NAVRHNUTÉ
PRESNE
PRE VÁŠ ŽIVOT
HR-V vám dá viac. Toto štýlové, všestranné a praktické
auto vám prinesie výnimočný zážitok z jazdy, minimum
kompromisov, ale zato veľa zábavy. Najpredávanejšie malé
SUV na svete* spája krásne línie vozidiel kupé, praktický
priestor a odolnosť typickú pre SUV. Vďaka tomu vzniklo
HR-V - auto schopné držať krok s vaším životným štýlom.
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* Zdroj: JATO Dynamics (Obdobie predaja jan. 2015 – dec. 2017)
* Medzi trhy sa počíta: EU + EFTA, NAFTA, Čína, Japonsko, Brazília, Rusko, India,
Indonézia, Austrália, Argentína, Južná Afrika, Južná Kórea, Thajsko, Vietnam.

VÝRAZNÝ,
KRÁSNY
A ELEGANTNÝ
DIZAJN
Vášeň pre dizajn. Moderný tvar HR-V poteší vaše
oči a chytí vás za srdce. Jeho mohutný vzhľad
a športový bočný profil z neho robia vozidlo,
na ktoré sa nielen dobre pozerá, ale v ktorom
budete chcieť, aby vás videli aj ostatní. Nech sa
teda vyberiete kamkoľvek, či už na víkendový
výlet, alebo na stretnutie s priateľmi do mesta,
HR-V bude s vami vždy ladiť.
Mysleli sme na všetko. Malé detaily,
ako napríklad zapustené kľučky dverí
a zaoblené zadné okná, sú skutočne dôležité.
Prakticky vyzerajúce HR-V s nápadnými
svetlami, výraznými elegantnými líniami,
športovým zadným spojlerom vo farbe karosérie,
elegantnými strešnými lyžinami* a otvárateľnou
panoramatickou sklenenou strechou* robí zvonku
rovnako skvelý dojem ako zvnútra.

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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DOBRÉ
NÁPADY
UĽAHČUJÚCE
ŽIVOT
Dizajn, ktorý vám sadne. Keď sa
potrebujete sústrediť na cestu, je skvelé
vedieť, že máte všetko poruke. Kokpit
HR-V sme intuitívne navrhli tak, aby
bol každý prvok presne tam, kde ho
potrebujete. Elegantná prístrojová doska
používa najmodernejšie technológie,
no i napriek tomu je zrozumiteľná
a neuveriteľne jednoducho sa používa.
Máte ju úplne pod kontrolou spolu
s informačno-zábavným systémom Honda
CONNECT s dotykovou obrazovkou*.
Poruke máte aj ďalšie funkcie. Duálna
klimatizácia* vám umožní na dlhej ceste
nastaviť príjemné prostredie nielen pre
vás, ale aj pre vašich spolujazdcov.
Keď k tomu pridáte elektricky ovládané
bočné zrkadlá, okná a vyhrievané predné
sedadlá, z HR-V sa vám ani nebude
chcieť vystúpiť.
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Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
* Ďalšie informácie o výbavách, ktoré disponujú týmito funkciami,
nájdete v technických údajoch na stránkach 37 – 39.

PRIESTOR, KTORÝ
SA VÁM ZAPÁČI.
FLEXIBILITA, KTORÚ
SI ZAMILUJETE.
Prispôsobené vášmu životnému štýlu. HR-V
je navrhnuté tak, aby zapadlo do vášho
života. Prináša vám veľa priestoru, ktorý
je navyše aj nesmierne užitočný. Palivová
nádrž je umiestnená v strede, čím uvoľňuje
miesto v batožinovom priestore a umožňuje
využitie inovačného systému variability
sedadiel Magic Seats značky Honda.

Batožinový priestor má kapacitu až 470 litrov,
ak používate zadné sedadlá v štandardnej
polohe na sedenie, a až 1 103 litrov až po
hranu okien, keď sú zadné sedadlá sklopené.
Vďaka širokým dverám a nízkej nakladacej
hrane máte do batožinového priestoru rýchly
a jednoduchý prístup. Svoj náklad naložíte
za chvíľu.

Sedadlá Magic Seats rozdelené v pomere
60:40 sa bezproblémovo prispôsobujú
a môžete si ich nakonfigurovať niekoľkými
užitočnými spôsobmi. Jediným jednoduchým
pohybom môžete sedadlo vyklopiť smerom
hore a získate tak priestor za prednými
sedadlami.

Magické však nie sú len sedadlá. HR-V navyše ponúka aj množstvo priestoru pre nohy a
hlavu, ktorý je typický pre väčšie autá. Dojem
väčšieho priestoru navyše dotvára aj otvárateľná panoramatická sklenená strecha*.

