDA szabvány) 431 431 393 393 393 393 393 393

Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel, csomagtérpadló alatti tárolóval 
együtt (liter, VDA szabvány) 448 448 470 470 470 470 470 470

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig (liter, VDA szabvány) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig, csomagtérpadló 
alatti tárolóval együtt mérve (liter, VDA szabvány) 1043 1043 1103 1103 1103 1103 1103 1103

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, tetővonalig 
(liter, VDA szabvány) 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, tetővonalig, csomagtérpadló 
alatti tárolóval együtt mérve (liter, VDA szabvány) 1473 1473 1533 1533 1533 1533 1533 1533

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 50 50 50 50 50 50 50 50

Tömegadatok #

Menetkész tömeg (kg) 1241-1313 1324-1404 1241-1313 1249-1322 1324-1404 1241-1313 1249-1322 1324-1404

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1790 1870 1790 1790 1870 1790 1790 1870

Maximális terhelhetőség (kg) 477-549 466-546 477-549 468-541 466-546 477-549 468-541 466-546

Maximális tengelyterhelés  – elöl/hátul (kg) 960/865 1025/865 960/865 965/865 1025/865 960/865 965/865 1025/865

Fékezett vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg) 1000 1400 1000 1000 1400 1000 1000 1400

Fékezetlen vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg) 500 500 500 500 500 500 500 500

Vonófej maximális terhelhetősége (kg) 70 70 70 70 70 70 70 70

Maximális tetőterhelés (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75

MŰSZAKI ADATOK

†  Az érték a közúti közlekedéshez szükséges üzemanyag mennyiségét mutatja. Az üzemanyag-fogyasztásra, széndioxid-kibocsátásra és súlyra vonatkozó mérések az EC direktíva alapján történtek. A vezetési stílus,  
a forgalom, az időjárási körülmények, a jármű általános állapota, a felszereltségi szint és az útviszonyok függvényében a fogyasztási, valamint károsanyag-kibocsátási értékek eltérhetnek a hivatalos adatoktól.  
A műszaki adattáblázatban szereplő súlyértékek az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak. Az opcionális kiegészítők növelhetik a jármű súlyát és csökkenthetik a terhelhetőséget.  

#  A vontatmány legnagyobb tömegére vonatkozó mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, az európai szabványoknak megfelelően történtek.     
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• alapfelszereltség     rendelhető extra   - nem elérhető

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

Biztonság 

Két fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél • • • • • • • •

Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál • • • • • • • •

Oldallégzsákok (elöl) • • • • • • • •

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) • • • • • • • •

Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák elöl • • • • • • • •

16" hűtött első féktárcsák • • • • • • • •

15" hátsó féktárcsák • • • • • • • •

ABS (blokkolásgátló fékrendszer) • • • • • • • •

Elektronikus fékerőelosztó • • • • • • • •

Fékasszisztens • • • • • • • •

Menetstabilizáló elektronika (VSA) • • • • • • • •

Hegymeneti elindulássegítő rendszer • • • • • • • •

Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel • • • • • • • •

ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok • • • • • • • •

Vészfékezést jelző fény • • • • • • • •

Guminyomás-ellenőrző rendszer • • • • • • • •

City-Brake aktív városi fékrendszer • • • • • • • •

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer - - • • • • • •

Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer - - • • • • • •

Intelligens sebességhatároló - - • • • • • •

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer - - • • • • • •

Vagyonvédelem

Indításgátló rendszer • • • • • • • •

Riasztórendszer - - • • • • • •

Kalaptartó - - • • • • • •

Rugalmas csomagtértakaró • • - - - - - -

Távirányítós központi zár 2 darab behajtható tollú indítókulccsal • • • • • - - -

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás - - - - - • • •

Utastér – kárpitok 

Szövetkárpitozás • • • • • - - -

Bőr/szövet kárpitozás - - - - - • • •

Krómozott belső ajtókilincsek • • • • • • • •

Bőrborítású kormánykerék - - • • • • • •

Bőrborítású váltógomb - - • • • • • •

Funkcionalitás és technológia

ECON gomb • • • • • • • •

Multiinformációs kijelző (MID) • • • • • • • •

Váltások esedékességére figyelmeztető jel • • • • • • • •

Sebességfüggő szervokormány • • • • • • • •

Elektromos kézifék • • • • • • • •

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

Funkcionalitás és technológia

Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció) • • • • • • • •

Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó - - - • - - • -

Kényelem és praktikum

Automata klíma • • - - - - - -

Kétzónás, automata klíma - - • • • • • •

Sebességrögzítő sebességhatárolóval • • • • • • • •

Esőérzékelős ablaktörlők - - • • • • • •

Hátsó ablaktörlő intervallumszabályozással • • • • • • • •

Sötétedésérzékelős fényszórók • • • • • • • •

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör - - - - - • • •

Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul) - - • • • • • •

Tolatókamera - - - - - • • •

Elektromos ablakemelő (elöl és hátul) • • • • • • • •

Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel) • • • • • • • •

Egyérintéses elektromos ablakemelő hátul (le és fel) - - • • • • • •

Távolról vezérelhető elektromos ablakemelő (kompakt távirányítós működtetés) - - • • • • • •

