
Двигател
1.5 VTEC TURBO 

173 к.с.
1.5 VTEC TURBO 

193 к.с.

Работен обем (куб. см) 1498

Вид гориво бензин

Брой клапани на цилиндрите 4

Степен на сгъстяване 10,3

Стандарт на емисиите EURO 6

Трансмисия механична CVT

Задвижване FWD / AWD AWD

Показатели

Максимална мощност (к.с./кВт при об/мин) 173 / 127 при 5600 193 / 142 при 5600

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 220 / 1900 - 5000 243 / 2000 - 5000

0 – 100 км/ч (сек) FWD/AWD 9,2 - 9,3/9,8 9,5 - 10

Максимална скорост (км/ч) FWD/AWD 211 / 208 200

Разход на гориво и емисии

Световен стандарт WLTC (Унифициран световен стандарт)

Емисии CO₂ комбиниран цикъл (г/км) 166 - 182 196 - 200

Разход на гориво комбиниран цикъл (л/100 км) 7,3 - 8,0 8,7 - 8,9

Разход на гориво и емисии
1.5 VTEC TURBO 

173 к.с.
1.5 VTEC TURBO 

193 к.с.

Европейски стандарт NEDC

Емисии CO₂ комбиниран цикъл (г/км) 143 - 151 162

Разход на гориво комбиниран цикъл (л/100 км) 6,3 - 6,6 7,1

Размери

Дължина (мм) 4600

Широчина, без страничните огледала (мм) 1855

Широчина, със сгънати странични огледала (мм) 1932

Широчина, вкл. със странични огледала (мм) 2117,2

Височина – вкл. антена тип „Перка на акула“ (мм) FWD/AWD 1679 / 1689

Колесна база (мм) FWD/AWD 2663 / 2662

Предна следа (мм) FWD/AWD 1602 / 1601

Задна следа (мм) FWD/AWD 1630 / 629

Пътен просвет – ненатоварен (мм) FWD/AWD 198 / 208

Максимален брой места 5

Диаметър на обратен завой (м) 11,4

Ъгъл на завъртане на волана от край до край 2,34

ВАШИЯТ SUV   
ЗА ШОФИРАНЕ С НАСЛАДА

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



PREMIUM AGATE 
BROWN PEARL

PREMIUM CRYSTAL 
RED METALLIC*

CRYSTAL 
BLACK PEARL

PLATINUM 
WHITE PEARL

LUNAR 
SILVER METALLIC

MODERN 
STEEL METALLIC

RALLYE 
RED**

COSMIC 
BLUE METALLIC

COMFORT STYLE PLUS PREMIUM

PRESTIGE

1.5 VTEC TURBO 173 к.с. 2WD 
6-степенна механична трансмисия

1.5 VTEC TURBO 173 к.с. 2WD/AWD
6-степенна механична трансмисия
1.5 VTEC TURBO 193 к.с. AWD
7-степенна автоматична CVT трансмисия

1.5 VTEC TURBO 173 к.с. AWD
6-степенна механична трансмисия
1.5 VTEC TURBO 193 к.с. AWD
7-степенна автоматична CVT трансмисия

1.5 VTEC TURBO 173 к.с. AWD
6-степенна механична трансмисия
1.5 VTEC TURBO 193 к.с. AWD
7-степенна автоматична CVT трансмисия

17-цолови джанти от алуминиеви сплави; Въздушни въз-

главници SRS за шофьора и пътника; Странични въздушни 

завеси отпред и отзад; Антиблокираща система и спирачен 

асистент; Електрическа паркинг спирачка с автоматично 

задържане; Автоматични фарове; Предни светлини с 

таймер (функция с отложено изгасване на фаровете); 

Дневни LED светлини; Предни LED фарове с умиватели; 

Електрически регулируеми и отопляеми странични огле-

дала; Асистент за стабилизиране на автомобила; Асистент 

за стабилизиране на ремаркето; Асистент за потегляне 

под наклон; Старт/стоп система Idle stop; Предупреждение 

за челен удар; Асистент за спазване на пътната лента; 

Предупреждение за напускане на пътната лентата; 

Система за предотвратяване на напускането на пътното 

платно; Интелигентен ограничител на скоростта; Асистент 

за динамично управление AHA; Сигнализация при спад на 

налягането в гумите; Система за вклюкчване на аварийни 

светлини при рязко спиране; Спирачна система, намаля-

ваща риска от челен удар; Разпознаване на пътни знаци; 

Аларма и имобилайзер; Обаждане при спешни случаи; 

Икономичен режим ECON; Мултифункционален регулируем 

във височина и дълбочина волан; Текстилен интериор; 

Предни отопляеми седалки; Сгъваеми с едно движение 

задни седалки, делими в отношение 60/40; Механично 

регулиране на височината на шофьорската седалка; 

Електрическа лумбална опора за шофьора; Автоматичен 

климатик; Интелигентен мултиинформационен дисплей; 

Адаптивен автопилот / интелигентен адаптивен автопилот; 

5-инчов аудио монитор с дигитално DAB радио; 8 висо-

коговорителя; управление на аудиосистемата от волана; 

Bluetooth™ система „свободни ръце“; 1 x преден USB порт; 

Преден инструментален панел, централна конзола и ниши 

за аксесоари в багажника; Декорация на инструменталния 

панел тип „дърво“; Щора на багажника

Освен включеното в ниво на оборудване Comfort 

обзавеждане, Style Plus предлага:

18-цолови джанти от алуминиева сплав; Предни халоген-

ни фарове против мъгла; Автоматични чистачки; Елек-

трически стъкла и странични огледала с дистанционно 

управление; Двузонов автоматичен климатик; Сензори 

за паркиране (отпред и отзад); Камера за обратно 

виждане; Автоматично затъмняване на огледалото за 

обратно виждане; Следване при ниска скоростΔ; Пера за 

смяна на предавките от воланаΔ; Кожен волан; Кожена 

топка на скоростния лост(само за механична тран-

смисия); Honda CONNECT с навигация Garmin: 7-инчов 

сензорен дисплей, дигитално AM/FM/DAB радио, Apple 

CarPlay®, Android Auto™, интернет радио, съвместимост с 

приложението Aha™ и интернет сърфиране*; 2 x предни 

USB порта; 2 задни x USB порта (само с функция на 

зарядно)

Опции: 7 седалки

Освен включеното в ниво на обзавеждане 

Style Plus, оборудването Premium предлага: 

Предни LED светлини; Релси на покрива; Тонирани 

стъкла; Кожен салон; Лумбална опора за шофьора и 

пътника; Амбиентно осветление (пътник/шофьор/дръж-

ки на врати); Умно влизане и стартиране; Отопляема 

чистачка на предното стъкло; Информация за мъртвата 

зона на видимостта и следене на напречния трафик 

при заден ход; Активни завиващи светлини.

Опции: 7 седалки

Освен включеното в ниво на обзавждане Premium, 

оборудване Prestige предлага: 

19-цолови джанти от алуминиева сплав; Панорамен стъклен 

отваряем покрив; Head-up дисплей; Отопляем волан; Задни 

отопляеми седалки; Безконтактно отваряне и затваряне на 

багажника; Електрическа регулируема шофьорска седалка 

(8 посоки) със запаметяване на две положения.

ЦВЕТОВE, В КОИТО 
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ

*Honda CONNECT е налична стандартно само за нивата на оборудване 
Style Plus, Premium и Prestige. Свързването с приложението Aha™ app 
(вкл. интернет радио) и интернет сърфирането стават чрез Wi-Fi тетеринг 
или с мобилен Wi-Fi рутер. Използването на приложенията чрез Honda 
CONNECT може да доведе до такси за потребление на данни и роуминг. 
Препоръчваме да проверите мобилния си пакет. Функцията за интернет 
сърфиране може да бъде използвана само, когато автомобилът е спрял. 
Само iPhone 5 или по-нови апарати с iOS 8.4 и следващи версии са 
съвместими с Apple CarPlay®. Възможно е услугите и приложенията на 
Apple CarPlay® да не са налични за определени региони и да подлежат на 
промени. За да използвате Android Auto™, е необходимо да изтеглите това 
приложение от Google Play™ на смартфона си. Само Android 5.0 (Lollipop) 
или следващи версии са съвместими с Android Auto™. Наличието на Android 
Auto™ подлежи на промяна в зависимост от географските региони. Apple 
CarPlay® е марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и в други страни.
ΔНалични само за версии, оборудвани с автомична CVT трансмисия.

*Premium Crystal Red Metallic е наличен само за нива на оборудване Premium и Prestige. **Rallye Red е наличен само за нива на оборудване Comfort и Style Plus в 5-местна конфигурация.