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
* Ďalšie informácie o výbavách, ktoré disponujú týmito funkciami, nájdete v technických údajoch na stránkach 37 – 39.
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ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ

Obraz z kamery sa na 7" obrazovke systému
Honda CONNECT zobrazí automaticky pri
zaradení spiatočky.

Vyhrievané predné sedadlá vás udržia
v teple aj v tie najchladnejšie dni.

BUĎTE
V SPOJENÍ
7-palcovú dotykovú obrazovku Honda CONNECT si môžete prispôsobiť prostredníctvom svojich obľúbených
fotografií. Na cestu si tiež môžete jednoducho vybrať zvukovú kulisu v kvalite DAB alebo pomocou aplikácie
Aha. Môžete počúvať hudbu zo svojich obľúbených internetových rádií alebo rozhlasové programy z celého
sveta vrátane správ, počasia, športu, podcastov a audio kníh.

ELEKTRICKÁ PARKOVACIA BRZDA

NAVIGÁCIA GARMIN*
Funkcia Garmin PhotoReal™ zobrazuje najbližšie križovatky
a výjazdy prostredníctvom fotorealistických snímok
a poskytuje indikáciu jazdných pruhov pre jasnú orientáciu.
Systém tiež ponúka prediktívne trasy, možnosť vyhýbať sa
dopravným zápcham v reálnom čase, zobrazenie maximálnej
rýchlosti, 3D budovy, zobrazenie terénu a ďalšie funkcie.

Nahrádza ručnú parkovaciu brzdu a vytvára tak
viac priestoru okolo vodiča. Aktivuje sa elektronicky
potiahnutím tlačidla a deaktivuje jeho stlačením
alebo stlačením plynového pedálu
(ak je vodič pripútaný).

Funkcia Bluetooth vám umožňuje pripojiť smartfón k telefónnemu Handsfree systému vo vozidle.
Na dotykovej obrazovke môžete navyše surfovať po internete*.
Systém Honda CONNECT je štandardne vybavený satelitnou navigáciou Garmin s prehľadnou ponukou,
založenou na ikonách, ktorá vám v reálnom čase poskytuje dopravné informácie, upozornenia na najvyššiu
povolenú rýchlosť na ceste a prístup k štvorročným bezplatným aktualizáciám máp. Systém Honda CONNECT
podporuje aj technológiu MirrorLink.

* Ďalšie informácie o výbavách, ktoré disponujú týmito funkciami, nájdete v technických údajoch na stránkach 37-39.

10

11

UROBTE
SI POHODLIE
Nájdite si vo svojom hektickom programe čas aj na seba.
Oddýchnite si. Priestranný interiér HR-V sme navrhli tak, aby
pre vás bolo potešením tráviť v ňom čas. Možno robíte len
týždenný nákup, to však neznamená, že ho nemôžete robiť
s priestorom a štýlovo. Veľkorysý interiér je plný úžasných
detailov ako sú chrómové rukoväte dverí, kožený volant
a hlavica radiacej páky*, vďaka ktorým HR-V vytvára
skutočne luxusný dojem.
Najväčším luxusom v HR-V je však priestor, ktorý umožňuje
vodičovi a spolujazdcom cestovať v tichom, pohodlnom
a vzdušnom priestore. V zadnej časti vozidla je množstvo
miesta, takže dlhé cesty akoby trvali omnoho kratšie.

* Ďalšie informácie o výbavách, ktoré disponujú týmito funkciami, nájdete v technických údajoch
na stránkach 37-39.Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive s manuálnou prevodovkou.
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VYSOKÝ
VÝKON
Cestovanie bude príjemné a efektívne vďaka
pokročilým technológiám nášho energického
a úsporného benzínového motora 1.5 i-VTEC
s výkonom 130 koní v kombinácii so šesťstupňovou
manuálnou prevodovkou zaručujúcou kultivovaný
a plynulý zážitok z jazdy alebo s automatickou
prevodovkou CVT, ktorá zaručuje optimálny výkon
motora pre vašu jazdu. Výsledkom je plynulá
a pohodlná jazda. Motor 1.5 i-VTEC je nielen
výkonný a spoľahlivý, ale má aj nízke emisie
a spotrebu.

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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UPOZORNENIE NA VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU*
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu rozpoznáva
počas jazdy značenie na ceste a ak sa vozidlo vychýli
z aktuálneho pruhu bez aktivácie ukazovateľa smeru,
systém vás upozorní zvukovou aj vizuálnou výstrahou.

EXTRA
INTELIGENTNÝ,
EXTRA
BEZPEČNÝ

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK*
Systém rozpoznávania dopravných značiek sníma dopravné
značky až do vzdialenosti 100 m a vodičovi tieto informácie
odovzdáva prostredníctvom displeja i-MID. Naraz je možné
zobraziť dve značky.

ASISTENT PRE ROZJAZD DO KOPCA
Asistent pre rozjazd v kopci zamedzuje nežiaducemu cúvnutiu
pri rozjazde v stúpaní. Na základe informácií z náklonového
čidla je vozidlo odbrzdené až po 1,5 sekunde po uvoľnení
brzdového pedálu.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL*
Podporný systém diaľkových svetiel vyhodnocuje jazdné
podmienky okolo vás a automaticky prepína medzi
diaľkovými a stretávacími svetlami.

SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení bliká v krátkych
intervaloch varovnými svetlami, aby bol vodič v nasledujúcom
aute okamžite informovaný o prudkom brzdení. Tento systém
znižuje riziko nehody zozadu.

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO KOLÍZIE*
Ak predná kamera zachytí vozidlo pred vami, systém
vás upozorní na čelnú kolíziu, čím vám umožní vykonať
potrebné kroky.

Každý chce ochrániť svoju rodinu. Sme
presvedčení, že najlepší spôsob, ako sa
vyhnúť zrážke, je byť vždy o krok popredu.
Preto sme navrhli technológie pokročilej
podpory riadenia, ktoré slúžia ako ďalší pár
očí vodiča a ak je to potrebné, vysielajú
upozornenia alebo priamo reagujú.
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej
premávke, ktorý štandardne obsahujú všetky
výbavy, monitoruje premávku pred vozidlom
a upozorňuje na riziko čelnej kolízie.
Umožňuje tým vodičovi vykonať potrebné
kroky, a v prípade nečinnosti vodiča dokonca
aktivuje núdzové brzdenie, aby čo najviac
znížil rýchlosť.

BRZDOVÝ ASISTENT
Brzdový asistent pomáha zastaviť skôr pri núdzovom brzdení.
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SYSTÉM PRE AKTÍVNE BRZDENIE V MESTSKEJ PREMÁVKE (DO 30 KM/H)
1: Aby ste počas jazdy v meste
rýchlosťou 5 – 32 km/h mali čo
najvyššiu šancu predísť kolízii,
tento systém dokáže monitorovať
vzdialenosť medzi vaším vozidlom
a vozidlom pred vami.

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu*
vás varuje, ak HR-V opustí jazdný pruh bez
znamenia o smere jazdy a inteligentné
upozornenie na nebezpečenstvo kolízie*
zase sleduje priestor pred autom vo vyšších
rýchlostiach a pomáha predísť zrážkam, aby
boli všetci o trochu viac v bezpečí.
* K dispozícii iba pre výbavy Elegance a Executive. Informácie o výbavách, ktoré disponujú
touto a ďalšími funkciami, nájdete v technických údajoch na stranách 37 – 39.

INTELIGENTNÝ OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI*
Automaticky nastaví rýchlostné obmedzenie, ktoré rozpozná
systém rozpoznávania dopravných značiek. Ak je aktivovaný
inteligentný obmedzovač rýchlosti, auto nebude môcť
prekročiť aktuálne nastavené rýchlostné obmedzenie,
pokým vodič funkciu nevypne alebo prudko nezošliapne
plynový pedál.
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2: Ak sa budete aj naďalej
približovať k zistenému vozidlu,
HR-V vydá zvukovú a vizuálnu
výstrahu na displeji i-MID.

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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3: Pokiaľ stále nereagujete a hrozí
kolízia, systém pre aktívne brzdenie
v mestskej premávke dokáže
automaticky núdzovo zabrzdiť, aby
čo najviac znížil rýchlosť. Pri dobrých
jazdných podmienkach dokáže kolízii
zabrániť úplne.

VAŠE HR-V

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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EXECUTIVE
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17-palcové kolesá z ľahkých zliatin
Polokožený interiér
Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky
Panoramatická otváracia sklenená strecha
Strešné lyžiny v striebornej farbe
Parkovacie senzory (vpredu a vzadu)
Spojler dverí batožinového priestoru vo farbe karosérie
Tmavé bočné a zadné sklá
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Denné svietenie LED
Predné hmlové svetlá
Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
(funkcia „Coming/Leaving Home“)
Režim ECON
inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Vypnutie motora pri voľnobehu
Radiace páčky na volante∆
Zadná parkovacia kamera
Elektrický posilňovač riadenia
Duálna automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Vyhrievané sedadlá (vpredu)
Manuálne nastavenie výšky sedadla
vodiča a spolujazdca
Sedadlá Magic Seats
Predné a zadné elektricky ovládané okná
Elektronicky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá
Elektricky sklopné bočné zrkadlá
Naklonenie pravého vonkajšieho zrkadla
pri zaradení spiatočky

1.5 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka
CVT automatická prevodovka

♦ Airbag vodiča so systémom i-SRS
(dvojstupňové nafúknutie)
♦ Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
♦ Bočné airbagy (vpredu)
♦ Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny
♦ Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS)
♦ Elektronické rozdelenie brzdovej sily
♦ Brzdový asistent
♦ Asistent stability vozidla
♦ Asistent rozjazdu do kopca
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30km/h)
♦ Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
♦ Systém rozpoznávania dopravných značiek
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
♦ Pevný kryt batožinového priestoru
♦ Bezkľúčový vstup a zapaľovanie
(s centrálnym diaľkovým zamykaním)
♦ Handsfree s rozhraním Bluetooth*
♦ Diaľkové ovládanie autorádia na volante
♦ Systém Honda CONNECT, navigácia Garmin a CD
prehrávač, 7-palcová dotyková obrazovka, rádio AM/FM,
internetové rádio, aplikácia Aha a surfovanie
po internete**
♦ Rádio DAB
♦ 2 x konektor USB/konektor HDMI™†
♦ 6 reproduktorov

* Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com.
** Pripojenie pre aplikáciu Aha (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete využíva internetové pripojenie zdieľané cez rozhranie Wi-Fi alebo mobilný
smerovač Wi-Fi. Pri využívaní systému Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využitie údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík
služieb pre mobilný telefón. 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).
Δ K dispozícii iba s motorom 1.5 i-VTEC s prevodovkou CVT
† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audio systéme fungovať.
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Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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16-palcové kolesá z ľahkých zliatin
Textilný interiér
Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky
Spojler dverí batožinového priestoru vo farbe karosérie
Halogénové svetlomety
LED denné svietenie
Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
(funkcia „Coming/Leaving Home“)
Režim ECON
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Vypnutie motora pri voľnobehu
Radiace páčky na volante∆
Elektrický posilňovač riadenia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Vyhrievané sedadlá (vpredu)
Manuálne nastavenie výšky sedadla vodiča
Sedadlá Magic Seats
Indikátor zmeny prevodového stupňa
Predné a zadné elektricky ovládané okná
Elektronicky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá
Elektricky sklopné bočné zrkadlá
Naklonenie pravého vonkajšieho zrkadla
pri zaradení spiatočky
Airbag vodiča so systémom i-SRS
(dvojstupňové nafúknutie)
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
Bočné airbagy (vpredu)
Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny
Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách

1.5 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka
CVT automatická prevodovka
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Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronické rozdelenie brzdovej sily
Brzdový asistent
Asistent stability vozidla
Asistent rozjazdu do kopca
Tmavé bočné a zadné sklá
Zadná parkovacia kamera
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30km/h)
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
Pevný kryt batožinového priestoru
Centrálne diaľkové zamykanie pomocou
2 sklápacích kľúčov
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Systém Honda CONNECT, navigácia Garmin a CD
prehrávač, 7-palcová dotyková obrazovka, rádio AM/FM,
internetové rádio, aplikácia Aha a surfovanie
po internete**
2 x konektor USB/konektor HDMI™†
6 reproduktorov
Diaľkové ovládanie rádia na volante
Inteligentný obmedzovač rýchlosti

* Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com.
** Pripojenie pre aplikáciu Aha (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete využíva internetové pripojenie zdieľané cez rozhranie Wi-Fi alebo mobilný
smerovač Wi-Fi. Pri využívaní systému Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využitie údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík
služieb pre mobilný telefón. 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).
Δ K dispozícii iba s motorom 1.5 i-VTEC s prevodovkou CVT
† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audio systéme fungovať.
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Zobrazený je model HR-V 1.5 i-VTEC Elegance vo farbe metalická Modern Steel.

COMFORT
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

16-palcové kolesá z ľahkých zliatin
Textilný interiér
Spojler dverí batožinového priestoru vo farbe karosérie
Halogénové svetlomety
LED denné svietenie
Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
(funkcia „Coming/Leaving Home“)
Režim ECON
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Vypnutie motora pri voľnobehu
Elektrický posilňovač riadenia
Automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Vyhrievané sedadlá (vpredu)
Manuálne nastavenie výšky sedadla vodiča
Predné a zadné elektricky ovládané okná
Sedadlá Magic Seats
Elektronicky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá
Airbag vodiča so systémom i-SRS
(dvojstupňové nafúknutie)
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
Bočné airbagy (vpredu)
Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny
Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronické rozdelenie brzdovej sily
Brzdový asistent
Asistent stability vozidla

1.5 i-VTEC
6-stupňová manuálna
prevodovka

♦ Asistent rozjazdu do kopca
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30km/h)
♦ Imobilizér
♦ Centrálne diaľkové zamykanie pomocou
2 sklápacích kľúčov
♦ Handsfree s rozhraním Bluetooth*
♦ Diaľkové ovládanie rádia na volante
♦ Autorádio s podporou MP3
♦ Konektor vstupu AUX
♦ Konektor vstupu USB
(kompatibilné so zariadením iPOD)†
♦ 4 reproduktory

† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audio systéme fungovať.
* Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com.
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Zobrazený je model HR-V 1.5 i-VTEC Comfort vo farbe perleťová Platinum White.

