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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.

UUS
HONDA HR-V
Rafineeritud ja täiustatud uus julge HR-V pakub
mitmemõõtmelist sõiduelamust, mis ei tee kompromisse
ja pakub palju põnevust. Maailmas enim müüdud väikeses
linnamaasturis* on ühendatud kupee kaunid jooned
linnamaasturi praktilise ruumi ja vastupidavusega.
See loob auto, mis suudab Sinu eluga sammu pidada,
olenemata sellest, kuhu see Sind viib.
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* 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, Lõuna-Korea, Tai, Vietnam.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.

DÜNAAMILINE
STIIL
HR-V moodne kuju püüab pilke ja paneb
südame kiiremini lööma. Selle voolavad jooned
annavad autole dramaatilise välimuse ning, mis
veelgi olulisem, teevad selle aerodünaamiliseks
ja kütusesäästlikuks.
Uued kujunduselemendid, nagu silmapaistev
tume kroomitud esivõre, voolujoonelised
esituled, tagumine kroomitud ja sportlik
eesmine kaitseraud annavad sõidukile
elegantse, kuid samas ka võimsa välimuse.
Seega, olenemata teest, millel sõidad, kas
nädalavahetusel puhkamise ajal või sõpradega
linnas kohtumiseks, on HR-V selle jaoks sobiv.

Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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UUS HR-V
SPORT
Uus HR-V Sport jätab alates oma
silmapaistvatest 18-tollistest
mattmustadest kergmetallist velgede
ja mustadest kereosadest kuni kahe
väljalasketoruni julge ja kindlameelse
välisilme.
Jõuallikaks on 1,5-liitrine, 182-hobujõuline
VTEC TURBO mootor, millele on
ühendatud kas 6-käiguline manuaalkast
või 7-käiguline CVT automaatülekanne.
Sõidudünaamikat on parendatud
sportlikumate amortisaatorite, muutuva
ülekandearvudega rooliga ja erksa
juhitavuse abisüsteemi kasutamisega.
Sportlik teema jätkub HR-V salongis
uue pooleldi nahast kombineeritud
istmete ja tumeda katusepolstriga. Kogu
selle koosluse eesmärk on tagada teie
keskendumine iga sõidu nautimisele.
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Mudel pildil on HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport 182 hj toonis Platinum Grey Metallic.

LOODUD
SINU
ÜMBER
Kujundasime HR-V salongi selliselt, et
kõik vajalik oleks Sinu käeulatuses.
Seega, kuigi elegantne armatuurlaud
sisaldab kõige uuemat tehnoloogiat, on
selle mõistmine ja kasutamine uskumatult
lihtne. Kahetsooniline kliimaseade*,
elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
ja soojendusega esiistmed, mis on
polsterdatud uue esmaklassilise kangaga,
on vaid mõned lahendused, mis muudavad
iga reisi nauditavaks.
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* Lisateabe saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised
funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.

LOODUD SINU
ELLU SOBIMA
HR-V on loodud kohanema Sinu elustiiliga. Seda
demonstreerib nutikas, mugav ja ruumikas
salong. Keskele paigutatud kütusepaak jätab
HR-V-le hiiglasliku pagasiruumi. Meie
uuenduslikud istmed Magic Seats annavad
tunnistust nutikast mõtlemisest.

Pagasiruumi kogumaht on 1533* liitrit. Tänu
tagaluugi kõrgele avanemisele ja madalale
laadimiskõrgusele on pagasiruumi lihtne ja
mugav laadida. Nii saab asjad kiiresti peale
panna ja liikuma hakata. Kuid istmed pole
ainsad asjad, mis on maagilised. Asjaolu, et
HR-V jala- ja pearuum on sama suur kui
Need leidlikud 60 : 40 jaotusega allaklapitavad tavaliselt suurematel autodel, on leidliku töö
istmed saab peita põrandasse, mis muudab tulemus. Avarust lisab avatav klaasist
suure pagasiruumi veelgi mahukamaks, või
panoraamkatus**, mis laseb sisse valgust
tõsta üles (nagu on näidatud pildil), et tõsta ja õhku.
autosse külje pealt suuri asju, nt jalgratast.
Lisaks saab istmeid hõlpsalt klappida ühe
käega ühe sujuva liigutusega.

* Mõõdetud, kui tagaiste on all, katuseni (VDA-meetod).
** Lisainfo saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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MUUDETAVA NURGAGA TAHAVAATEKAAMERA*

SOOJENDUSEGA ISTMED

Kaamera pilt kuvatakse tagurpidikäigu
sisselülitamisel automaatselt 7-tollisele
Honda CONNECTi ekraanile. Nii näed
selgelt, mis jääb auto taha.

