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Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise
järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul
ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad
võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada
sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi
brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

KOGE TÄIESTI
UUT CR-V’d
Maailmas enim müüdud* linnamaastur on saanud uue olemuse, uue ilme ja
uue kujunduse. Tulemuseks on ainulaadne segu julgest erinevast välimusest
ja täiustatud insenerilahendustest. See on auto puhta sõidurõõmu jaoks.
Sõidurõõmu aitavad luua meie uus 1,5-liitrine VTEC TURBO bensiinimootor ja
uus 2,0-liitrine i-MMD hübriidjõuseade. Lisaks on tegu esimese CR-V-ga, mis
on mõne varustusastmega saadaval ka seitsmekohalisena.

DISAIN 03-06
TEHNOLOOGIA 07-08
HEAOLU JA MUGAVUS 09-10
SOORITUS 11-12
HYBRID 13-18
TURVALISUS 19-24
LOO OMA CR-V 25-38
LISATARVIKUD 39-44
UNISTUSTE JÕUD 45-46
* Allikas: JATO Dynamics (müügiperiood jaanuar 2015 kuni detsember 2017). Turgude seas on EL + EFTA,
NAFTA, Hiina, Jaapan, Brasiilia, Venemaa, India, Indoneesia, Austraalia, Argentina, Lõuna-Aafrika, LõunaKorea, Tai, Vietnam. Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.
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EMOTSIOONE
ÄRATAV DISAIN
Uue CR-V siluett võib küll olla tuttav, aga selle disain on läbinisti uus.
Iga selle sile dünaamiline joon muskulaarsetest rattakoobastest kuni
skulptureeritud kapotini on välja arendatud, et võimendada sooritust ja
muuta aerodünaamiline tõhusus maksimaalseks.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

SISEMINE
RAHU
CR-V interjöör on disainitud selleks, et
luua Sinu ja auto vahel maksimaalne
ühendustunne. Puhtad jooned loovad ruumi
avaruse, mida võimendavad kontrastsed
materjalid kaunilt loodud viimistlustega.
Juhtnupud on paigutatud nii, et need
oleksid intuitiivselt leitavad ja lihtsad –
seega, kuigi oled ümbritsetud nutikast
tehnoloogiast, pole see kunagi pealetükkiv.
Tänu meie aktiivsele mürasummutussüsteemile, mis on kogu tootesarjas
standardvarustuses, on interjöör vaikne ja
keskkond rahulik. CR-V on ka ülimalt mugav,
sest selle soojendusega esiistmetel on nelja
asendiga elektriliselt reguleeritav nimmetugi,
lisaks on saadaval ka soojendusega
tagaistmed ning soojendusega rool*. Nii
võid kindel olla, et iga Sinu reis möödub
ülimugavalt ja lõõgastunult.

* Lisainfo saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see
ja teised funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic musta värvi nahkpolstriga.
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APPLE CARPLAY® JA ANDROID AUTO™* Δ

ESIKLAASINÄIDIK Δ

Sa võid mugavalt ühendada oma Android-telefoni või
iPhone’i 7-tollise puuteekraaniga Honda CONNECTi
süsteemiga, et teha kõnesid, kuulata muusikat või
saata ja vastu võtta sõnumeid.

Liitreaalsusega esiklaasinäidik projekteerib
põhiinfot, et juht näeks andmeid ilma teelt
kõrvale vaatamata.

KAASAHAARAV TEHNOLOOGIA
Oleme välja arendanud terve tootesarja tehnoloogialahendusi, et muuta CR-V juhtimine
tõeliselt haaravaks kogemuseks. Uus esiklaasinäidiku süsteem projekteerib vajalikku infot
Sinu vaateväljas oleva kohta, et Sa ei peaks silmi teelt tõstma. Samal ajal on kogu sõiduks
vajalik info selgelt kuvatud intelligentsel universaalnäidikul, millele pääsed ligi oma roolil
olevate nuppude abil.
Keskele paigaldatud 7-tollise täisvärvidega puutetundliku teabe- ja meelelahutussüsteemi
Honda CONNECT* saab ühendada Su nutitelefoniga, et pääseksid ligi
rakendustele, kontaktidele, e-kirjadele, muusika voogesitamisele ja muule.
Nii saad olla ühenduses maailma ja asjadega, mida armastad.
SOOJENDUSEGA ESI- JA
TAGAISTMEDΔ
Me usume, et kõik, kes reisivad uue
CR-Vga, peaksid tundma soojust ja mugavust.
Seepärast oleme lisaks esiistmetele lisanud
soojenduse ka tagaistmetele.