VAŠA
FARBA
Vybrať si môžete z farieb, ktoré vyzerajú tak
dobre, ako znejú. Od metalickej Midnight Blue
Beam až po Milano Red – vyberte si tú, ktorá
sa najlepšie hodí k vašej osobnosti.

Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive.
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METALICKÁ MIDNIGHT BLUE BEAM

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

MILANO RED

METALICKÁ MODERN STEEL

METALICKÁ LUNAR SILVER

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE

METALICKÁ RUSE BLACK

METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUE

VAŠE
POHODLIE
Či už si vyberiete elegantné textilné čalúnenie
alebo luxusné polokožené vyhotovenie, bude
vaše HR-V skvele vyzerať a navyše sa v ňom
budete aj skvele cítiť.

TEXTILNÝ
INTERIÉR
EXECUTIVE
ELEGANCE
COMFORT

01 POLOKOŽENÝ INTERIÉR
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02 TEXTILNÝ INTERIÉR
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POLOKOŽENÝ
INTERIÉR
♦

♦
♦

PRESNE PRE
VAŠU OSOBNOSŤ
Prispôsobte si svoje HR-V pomocou originálneho
príslušenstva. Na výber máte z viacerých balíkov.
Boli navrhnuté a vytvorené tak, aby spĺňali vysoké
štandardy a navyše je každý špeciálne navrhnutý tak, aby
sa dokonale hodil pre vaše HR-V a vylepšil ho.

BALÍK BLACK EDITION
Dodá vášmu vozidlu výrazný, sebavedomý vzhľad. Sada obsahuje: kryt predného a zadného
nárazníka, bočné stúpačky, Black Edition vnútorné koberce a koberec batožinového
priestoru, Black Edition emblém a čierne kryty zrkadiel.
Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Stygean.

BALÍK AERO

BALÍK ROBUST

Balík Aero dodáva autu sofistikovanejší vzhľad. Obsahuje prvky,
ktoré zmenia vzhľad exteriéru auta pomocou farebných doplnkov.
Obsah balíka: Aero predný kryt nárazníka, Aero zadný kryt nárazníka,
Aero bočné stúpačky, strešný spojler

S balíkom Robust bude vaše auto vyzerať výkonnejšie a silnejšie.
Súčasťou balíka sú prvky s estetickými a ochrannými funkciami.
Obsah balíka: kryt predného nárazníka, kryt zadného nárazníka, bočné
prahové lišty a strieborné kryty spätných zrkadiel

Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Geminis

Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Geminis
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BALÍK OSVETLENIA

18" DISK GEMINIS Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY

18" DISK CLARIS Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY

Vytvára príjemnú atmosféru v interiéri.
Obsah balíka: osvetlenie vstupu do vozidla, osvetlené prahové lišty

Povrchová úprava s použitím bezfarebného laku,
vybrané plochy vo farbe Gunpowder Black.

Povrchová úprava s použitím bezfarebného laku,
vybrané plochy vo farbe Kaiser Silver.

STREŠNÝ SPOJLER

PREMIUM ORGANIZÉR BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
S PREDEĽOVACÍMI PRIEHRADKAMI

Tento inovatívny doplnok umožňuje bezpečné uloženie
predmetov v batožinovom priestore a súčasne zamedzuje
ich nekontrolovanému pohybu počas jazdy.

Dokonale tvarovaná s ohľadom na tvar batožinového
priestoru vášho vozidla, vodotesná protišmyková vložka
s vyvýšenými okrajmi ochráni interiér kufra vozidla pred
nečistotami a škrabancami. Predeľovacie priehradky sú
súčasťou balenia.

Dodajte zadnej časti vášho vozidla športový nádych pomocou
integrovaného strešného spojlera vo farbe karosérie.
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BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY

ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE

STREŠNÝ NOSIČ

Nie je nič nepríjemnejšie, než nájsť na karosérii svojho nového vozidla škrabance.
Bezpečne im zabránite pomocou týchto mäkkých, nárazu-vzdorných, vo farbe karosérie
lakovaných bočných líšt.

Odnímateľné ťažné zariadenie umožňuje
ťahať brzdený alebo nebrzdený vozík.

Rozšírte prepravné kapacity svojho vozidla týmto
bezpečným strešným nosičom. Je vybavený 4 zámkami.

PRAHOVÉ LIŠTY DVERÍ

KRYTY BOČNÝCH ZRKADIEL

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ KOBERČEKY

Prahové lišty dverí dodajú vášmu vozidlu osobitý detail a zároveň chránia nástupné prahy
pred škrabancami a opotrebovaním. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ozdobené
pútavým logom HR-V. Sada obsahuje: predné a zadné prahové lišty.

Zvýraznia štýl vášho HR-V. Dostupné
v matnej striebornej farbe alebo
čiernej farbe Berlina Black.