Soojendusega esiistmed aitavad Sul külmadel
päevadel sõita soojas ja mugavalt.

ALATI
ÜHENDATUD
GARMINI NAVIGATSIOONISÜSTEEM*

ELEKTRILINE SEISUPIDUR

Garmin PhotoReal™ kuvab eesolevad ristmikud
fotorealistlike piltidena ja mahasõidurajad on
tähistatud selgete nooltega. Süsteem sisaldab
ka marsruutide prognoosimist, reaalajas teavet
liiklusummikute vältimiseks, kiiruspiirangute kuvamist,
3D-hooneid, maastikuvaateid ja muud.

See asendab manuaalse seisupiduri ja jätab juhi
ümber rohkem ruumi. Seisupidur rakendatakse
elektrooniliselt nupuvajutusega. Selle tühistamiseks
piisab nupu uuesti vajutamisest või gaasipedaali
vajutamisest.

11

HR-V on varustatud värvilise 7-tollise puuteekraaniga autosisese audio- ja teabesüsteemiga Honda
CONNECT*, mis sisaldab DAB-digitaalraadiot ja rakendust Aha™**. See võimaldab kuulata Interneti teel
edastatud muusikateenuseid, raadioprogramme, netisaateid ja audioraamatuid ning pääseda juurde
Sinu sotsiaalmeedia kontodele. Bluetooth™ ühendab Sinu nutitelefoni Honda vabakäeseadmega, mis
võimaldab Sul pidada ühendust sõitmise ajal.

* Lisateabe saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
** 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.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive.
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MUGAV
JA MÕNUS
Leia kiires päevas aega. Lõdvestu. Oleme muutnud HR-V
ruumika salongi kohaks, kus on tõeliselt mõnus aega veeta.
Lähed ehk lihtsalt iganädalasele poetiirule, kuid see
ei tähenda, et seda ei võiks teha ruumikalt ja stiilselt.
Luksuslikku salongi rikastavad uus istmekangas ning
sportlikud detailid, nagu kroomitud uksekäepidemed ning
nahkkattega rool ja käigukanginupp, mis muudavad
HR-V esmaklassiliseks.

* Lisateabe saamiseks selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised
funktsioonid saadaval on, loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive koos manuaalkäigukastiga.
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NAUDI
SUUREPÄRASEID
SÕIDUOMADUSI
Täiustatud tehnoloogia pakub suurepärast ja
ülitõhusat sõiduelamust. Valida saad tundliku ja
tõhusa 130 hj 1,5-liitrise i-VTEC bensiinimootori või
182 hj 1,5-liitrise VTEC turbomootori.
Mõlemad mootorid on saadaval nii 6-käigulise
manuaalkäigukastiga kui ka 7-käigulise
CVT-automaatkäigukastiga.
CVT versiooniga võid lõõgastuda ja autot juhtida
täisautomaatsel režiimil või käiku vahetada
võidusõiduautodest inspireeritud roolirattale
paigaldatud käiguvahetuslabadega.
Kõigi HR-V mootorite juurde kuulub stop/startsüsteem, mis lülitab peatumisel mootori välja.
Kui aeg on uuesti liikuma hakata, käivitub mootor
automaatselt. Tänu sellele on 130 hj bensiinimootori
CO2-heitkogused vaid 150 g/km (WLTP) / 121 g/
km (NEDC)*. Kui vajutad nuppu ECON, suureneb
kütusesäästlikkus veelgi. Kui funktsioon on
aktiveeritud, optimeeritakse käigukasti ja mootorit
kütuse säästmiseks. Võib-olla pole erinevust kohe
märgata, kuid ühel hetkel näed, et tanklat pole vaja
nii tihti külastada.
* Üksikasjaliku selgituse kütusekulu ja heitkoguste näitajate kohta leiad tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE HOIATUS*

NUTIKAS KIIRUSPIIRIK*

Kui auto liigub oma teelt välja ilma, et oleksid suunatule
aktiveerinud, vilguvad ja kostavad häiresignaalid, et
juhtida Su tähelepanu sõidurajale tagasipöördumisele.

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

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM*
Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab liiklusmärke ja
kuvab saadud teabe ekraanile.

