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Összhangban a Honda emberközpontú tervezési filozófiájával, az
intelligens e:HEV hibrid hajtáslánc önműködően, szinte észrevétlenül
kapcsol a különféle menetüzemmódok (elektromos, hibrid, belső
égésű motor) között, a HR-V tehát minden helyzetben kifinomult
vezetési élményt nyújt.
Az 1.5 i-VTEC erőforrás és a két villanymotor ötletes, egyszersmind
hatékony társítása nemcsak kimagasló teljesítményt és rugalmas,
dinamikus karakterisztikát szavatol, hanem környezetvédelem és
takarékosság terén is a legmagasabb színvonalra emeli az új HR-V-t.
Öntöltő hibridként soha nem szükséges konnektorról tölteni,
városban, országúton és autópályán egyaránt kompromisszumok
nélkül használható.

3 MENETÜZEMMÓD
SPORT, NORMAL & ECON

5 ÉV GARANCIA AZ AKKUMULÁTORRA
VAGY 100 000 KM
Honda Premium Quality hűségprogramban
8 év vagy 150 000 km1)

Vado nat ú j Ho nda HR-V

Tapasztalja
meg az e:HEV
			nyújtotta 		
teljesítményt
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Jövőbe mutató
műszakiság
Élvezze ki Ön is a szabadidő-autókra jellemző, sportos habitust!
A Honda által kifejlesztett hibrid rendszer sport módban is
használható, ami dinamikus gyorsulást biztosít és maradéktalanul
kiszolgálja az élvezetes autózást is.
A vadonatúj felfüggesztésnek és a precízen hangolt csillapításnak
köszönhetően az úthibák sem ronthatnak a menetkomforton - Önnek
csak élveznie kell az autózást, bármerre is visz az útja.

130 LE
CSÚCSTELJESÍTMÉNY

KÖNNYED IRÁNYÍTÁS
MINDEN HELYZETBEN
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Az új HR-V igazán karizmatikus személyiség, hiszen a szabadidőautókra jellemző magabiztosságot és a kupék sportosságát
egyaránt magáénak tudhatja.
Jellegzetes arányaival, egyedi sziluettjével és elegáns, szinte
vízszintes vonalaival igen mély benyomást tesz a szemlélőre, s álló
helyzetben is olyan hatást kelt, mintha éppen száguldana.
Szofisztikált, szemet gyönyörködtető mivoltához a precízen
kidolgozott részletmegoldások is nagyban hozzájárulnak. Elég egy
pillantást vetni a kocsitestbe simuló hűtőrácsra vagy az integrált
kilincsekre, hogy lássuk: minden összetevőt nagy gondossággal
alkottak meg a Honda mérnökei.

KÉTTÓNUSÚ SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS
5-FÉLE FÉNYEZÉS*

VILÁGOS SZÜRKE
SZINTETIKUS BŐR ÉS SZÖVET*

* Csak az Advance Style felszereltség esetén.
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Lehengerlő
		 stílus
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Minden
helyzetben
remekel!
Mindegy, hogy éppen a gyerekeket viszi az iskolába vagy vásárolni
készül, alighanem minden segítség jól jön majd.
Nos, a vadonatúj HR-V-t színültig pakoltuk a legújabb,
leghasznosabb kényelmi eszközökkel. Egyebek mellett motoros
mozgatású, láblendítéssel is nyitható, önműködően záródó
csomagtérajtó (Elsétálást követő ajtózárás*) is elérhető a modellhez.

KOJIRO OKABE
Fejlesztésért felelős projektvezető

Úgy terveztük meg a vadonatúj, hibrid HR-V-t, hogy tükrözze
a modern fogyasztók igényeit és értékeit és vonzóvá váljon
az autótulajdonosok új generációja számára is.