Elegantné podlahové koberčeky s vyšívaným logom HR-V
dodajú interiéru vášho vozidla mimoriadny štýl a pohodlie.
Sada obsahuje: predné a zadné koberčeky.
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Pre viac informácií o kompletnej ponuke originálneho príslušenstva
sa prosím obráťte na autorizovaného dealera Honda.

Typ motora
Zdvihový objem (cm 3)
Počet ventilov na valec

EXECUTIVE

ELEGANCE

COMFORT

EXECUTIVE

ELEGANCE

COMFORT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT

Zážihový

Zážihový

Zážihový

1 498

1 498

1 498

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX
(zadné sedadlá)

♦

♦

♦

Svetelná signalizácia pri núdzovom bzdení

♦

♦

♦

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h)

♦

♦

♦

♦

♦

–

Bezpečnostné prvky

4

4

4

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Benzín (95)

Benzín (95)

Benzín (95)

Maximálny výkon motora - kW/otáčok za min.

96 / 6 600

96 / 6 600

96 / 6 600

Maximálny výkon motora - k/otáčok za min.

130 / 6 600

130 / 6 600

130 / 6 600

Maximálny krútiaci moment motora Nm/otáčok za min.

155 / 4 600

155 / 4 600

155 / 4 600

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

10,7 / 11,4

10,2 / 11,2

10,2

Ochrana vozidla

Maximálna rýchlosť (km/h)

192 / 187

192 / 187

192

Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie

♦

♦

♦

65

65

65

Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start)

♦

–

–

Imobilizér

♦

♦

♦

Spotreba - mesto (l/100 km)

7,1 / 6,3

7,0 / 6,3

7,0

Alarm

♦

♦

–

Skladací kryt batožinového priestoru

–

–

♦

Pevný kryt batožinového priestoru

♦

♦

–

Odkladacia priehradka pod podlahou
batožinového priestoru

–

–

♦

Odkladací priestor pod podlahou
batožinového priestoru

♦

♦

–

♦

♦

–

Spínač ekonomického režimu ECON

♦

♦

♦

Multiinformačný displej (i-MID)

♦

♦

♦

Aktívny elektrický posilňovač riadenia

♦

♦

♦

Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu

♦

♦

♦

Elektrická parkovacia brzda

♦

♦

♦

Systém start-stop

♦

♦

♦

Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)

♦

♦

–

Emisná norma
Palivo

Výkon

Úroveň hluku v interiéri (dB)

Spotreba a emisie
Spotreba - mimo mesto (l/100 km)

5,0 / 4,8

5,0 / 4,7

5,0

Spotreba - kombinovaná (l/100 km)

5,8 / 5,3

5,7 - 5,3

5,7

Kombinovaná spotreba - CO 2 (g/km)

132 / 122

130 / 121

130

Rozmery

Pokročilé systémy podpory riadenia
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Automatické prepínanie diaľkových svetiel

Dĺžka vozidla (mm)

4 334

4 334

4 334

Šírka vozidla (mm)

1 772

1 772

1 772

Ovládanie okien pomocou kľúča

Funkcie a technológie

Šírka vozidla - vrátane vonkajších spätných
zrkadiel (mm)

2 019

2 019

2 019

Výška vozidla (mm)

1 605

1 605

1 605

Rázvor náprav (mm)

2 610

2 610

2 610

Rozchod kolies vpredu (mm)

1 535

1 535

1 535

Rozchod kolies vzadu (mm)

1 540

1 540

1 540

185

185

185

5

5

5

Svetlá výška pri prevádzkovej hmotnosti (mm)
Počet miest na sedenie
Priemer otáčania - obrysový (m)

11,4

11,4

11,4

Počet otáčok volantu medzi dorazmi

2,79

2,79

2,79

Objem batožinového priestoru (l)

470

470

448

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

1533

1533

1473

Objemy

Objem palivovej nádrže (l)

50

50

50

1 312 - 1 388 / 1 320 - 1 395

1 312 - 1 388 / 1 320 - 1 395

1 312 - 1 388

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť
(s náplňami + vodič 75 kg)*
Maximálna hmotnosť (kg)

1 790

1 790

1 790

Užitočné zaťaženie bez vodiča (kg)

473 - 549 / 466 - 541

473 - 549 / 466 - 541

473 - 549

Maximálna prípustná hmotnosť na nápravu predná a zadná (kg)

965/865 / 965/865

965/865 / 965/865

965/865

Sedadlá
Textilný interiér

–

♦

♦

Polokožený interiér

♦

–

–

Vyhrievané predné sedadlá

♦

♦

♦

Flexibilné sedadlá Magic Seats

♦

♦

♦

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

♦

♦

♦

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

♦

–

–

Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča

♦

–

–

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca

♦

♦

♦

Zadná lakťová opierka

♦

♦

–

Automatická klimatizácia

–

–

♦

Duálna automatická klimatizácia

♦

♦

–

Komfort a pohodlie

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg)