Távirányítással behajtható külső tükrök (kompakt távirányítós működtetés) - - • • • • • •

Négy irányban állítható kormányoszlop • • • • • • • •

Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök • • • • • • • •

Elektromosan behajtható külső tükrök - - • • • • • •

Hátramenetben automatikusan lebillenő jobb oldali külső tükör - - • • • • • •

Könyöktámasz a hátsó üléssorban - - • • • • • •

Megvilágított piperetükör a napellenzőkben • • • • • • • •

12 V-os aljzat (elöl) • • • • • • • •

12 V-os aljzat (középkonzolon) - - • • • • • •

12 V-os aljzat (csomagtartóban) • • • • • • • •

Vezetőülés – állítható magasságú (manuálisan) • • • • • • • •

Utasülés – állítható magasságú elöl (manuálisan) - - - - - • • •

Tárolózseb a vezetőülés hátoldalán - - - - - • • •

Tárolózseb az első utasülés hátoldalán • • • • • • • •

Fűthető ülések (elöl) • • • • • • • •

Magic Seats hátsó ülésrendszer • • • • • • • •

Tárolórekesz a csomagtérpadló alatt - - • • • • • •

Tárolódoboz a csomagtérpadló alatt • • - - - - - -

Belső világítás

Térképolvasó lámpa (elöl és hátul) • • • • • • • •

Középső tároló világítás - - • • • • • •

Csomagtér-világítás • • • • • • • •

Mennyezeti világítás • • • • • • • •
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• alapfelszereltség     rendelhető extra   - nem elérhető

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD

Manuális

1.5 i-VTEC
2WD
CVT

1.6 i-DTEC
2WD

Manuális

Audio és kommunikáció

Egylemezes CD-lejátszó • • - - - - - -

Honda CONNECT 7" érintőképernyős kijelző az alábbi funkciókkal: CD-lejátszó, 
AM/FM rádió, internetrádió, telepített Aha™ alkalmazás, internetböngészés* - - • • • - - -

Honda CONNECT 7" érintőképernyős kijelző az alábbi funkciókkal: AM/FM/DAB 
rádió, internetrádió, telepített Aha™ alkalmazás, internetböngészés, Garmin  
navigációs rendszer és CD-lejátszó*

- - • • •

DAB rendszerű rádió - - • • •

AUX csatlakozó • • - - - - - -

USB-csatlakozó (iPod®-kompatibilis)Δ • • - - - - - -

2x USB-/HDMI-csatlakozó - - • • • • • •

4 hangszóró • • • • • • • •

6 hangszóró - - • • • • • •

Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer • • • • • • • •

BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító (HFT)° • • • • • • • •

Külső kiegészítők

Cápauszony jellegű antenna • • • • • • • •

Sötétített ablakok hátul körben - - - - - • • •

Autó színére fényezett csomagtérajtó spoiler • • • • • • • •

Krómozott külső ajtókilincsek • • • • • - - -

Premium Satin külső ajtókilincsek - - - - - • • •

Nyitható panoráma napfénytető - - - - - • • •

Tetősínek - - - - - • • •

Külső világítás

Halogén fényszórók • • • • • - - -

LED-es fényszórók - - - - - • • •

Automatikus távolsági fényszóró - - • • • • • •

Első ködfényszórók - - • • • • • •

Halogén nappali menetfény • • • • • - - -

LED-es nappali menetfény - - - - - • • •

LED-es, magasan elhelyezett harmadik féklámpa • • • • • • • •

Fényszóró – időzített ki- és bekapcsolással (hazakísérő fény) • • • • • • • •

Kerekek és abroncsok

16"-os könnyűfém keréktárcsák • • • • • - - -

17"-os könnyűfém keréktárcsák - - - - - • • •

215/60R16-os abroncsok • • • • • - - -

215/55R17-es abroncsok - - - - - • • •

Abroncsjavító készlet • • • • • • • •

4294 mm

1605 m
m

1772 mm 
(2019 mm a külső tükrökkel együtt)

*  Az AhaTM alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. A Honda CONNECT 
alkalmazások használata adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési 
szerződést. Az internetböngészési funkció csak akkor elérhető, ha az autó áll. Ez a funkció csak akkor használható, ha a csatlakoztatni kívánt készülék kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink 
rendszerrel. 

