
LIFEST YLE PLUS



LIFESTYLE 
PLUS

1,6 i-DTEC, 120 k pohon 2WD 
6-stupňová manuálna prevodovka

♦  18" kolesá z ľahkých zliatin
♦ Systém i-SRS pre vodiča, systém SRS pre spolujazdca,  
 bočné (predné) a bočné hlavové airbagy
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS) a posilňovač bŕzd
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke (do 30 km/h)
♦ Alarm a imobilizér
♦ Strešné lyžiny
♦ HID svetlomety s automatickým sklonom a ostrekovačmi
♦ Funkcia „Coming/Leaving Home“ (časové spínanie svetiel)
♦ Denné prevádzkové svetlá (LED)
♦ Automatické prepínanie diaľkových svetiel
♦ Aktívne osvetľovanie zákrut
♦ Predné hmlové svetlá
♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení
♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom
♦ Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
♦ Tmavé zadné a bočné sklá
♦ Elektricky nastaviteľné vyhrievané a sklápateľné bočné  
 zrkadlá s funkciou naklonenia
♦ Predné a zadné parkovacie senzory
♦ Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný kožený multifunkčný volant
♦ Kožené čalúnenie
♦ Zadné sedadlá delené v pomere 60/40 a sklápateľné jedným ťahom
♦ Manuálne nastavenie výšky sedadla vodiča a spolujazdca
♦ Elektricky ovládaná bedrová opierka v sedadle vodiča a spolujazdca
♦ Ambientné osvetlenie dverí a priestoru na nohy vodiča a spolujazdca
♦ Duálna automatická klimatizácia
♦ Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
♦ Zadná parkovacia kamera
♦ Stabilizačný systém
♦ Stabilizačný systém pre jazdu s prívesom
♦ Asistent pre rozjazd do kopca
♦ Asistent pre jazdu z kopca (HDC) (len s AT prevodovkou)

♦ Radiace páčky na volanteΔ

♦ Vypnutie pri voľnobehu (nie s 5AT prevodovkou)
♦ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
♦ 7-palcový displej s dotykovou obrazovkou Honda CONNECT s tunerom  
 AM/FM/DAB, internetovým rádiom, integráciou aplikácie Aha™*,  
 surfovaním po internete*, navigáciou Garmin a prehrávačom CD
♦ Telefón hands-free s Bluetooth™**
♦ Výkonný audio systém so 6 reproduktormi a subwooferom
♦ 2 x konektor USB/konektor HDMI†
♦ Balík Lifestyle Plus, ktorý obsahuje:
 - Predný nárazník Aero 
 - Zadný nárazník Aero 
 - Spojler dverí batožinového priestoru

Doplnková výbava:
Pokročilý systém podpory riadenia, ktorý obsahuje: 
 - Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
 - Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
 - Systém rozpoznávania dopravných značiek
 - Systém pre elimináciu mŕtveho uhla
 - Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku

1,6 i-DTEC, 160 k pohon 4WD 
6-stupňová manuálna prevodovka
9-stupňová automatická prevodovka

2,0 i-VTEC, 155 k pohon 4WD 
6-stupňová manuálna prevodovka
5-stupňová automatická prevodovka



*  Pripojenie pre aplikáciu Aha™ (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete funguje prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia Wi-Fi alebo mobilného smerovača Wi-Fi. V  
 dôsledku používania aplikácií v systéme Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za používanie dát a roamingové poplatky. Odporúčame, aby ste si skontrolovali váš paušálny balík služieb.  
 Funkciu surfovania po internete je možné používať, len keď vozidlo stojí. Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je smartfón používateľa  
 kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).
**  Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com.
†  Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tejto zvukovej jednotke fungovať.
Δ Len modely s automatickou prevodovkou.



* V závislosti od zvolenej výbavy
Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!

Verzie vozidiel a stupne výbavy predstavené v tomto katalógu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Presné informácie vám poskytne miestny predajca vozidiel značky Honda. 

