
Двигател 1.3 i-VTEC
Вид бензин

Работен обем  (куб. см) 1318

Клапани с верига на разпределителния вал

Стандарт на емисиите EURO 6

Трансмисия Механична / Автоматична CVT

Задвижване предно

Показатели

Максимална мощност (к.с. при об/мин) 102 при 6600 

Максимален въртящ момент (Нм при об/мин) 123 при 5000

0 – 100 км/ч (сек) МТ/CVT 11,2/12,0

Максимална скорост (км/ч) МТ/CVT 190/182

Ниво на шума в интериора (dB) 65,0

Разход на гориво и емисии

Световен стандарт WLTC (Унифициран световен стандарт)

Емисии средно натоварване CO₂ (г/км) МТ/CVT 131/132

Разход на гориво при комбиниран режим (л/100 км) МТ/CVT 5,8/6,0

Разход на гориво и емисии
Европейски стандарт NEDC

Емисии комбиниран цикъл CO₂ (г/км) МТ/CVT 116/106

Разход на гориво комбиниран цикъл (л/100 км) МТ/CVT 5,7/5,3

Размери

Дължина (мм) 3995

Широчина (мм) 1694

Височина – ненатоварен (мм) 1525/1669 (с вкл. антена)

Колесна база (мм) 2530

Предна следа (мм) 1483

Задна следа (мм) 1472

Клиренс – с шофьора (мм) 110

Максимален брой места 5

Диаметър на обратен завой (м) 10,6

Обеми

Багажник (литри) 354-1314

Резервоар (литри) 40

ПЪЛЕН С ВЪЗМОЖНОСТИ,
ГОЛЕМИ ЗАБАВЛЕНИЯ В МАЛЪК РАЗМЕР

Бултрако АД си запазва правото да променя описаните по-горе спецификации, включително и предлаганите цветове със или без предизвестие по собствени преценка и съображения. Възможни са по-големи и по-малки промени. 
Допълнителна актуална информация ще откриете при най-близкия оторизиран дилър на Honda.

Бултрако АД – официален вносител за България. 
Бултрако Моторс Пловдив
бул. Пазарджишко шосе 82 
телефон.: 032 908 170

www.honda.bg
Бултрако Моторс София – Изток
бул. Ботевградско шосе 326 
телефон.: 02 8181 980

Бултрако Моторс София – Юг
бул. България 111 
телефон.: 02 8181 968

Експерт Снаб ООД – Варна
бул. Владислав Варненчик 279А
телефон: 0884 189 391



TREND COMFORT ELEGANCE
1.3 i-VTEC
6-степенна механична или
автоматична CVT със 7 фиксирани предавки

1.3 i-VTEC
6-степенна механична или
автоматична CVT със 7 фиксирани предавки

1.3 i-VTEC
6-степенна механична или
автоматична CVT със 7 фиксирани предавки

Възд. възгл. SRS за водача и пасажера, странични 

възд. възгл. и завеси отпред, активни подглавници 

отпред, ABS +EBD, система за подпомагане на спира-

нето, електронна система за динамична устойчивост 

на автомобила и контрол на сцеплението на гумите, 

система за подпомагане на потеглянето по наклон, 

предпазни колани с донатягане, ISOFIX система за 

закрепване на детско столче, сигнал за аварийно спи-

ране, индикатор за ниско налягане в гумите, система 

за спиране в градски условия, имобилайзер, централ-

но заключване с дистанционно и два сгъваеми ключа, 

текстилна тапицерия, мултифункционален дисплей 

(i-MID), индикатор за превключване на предавките, 

ел. усилвател на волана, стоп-старт система с възмож-

ност за деактивиране (за МТ), климатик с филтър 

против полени, автопилот и ограничител на скоростта, 

автоматични предни чистачки, задна чистачка, авто-

матични фарове, ел. стъкла, ел. огледала, огледала в 

сенниците с осветление, регулируема по височината 

на шофьорска седалка, Magic Seats - сгъваеми задни 

седалки с едно движение (60:40), осветление в 

багажното отделение, 1 CD тунер+ Aux + USB вход, 4 

високоговорителя, управление на аудиосистемата от 

волана, Bluetooth TM „Свободни ръце“, микроантена, 

дръжки на вратите в цвета на купето, халогенни 

фарове, дневни LED светлини, високомонтирана 

LED стоп светлина, фарове с таймер, 15" стоманени 

джанти, комплект за резервна гума и др.

В допълнение към функциите, налични 

при Trend, Comfort включва:

Система за предупреждение при опасност от 

насрещен удар (FCW), система за разпознаване на 

пътните знаци (TSR), интелигентен ограничител на 

скоростта, система за предупреждение при напускане 

на лентата за движение (LDW), централно заключване 

с дистанционно управление и два сгъваеми ключа, 

паркинг сензори, интегрирани в предна (4 броя) и 

задна (4 броя) броня, електрически регулируеми 

и отопляеми асферични странични огледала, 

електрически сгъваеми странични огледала, HONDA 

CONNECT (7" дисплей) – Аудио система с връзка с 

интернет и Смартфон, 2 x USB / HDMI вход,  

15" алуминиеви джанти, Гуми 185/60 R15 84H

Опции: Отопляеми предни седалки, HONDA CONNECT, 

Навигационна система (7" дисплей) – Аудио система 

с връзка с интернет, CD устройство и Смартфон, DAB 

радио, Антена тип „Перка на акула“.

В допълнение към функциите, налични 

при Comfort, Elegance включва:

Интелигентна система за отключване на авто-

мобила и стартиране на двигателя без ключ, 

кожена облицовка на волана, кожена облицовка 

на скоростния лост, паркинг сензори, интегрирани 

в предна (4  броя) и задна (4 броя) броня, камера, 

подпомагаща паркирането на заден ход, място за 

аксесоари в централна конзола, джоб в облегалката 

на седалката на водача, ръчно регулиране височи-

ната на седалката на пасажера, 6 високоговорителя, 

предни светлини за мъгла, 16" алуминиеви джанти, 

гуми 185/55 R16 83H

Опции: Отопляеми предни седалки, HONDA CONNECT, 

Навигационна система (7" дисплей) – Аудио система 

с връзка с интернет, CD устройство и Смартфон, 

DAB радио, Антена тип „Перка на акула“, затъмнени 

стъкла.

MILANO 
RED

LUNAR 
SILVER METALLIC

CRYSTAL 
BLACK PEARL

WHITE 
ORCHID PEARL

SUNSET 
ORANGE

SHINING 
GREY METALLIC

BRILLIANT SPORTY 
BLUE METALLIC

ЦВЕТОВE, В КОИТО 
щЕ СЕ ВЛюБИТЕ