Δ  Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.     

°  A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon.         
       

A katalógusban szereplő modellváltozatok és felszereltségi szintek nem minden országban elérhetők. További információért, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb található Honda kereskedést.   
             

A HR-V-re az alábbi jótállások vonatkoznak:            

3 év vagy 100 000 km általános jótállás            

3 év jótállás fényezett felületek gyártási eredetű meghibásodásra          

5 év jótállás kipufogó rendszerelemek perforációs korróziójára          

10 év jótállás futóműelemek perforációs korróziójára           

12 év jótállás fényezett karosszériaelemek perforációs korróziójára           
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LEHETŐSÉGEK 
SZÉLES TÁRHÁZA

A Milano Red csomag Milano Red színű 
tükörborításokat és 18 colos könnyűfém 
keréktárcsákat foglal magába. Játékos,  
ugyanakkor stílusos kisugárzást kölcsönöz  
az autónak.
A csomag tartalma:
Milano Red színű külső visszapillantó tükör borítás
18 colos Ignis könnyűfém keréktárcsák

MILANO RED  
CSOMAG

AERO  
CSOMAG
Az Aero csomag kifinomultabb megjelenést 
kölcsönöz gépkocsijának. A gépkocsi külső 
arculatát megváltoztató, színre fújt tartozékokat 
tartalmaz.
A csomag tartalma: 
Első Aero lökhárító
Hátsó Aero lökhárító
Küszöbszélesítés
A képen a 18 colos Fortis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak.

A krómozott stíluselemekkel még elegánsabbá  
varázsolható a HR-V. A csomag a gépkocsi 
megjelenését megváltoztató, krómozott 
tartozékokat tartalmaz.
A csomag tartalma:
Első lökhárító díszítés
Hátsó lökhárító díszítés
Alsó ajtódíszítés
Hátsó rendszámtábla díszítés
A képen a 18 colos Potis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak.

KRÓM
CSOMAG

Az összes elérhető tartozék megtekintéséhez töltse le a tartozékok alkalmazását az iTunes™ vagy Google Play™ áruházból ➞

Olyan stílusos kiegészítők csomagja, amelyek 
gépkocsija sár, homok és karcolások elleni 
védelmére szolgálnak.
A csomag tartalma:
Oldalsó díszlécek
Küszöbborítás
Első és hátsó sárfogó gumik
A képen a 18 colos Potis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak.

KÉNYELEM  
CSOMAG

CARGO
CSOMAG
Olyan tartozékcsomag, amellyel 
továbbfejleszthető a csomagtér funkciója és 
megjelenése.
A csomag tartalma: 
Csomagtértálca elválasztókkal
Csomagtérnyílás védőburkolat
Védőburkolat a lökhárító felső részén

HANGULATVILÁGÍTÁS
CSOMAG
Ez a csomag bensőséges atmoszférát biztosít 
az utastérben, és segíti a láthatóságot az autó 
külsején.
A csomag tartalma:
Kilépőfények
Megvilágított küszöbborítás

A Robust csomag erős és domináns 
megjelenést kölcsönöz gépkocsijának.  
A csomagban megtalálható elemek 
egyszerre töltenek be esztétikai  
és védelmi funkciókat.

A csomag tartalma:
Első, hátsó és oldalsó alsó díszítések
A képen a 18 colos Fortis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak.

Tegye személyessé HR-V-jét Eredeti Honda Kiegészítőkkel – 
csomagjaink széles kínálatából válogathat! Tervezésük és gyártásuk 
során nem csupán mindenre kiterjedő magas követelményeinket 
tartottuk szem előtt, hanem azt is, hogy minden egyes darab 
tökéletesen passzoljon az Ön HR-V-jébe és gazdagítsa azt.

ROBUST
CSOMAG
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HANGSZÓRÓGYŰRŰ-
VILÁGÍTÁS

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ 
DÍSZÍTÉS

Ez a króm kiegészítő kifinomultabb 
megjelenést kölcsönöz gépkocsija 
első részének.

CSOMAGTÉR- 
TÁLCA
ELVÁLASZ-
TÓKKAL

A vízálló, csúszásgátló csomagtértálca 
tökéletesen illeszkedik a csomagtér 
vonalvezetéséhez, megemelt szélei 
pedig védik az autó fényezését  
a szennyeződések és karcolások ellen. 
Az elválasztók tartozékok.

LÖKHÁRÍTÓ
VÉDŐBURKOLAT

Ez a kiegészítő védelmet nyújt a lökhárító felső 
részének a bosszantó karcok és sérülések ellen, 
melyek akkor keletkezhetnek, amikor ki- vagy 
bepakol csomagtartójába.