SOOJENDUSEGA ROOL Δ
Naudi külmal päeval sooja rooli. Just
sellised väikesed detailid muudavad
CR-V juhtimise tõeliselt nauditavaks.
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MUUDETAVA NURGAGA
TAHAVAATEKAAMERA Δ
Pane sisse tagurpidikäik ja
tahavaatekaamera hakkab
7-tollisel Honda CONNECTi
ekraanil automaatselt tööle.

* Honda CONNECT on standardina saadaval ainult varustusastmetes Elegance, Lifestyle ja Executive. Rakendusega Aha™ (sh internetiraadioga) saab luua ühenduse ja
veebis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame
kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Apple CarPlay®-ga ühenduvad ainult iPhone 5 või uuemad versioonid, millel
on iOS 8.4 või sellest uuem operatsioonisüsteem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi olla igas piirkonnas saadaval ja võivad muutuda. Android
Auto™-i kasutamiseks pead Google Play™-st oma nutitelefoni alla laadima Android Auto rakenduse. Android Autoga ühenduvad vaid Android 5.0 (Lollipop) või uuemad
versioonid. Android Auto saadavus võib muutuda ja eri piirkondades varieeruda. Apple CarPlay® on Apple Inc.-i registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
Δ

Lisainfo saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
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ELEKTRILINE KÄEDVABA-TAGALUUK *
Automaatne tagaluuk avaneb, kui tagumise kaitseraua all jalga liigutad.
Täiuslik olukordadeks, kui Sul on käed kinni.

SINU RUUM
Sa pakid oma ellu palju, seega tahtsime disainida interjööri, mis suudaks selle kõik endasse mahutada.
Uus CR-V pakub paindlikku ja praktilist ruumikasutust, on täis nutikaid hoiustusideid ja heldelt jalaruumi
ning sellel on suur pagasiruumi maht, mis ulatub kokkuklapitud tagumiste istmetega üle 1700 liitri. See
on disainitud, et Su elu lihtsamaks muuta, sisaldades mugavaid funktsioone, nagu elektriline vabakäetagaluuk*, ühe liigutusega kokkuklapitavad istmed ja lame pagasiruumi põrand, et pagasi kogust
maksimeerida. Kui pead sõidutama rohkem kui viit inimest, pole see mingi probleem, kuna CR-V pakub
Sulle seitsme istme võimalust†.

SEITSME KOHA VÕIMALUS†
Nutikas interjöörikasutus tagab kolmanda istmerea võimaluse, mille abil saad
sõidutada korraga kuni seitset inimest. Kui lisaistmeid vaja ei lähe, saab need
kokku klappida, et teha maksimaalselt ruumi pagasile.
* Saadaval varustustasemes Executive.
† Saadaval varustustasemetes Elegance ja Lifestyle.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

DÜNAAMILINE
SÕIT
Uuele CR-V-le annavad võimsuse
meie uusimad kõrgtehnoloogilised
mootorid – bensiinimootor või
bensiini ja elektri jõul töötav
hübriidajam*. Meie 1,5-liitrisel VTEC
TURBO bensiinimootoril on kaks
väljundvõimsust ja see tagab täiusliku
tasakaalu soorituse ja tõhususe vahel.
Mootorit saab sobitada kas täpse
kuuekäigulise manuaalkäigukastiga
(173 hj) või täiustatud seitsmekäigulise
CVT (193 hj) käigukastiga. CVT
versiooniga võid lõõgastuda ja autot
juhtida täisautomaatsel režiimil või
käiku vahetada võidusõiduautodest
inspireeritud roolirattale paigaldatud
käiguvahetuslabadega.
Auto alla oleme disaininud kerge
šassii, mis on CR-V-dele disainitutest
siiani kõige täiustatum. Seda täiendab
meie uus MacPhersoni-tüüpi eesmine
keerdvedrustus ja Multi-linktagavedrustuse seadistus. Koos
tagavad need kiire sõidu suurepäraste
mugavusastmetega.
* Hübriid on saadaval alates 2019. aasta kevadest.
Lisainfo saamiseks võta ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