VÄGA
NUTIKAS
JA VÄGA
OHUTU

Korraga kuvatakse maksimaalselt kaks liiklusmärki.
AKTIIVSED KAUGTULED
Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab sõiduolusid ning
lülitab tulesid automaatselt kaug- ja lähitulede vahel.
OTSEKOKKUPÕRKE HOIATUS*
Kui esikaamera tuvastab Sinu ees teise auto, hoiatab
süsteem otsekokkupõrke eest, et Sul oleks aega
reageerida.

Sinu kaassõitjate, teiste liiklejate ja
jalakäijate turvalisus on olnud alati meie
peamine projekteerimisnõue. Seepärast
sisaldab uus HR-V hulgaliselt täiustatud
tehnoloogiat, millest enamik kuulub kõigi
mudelite põhivarustusse. Meie arvates on
parim viis kokkupõrget vältida olla ühe
sammu võrra ees, mistõttu pakume oma
juhiabisüsteeme. Need aitavad juhti, toimides
lisaanduritena ning hoiatades ja reageerides
olenevalt vajadusest.

Kaldtee stardiabi takistab auto tagasiveeremist
kallakul sõitu alustades. Süsteem juhib kallakuanduri
abil pidurdusjõudu, hoides autot pärast piduripedaali
vabastamist 1,5 sekundit paigal.
HÄDAPIDURDUSE SIGNAALTULED
Hädapidurduse signaaltuled vilguvad kiiresti, et hoiatada
tagant otsasõidu ohu vähendamiseks teisi juhte, kui pead
järsult pidurdama.
PIDURDUSABI
Pidurdusabi aitab sõidukit hädapidurduse korral kiiremini
peatada.

2

1

Nagu iga Hondat, on ka uut HR-V-d
põhjalikult testitud, et see vastaks kõige
rangematele ohutusstandarditele, ning see
on saanud Euro NCAP katses maksimaalsed
viis tärni.

KALDTEE STARDIABI

3

AKTIIVNE LINNAPIDURDUSE SÜSTEEM
1. Kui sõidad linnas kiirusel 5–32
km/h, jälgib süsteem vahemaad Sinu
ja eesoleva auto vahel, et aidata Sul
vältida kokkupõrget.
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2. Kui vahemaa Sinu ja tuvastatud
auto vahel endiselt väheneb,
edastab HR-V intelligentse
multifunktsionaalse näidiku kaudu
helilise ja visuaalse hoiatuse.

*Saadaval ainult varustustasemetes Elegance ja Executive. Lisateabe saamiseks
selle kohta, millistes varustustasemetes see ja teised funktsioonid saadaval on,
loe palun tehnilist kirjeldust tehniliste andmete lisalehelt.
Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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3. Kui Sa ikka ei reageeri ja
kokkupõrge on kohe toimumas,
rakendab aktiivne linnapidurduse
süsteem automaatselt pidurid kiiruse
maksimaalseks vähendamiseks.
Heades sõiduoludes võib see
kokkupõrke koguni ära hoida.

SINU HR-V

Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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COMFORT
♦ 16-tollised valuveljed
♦ Kangast polster
♦ Tagaluugispoiler
♦ LED-esituled (lähi- ja kaugtuli)
♦ LED-päevatuled
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Esitulede sisse-väljalülituse taimer (koju jõudmise / kodust
lahkumise funktsioon)
♦ ECON-režiim
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Multifunktsionaalne näidik
♦ Stop/start-süsteem
♦ Automaatne kliimaseade
♦ Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
♦ Muudetava intervalliga ja tagurdamisel aktiveeruv tagumine
klaasipuhasti
♦ Elektriaknad (ees ja taga)
♦ Ühe puutega elektriaknad (ees)
♦ Juhiistme kõrguse regulaator
♦ Magic Seats
♦ Käiguvahetuse märgutuli
♦ Soojendusega elektrilised küljepeeglid
♦ Liikumise järgi kohanduv elektriline roolivõimendi
♦ Elektriline seisupidur
♦ Inertstõkestiga turvavööd (ees ja taga)
♦ Juhi i-SRS-turvapadi (kaheastmeline täitmine)

1.5 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

♦ Kõrvalistuja SRS-turvapadi, väljalülitamise võimalusega
♦ Külgmised turvapadjad (eesmised)
♦ Turvakardinad (ees ja taga)
♦ Aktiivkaitsega esiistmete peatoed
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Rataste blokeerumisvastane süsteem
♦ Elektrooniline pidurdusjõu jaotus
♦ Piduriabi
♦ Sõiduki stabiilsuskontroll
♦ Kaldtee stardiabi
♦ Aktiivne linnapidurduse süsteem
♦ Immobilisaatorisüsteem
♦ Paindlik pagasiruumi kate
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteem
♦ Roolilt juhitav audiosüsteem
♦ 1 CD-tuuner
♦ 12V pistik keskkonsoolis
♦ USB
♦ 4 kõlarit

Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiad tehniliste andmete lisalehelt.
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Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Comfort toonis Platinum White Pearl.