* Csak bizonyos felszereltségi szinteken érhető el.
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Befogadóképességét illetően ugyancsak egyedülálló az új HR-V – az
utastér és a csomagtartó űrmérete egyaránt lenyűgöző. Használati
értékét a Mágikus Ülésrendszer is fokozza, s nemcsak azért,
mert szabadon, a poggyász formájának és az utasok számának
megfelelően variálható a beltér, hanem azért is, mert egyetlen
mozdulattal síkba dönthetőek a háttámlák.
Legyen szó elővárosi ingázásról vagy vízparti hétvégéről, minden
holmi könnyedén befér.
Mi másra lenne szüksége?

60/40 ARÁNYBAN DÖNTHETŐ
MÁGIKUS ÜLÉSRENDSZER

HATALMAS CSOMAGTARTÓ
ÉS KATEGÓRIAELSŐ BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ UTASTÉR
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Versenyképes
		 helykínálat
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A világhoz
kapcsolódva
A HR-V rendkívül gazdag felszereltséggel érkezik a szalonokba, fedélzeti rendszere
a legújabb szórakoztatóelektronikai és kommunikációs eszközöket sorakoztatja
fel. Hála az Android Auto és a – vezeték nélküli kapcsolatra is képes – Apple
CarPlay alkalmazásnak, könnyedén csatlakoztathatja okostelefonját, gond nélkül
hozzáférhet tehát telefonszámaihoz, üzeneteihez, kedvenc zenéihez stb.
Szintén nagy könnyebbséget jelent a My Honda+ alkalmazás, ami virtuális
műszerfalként fontos adatokat oszt meg az autóval kapcsolatban, egyszersmind
képes távolról nyitni-zárni a kocsit, sőt szükség esetén az ablakokat is felhúzza.
További nagy előnye, hogy öt személlyel megosztható, digitális kulcsként is
működik, így hozzáférést adhat barátainak és családtagjainak.
Üdvözöljük az ultramodern műszaki megoldások világában!

MY HONDA+ ALKALMAZÁS
KAPCSOLATBAN AZ AUTÓVAL
OKOSTELEFONON KERESZTÜL

9"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ
GARMIN NAVIGÁCIÓS RENDSZER
ÉS SZÁMOS APPLIKÁCIÓ

OLVASSA BE A QR-KÓDOT
OKOSTELEFONJÁVAL VAGY TÁBLAGÉPÉVEL
A TOVÁBBI HR-V ÉLMÉNYHEZ.
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Megelőzve a veszélyes helyzeteket, a legújabb menetbiztonsági
eszközöket felsorakoztató Honda SENSING rendszer előbb veszi
észre a közúti jelzőtáblákat és a változó útviszonyokat, mint a vezető.
Ebben többek között a Holttérfigyelő Rendszer*, az Ütközés Erejét
Mérséklő Fékrendszer és az Intelligens Sebességhatároló funkciók
is segítenek.
Azt szeretnénk, hogy bármerre is jár, élvezetesen és biztonságosan
utazhasson családjával.
Egy Hondával mindig teljes nyugalomban autózhat!

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
ÉJSZAKAI AUTÓZÁSHOZ

SÁVTARTÓ ASSZISZTENS
SEGÍT A KIJELÖLT ÚTON HALADNI

* Nem mindenegyik felszereltségnél érhető el.
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Alapfelszereltség
		 a biztonság

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. 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 modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
1)A hűségprogram azon autóra vonatkozik, melyet hivatalos magyarországi Honda márkakereskedésben vásárolt, és az autó 8 éves koráig vagy 150.000 km
futásteljesítményig, amelyik hamarabb következik be, érvényes. Ezen idő alatt az összes előírt karbantartást valamely hazai, hivatalos Honda márkaszervizben kell
elvégeztetni, az adott karbantartás alkalmával a márkaszervizben vásárolt eredeti Honda alkatrészeket és javasolt anyagokat felhasználva. A hibrid részegységekre
vonatkozóan (pl akkumulátor) az előírt időszakos karbantartások alkalmával a hibrid hajtásrendszer állapotellenőrzése is elvégzendő. A hibrid rendszer állapotellenőrzése
csak az autó karbantartásával együtt tehető meg. A Honda Premium Quality 8 éves hűségprogramjával kapcsolatos további részletekről kérdezze márkakereskedőjét.
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További Honda HR-V információk a honda.hu oldalon.