HÜBRIID, MIDA
VÕID TUNDA
Meie uue põlvkonna hübriidajam teeb uues CR-V-s oma
Euroopa debüüdi. Meie kutsume seda intelligentseks mitme
režiimiga sõidusüsteemiks (i-MMD). See ühendab sujuva
võimsa 2.0-liitrise bensiinimootori kõrgtehnoloogiliste
elektrimootoritega, et anda Sulle sundimatu juhitavus,
mida iga päev naudid.
i-MMD tehnoloogia on nutikas, sest see jälgib pidevalt Sinu
CR-V sooritust ja säästlikkust, et kindlaks teha parim jõuallikate
kombinatsioon. Seejärel kasutab auto sujuvalt optimaalset energiat,
vahetades automaatselt kolme sõitmisrežiimi vahel, milleks on
elektrisõiduki režiim, hübriidrežiim ja bensiinimootori režiim.

Mudel pildil on CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive toonis Platinum White Pearl.
Hübriid on saadaval alates 2019. aasta kevadest. Lisainfo saamiseks võta ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.
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NUTIKAS HÜBRIID
SEE MÕTLEB ISE.

Süsteem i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive)
otsustab automaatselt, kuidas kasutada bensiini ja
elektrienergiat kõige tõhusamalt, mis tähendab, et
juht ei pea kolme saadaoleva sõidurežiimi (elektri-,
hübriid- ja bensiinirežiimi) vahel ise valima.
KUIDAS TÖÖTAB HÜBRIIDAUTO
ELEKTRIREŽIIMIS?
Elektrirežiimis kasutab veomootor ainult akude jõudu,
mis tagab ülivaikse nullheitmetega sõidu.
KUIDAS HÜBRIIDREŽIIM TÖÖTAB?
Hübriidrežiimis käitab bensiinimootor generaatorit
energiaga, mis edastab sõiduks vajaliku energia
veomootorile, ülejääv energia aga kasutatakse
ära akude laadimiseks.
KUIDAS TÖÖTAB HÜBRIIDAUTO
BENSIINIMOOTORI REŽIIMIS?
Bensiinimootori režiimis viib rattaid edasi
bensiinimootor, vajaduse korral pakub elektrimootor
hetkelist lisavõimsust möödasõitudeks.

15

16

MIS ON HÜBRIIDTEHNOLOOGIA JA KUIDAS
SEE TÖÖTAB?
Sellele vastamine ei ole nii lihtne, mistõttu proovime vastuse jaotada
väiksemateks osadeks (teemadeks, mille kohta Sul võib tekkida küsimusi), et
saaksid parema ülevaate, kuidas Honda hübriidtehnoloogia töötab.

MIS JUHTUB AUTO KÄIVITAMISEL?
Sõiduki käivitamisel käitab bensiinimootor elektrimootorit,
mis toimib sel hetkel generaatorina. See muundab mootorilt
tuleva energia elektriks ja salvestab selle akusse.
KUIDAS JA MILLAL KASUTAB AUTO
AINULT ELEKTRIENERGIAT?
Elektrimootor kasutab akusse salvestatud elektrienergiat
kohalt võtul ja esialgsel kiirendamisel ning aeglasel
kiirusel sõitmisel samuti ka tagurdamisel. (Saad hommikul
maja juurest vaikselt minema sõita ilma naabreid
äratamata). Kui akut tuleb uuesti laadida, käivitub
mootor ja generaator muundab mootori energia uuesti
elektrienergiaks, salvestades selle akusse.
Bensiinimootor on kõige tõhusam maanteekiirusel, kus
see tõestab ennast kõige selgemalt: see viib sõidukit
edasi ja laeb ka hilisemaks kasutamiseks akut.
KAS PEAN SEDA LAADIMA?
Honda Hybridi ei pea laadima. See kasutab
bensiinimootori üleliigset energiat ja regeneratiivsel
pidurdamisel tekkivat üleliigset energiat, et hoida aku
pidevalt laetuna: seni, kuni mootor töötab, toodab see
elektrit ja salvestab selle akusse.