1 000

1 000

1 000

Tempomat

♦

♦

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

650

650

650

Kožený volant

♦

♦

Maximálne zaťaženie strechy (kg)

75

75

75

Kožená hlavica radiacej páky

♦

♦

–

Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu)

♦

♦

♦

Elektrické ovládanie okien – automatizované
(vpredu)

♦

♦

♦

Elektrické ovládanie okien – automatizované (vzadu)

♦

♦

–

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

♦

♦

♦

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca s
osvetlením

♦

♦

♦

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

♦

–

–

Vnútorné kľučky dverí chrómované

♦

♦

♦

12 V zásuvka v prednom paneli

♦

♦

♦

12 V zásuvka v stredovom tuneli

♦

♦

–

12 V zásuvka v batožinovom priestore

♦

♦

♦

Bezpečnostné prvky
i-SRS airbag vodiča (dvojstupňový)

♦

♦

♦

SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie

♦

♦

♦

Bočné airbagy vpredu

♦

♦

♦

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny

♦

♦

♦

Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách

♦

♦

♦

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

♦

♦

♦

Rozdeľovač brzdnej sily

♦

♦

♦

Brzdový asistent

♦

♦

♦

Stabilizačný systém

♦

♦

♦

Predpínače bezpečnostných pásov na predných
sedadlách

♦

♦

♦

Asistent pre rozjazd do kopca

♦

♦

♦

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách

♦

♦

♦
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♦ výbava – není v nabídce
♦ standardní
–

♦ štandardná výbava – nie je v ponuke
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EXECUTIVE

ELEGANCE

COMFORT

EXECUTIVE

ELEGANCE

COMFORT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT/CVT

1.5 VTEC
6MT

Lampička na čítanie

♦

♦

♦

LED denné svietenie

♦

♦

♦

Osvetlenie batožinového priestoru

♦

♦

♦

Halogénové svetlomety

–

♦

♦

Osvetlenie schránky spolujazdca

♦

♦

–

LED svetlomety

♦

–

–

Osvetlenie interiéru

♦

♦

♦

Automatické prepínanie diaľkových svetiel

♦

♦

–

Predné hmlové svetlá

♦

♦

–

Tretie brzdové svetlo LED

♦

♦

♦

Automatické spínanie svetiel pri zotmení

♦

♦

♦

Funkcia „Coming/Leaving Home“
(časové spínanie svetiel)

♦

♦

♦

Osvetlenie interiéru

Audio a komunikácia
Autorádio s podporou MP3

–

–

♦

Multimediálny LCD displej
Honda CONNECT + navigácia
– 7" dotyková obrazovka
– CD prehrávač – MP3 kompatibilný
– DAB Radio
– Bluetooth
– MirrorLink
– predinštalovaná navigácia Garmin
(aktualizácia na 5 rokov zadarmo)
– 2 x USB vstup, HDMI
– 27 jazykov (obsahuje slovenský jazyk)

♦

Konektor vstupu AUX

–

–

♦

Konektor vstupu USB
(kompatibilný s prehrávačmi iPod)

–

–

♦

4 reproduktory

–

–

♦

6 reproduktorov

♦

♦

–

Ovládanie autorádia na volante

♦

♦

♦

Bluetooth Handsfree

♦

♦

♦

Panoramatická strecha otvárateľná

♦

–

–

Tmavé bočné a zadné sklá

♦

♦

–

Stierače s dažďovým senzorom

♦

♦

–

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu)

♦

♦

–

Zadná parkovacia kamera

♦

♦

–

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá

♦

♦

♦

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

♦

♦

–

Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel
pomocou kľúča

♦

♦

–

Vonkajšie spätné zrkadlo u spolujazdca s automatickým náklonom k zemi pri zaradení spiatočky

♦

♦

–

Vonkajšie kľučky dverí chrómované

–

♦

♦

Vonkajšie kľučky dverí v úprave Premium Satin

♦

–

–

Strešné lyžiny v striebornej farbe

♦

–

–

Zadný spojler vo farbe vozidla

♦

♦

♦

Strešná anténa v tvare žraločej plutvy

♦

♦

♦

Osvetlenie exteriéru

Kolesá
♦

–

16" kolesá z ľahkých zliatin

–

♦

♦

17" kolesá z ľahkých zliatin

♦

–

–

Súprava na opravu pneumatiky

♦

♦

♦

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!