Na CR-V sa vzťahujú nasledujúce typy záruk:
Štandardná záruka na 3 roky alebo 100 000 km
3-ročná záruka na koróziu laku
5-ročná záruka na koróziu výfuku
10-ročná záruka na koróziu podvozka
12-ročná záruka na štruktúrnu koróziu

Motor

L IFESTYLE PLUS LIFESTYLE PLUS LIFESTYLE PLUS
2.0 i-VTEC 4WD

6MT/5AT
1.6 i-DTEC 4WD

6MT/9AT
1.6 i-DTEC 2WD

6MT
Zdvihový objem (cm3) 1 997 1 597 1 597
Rozvod SOHC i-VTEC DOHC i-DTEC DOHC i-DTEC
Palivo Benzín (95) Diesel Diesel
Pohon kolies 4x4 4x4 2 (predné)
Počet valcov 4 4 4
Počet ventilov 16 16 16

Výkon

Maximálny výkon motora  - kW (k) / otáčok za min. 114 (155) / 6 500 118 (160) / 4 000 88 (120) / 4 000
Maximálny krútiaci moment motora - Nm / otáčok za min. 192 / 4 300 350 / 2 000 300 / 2 000
Maximálna rýchlosť (km/h) 190/182 202/197 182
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)* 10,2/12,3 9,7/10,6 11,2

Spotreba

Emisná norma EURO6 EURO6 EURO6
Spotreba - mesto (l/100 km)* 9,4 / 10,1 5,5 / 6,0 4,8
Spotreba - mimo mesto (l/100 km)* 6,5 / 6,2 4,7 / 4,9 4,4
Spotreba - kombinovaná (l/100 km)* 7,6 / 7,7 5,1 / 5,3 4,5
Kombinovaná spotreba - CO2 (g/km)* 177 / 179 133 / 139 119

Rozmery

Dĺžka vozidla (mm) 4 605 4 605 4 605
Šírka vozidla (mm) 1 820 1 820 1 820
Šírka vozidla - vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm) 2 096 2 096 2 096
Výška vozidla (mm) 1 685 1 685 1 685
Rázvor náprav (mm) 2 630 2 630 2 630
Rozchod kolies vpredu (mm) 1 585 1 585 1 585
Rozchod kolies vzadu (mm) 1 590 1 590 1 595
Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 165 165 155

Objemy

Počet miest na sedenie 5 5 5
Objem batožinového priestoru (l)* 589 589 589

Objem batožinového priestoru so sklopenými  
sedadlami po hranu okien (l)* 1 146 1 146 1 146

Objem batožinového priestoru so sklopenými  
sedadlami po strechu (l)* 1 669 1 669 1 669

Objem palivovej nádrže (l) 58 58 58

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg)*  1592 - 1 716 / 1 614 - 1 716 1 700 - 1 788 / 1 728 - 1 794 1 615 - 1 662
Maximálna hmotnosť (kg) 2 075 / 2 100 2 170 / 2 200 2 100
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 700 / 1 500 2 000 / 1 500 1 700
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 600 600 600
Maximálne zaťaženie štandardnej strechy (kg) 80 80 80
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VYBERTE SI FARBU 
PRESNE PRE SEBA
CR-V Lifestyle Plus je dostupné v štyroch atraktívnych farbách.

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

PERLEŤOVÁ PASSION RED

METALICKÁ POLISHED METAL

PERLEŤOVÁ WHITE ORCHID

Účelom tohto katalógu je predstaviť vám Hondu CR-V Lifestyle Plus. Vzhľadom na odlišné požiadavky na špecifikácie vozidiel v jednotlivých krajinách odporúčame konzultovať konkrétne špecifikácie s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom 
vozidiel Honda. A to predovšetkým v prípade, že je vaša voľba závislá od konkrétneho vybavenia zobrazeného v tomto katalógu.
Obrázky sú ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.

Jazdite bezpečne 
Pozorne si prečítajte používateľskú príručku • Dobre sa zoznámte s novým automobilom a jeho schopnosťami • Sústredenie pomáha predvídať  
• Sledujte pohyb ostatných účastníkov premávky • Brzdite včas • Jazdite, len ak ste úplne fit a nikdy nie po požití alkoholu • Ohľaduplnosť a slušnosť sú známkou dobrého a skúseného vodiča 

Nevyhadzujte ma do koša. Venujte ma svojim priateľom alebo recyklujte.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 rokov