LITIUM-ION BATTERY
Through generations of Hybrid cars, the battery performance
has improved through Honda's advanced technologies. Honda's
batteries can store more electricity, with low charging and
discharging loss.

MIS JUHTUB, KUI PEAN KIIRESTI
TEISEST AUTOST MÖÖDA SÕITMA?
Järsuks kiirendamiseks, või kui on vaja lisavõimsust,
kasutatakse sõiduki edasiviimiseks korraga nii bensiinikui ka elektrimootorit. Gaasipedaalile vajutamisel kasutab
auto aku lisavõimsust, et anda elektrimootorile lisasärtsu

LIITIUM-IOONAKU
Hübriidautode erinevate põlvkondade jooksul on aku jõudlus
Honda täiustatud tehnoloogia kaudu edasi arenenud. Honda
akud suudavad salvestada rohkem elektrit ning laadimis- ja
tühjenemiskaod on väikesed.

MIS ON REGENERATIIVNE PIDURDAMINE?
Regeneratiivsel pidurdamisel muundatakse tavaliselt
raisku minev liikumisenergia elektriks, mis salvestatakse
akusse. Sellisel pidurdamisel töötab elektrimootor
generaatorina - selle asemel, et elektrit rataste
ringiajamiseks kasutada, käitavad pöörlevad rattad
mootor-generaatorit tootes elektrit.
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KASULIK
TEHNOLOOGIA
Suur osa inseneritööst on tehtud eesmärgiga tagada
Sinu ja Su reisijate turvalisus. Nutikas tehnoloogia
töötab alati, kui sõidad, ja sageli ei saa Sa isegi aru,
et see olemas on.
PIMEDA ALA INFORMATSIOON
See nutikas seadeldis muudab sõidurea vahetused
ja möödasõidud turvalisemaks, hoiatades Sind
uksepeeglivalgustusega, kui süsteem Su pimealas
mõne sõiduki tuvastab.
RISTUVA LIIKLUSE HOIATUS
Tagurdades suudab tagant ristsuunas läheneva ristuva
liikluse hoiatus tuvastada kummaltki poolt lähenevad
sõidukid ja see hoiatab Sind peatsest ohust.
HÄDAABIKÕNE (E-CALL)
Hädaabikõne (SOS) lüliti asub Sinu käeulatuses,
tahavaatepeegli kõrval. Hädaolukorras saab abi
kutsuda kõigest ühe nupuvajutusega.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.
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NELIKVEDU
Elektrooniliselt kontrollitav nelikveosüsteem real time
AWD with Intelligent Control System on veojõu kaotamise
korral disainitud automaatselt vahele astuma.
Näiteks suudab süsteem tuvastada, kui CR-V mäest
üles sõidab, ja saadab selle tagaratastele suurema
võimsuse. Kui lisapöördemomenti enam vaja ei
lähe, ühendab mitmeplaadiline sidur automaatselt
kardaanvõlli tagadiferentsiaalist lahti, säästes nii kütust.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

HONDA SENSING
Honda SENSING on saadaolevatest
turvalisustehnoloogia komplektidest üks
kõige kaugelearenenuimaid ja see sisaldub
kogu tootesarjas standardina.
SÕIDUKI JA/VÕI JALAKÄIJAGA KOKKUPÕRGET LEEVENDAV PIDURDUSSÜSTEEM
Kui on oht sõiduki või jalakäijaga kokku
põrgata, teavitab see funktsioon Sind ohust,
vähendades samal ajal sõiduki kiirust, et
aidata minimeerida kokkupõrke tõsidust.
SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE
HOIATUS
Kui auto liigub oma teelt välja ilma, et oleksid
suunatule aktiveerinud, vilguvad ja kostavad
häiresignaalid, et juhtida Su tähelepanu
sõidurajale tagasipöördumisele.