A leszerelhető vonóhoroggal 
vontathatja utánfutóját vagy 
lakókocsiját maximálisan 
1000–1500 kg-os vontatási 
kapacitásig, autója váltómű-  
és motortípusától függően.  
Fix vonóhorog szintén elérhető.

LESZERELHETŐ
VONÓHOROG

ELSŐ ÉS HÁTSÓ
AERO LÖKHÁRÍTÓK 

Hangsúlyozza ki autója dinamikus megjelenését az első és hátsó áramvonalas 
lökhárítókkal, melyek akár színben illő, akár matt ezüst kiegészítésként is szolgálhatnak.

KÜSZÖB-
SZÉLESÍTÉS

Az autójába való ki- és beszállás megkönnyítésére. Ezek 
a tökéletesen illeszkedő fellépőküszöbök nem csak 
díszítőelemként szolgálnak, de egyben praktikusak is.

KILÉPŐFÉNY A jobb láthatóság érdekében ki- és 
beszálláskor LED fénnyel világítja 
meg az első ajtóknál lévő, autó alatti 
területet.

KÜLSŐ 
TÜKÖR-
BURKOLAT 

Tökéletesen illeszkednek  
a visszapillantó tükrökre, tovább 
emelve autója esztétikai megjelenését.  
Matt ezüst és Milano Red színekben 
kapható.

Ezzel a kiegészítővel modern és 
hangulatos atmoszférát teremt 
autója utasterében.

HONDA
3D HANGZÁS 

Honda 3D Hangzás „A lehető legélethűbb hangzású zene” 
Mindnyájan azt szeretnénk, hogy autónk hangrendszere hűen 
adja vissza kiválasztott előadóink zenéit. A kompakt digitális 
jelfeldolgozó (DSP) egység Hondája meglévő hangrendszeréhez 
történő hozzáadásával a zenehallgatási élmény egy koncertterem 
hangulatával egyenértékű lehet.

SZÉLVÉDŐ
TAKARÓ

TABLET-
TARTÓ

Ha szeretné biztosítani, hogy utasai ne 
unatkozzanak, most tablettartónkkal is 
kiegészítheti autóját. A tartó állítható pozíciójú, így 
egyaránt kényelmesen beállítható filmnézéshez, 
e-mailek olvasásához vagy akár játékhoz.

Védje meg a szélvédőt és a tükröket  
az időjárás viszontagságaitól ha  
a szabadban parkol, és használja  
ezt az egyedülálló szélvédőborítást.

Az összes elérhető tartozék megtekintéséhez töltse le a tartozékok alkalmazását az iTunes™ vagy Google Play™ áruházból  ➞

KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

18" Potis könnyűfém keréktárcsa

Növelje meg autója szállítókapacitását 
erős és biztonságos keresztrudakkal! 

TETŐCSOMAGTARTÓ 
ÉS KIEGÉSZÍTŐI 

A rendelkezésre álló kiegészítők:
Síbox
Tetőbox
Síléc- és snowboardtartó
Kerékpártartó

18" Ignis könnyűfém keréktárcsa 18" Fortis könnyűfém keréktárcsa
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Az álmok ellenállhatatlanok lehetnek, többre sarkallják, arra, hogy fedezzen fel új 
ötleteket, új technológiákat, és találjon új megoldásokat a problémákra. Inspirálhatják 
az olyan igazi szuperautók tervezését és gyártását, mint a teljesen új NSX, vagy 
követelhetik a technológiailag továbbfejlesztett CR-V létrehozását. 

A jobb világról nem csupán álmodozhatunk, hanem tehetünk is érte. Éppen  
ezért megalkottuk az ASIMO névre keresztelt humanoid robotot, a HondaJet 
repülőgépet, ahogyan arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy a világ jó néhány  
híres és népszerű motorkerékpárja viseli a Honda márkanevet. Minden tudás, amelyet  
a tevékenységünkből nyerünk, és minden, amit megtanulunk, beépül termékeinkbe. 
Nem történt ez másként a HR-V esetében sem.

VALÓSÍTSA   
MEG ÁLMAIT

A képen egy NSX látható.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év

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).  
Ha Ön egy hibrid Honda modellt választ, akkor az IMA hibrid rendszerre 5 év jótállást vállalunk.  
És ez még csak a kezdet. 

A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti! 

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 kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy  
a www.honda.hu oldalon! 
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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, és amely feltételek írásos példá-
nyát kérésre átadják az ügyfélnek. Jelen kiadvány az Egyesült Királyságban hatályos Kereskedelmi Tájékoztatási Törvény (1968) előírásai szerint készült. 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 modellválasz- 
tásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) 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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   Az Ön Honda Márkakereskedője:




