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Th e N ew H o n d a H R-V
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КОХИРО ОКАБЕ
ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
Новият HR-V доставя
забавление и радост.
Намерението ни беше да
създадем модел, който
позволява на всеки да се
наслаждава на индивидуалния
си начин на живот“.
Показаният модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в цвят
Premium Sunlight White Pearl. За повече информация относно налични цветове
както и други функции, моля, вижте страниците със спецификации 78-83.
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Хибрид
Самозареждащ се
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Създаден в духа на фокусираната върху човека философия
на Honda, с интелигентното напълно хибридно задвижване
по технологията e:HEV, HR-V автоматично избира между
три режима на задвижване: електрически, хибриден или с
двигател с вътрешно горене.
Eлектрическият режим осигурява незабавно ускоряване от
място.
Хибридният комбинира бензиновия двигател с двата
електромотора за изключително икономично шофиране.
Режимът на двигателя с вътрешно горене използва
бензиновия силов агрегат, за да поддържа по-високи
скорости, като същевременно може и да зарежда батерията за
електромоторите.

САМОЗАРЕЖДАЩ СЕ ХИБРИД
БЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ

Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid
Grey Metallic Two-Tone и с черен покров. Допълнителна информация относно
различните нива на оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.

8 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
ИЛИ ПЪРВИТЕ 160 000 КМ
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Почувствайте
силата на
самозареждащия
се хибрид
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Показатели
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Самозареждащ
се хибрид,
който ще ви отведе
навсякъде

Изберете между трите различни режима на управление - Sport
за незабавна реакция, Normal за плавна езда и Econ за поголяма икономичност.
На който и от тях да се спрете, самозареждащият се e:HEV
хибрид ще Ви отведе навсякъде, при това грижейки се за
планетата и портфейла Ви.

МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
253 НМ ПРИ 4500 ОБ/МИН.

НИСКИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
ОТ ЕДВА 122 Г/КМ*

*О
 бявените стойности на емисиите от CO2 са според Световния хармонизиран стандарт
WLTP. Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium
Sunlight White Pearl. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване и
възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.

Th e N ew H o n d a H R-V

Хибридната самозареждаща се система на HR-V е готова
за всякакви пътни ситуации, където и да сте – в града, или с
висока скорост на магистрала и винаги реагира с екзалтиращо
ускорение.
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Почувствайте го
по свой начин

За изключителен контрол и усещане тип „електромобил“
увеличете възстановяването на енергията, като
изберете от селектора на трансмисията Drive Mode B и
регулирайте нивото на ефекта на обратното ускорение
от разположените на волана лостчета.
Завиден контрол и отличен комфорт с избрания от
Вас режим, съчетани с изключителна икономичност –
крайният резултат от всичко това е забавно и приятно
шофиране без никакви усилия.

ИКОНОМИЧНОСТ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
ДО 740 КМ ПРОБЕГ С ЕДИН
РЕЗЕРВОАР*

ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО В
КОМБИНИРАН РЕЖИМ ПО WLTP
ОТ 5,4 Л/100 КМ

* Пробегът е изчислен на основата на разхода на гориво според Световния хармонизиран стандарт
WLTP – 5,4 л/100 км при пълен резервоар. Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в
бял перлен цвят Premium Sunlight White Pearl. Допълнителна информация относно различните нива
на оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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Когато шофирате, регенеративната спирачна система
започва да възстановява енергията и да дозарежда
батерията, така че никога няма да Ви се наложи да
включите автомобила към източник на електричество.
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Стил
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Създаден за
вашия живот

Наред с невероятния му външен вид, той е и
икономичен. Освен това вътре в автомобила имате
място за всичко, дори къде да поставите сутрешното
си кафе.
Казано накратко, новият HR-V е създаден с мисъл за
съвременния начин на живот.

КОХИРО ОКАБЕ
ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
Създадохме автомобил, който ще осигури
достатъчно пространство, свързаност,
надеждност и мултифункционалност, за да
подобри всекидневието на притежателя си“.

Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid
Grey Metallic Two-Tone и с черен покрив. Допълнителна информация относно
различните нива на оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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Новият HR-V е с изчистен дизайн, в който добрият
стил е допълнен от изключителната енергийна
ефективност и невероятната практичност.
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Екстериор
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Здравей,

хубавецо!

Семплата и изчистена линия на профила придава на
автомобила дръзко излъчване и създава усещането, че
е устремен напред и винаги готов за действие.
В крайна сметка – защо да останете на заден план,
след като можете да се откроите сред всички
останали?

18′′ ДЖАНТИ ОТ
АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
СТАНДАРТНО

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ ПО ЦЯЛАТА
ШИРОЧИНА
С 3D ЕФЕКТ

Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium
Sunlight White Pearl. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване
и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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Харизматично присъствие, което комбинира
увереността на SUV с елегантността на купе – няма
как HR-V да остане незабелязани.
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Изпипан до
най-малката

подробност

От друга страна HR-V е и практичен – вземете всичко
със себе си, за това ще Ви помогнат вградените релси на
покрива, паркирайте перфектно с помощта на задната
камера с няколко перспективи и осемте датчика, които ще
Ви преведат безпроблемно и на най-тясното място.

ПРЕДНИ LED ФАРОВЕ
МИГАЧИ С „БЯГАЩА“ СВЕТЛИНА

5 ОПЦИИ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ
В ДВЕ ТОНАЛНОСТИ*

*Опцията за цветово изпълнение в два тона е налична само за ниво на оборудване Advance Style.
Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
и с черен покрив. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване и възможностите
за тях ще откриете на стр.76-81.
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Версията Advance Style е с луксозни „премиум“ щрихи
и иновативни решения. С нейния елегантен силует, с
предната ѝ решетка, скритите дръжки на задните врати и
спойлера на багажника винаги ще ви забелязват в града и
където и да сте в страната.
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Интериор
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Настанете се

на шофьорската
седалка

Стилното хоризонтално приборно табло подготвя „сцената“ за
шофиране с поглед, изцяло фокусиран в пътя пред Вас, като е
избегнато така характерното за съвременния дизайн претрупване на
екрана с данни от инфоразвлекателната система.
Друга освежаваща промяна в новия HR-V е уникалната система за
вентилация, която работи както в режим на охлаждане, така и на
затопляне. Благодарение на нея въздухът циркулира нежно като
бриз около Вас и спътниците Ви, превръщайки всяко пътуване в още
по-комфортно и релаксиращо изживяване.

ОТОПЛЯЕМ ВОЛАН
ЗА СТУДЕНИ УТРА

L-ОБРАЗНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
ЗА ГОРЕЩИ СЛЕДОБЕДИ

Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid
Grey Metallic Two-Tone и с черен покрив. Допълнителна информация относно
различните нива на оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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Вижте града и се почувствайте на върха на света – по-високата
позиция на шофьорската седалка издига точката на зрителното Ви
поле над предния капак и осигурява отлична видимост напред.
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Победа в

космическата
надпревара за
пространство

Струва си да бъдеш универсален – вдигнете долната част
на седалките за повече вертикално пространство, сгънете
ги за получаването на равен товарен под, или изберете
конфигурация с делими 60:40 седалки за още повече
възможности. И всичко това – само с едно движение.
С толкова много пространство и място за краката, колко ли
можете да съберете в автомобила?

ДЕЛИМИ 60/40 МАГИЧЕСКИ ЗАДНИ
СЕДАЛКИ
С МНОГОБРОЙНИ КОНФИГУРАЦИИ

ДО 1274 Л ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
И ВОДЕЩО В КЛАСА ВЪТРЕШНО
ПРОСТРАНСТВО *

* Посоченият обем на багажника е в конфигурация с напълно сгънати задни седалки и натоварен до покрива
(в литри, по VDA). Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid Grey
Metallic Two-Tone и с черен покрив. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване и
възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81

Th e N ew H o n d a H R-V

HR-V е подходящ за всичко - от всекидневните кратки
пътувания до уикенд бягствата за среща с морето –
конфигурирайте само с едно движение задните магически
седалки (Magic Seats – патентована система на Honda) и за
миг ще преобразите модулния интериор в място, където да
превозвате велосипеди, ски или сърфборд, а може би дори два
такива.
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Технология
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Останете

свързани

Останете осведомени, като натиснете иконата за Wi-Fi и
изберете план, за да започнете да се наслаждавате на In-Car
Wi-Fi Hotspot.*
Добре дошли в света на технологиите на една ръка разстояние!

ПРЕДНИ И ЗАДНИ USB ПОРТОВЕ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
БЪДЕТЕ ЗАРЕДЕНИ НА ПЪТ

НОВ 9-ИНЧОВ СЕНЗОРЕН
ЕКРАН
С НАВИГАЦИЯ

* Прилагат се абонаментни такси.
Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium Sunlight White Pearl.

Th e N ew H o n d a H R-V

Благодарение на 9-инчовия сензорен дисплей на Honda
CONNECT новият HR-V е напълно готов за игра – като започнем
с Android Auto и стигнем до Wireless Apple CarPlay, той се
синхронизира незабележимо с Вашите устройства така,
че докато сте на път, да не Ви липсват любимата музика и
съобщенията от близките до сърцето Ви хора.
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Безопасност
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Безопасността
е стандарт

Всичко това е така, защото ние искаме Вие и спътниците
Ви да се наслаждавате на пътешествието в комфортна
обстановка, сигурни, че сте подготвени за всяка ситуация.
Накъдето и да потеглите, шофирането на Honda е
шофиране с усещане за сигурност.

АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ
МЕЖДУ КЪСИ И ДЪЛГИ
СВЕТЛИНИ
ЗА ШОФИРАНЕ ПРЕЗ НОЩТА

ОБЩО 6 ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА
ШОФЬОРА И ПЪТНИЦИТЕ
ПРЕДНИ, СТРАНИЧНИ И МОНТИРАНИ В
СЕДАЛКАТА ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium
Sunlight White Pearl. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване и
възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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Технологията Honda SENSING чете пътните знаци и
разпознава пътните условия още преди Вие да сте го
сторили, предвижда всяка потенциална опасност с
помощта на асистента за спазване на пътната лента,
спирачната система за предотвратяване на ПТП и
интелигентния ограничител на скоростта.
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Иновацията в

Honda SENSING

Следните функции на системата Honda SENSING са включени в
стандартното оборудване на HR-V:

Автоматично спиране
при ниска скорост
Открива вероятност за удар с препятствие при нормално шофиране или силно
ускоряване.
Контрол на ускорението
за предотвратяване на ПТП отпред
Разпознава препятствия отпред и излъчва звуков и визуален сигнали, когато
автомобилът е спрял или се движи със
скорост под 10 км/ч или при прекомерно
подаване на газ.
Контрол на ускорението
за предотвратяване на ПТП отзад
Открива препятствия зад автомобила и
излъчва звуков и визуален сигнали, когато
автомобилът е спрял или се движи със
скорост под 10 км/ч или при прекомерно
подаване на газ.
Система за предотвратяане на
напускането на пътното платно
Тази предупредителна система беше
наскоро подобрена. Тя отбелязва вероятността Вашият автомобил да премине
през ограничителната маркировка.

Система за разпознаване на
пътни знаци
Автоматично разпознава и показва на
дисплея пътните знаци като актуално
то ограничение на скоростта и за
браната за изпреварване.

Th e N ew H o n d a H R-V

Спирачна система за
предотвратяване на ПТП
Предотвратява вероятността от челен удар или такъв с друго превозно средство, пешеходец или велосипедист, като
едновременно Ви подава сигнал и намалява скоростта.

Интелигентен ограничител
на скоростта
Автоматично настройва ограничението
на скоростта спрямо разпознатия от
по-горната система пътен знак.
Адаптивен автопилот с функция
за спазване на дистанция при
ниска скорост
Поддържа постоянна скорост и настройва дистанцията до движещото се пред
нашия автомобил превозно средство,
като при необходимост забавя или спира
автоматично.
Асистент за спазване на
пътната лента
Коригира движението на волана, за да
запази автомобила в пътната лента и
подава сигнал към шофьора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Система за автоматично превключване
между къси и дълги светлини
Тази система разпознава разликите в източниците на светлина и автоматично
превключва между къси и дълги светлини
при нощно шофиране

* Налични за определени нива на оборудване.
Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium Sunlight White
Pearl. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване и възможностите за тях
ще откриете на стр. 76-81

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФАРОВЕ,
ВКЛЮЧВАЩИ СЕ ПРИ ЗАВОЙ*
Насочващи се фарове, които спрямо
завъртането на волана осветяват пътя при
завой.

СЛЕДЕНЕ НА СТРАНИЧНИЯ ТРАФИК*
Следи зоните в задните ъгли на автомобила
с помощта на радарни сензори при
шофиране назад и сигнализира в случай,
че от съответните посоки наближава друг
автомобил.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЪРТВА ЗОНА НА
ВИДИМОСТТА *
Когато системата установи наближаващ
отзад автомобил, попаднал в мъртвата зона
на видимостта, се включва съответният
индикатор, незаменим помощник при смяна
на лентите.
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Вашият HR-V
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Elegance
Ниво на оборудване Elegance е обзаведено с богат
пакет от висококачествени функции:
• Honda SENSING

• Щора за багажника

• Honda CONNECT с навигация,
9′′ сензорен екран, AM/ FM/
DAB, Apple Carplay и Android
Auto

• Спойлер отзад

• LED мигачи с „бягаща“
светлина
• Предни отопляеми седалки
• Автоматични чистачки
• Предни и задни сензори за
паркиране
• Камера за обратно виждане
• LED фарове
• Магически седалки

• 4 високоговорителя
• Електрически стъкла предни
и задни
• Еднозонов автоматичен
климатик с вентилационни
отвори и за задните седалки
• Текстилна тапицерия
• Отопляеми странични
огледала
• Система „свободни ръце“ с
BluetoothTM връзка
• Съвместимост с
приложението My Honda+

• Огледало с осветление в
сенника
• Система за автоматично
превключване на къси / дълги
светлини

БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ 1.5 I-VTEC ЗА
ПЪРГАВО УСКОРЕНИЕ

Показаният на снимката модел е HR-V Elegance 1.5 i-MMD в червен цвят Premium
Crystal Red Metallic. Допълнителна информация относно различните нива на
оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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• Безконтактно отключване и
запалване

• E-Call

42

43

Advance
Освен предлаганото в Elegance обзавеждане ниво на
оборудване Advance включва:
• Електрическa багажна врата със затваряне при отдалечаване
• Информация за мъртвата зона на видимостта със следене на
страничния трафик
• Отопляем волан
• Кожен волан
• Предно стъкло, отопляемо в зоната на чистачките
• USB портове за зареждане при задните седалки
• Електрически сгъващи се или накланящи при движение назад
странични огледала
• Двузонов автоматичен климатик
• Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане
• Говорител + 2 високочестотни говорителя
• Тапицерия от текстил и черна екокожа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЪРТВАТА ЗОНА ВИДИМОСТТА
С ВКЛЮЧЕНО СЛЕДЕНЕ НА СТРАНИЧНИЯ ТРАФИК

Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium
Sunlight White Pearl. Допълнителна информация относно различните нива на
оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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• Предни LED фарове за мъгла
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Advance
Style
Освен предлаганото в Elegance и Advance обзавеждане ниво
на оборудване Advance Style включва:

• Брони, решетка, декорации на вратите и огледала
с уникални оранжеви, бели и сини акценти
• Декоративни акценти в интериора
• Опушени задни фарове
• Луксозна аудиосистема
• Тапицерия от светлосива екокожа и текстил
• Безжично зарядно за мобилни аксесоари
• Релси на покрива

БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНИ
ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ

Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid
Grey Metallic Two-Tone и с черен покрив. Допълнителна информация относно
различните нива на оборудване и възможностите за тях ще откриете на стр. 76-81.
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• Покрив в различен цвят
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Живейте живота
си цветно

ADVANCE ST YLE: ОПЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДВА ЦВЯТА

Изразете своята индивидуалност и изберете от цветовата
гама най-подходящото допълнение към динамичния
дизайн на Вашия HR-V. Сред възможностите са и двата нови
вълнуващи цвята – сивият металик Meteoroid Grey Metallic и
пясъчно перленият Sand Khaki Pearl.
ОПЦИИ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ELEGANCE И ADVANCE

Premium Crystal Red Metallic

Crystal Black Pearl
Two-Tone със сребрист покрив

Sand Khaki Pearl
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Premium Sunlight White Pearl Two-Tone
с черен покрив

Sand Khaki Pearl Two-Tone
с черен покрив

Meteoroid Grey Metallic Two-Tone с черен
покрив

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic Two-Tone
със сребрист покрив
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Тапицерии за

интериора
Независимо дали ще изберете тапицерия за интериора от
текстил от ново поколение или първокласна екокожа, Вашият
HR-V не просто ще изглежда добре, нещо повече – той ще Ви
накара да се почувствате великолепно.

Черна
екокожа

Екокожа
и текстил

Elegance
Advance
Advance
Style

Показаният на снимката модел е HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в сив цвят Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone и с черен покрив. Допълнителна информация относно различните нива на оборудване
и възможностите за тях ще откриете на стр. 78-83.

Черен текстил

Черна екокожа
и текстил

Светло сива екокожа
и текстил
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Черен
текстил
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Първокласна

тапицерия

Тази първокласна тапицерия, комбинация от класическа
висококачествена кожа (т. нар. зърнена) и луксозния текстил
Alston®, покрива предните и задните седалки, както и
централния подлакътник. Отличава се с характерните за Honda
високо качество и отлична устойчивост.
Th e N ew H o n d a H R-V

Кафяво Dark Brown

Черно Midnight Black
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Спортен
пакет
Спортният пакет придава съответното излъчване на автомобила в
комбинация с Berlina Black и декорирани с хром аксесоари в цвета
на каросерията. Комплектът включва: предна спортна броня,
предна решетка, декоративна лайстна Sport отзад, странични
декоративни лайстни и удължение за задния спойлер.

УДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАДНИЯ СПОЙЛЕР
Ако целите да постигнете забележителен спортен дизайн, този
оригинален спойлер на Honda в цвят Berlina Black е точно това,
което търсите. Той е специално разработен, така че да бъде
чудесно допълнение към стандартния спойлер.

ЗАДНА СПОРТНА ЛАЙСТНА
Добавете към Вашия спортен пакет тази
декорация в цвета на купето. Също като
предната спортна броня включва и акцент
от хром.

Аксесоарите от пакета се предлагат и по отделно. Джантите от висококачествена
сплав са опция. Показаният на снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял
перлен цвят Premium Sunlight White Pearl.

ПРЕДНА СПОРТНА БРОНЯ
Наред със спортната предна броня в цвета
на каросерията засилва динамичното
излъчване на Вашия автомобил. Включва и
хромирани декорации. .

СТРАНИЧНА ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСТНА
Тази странична декоративна лайстна в
цвета на каросерията и в две части за
всяка от страните придава мускулест вид
на Вашия автомобил.
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ПРЕДНА РЕШЕТКА
Променете изцяло дизайна на предната част на Вашия HR-V,
като замените стандартната решетка в цвета на каросерията
с изпълнение в цвят Berlina Black. За най-високото ниво на
оборудване e налична и с емблема Style.
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Черен пакет
Obscura

ПРЕДНА РЕШЕТКА
Променете изцяло дизайна на предната част на Вашия HR-V,
като замените стандартната решетка в цвета на каросерията
с изпълнение в специалния черен цвят Berlina Black. За найвисокото ниво на оборудване решетката е налична и с емблема
Style.

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ ОКОЛО
ФАРОВЕТЕ ЗА МЪГЛА
Всичко се крие в дребните детайли. Този
цвят превръща декоративните лайстни
около фаровете за мъгла в перфектно
допълнение към чудесния стил на Вашия
HR-V. Налични са и в Ilmenite Titanium и
други цветове на каросерията.

Аксесоарите от пакета се предлагат и по отделно. Джантите от
висококачествена сплав са опция. Показаният на снимката модел е HR-V
Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium Sunlight White Pearl.

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ ОТПРЕД И ОТЗАД
Стандартните декоративни предна и задна лайстни
са изпълнени в специалното черно Berlina Black и
увеличават луксозното излъчване на автомобила.

КАПАЧКИ ЗА ОГЛЕДАЛАТА
Добавете доза уникалност с тези стилни
капачки за страничните огледала в
ексклузивния черен цвят Berlina Black.
Пасват идеално на Вашата Honda.

УДЪЛЖИТЕЛ НА СПОЙЛЕРА
Ако желаете да придадете
забележителен спортен облик на Вашия
автомобил, този оригинален аксесоар на
Honda в черен цвят Berlina Black е точно
това, от което се нуждаете. Удължителят
е проектиран така, че да отговаря на
стандартите за спойлери за врати на
багажници.
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Черният пакет Obscura комбинира аксесоари в цвета на
каросерията с такива, решени в Berlina Black и по този начин
придава на автомобила спортен и агресивен характер.
Комплектът включва: предна броня, предна долна
декоративна лайстна, декоративни лайстни около фаровете
за мъгла, комплект от капачки за страничните огледала и
удължение за задния спойлер.
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Пакет
Ilmenite Titanium
ЗА ЕКСТЕРИОРА
Подобрете цялостното луксозно излъчване на Вашия HR-V с
пакета Ilmenite Titanium (илменит титан). Комплектът включва:
декоративни лайстни на багажника, декоративни лайстни
около фаровете против мъгла и капачки за страничните
огледала.
Th e N ew H o n d a H R-V

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ НА БАГАЖНИКА
Декоративните лайстни на багажника подчертават
стилния дизайн на задните светлини. Налични са и в
други цветове на каросерията.

КАПАЧКИ НА ОГЛЕДАЛАТА
Добавете малко уникалност със стилните капачки за
страничните огледала в титанов цвят Ilmenite Titanium. Чудесно
пасват на Вашата Honda.

Аксесоарите от пакета се предлагат и поотделно. Джантите от
висококачествена сплав са опция. Показаният на снимката
модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят Premium
Sunlight White Pearl.

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ ОКОЛО ФАРОВЕТЕ ПРОТИВ МЪГЛА
Стилът се крие в дребните щрихи. Тези декоративни лайстни около
фаровете против мъгла в Ilmenite Titanium допълват съвършено
плавните извивки на предницата на Вашия HR-V. Налични са и в
други цветове на каросерията.
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Пакет
Ilmenite Titanium
ЗА ИНТЕРИОРА
Засилва първокласното излъчване в интериора на Вашия HR-V
с Titanium Pack. Комплектът включва: Декорации на волана,
скоростния лост и декоративни панели за бутоните на вратите.
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ДЕКОРАТИВНИ ПАНЕЛИ ЗА БУТОНИТЕ НА ВРАТИТЕ
Панелите за бутоните на вратите в цвят Ilmenite Titanium са
луксозен щрих към интериора. Комплектът включва два броя за
предните и два броя за задните врати.

ДЕКОРАЦИЯ НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ
Декорацията за скоростния лост в цвят Ilmenite Titanium
създава своеобразна и приятна за окото рамка за стилния
скоростен лост.

ДЕКОРАЦИЯ НА ВОЛАНА
Допълнете своя пакет за интериора с декорация в
Ilmenite Titanium на вратата.
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Джанти от
висококачествена
сплав
Карайте с такива: колекцията от джанти от
висококачествена сплав за HR-V вкарва
допълнителен дизайнерски щрих към
пътешествието. Изберете една от трите
ексклузивни опции и добавете стил към
Вашето шофиране.

18ʺ ДЖАНТА HR1813
18-инчовата джанта HR1813 е в черен цвят Gunpowder
Black с блестящо покритие и акценти в сивото Ilmenite
Titanium.

18ʺ ДЖАНТА HR1812
18-инчовата джанта HR1812 е с ефект diamond cut, блестящо
покритие и прорези, оцветени в черно Gunpowder Black във
вътрешната си част.
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18ʺ ДЖАНТА HR1811
18-инчовата джанта HR1811 е в черен цвят Gunpowder Black с
блестящо покритие. Налична е и в зимен вариант.
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Пакет
Active Lifestyle
Ако търсите изчерпателен пакет, който да отговори идеално
на всекидневните Ви нужди и да допълни първокласното
излъчване на автомобила Ви, Active Lifestyle е задължителен.
Комплектът включва: декоративни лайстни за праговете на
вратите, предни и задни калобрани, сгъваема постелка на
багажника и безжично зарядно.
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ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ НА
ВРАТИТЕ
Лайстните за праговете на вратите придават
персонален щрих към облика на Вашия автомобил, като
същевременно предпазват праговете на вратите от
замърсяване и драскотини. Изработени са от полирана
стомана и са красиво декорирани с логото на HR-V.
Комплектът включва предни и задни лайстни.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ КАЛОБРАНИ
Предпазете автомобила си от мръсотия и камъни с тези тънки
предни и задни калобрани. Чудесни са за дълготрайна защита.
Комплектът съдържа четири броя.
БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО
Този аксесоар на Honda гарантира, че батерията на
смартфона Ви никога няма да се изтощи. Просто
поставете своя апарат на вградената подложка и
заредете с лекота и без никакви кабели. Съвместим
с всички модели мобилни телефони с функция за
безжично зареждане
Артикулите в пакета се предлагат и поотделно.

СГЪВАЕМА ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИКА
Сгъваемата постелка за багажника предпазва не само него, но и
целия товарен равен под, получен при сгъването на магическите
седалки. Тя е двулицева, като едната ѝ страна е тип влакнест килим,
а другата е с противохлъзгащо и водоотблъскващо покритие. Освен
това е с огъващ се заден край, така че да предпази бронята при
товарене и разтоварване.
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Защита и
безопасност
Останете защитени: записващото устройство
проследява всяко Ваше пътуване, а страничните
лайстни пазят купето от драскотини. Покривалото за
челното стъкло ще гарантира отлична видимост при
всякакви климатични условия.

Записващо устройство*
Оригиналното записващо устройство на Honda е нещо
повече от наименованието си. Без значение дали
шофирате в града, маневрирате с автомобила си, или
дори паркирате – тази помощна технология винаги ще
бъде допълнителен бонус за Вас.

2.

Странични лайстни
Няма нищо по-досадно от надраскана каросерия.
Страничните лайстни са изработени от мек, устойчив
материал и осигуряват защита за Вашия автомобил.
Освен това са отличен дизайнерски акцент.

3.

Покривало за челното стъкло
То ще защитава страничните огледала и предните и
странични прозорци от несгодите на лошото време,
когато автомобилът Ви е паркиран на открито.
Покривалото е декорирано с логото на HR-V.
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1.

1

3

* Записващото устройство на снимката е на автомобил с десен волан.

2
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Пакет за
товарене
Ако често Ви се налага да транспортирате багаж или
специализирано оборудване, пакетът за товарене ще Ви
помогне да го подредите и обезопасите. Комплектът включва:
Постелка за багажника с разделители, осветление в багажника и
декоративни защитни лайстни в прага на вратата на багажника.
Th e N ew H o n d a H R-V

ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИКА С РАЗДЕЛИТЕЛИ
Тази водоустойчива постелка за багажника с разделители е
перфектно оформена, за да пасне на товарния отсек в автомобила
Ви. Тя ще го предпази от замърсяване и драскотини. Разделителите
пречат на багажа да се разпръсне и го фиксират на точното място

ДЕКОРАТИВНИ ЗАЩИТНИ ЛАЙСТНИ В ПРАГА НА
БАГАЖНИКА
Този едновременно стилен и практичен аксесоар предпазва
багажника от драскотини и удари. Пасва перфектно на
външната му облицовка и е с красиво покритие от матирана
стомана.

Аксесоарите от пакета се предлагат и по отделно.
Джантите от висококачествена сплав са опция. Показаният на
снимката модел е HR-V Advance 1.5 i-MMD в бял перлен цвят
Premium Sunlight White Pearl.

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА БАГАЖНИКА
Осветлението за багажника на Вашата Honda е създадено, за да
увеличи комфорта и безопасността Ви, като осветява не само
товарния отсек, но и повърхността зад автомобила Ви. LED лампата,
монтирана в багажника, осигурява силна и еднородна светлина
дори, когато пространството му е запълнено до краен предел.
Светва веднага, щом отворим вратата на багажника.
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Транспортиране
Силно присъствие и практичност: освен че изглежда изключително добре,
Вашият HR-V e оборудван за всякакви поводи, независимо къде отивате и
какво ще правите. Стелката за багажника допринася за неговата здравина и го
предпазва. Пренесете повече предмети на покрива с помощта на напречните
релси, или вземете с Вас и четириногия си приятел благодарение на предпазната
решетка за куче.

Стелка за багажник
Тази водоустойчива стелка с противохлъзгащо покритие
е оформена, за да пасне идеално на багажника на
автомобила Ви и да го предпази от замърсяване и
драскотини. Тя е с повдигнати краища и е декорирана с
логото на HR-V.

2.

Предпазна решетка за куче
Предпазната решетка за куче се грижи за безопасността
на Вашия домашен любимец, като отделя втория ред
пътнически седалки от багажника. Застопорява се
чудесно между облегалките на задните седалки и тавана
на автомобила. Аксесоарът е задължителен за тези, които
имат домашен любимец.

3.

Стойка за багаж на покрива
Увеличете товарния капацитет на автомобила с
надеждната стойка за багаж на покрива. Предлага се с
четири ключалки. Максималният капацитет е 40 кг или
един велосипед.

4.

Напречни релси на покрива
Напречните релси на покрива идват със заключалки
против кражба и отговарят на изискванията за
безопасност. Максималният им капацитет е 45 кг или не
повече от два велосипеда.
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Пакет
осветление
Пакетът „Осветление“ включва комбинация
от светлини, които придават уютна атмосфера
на интериора на Вашия автомобил. Състои се
от: амбиентно осветление в краката отпред и
декоративни прагове с осветление.
Th e N ew H o n d a H R-V

ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ С ОСВЕТЛЕНИЕ
Декоративните прагове с осветление са изработени от матирана
стомана и са украсени с осветено в бяло лого на HR-V. Предпазват
праговете на вратите от следи от употреба и драскотини. Комплектът
включва предни прагове с осветление и задни без.

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ В КРАКАТА ОТПРЕД
Амбиентното осветление в краката отпред се активира при
отключване или отваряне на вратите. Придава мек блясък
към интериора на Вашия автомобил. Артикулите от пакета
могат да бъдат поръчвани и поотделно.
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Интериор
и комфорт
Щори
Останете на сянка с тези щори. Пазят от слънчева светлина
пътниците от втория ред и са лесни както за монтиране, така и за
прибиране. Комплектът включва 4 щори и допълнителна чанта за
съхранението им.

2.

Първокласни стелки
Тези първокласни, комфортни и пухкави стелки, изпълнени в черно
и обточени със сребрист набук, са декорирани с метална емблема
HR-V. Комплектът включва предни и задни стелки.

3.

Безжично зарядно
Комплектът безжично зарядно на Honda се грижи батерията на
смартфона Ви винаги да е пълна. Просто поставете мобилния
си апарат върху вградената подложка за безпроблемно и лесно
зареждане без необходимост от кабели. Технологията е съвместима
с всички смартфони с функция за безжично зареждане.

4.

USB зарядно отзад
Комплектът за зареждане чрез USB тип А за задните седалки е
перфектно допълнение и удобство за пътниците от втория ред.
Включва два порта.

5.

Гумирани стелки
Лесни за почистване и с повдигнати краища, тези предни и задни
гумирани стелки са създадени, за да запазят Вашия автомобил.
Декорирани са с логото HR-V. Комплектът включва предни и задни
стелки.

6.

Осветление в багажника
Този удобен аксесоар е разработен специално от Honda, за да
увеличи комфорта и безопасността, осветявайки не само багажника,
но и повърхността зад автомобила. LED светлината, монтирана в
товарния отсек, осигурява силна и еднородна светлина, дори, когато
багажникът е напълно натоварен. Светва непосредствено при
отварянето му.

7.

Тонирани стъкла
Ако държите на дискретността на пътниците от втория ред,
тонираните стъкла са чудесно допълнение към оборудването на
Вашия HR-V. Комплектът включва трите задни прозореца
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5
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Двигател
Тип двигател
Наименование
Работен обем, куб. см
Клапани
Стандарт на емисиите
Гориво

Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

i-MMD

i-MMD

i-MMD

40

40

40

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

5

5

5

1498

1498

1498

319

319

304

4 клапана на цилиндър

4 клапана на цилиндър

4 клапана на цилиндър

EURO6d-final

EURO6d-final

EURO6d-final

335

335

320

Безоловен (95)

Безоловен (95)

Безоловен (95)

1289

1289

1274

1305

1305

1290

971

971

956

987

987

972

1380 – 1401

1380 – 1401

1380 – 1401

Обеми
Обем на резервоара, л
Брой места
Обем на багажника с вдигнати задни седалки, л, VDA
Обем на багажника с вдигнати задни седалки, вкл.
подбагажното пространство, л, VDA
Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен
до покрива, л, VDA

Показатели

Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен
Макс. мощност на двигателя (кВт при об/мин)
Макс. мощност (к.с. при об/мин)
Макс. въртящ момент (Нм при об/мин)
Макс. мощност на ел. мотора, кВт/к.с.

79 @6000-6400

79 @6000-6400

79 @6000-6400

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

131 @4500-5000

131 @4500-5000

131 @4500-5000

96 [131]

96 [131]

96 [131]

253

253

253

0 → 100 км/ч (сек.)

10.6

10.7

10.7

Макс. скорост (км/ч)

170

170

170

4.6

4.6

4.6

Със средна скорост - разход л/100 км

4.1

4.1

4.1

4.6

4.6

4.6

С много висока скорост - разход л/100 км

7.1

7.1

7.1

Комбиниран режим - разход л/100 км

5.4

5.4

5.4

Комбиниран цикъл CO2 г/км

122

122

122

Дължина, мм

4340

4340

4340

Широчина, мм

1790

1790

1790

Размери

Широчина с огледалата, мм

1866

1866

1866

2028.17

2028.17

2028.17

Височина ненатоварен, мм

1582

1582

1582

Колесна база

2610

2 610

2610

Предна следа, мм

1535

1535

1535

Задна следа, мм

1540

1540

1540

Клиренс с шофьора, мм

188

188

188

150.17

150.68

150.60

Радиус на завой при центъра на колелата, м

11.3

11.3)

11.3

Бр. завъртания на волана от край до край

2.4

2.4

2.4

Клиренс при пълно натоварване, мм

Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен
до прозорците, вкл. подбагажното пространство, л, VDA

Маси
Собствена маса, кг

Полезен товар, кг

С висока скорост - разход л/100 км

Широчина със сгънати огледала, мм

до прозорците, л, VDA

Макс. допустима маса, кг

Разход на гориво и вредни емисии WLTC *
Тестван по Световния хармонизиран стандарт за
леки автомобили †

С ниска скорост – разход, л/100 км

Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен

† Данните за разход за гориво по европейските регулации са следствие на лабораторни тестове и се дават само със сравнителна цел. Възможно е да не
съответстват на тези в реални условия. Honda HR-V е тестван по хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)
за стойности на вредни емисии CO2 и разход на гориво в съответствие с регламента на Европейската комисия 2017/1151.
Данните по WLTP отразяват стойности при шофиране в реални пътни условия.

Макс. допустимо натоварване на предния / задния мост, кг
Макс. натоварване на покрива, кг

1870

1870

1870

469-490

469-490

469-490

1030 / 890

1030 / 890

1030 / 890

45

45

50

Th e N ew H o n d a H R-V

Макс. въртящ момент на ел. мотора (Нм)

до покрива, вкл. подбагажното пространство, л, VDA
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Aнтиблокираща спирачна система (ABS)

◆

◆

◆

–

Сребристи

Сребристи

Въздушни възглавници - отпред водач и пътник

◆

◆

◆

Интериорни дръжки на вратите

Въздушни възглавници - за пътника SRS с изключване

◆

◆

◆

Педали

Въздушни възглавници - странични отпред

◆

◆

◆

Облицован с кожа волан

Въздушни възглавници - завесни опред и отзад

◆

◆

◆

Тапицерия

◆

◆

◆

Ексклузивен стил (според географския регион)

–

◆

◆

Система за подпомагане на спирането (BA)

◆

◆

◆

Спирачна система за предотвратяване на ПТП

◆

◆

◆

Безопасност

Въздушни възглавници – за шофьора SRS (едностепенно
надуване)
Информация за мъртва зона с включено следене на
страничния трафик

Контрол на ускорението за предотвратяване на ПТП

Интериор
Интериорни панели

Сребристи

Сребристи

Сребристи

обикновени

обикновени

обикновени

–

◆

◆

Черен текстил

Черна екокожа и текстил

Светлосива екокожа и текстил

–

–

Оранжеви акценти на предната конзола,
оранжеви шевове на волана и седалките

отпред

отпред

отпред

◆

–

–

Автоматичен двузонов климатик

–

◆

◆

Вентилационни отвори за задните седалки

◆

◆

◆

Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане

–

◆

◆

Автоматични чистачки

◆

◆

◆

Комфорт и удобство
Разположение на извода 12 V
Автоматичен климатик

◆

◆

Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS)

◆

◆

◆

eCall (Europe)

◆

◆

◆

Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Куки за закрепване на товари в багажното отделение х4

◆

◆

–

◆

◆

◆

Куки за закрепване на товари в багажното отделение х2

–

–

◆

◆

◆

◆

Адаптивен автопилот

◆

◆

◆

Външни огледала с електрическа настройка

◆

◆

◆

Отопляеми външни огледала

◆

◆

◆

Външни огледала с електрическо прибиране

◆

◆

◆

Система за вклюкчване на аварийни светлини при рязко
спиране
Предупреждение за челен удар
Предни и задни предпазни колани с двустепенно
управление на натягането (ELR)

◆

◆

◆

Интелигентен ограничител на скоростта

◆

◆

◆

ISO Fix система за детско столче / I-SIZE

◆

◆

◆

Асистент за спазване на пътната лентата

◆

◆

◆

Ограничител на скоростта с настройка

Автоматично спиране при ниска скорост
Система за спазване на дистанцията при ниска скорост
Система за предотвратяане на напускането на пътното
платно
Система за разпознаване на пътни знаци
Електронна система за подпомагане динамичната
устойчивост на автомобила (VSA)
Активни подглавници на предните седалки със защита от
камшичен удар

◆
◆

◆
◆

◆
◆

–

◆

◆

Централен подлакътник за предните седалки

◆

◆

◆

Електрически стъкла предни и задни

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Джоб на гърба на предната пътническа седалка

◆

–

–

Джобове на гърбовете на двете предни седалки

–

◆

◆

Oтопление на челното стъкло

–

в зоната на чистачките

в зоната на чистачките

Предни отопляеми седалки

◆

◆

◆

Отопляем волан

–

◆

◆

ход

Предна шофьорска седалка с механична настройка по

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Сигурност
◆

Имобилайзер

Спускане на външното огледало при движение на заден

◆

височина

◆

Управление от ключа

за прозорците

за прозорците и огледалата

за прозорците и огледалата

Багажна подова кутия

◆

◆

◆ + Band

Дистанционно централно заключване с 2 ключа

◆

◆

◆

Алармена система

◆

◆

◆

Магически седалки

◆

◆

◆

◆

Паркинг сензори (4 предни и 4 задни)

◆

◆

◆

–

◆

◆)

Делима задна седалка 60/40

◆

◆

◆

Централен подлакътник на задните седалки

◆

◆

◆

Камера за паркиране

◆

◆

◆

Огледала в сенниците

◆

◆

◆

Регулируем волан във височина и дълбочина

◆

◆

◆

Селективно отключване на вратите

◆

◆

Безконтактно отключване и запалване

◆

◆

◆

Щора за багажника

◆

◆

◆

◆ Стандартно

– Не се предлага

† Данните за разход за гориво по европейските регулации са следствие на лабораторни тестове и се дават само със сравнителна цел. Възможно е да не
съответстват на тези в реални условия. Honda HR-V е тестван по хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)
за стойности на вредни емисии CO2 и разход на гориво в съответствие с регламента на Европейската комисия 2017/1151.
Данните по WLTP отразяват стойности при шофиране в реални пътни условия.