INTELLIGENTNE DISTANTSI JÄLGIV
PÜSIKIIRUSE HOIDJA
See funktsioon tuvastab, kui naaberrajal
sõitev sõiduk plaanib Sinu ette lõigata ja
kohandab Sinu CR-V kiirust juba ette. Lisaks
aitab see Sul säilitada vahemaad CR-V ja
eesoleva auto vahel, mistõttu pole Sul vaja
kiirust muuta.
AEGLASEL KIIRUSEL EESSÕITJA
KIIRUST JÄRGIV SÜSTEEM
See funktsioon säilitab seatud kiiruse ja
vahemaa Sinu ees oleva sõiduki järgi.
Kui tuvastatud sõiduk peatub, aeglustab
funktsioon Sinu sõiduki ja peatab selle, ilma
et peaksid jalga piduril hoidma. Kui Sinu
ees olev auto uuesti liikuma hakkab, vajuta
õrnalt gaasipedaali, et sõitu jätkata.

TEELT VÄLJAKALDUMISE HOIATUS
Esiklaasile paigaldatud kaamera tuvastab, kui
auto teelt kõrvale kaldub ja kasutab elektrilist
roolivõimendit, et teha vaevumärgatavaid
parandusi Su sõiduki teelhoidmiseks. Teatud
tingimustel võib see rakendada ka pidureid.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUS
Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab
liiklusmärke ja kuvab saadud teabe
ekraanile. Korraga kuvatakse maksimaalselt
kaks liiklusmärki.

SÕIDURAJA HOIDMISE ABISÜSTEEM
Aitab Sind hoida sõiduraja keskel ja tagab
stressivabama sõidukogemuse, vähendades
vajadust korrigeerivate roolimisliigutuste
järele ja sellega ka kiirteel sõitmise pingutust.

NUTIKAS KIIRUSPIIRIK
Nutikas kiiruspiirikus on ühendatud
reguleeritava kiiruspiiriku funktsioon ja
liiklusmärkide tuvastussüsteem, et seada
kiiruspiirang automaatselt selliseks, nagu
liiklusmärkide tuvastussüsteem näitab.

23

24

* Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem
on saadaval ainult mudelitel, mis on varustatud CVT automaatkäigukastiga.
Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

SINU
CR-V

Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.
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COMFORT

1.5 VTEC TURBO 173 hj 2WD
6-käiguline manuaalkäigukast

2.0 Hybrid i-MMD 184 hj 2WD
e-CVT

♦ 17-tollised valuveljed
♦ Juhi SRS, reisija SRS, külgmised (eesmised) turvapadjad ja
külgmised turvakardinad

♦ Liiklusmärkide tuvastus

♦ Blokeerumatu pidurisüsteem ja pidurdusabi

♦ Hädaabikõne

♦ Elektriline seisupidur koos automaatse pidurihoidmise
funktsiooniga
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Esitulede sisse-väljalülituse taimer (koju jõudmise / kodust
lahkumise funktsioon)
♦ LED-päevasõidutuled
♦ LED-esituled koos esitulede pesuritega
♦ Elektrilised soojendusega küljepeeglid
♦ Stabiilsuskontroll
♦ Haagise stabiilsuskontroll
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ Stop/start-süsteem
♦ Otsekokkupõrke hoiatus
♦ Sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõiduabi Agile Handling Assist
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav
pidurdussüsteem

♦ Alarmsüsteem ja immobilisaator
♦ ECON-režiim
♦ Kallutatav multifunktsionaalne teleskooprool
♦ Kangast polster
♦ Soojendusega esiistmed
♦ 60/40 jaotusega ühe liigutusega kokkuklapitavad
tagaistmed
♦ Juhiistme manuaalne kõrguse reguleerimine
♦ Juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine
♦ Automaatne kliimaseade
♦ Multifunktsionaalne juhi info keskkond
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja
♦ 5-tollise ekraaniga audiosüsteem koos DAB-digitaalraadioga
♦ 8 kõlarit
♦ Roolilt juhitav audiosüsteem
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteem
♦ 1 USB-pesa
♦ Eesmise näidikupaneeli, keskkonsooli ja pagasiruumi
pistikupesad
♦ Armatuuri iluliist - puiduefektiga
♦ Pagasiruumi kate

Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate tehniliste andmete lisalehelt
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort toonis Cosmic Blue Metallic.

ELEGANCE
Lisaks varustustasemes Comfort olevatele funktsioonidele on
varustustaseme Elegance varustuses:

1.5 VTEC TURBO 173 hj 2WD/AWD
6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 VTEC TURBO 193 hj AWD

7-käiguline CVT-automaatkäigukast

2.0 Hybrid i-MMD 184 hj 2WD/AWD
e-CVT

♦ 18-tollised valuveljed
♦ Eesmised halogeenudutuled
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur

♦ 2 eesmist USB-pesa

♦ Kaugjuhitavad elektriaknad ja elektriliselt kokkuklapitavad
uksepeeglid (puldiga)

♦ 2 tagumist USB-pesa (ainult laadimiseks)

♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Parkimisandurid ees ja taga

Valikuline:
♦ 7 kohta

♦ Tagurdamiskaamera
♦ Isetumenev tahavaatepeegel
♦ Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem Δ
♦ Rooli taga käiguvahetuslabad Δ
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukanginupp (ainult manuaalkäigukasti
korral)
♦ Honda CONNECT Garmini navigatsioonisüsteemiga:
7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB digitaalraadio, Apple
CarPlay®, Android Auto™, internetiraadio, Aha™ rakenduse
integratsioon ja internetis surfamise võimalus*

* Rakendusega Aha™ (sh internetiraadioga) saab luua ühenduse ja veebis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste
kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu.
Apple CarPlay®-ga ühenduvad ainult iPhone 5 või uuemad versioonid, millel on iOS 8.4 või sellest uuem operatsioonisüsteem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused
ja teenused ei pruugi olla igas piirkonnas saadaval ja need võivad muutuda. Android Auto™-i kasutamiseks pead Google Play™-st oma nutitelefoni alla laadima Android
Auto rakenduse. Android Autoga ühenduvad vaid Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto saadavus võib muutuda ja eri piirkondades varieeruda.
Δ
Saadaval ainult mudelitel, mis on varustatud CVT automaatkäigukastiga.
Tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate tehniliste andmete lisalehelt.
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shown
is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mudel pildil on CR-VModel
1.5 VTEC
TURBO
Elegance toonis Platinum White Pearl.

LIFESTYLE
Lisaks varustustasemes Elegance olevatele funktsioonidele on
varustustaseme Lifestyle varustuses:

1.5 VTEC TURBO 173 hj AWD
6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 VTEC TURBO 193 hj AWD

7-käiguline CVT-automaatkäigukast

2.0 Hybrid i-MMD 184 hj 2WD/AWD
e-CVT

♦ Eesmised LED-udutuled
♦ Katusereelingud
♦ Toonklaasid
♦ Nahkpolster
♦ Juhi- ja kõrvalistuja istme nimmetoe elektriline reguleerimine
♦ Meeleoluvalgustus (juhikohas / tagaistuja jalgaderuumis /
uksekäepidemetes)
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Esiklaasi kojameeste tsooni sulatus
♦ Pimeda ala informatsioon ja ristuva liikluse hoiatus
♦ Aktiivsed nurgatuled
Valikuline:
♦ 7 kohta

Tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate tehniliste andmete lisalehelt.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle toonis Modern Steel Metallic.

EXECUTIVE
Lisaks varustustasemes Lifestyle olevatele funktsioonidele
on varustustasemes Executive:

1.5 VTEC TURBO 173 hj AWD
6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 VTEC TURBO 193 hj AWD

7-käiguline CVT-automaatkäigukast

2.0 Hybrid i-MMD 184 hj AWD
e-CVT

♦ 19-tollised valuveljed
♦ Avanev klaaskatus
♦ Esiklaasinäidik
♦ Soojendusega rool
♦ Soojendusega tagaistmed
♦ Elektriline käedvaba-tagaluuk
♦ Kaheksal viisil elektriliselt reguleeritav juhiiste
(koos mälufunktsiooniga)

Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate tehniliste andmete lisalehelt.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.

ELA VÄRVIKIREVAT ELU
Iga värv on loodud CR-V disaini täiustama.
Sina pead ainult oma lemmiku valima.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC

RALLYE RED**

MODERN STEEL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

* Toon Premium Crystal Red Metallic on saadaval ainult varustustasemetes Lifestyle ja Executive.
** Toon Rallye Red on saadaval ainult viiekohalisena varustustasemetes Comfort ja Elegance ning
eritellimusena varustusastmele Executive ning seitsmekohalisena varustusastmetele Elegance ja Lifestyle.
Mudel piltidel on 1.5 VTEC TURBO Executive.
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SINU
POLSTER
Vali oma lemmik meie kvaliteetse kangavaliku ja
esmaklassilise nahavaliku seast. Need on disainitud
täiustama Sinu CR-V elegantset interjööri ja muidugi Sulle
mugavust looma, ükskõik kui pikk Sinu reis ka ei oleks.

MUST KANGAS
COMFORT
ELEGANCE
LIFESTYLE
EXECUTIVE

MUST NAHK

ELEVANDILUUVÄRVI
NAHK*

♦
♦

♦
♦

♦
♦

* Elevandiluuvärvi nahk on saadaval ainult koos järgmiste kerevärvidega:
Crystal Black Pearl; Modern Steel Metallic; Premium Crystal Red Metallic ja Premium Agate Brown Pearl.

01 MUST NAHK
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02 MUST KANGAS

03 ELEVANDILUUVÄRVI NAHK*
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SINU VÕIMALUSED
Isikupärasta oma CR-V-d Honda originaaltarvikutega.

PAKETT CARGO

Need ei ole toodetud ainult meie samade nõudlike
standardite järgi, vaid igaüks on spetsiaalselt disainitud selleks,
et Sinu CR-V-d täiustada ja sellele ideaalselt sobida.

Kui sa reisid sageli pagasi või
erivarustusega, aitab pakett
Cargo seda organiseerituna ja
kindalt paigal hoida. Paketti
kuuluvad Premiumi pagasiruumi
organiseerija, põrkeraua
kaitse ja pagasiruumi lävepaku
kaunistused.

PAKETT AERO

PAKETT CONVENIENCE

Pakett Aero annab Su autole peenema, dünaamilise välimuse kombinatsiooniga
rafineeritud kerevärvi detailidest. Paketti kuuluvad eesmine ja tagumine
Aero kaitseraud, astmelauad ja tagaluugispoiler.

Pakett Convenience on kollektsioon stiilselt disainitud lisatarvikutest, mis
kaitsevad Sinu autot kriimustuste, muda ja liiva eest.
Paketti kuuluvad küljelaiendid, lävepakuliistud ja porikaitsmed.

Pildil on 19-tollised valuveljed CR1901. Müüakse eraldi.

Pildil on 18-tollised valuveljed CR1801. Müüakse eraldi.
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PAKETT ILLUMINATION

ASTMELAUAD

Pakett Illumination sisaldab kombinatsiooni tuledest, et luua Su auto sisemuses
mõnus õhustik. Pakett sisaldab jalgade valgustust ja valgustatud lävepakuliiste.

Kui tahad oma autosse lihtsamini siseneda või sellest väljuda, vali meie
astmelauad. Need sobivad oma disaini poolest täiuslikult Sinu CR-V elegantse
disainiga. Astmelauad on viimistletud mustade detailidega alumiiniumiga või
täiesti musta viimistlusega, et lisada Su autole veelgi rohkem stiilsust.

PEEGLIKATTED

KÜLJE ALUMISED KAUNISTUSED – HÕBEDASED

TAGALUUGIKAUNISTUS

TAGALUUGISPOILER

Suurenda oma CR-V isikupära nende Asphalt Silver tooni
peeglikatetega, mis asendavad olemasolevad peeglikatted.
Paketti kuulub kaks peeglikatet

Need targad ja stiilsed kaunistused annavad Su
CR-V-le võimsa ja muskulaarse välimuse. Kaunistused
on viimistletud toonis Asphalt Silver, et täiendada
standardse põrkeraua eesmist ja alumist kaunistust.
Paketti kuulub kaks osa ühe külje kohta.

Toonita oma auto välisilmet pilkupüüdva tagaluugikaunistusega.
See omanäoline kroomitud kaunistus lisab Sinu CR-V-le veidi
stiili ja peenust.

Lisa oma CR-V tagaosale sportlikku stiili
tagaluugispoileriga.
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LOMBITULED

ESIKLAASI KATE

PEIDETAV VEOKONKS

UKSESIRMID

LED-lombituled loovad esiuste alla efektiivse väikese
tulevihu, valgustades ala auto kõrval. Saadaval ainult
koos astmelaudadega.

See esiklaasi kate kaitseb autot kilbina loodusjõudude
eest ning hoiab peegleid ja esiaknaid tugeva saju eest
kuivas, kui auto on õue pargitud. Kattel on CR-V logo.

Selle uue peidetava haakekonksu süsteemiga võid kergesti
vedada haagist või kanda jalgrattaid. Maksimaalne veovõime
on olenevalt käigukasti tüübist 2000 kg. Maksimaalne
vertikaalkoormus on 100 kg. 13 klemmiga pistik on haakekonksu
integreeritud. Avamismehhanism on paigutatud pagasiruumi,
et tööd lihtsustada. Valikuline 12 V akujuhe tagab Su haagisele
pideva elektrivarustuse.

Need uksesirmid on paigutatud esi- ja tagauste ülaossa ning
suunavad õhuvoolud sujuvalt kõrvale.

PREMIUMI PAGASIRUUMI ORGANISEERIJA

PAGASIRUUMI ALUS – SUUR KOORMUS

18-TOLLISED VALUVELJED CR1801

19-TOLLISED VALUVELJED CR1901

See innovaatiline pagasiruumi organiseerija võimaldab Sul oma
auto pagasiruumi korras hoida ja vältida asjade ringiliikumist
sõidu ajal.

See veekindel suurt koormust taluv pagasiruumialus on
valmistatud vastupidavast kvaliteetsest materjalist ja
on täiusliku kujuga, et sobida Su auto pagasiruumi.
See kaitseb pagasiruumi mustuse ja kriimustuste eest,
sellel on kõrged ääred ja CR-V logo.

18-tollised valuveljed Emerald on saadaval värvitoonis
Gunpowder ja neil on teemantlõikega A-pind koos läikiva
läbipaistva kattega.

19-tollised valuveljed Galena on saadaval värvitoonis Rombo
Silver ja neil on teemantlõikega A-pind koos mati
läbipaistva kattega.
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Komplekti kuulub neli sirmi.
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Lisainfo saamiseks kõigi saadaolevate lisatarvikute kohta küsi palun oma automüüjalt.

Unistused võivad olla võimsad. Need sunnivad Sind rohkem saavutama, avastama uusi ideid ja tehnoloogiaid ning paljastama
uusi viise, kuidas probleeme lahendada. Unistus paremast maailmast, mida inimesed saaksid nautida, on andnud elu
humanoidrobotile nimega ASIMO, lennanud Honda Jetiga ja loonud mõned maailma kõige populaarsemad mootorrattad.
Kõigest, mida ette võtame ja õpime, kogume väärtuslikke teadmisi ja kogemusi ning kasutame neid kõiges, mida loome.
Nii ka oma uues linnamaasturite seerias.

UNISTUSED
LÄHEVAD
TÕESTI TÄIDE
Mudelid pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic ja
HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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Mudel pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic.
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