Výbava exteriéru
Metalický lak

38

39

♦ štandardná výbava

výbava na prianie – nie je v ponuke

Sny môžu byť silné, nútia vás, aby ste dosiahli viac, aby ste objavovali nové myšlienky, nové technológie a odhaľovali nové
spôsoby riešenia problémov. Môžu byť inšpiráciou pre dizajn a zostrojenie skutočného superauta, akým je vzrušujúce nové NSX,
alebo túžbu vytvoriť technologicky pokročilé CR-V.
Vďaka snu o lepšom svete pre ľudí vznikol humanoidný robot ASIMO, vzlietlo lietadlo HondaJet a boli zostrojené niektoré
z najobľúbenejších motocyklov na planéte. Znalosti získané zo všetkých vecí, ktoré robíme, a všetkých vecí, ktoré sa učíme,
prechádzajú do všetkého, čo vyrábame – presne ako HR-V.

NASLEDUJTE
SVOJE SNY
Zobrazené sú modely CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive vo farbe metalická Premium
Crystal Red a HR-V 1.5 i-VTEC Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.
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HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM

Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní spoločnosti Honda, použitím odporúčaného materiálu a originálnych náhradných dielov
Honda v autorizovanom servise Honda v Slovenskej republike, bude vaše vozidlo kryté vernostným programom Honda Premium Quality.
Na ktoré vozidlá sa vernostný program vzťahuje:
Vernostný program je poskytovaný na vozidlá predané autorizovaným predajcom Honda v Slovenskej republike do veku 8 rokov, alebo do najazdenia 150 000 km,
podľa toho, čo nastane skôr. Predpísaná údržba vozidla musí byť vykonávaná po celý čas u autorizovaného predajcu Honda, použitím originálnych náhradných
dielov a odporúčaného materiálu.

VÝHODY VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Aké výhody vám poskytuje vernostný program:
V prípade poruchy špecifikovaných častí vozidla, ktoré sú programom kryté, vám Honda poskytne náhradné diely na opravu úplne zadarmo.
Aké ďalšie výhody vám poskytuje vernostný program:
Okrem toho, že vernostný program zabezpečí správnu údržbu vášho vozidla, použitím tých najlepších dielov a materiálu, aký vášmu vozidlu môžete dať, zároveň
zvyšuje jeho trhovú hodnotu po uplynutí záruky, pretože v prípade predaja môže program využiť ďalší majiteľ. Pri predaji jazdeného vozidla vám dáva ďalší
významný argument a výhodu.
8-ročný vernostný program Honda Premium Quality môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Honda v Slovenskej republike.

ČO JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:

Porucha musí mať charakter výrobnej alebo materiálovej chyby, ktorá nebola spôsobená externým faktorom, poškodením, nepovolenými úpravami, hrubým
zaobchádzaním, používaním v rozpore s pravidlami uvedenými v používateľskej príručke alebo použitím vozidla na súťažné účely.
V prípade takejto poruchy vernostný program kryje nasledovné časti:
♦ Motor a jeho interné časti (s výnimkou príslušenstva motora)
♦ Manuálnu alebo automatickú prevodovku a jej interné časti (s výnimkou príslušenstva prevodovky)
♦ Hnacie hriadele (okrem gumových manžiet)
♦ Prevodovku riadenia (okrem spojovacích tyčí, gumových manžiet a ostatných častí hydraulického posilňovača riadenia)
♦ Jednotku DPS – diferenciál 4WD (okrem gumových manžiet)
♦ Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU+MICU), prevodovku (TCU), riadenie (EPS), ABS (modulátor ABS) a Airbag

ČO NIE JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Práca potrebná na opravu
Spotrebný materiál, náplne a mazivá
Spotrebné diely a diely, ktorých výmena je predpísaná pri pravidelnej údržbe
Príslušenstvo motora (štartér, alternátor, turbodúchadlo, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, palivové čerpadlá, silentbloky a ostatné príslušenstvo motora)
Príslušenstvo prevodovky (rýchlostná páka s mechanizmom, spínače, senzory a ovládacie prvky, ktoré nie sú internými časťami prevodovky,
ostatné príslušenstvo prevodovky)
Šasi, časti náprav a podvozka (s výnimkou prevodovky riadenia a hnacích hriadeľov)
Časti hydraulického posilňovača riadenia (s výnimkou prevodovky riadenia)
Časti brzdového systému (s výnimkou riadiacej jednotky/modulátora ABS)
Výfukový systém (potrubie, katalyzátor, DPF filter, tlmiče výfuku, O2 senzory a pod.)
Karosárske časti, časti interiéru, čalúnenie a lak
Elektroinštalácia (s výnimkou špecifikovaných častí)
Časti systému IMA vrátane batérie IMA (časti hybridného pohonu pri hybridných modeloch)
HONDA
Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
PREMIUM
Ostatné časti, ktoré nie sú špecifikované v zozname častí krytých vernostným programom

Opýtajte sa svojho predajcu na ďalšie podrobnosti týkajúce sa 8-ročného vernostného programu Honda Premium Quality.
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Zobrazený je model HR-V 1.5 Executive vo farbe metalická Midnight Blue Beam.

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 Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk
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Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda HR-V. 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.