Електрическa багажна врата със затваряне при
отдалечаване

Th e N ew H o n d a H R-V

◆

отпред и отзад

◆S

†F
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W
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Амбиентно осветление (на тавана)

◆

◆

◆

Покрив в цвят, различен от основния

–

–

◆

Дискретно осветление

◆

◆

◆

Антена тип „перка на акула“

◆

◆

◆

Предно осветление за четене

◆

◆

◆

Емблема е:HEV

◆

◆

◆

Осветление на приборите

◆

◆

◆

Дръжки на вратите в цвета на купето

◆

◆

◆

Задно осветление за четене

◆

◆

◆

Решетка в цвета на купето

◆

◆

–

Осветление на огледалата в сенниците

◆

◆

◆

Решетка в цвета на купето и акценти в трети цвят

–

–

◆

Осветление в багажника

◆

◆

◆

Странични огледала

Интериорно осветление

Функции и технологии
◆

◆

◆

Режими на управление (ECON/SPORT/NORMAL)

◆

◆

◆

Електрическа паркинг спирачка с автоматично задържане

◆

◆

◆

Автоматично задържане на спирачката

◆

◆

◆

Електрически сервоусилвател на волана (EPS)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Асистент при потегляне по наклон (HSA)

◆

◆

◆

Асистент при спускане по наклон

◆

◆

◆

Старт/стоп система Idle Stop / Eлектрически режим

◆

◆

◆

Мултиинформационен дисплей

◆

◆

◆

Регенеративно спиране / контрол на забанянето (лостче)

◆

◆

◆

Електрически сервоусилвател на волана - с променливо
предавателно отношение

Аудио и комуникации

в цвета на купето

в цвета на купето

в цвета на купето

Надлъжни релси на покрива

–

–

◆

Спойлер

◆

◆

◆

Ексклузивен стил

–

–

Оранжеви акценти в долната част на
вратите/Трицветен акцент в предната
решетка

Матови рамки на прозорците

◆

–

–

Блестящи рамки на прозорците

–

◆

◆

Активно LED осветление при завой

–

–

◆

Дневни LED светлини

◆

◆

◆

LED фарове за мъгла

–

◆

◆

LED предни фарове

◆

◆

◆

LED мигачи с „бягаща“ светлина

◆

◆

◆

Автоматично включване на фаровете

◆

◆

◆

Автоматично регулиране на фаровете по височина

–

–

◆

Предни светлини с таймер (функция изпращане до дома)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Червени и прозрачни лещи (LED)

Червени и прозрачни лещи (LED)

Опушени и прозрачни лещи (LED)

◆

◆

◆

225/50 R18

225/50 R18

225/50 R18

Екстериорни светлини

Bluetooth TM система „Свободни ръце“ (HFT)

◆

◆

◆

Дигитално DAB радио

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Говорители

4

4 + 2 високочестотни

4 + 4 високочестотни + CTR +
нискочестотен

Високочестотни говорители - отпред

–

◆

◆

Комплект за възстановяване на спукана гума

Нискочестотни говорители (събуфер)

–

–

◆

Размери на предни / задни гуми

Honda CONNECT с навигация (9" сензорен дисплей, AM/FM/
DAB радио, Aha TM, Apple Carplay и Android Auto)

Автоматично превключване между дълги и
къси светлини (HSS)
Тип на задните светлини

Гуми и джанти

Централен говорител

–

–

◆

Джанти от стоманена сплав

Управление на аудиосистемата от волана

◆

◆

◆

Размер и дизайн на джантите

Бр. USB портове отпред

1

2

2

Бр. USB портове отзад

–

2

2

Wireless Apple Carplay

–

◆

◆

Безжично зарядно устройство

–

–

◆

◆ Стандартно

– Не се предлага

† Данните за разход за гориво по европейските регулации са следствие на лабораторни тестове и се дават само със сравнителна цел. Възможно е да не
съответстват на тези в реални условия. Honda HR-V е тестван по хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)
за стойности на вредни емисии CO2 и разход на гориво в съответствие с регламента на Европейската комисия 2017/1151.
Данните по WLTP отразяват стойности при шофиране в реални пътни условия.

◆

◆

◆

18” черни

18” черни

18” черни

Th e N ew H o n d a H R-V

Асистент за динамично управление (AHA)

Екстериор

80

81

Th e N ew H o n d a H R-V

Показаните на на снимката модели са HR-V Advance Style 1.5 i-MMD в цвят Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone с черен покрив и HR-V Advance 1.5 i-MMD в цвят Premium Sunlight White Pearl.

Описаните спецификации се отнасят до който и да е конкретен продукт, наличен,
или офериран за продажба. Бултрако АД и производителят си запазват правото да изменят
публикуваната информация, включително и цветовете. Възможни са по-малки, или
по-големи промени. Дата на последна редакция - 10.01.2022.

Бултрако АД. Официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.

Honda доставя хартия отговорно от производители в ЕС.
Моля, не ме хвърляйте в кошчето, предавайте ме на приятел или ме рециклирайте

SCAN HERE

Повече
информация
за Honda HR-V
на honda.bg.