ELEGANCE

1.5 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline CVT-automaatkäigukast

Lisaks varustustasemes Comfort olevatele funktsioonidele
kuuluvad varustustaseme Elegance hulka:
♦ Eesmised ja tagumised parkimisandurid
♦ Tagumised toonklaasid
♦ Eesmised udutuled
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Nahkkattega rool ja käigukanginupp
♦ Aktiivsed kaugtuled
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Käiguvahetuslabad Δ
♦ Ühe puutega elektriaknad (ees ja taga)
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦ Tagurdamiskaamera
♦ Otsekokkupõrke hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem
♦ Alarmsüsteem
♦ Pagasiruumi kate
♦ Honda CONNECT GARMINI navigatsioonisüsteemi ja CDmängijaga: 7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB digitaalraadio,
Interneti-raadio, Aha™ rakenduse integratsioon*
ja Internetis surfamine*
♦ 2 USB-pesa/HDMI-pesa
♦ 6 kõlarit

Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiad tehniliste andmete lisalehelt.
* 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.
Δ Saadaval ainult mudelitel, mis on varustatud CVT automaatkäigukastiga.
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Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Elegance toonis Modern Steel Metallic

SPORT

1.5 VTEC TURBO 182 hj
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline CVT-automaatkäigukast

Lisaks varustustasemes Elegance olevatele funktsioonidele on
varustustaseme Sport varustuses:
♦ Esimesed LED udutuled
♦ 1/2 tekstiil/nahksisu (Oxblood punaste detailidega)
♦ Laiendid Sport (esi / külje / rattakoopa)
♦ Tagumine sportlik põrkeraud
♦ Kahe eraldi toruga summuti
♦ Tume kroom toonis välimised ukselingid
♦ Musta värvi küljepeeglid suunatuledega
♦ Must kroomitud toonis tagaluugu kaunistus
♦ 18" valuveljed Matt Black
♦ Stop / Start süsteem*
♦ Erksa juhitavuse abisüsteem
♦ Sportlik vedrustus
♦ Alumiiniumkattega pedaalid

*Saadaval ainult mudelitel, mis on varustatud manuaalkäigukastiga.
Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate tehniliste andmete lisalehelt.
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Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC TURBO Sport 182 hj toonis Platinum Grey Metallic.

EXECUTIVE

1.5 i-VTEC
7-käiguline CVT-automaatkäigukast

Lisaks varustustasemes Elegance olevatele funktsioonidele
kuuluvad varustustaseme Executive hulka:
♦ 18-tollised valuveljed
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Avanev klaaskatus
♦ Katusereelingud
♦ Tekstiil/nahksisu
♦ LED esituled (lähi- ja kaugtuli)
♦ Isetumenev tahavaatepeegel
♦ Tasku juhiistme seljatoes
♦ Kaassõitja istme kõrguse regulaator
♦ Kerevärvi Sport-laiendid (esi / taga / külje / rattakoopa)

Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiad tehniliste andmete lisalehelt.
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Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.

PLATINUM GREY METALLIC*

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

RALLYE RED

MODERN STEEL METALLIC
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LUNAR SILVER METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

RUSE BLACK METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

ELA VÄRVIKIREVAT ELU
Väljenda oma isikupära ja vali meie värvide hulgast,
mis täiendavad ideaalselt HR-V dünaamilist stiili.
Värvide hulgas on kaks uut tooni: Midnight Blue
Beam Metallic ja Platinum White Pearl.

Mudel pildil on HR-V 1.5 i-VTEC Executive.
*Toon Platinum Grey Metallic on saadaval ainult varustustasemes Sport.

SALONGIPOLSTER
Olenemata sellest, kas valid uue kanga või
luksusliku poolnaha, tagab meie polster, et
Sinu HR-V näeb hea välja ja on ka väga mugav.

MUST
KANGAS

MUST
1/2 KANGAS/NAHK
1/2 KANGAS/NAHK (OXBLOOD PUNASTE DETAILIDEGA)

COMFORT
♦
ELEGANCE
♦
EXECUTIVE
♦
SPORT		

01 MUST 1/2 KANGAS/NAHK
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02 MUST KANGAS

♦

03 MUST JA TUMEPUNANE 1/2 KANGAS/NAHK
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SINU VÕIMALUSED
Isikupärasta oma HR-V-d originaaltarvikutega.
Need ei ole toodetud ainult meie samade nõudlike
standardite järgi, vaid igaüks on spetsiaalselt disainitud
selleks, et Sinu HR-V-d täiustada ja sellele ideaalselt sobida.

PAKETT BLACK EDITION
Pakett Black Edition annab Sinu autole uue tugeva ja jõulise välimuse.
Paketti kuuluvad: must eesmine ja tagumine alumine kaunistus,
musta pulberkattega astmelauad, Black Editioni põrandamatid,
pagasiruumi matt, Black Editioni embleem ja mustad peeglikatted.
Pildil on 18-tollised valuveljed HR1804. Müüakse eraldi.

PAKETT AERO

PAKETT ROBUST

Pakett Aero annab Su autole peenema, dünaamilise välimuse.
Paketti kuuluvad: eesmine ja tagumine Aero kaitseraud,
astmelauad ja tagaluugispoiler.

Paketiga Robust saad oma autole anda tugevama ja võimsama välimuse.
Paketti kuuluvad: eesmine, tagumine ja külgmised
alumised kaunistused ning peeglikatted.

Pildil on 18-tollised valuveljed HR1803. Müüakse eraldi.

Pildil on 18-tollised valuveljed HR1803. Müüakse eraldi.
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PAKETT ILLUMINATION

18-TOLLISED VALUVELJED HR1803

18-TOLLISED VALUVELJED HR1802

Pakett Illumination sisaldab kombinatsiooni tuledest,
et luua Su auto sisemuses mõnus õhustik.
Paketti kuuluvad: jalgade valgustus ees ja valgustatud lävepakuliistud.

18-tollised valuveljed HR1803 on saadaval värvitoonis
Gunpowder Black. Neil on teemantlõikega A-pind koos läikiva
läbipaistva kattega.

18-tollised valuveljed HR1802 on saadaval värvitoonis Kaiser
Silver. Neil on teemantlõikega A-pind koos läikiva
läbipaistva kattega.

TAGALUUGISPOILER

PREMIUMI PAGASIRUUMI ORGANISEERIJA

JAOTURITEGA PAGASIRUUMI MATT

Lisa oma HR-V tagaosale sportlikkust selle täielikult integreeritud
kerevärvi tagaluugispoileriga.

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

See veekindel ja libisemiskindel pagasiruumi alus on täiusliku
kujuga, et sobida Su auto pagasiruumi ning kaitsta pagasiruumi
mustuse ja kriimustuste eest. Sellel on kõrgemad servad ja
HR-V logo. See sisaldab jaotureid pagasi paigalhoidmiseks.
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KÜLJELIISTUD
Pole midagi ebameeldivamat kui kriimustus või mõlk Su auto kerel. Need küljeliistud on valmistatud
pehmest löögikindlast kerevärvi materjalist ja need kaitsevad Sinu auto keret.

EEMALDATAV VEOKONKS

KATUSEREELINGUD
Suurenda auto kandevõimet tugevate ja kindlate
katusereelingutega, millel on neli lukku. Maksimaalne
kandevõime on 30 kg (maksimaalne kaal katusel on 35 kg).

Eemaldatav veokonks tagab, et kui plaanid haagist pukseerida, ei pea
Sa oma auto stiili ohtu seadma. Selle maksimaalne pukseerimisvõime on
1000 kg ja vertikaalne kaalupiir 70 kg.

LÄVEPAKULIISTUD

PEEGLIKATTED

PÕRANDAMATID ELEGANCE

Lävepakuliistud lisavad Sinu autole isikupära ning kaitsevad lävepakke täkete ja kriimustuste
eest. Neil on pilkupüüdev graveeritud HR-V logo ja need on valmistatud roostevabast terasest.
Komplekti kuuluvad: eesmised ja tagumised liistud.

Suurenda oma HR-V isikupära nende Matte Silver
toonis peeglikatetega, mis asendavad olemasolevad
peeglikatted. Komplekti kuuluvad: kaks peeglikatet.

Need elegantsed ja mugavad nubukpalistusega taftitud
põrandamatid on vastupidavad ning sisaldavad kootud HR-V
embleemi. Komplekti kuuluvad: eesmised ja tagumised matid.
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Lisainfo saamiseks kõigi saadaolevate lisatarvikute
kohta küsi palun oma automüüjalt informatsiooni.

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 HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport toonis Platinum Grey Metallic.

