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Motor Prevodovka Výbava Výkon (kW/k)
Kombinovaná 

spotreba 
(l/100 km)

Emisie CO2 
(g/km) Cena (EUR)

1.5 VTEC TURBO 6-stupňová manuálna Elegance 134/182 5,9 134 24 390 €
1.5 VTEC TURBO Automatická CVT Elegance 134/182 6,4 145 25 690 €
1.5 VTEC TURBO 6-stupňová manuálna Executive 134/182 5,9 134 27 490 €
1.5 VTEC TURBO Automatická CVT Executive 134/182 6,4 146 28 790 €

Elegance Executive
Bezpečnostné prvky
SRS airbag vodiča ♦♦ ♦♦
SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie ♦♦ ♦♦
Bočné airbagy vpredu ♦♦ ♦♦
Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny ♦♦ ♦♦
Protiblokovací brzdový systém (ABS) ♦♦ ♦♦
Stabilizačný systém ♦♦ ♦♦
Asistent pre rozjazd do kopca ♦♦ ♦♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦♦ ♦♦
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení ♦♦ ♦♦
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá) ♦♦ ♦♦
Pokročilý systém podpory riadenia

Honda SENSING
– Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
– Systém pre zmiernenie následkov nehody
– Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu
– Inteligentný obmedzovač rýchlosti
– Inteligentný adaptívny tempomat
– Systém pre zmiernenie rizika opustenia komunikácie
– Systém rozpoznávania dopravných značiek
– Asistent pre pomalú jazdu v kolóne (iba s automatickou prevodovkou)

♦♦ ♦♦

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla – ♦♦
Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku – ♦♦
Ochrana vozidla
Imobilizér ♦♦ ♦♦
Alarm ♦♦ ♦♦
Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie ♦♦ –
Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) – ♦♦
Voliteľné otváranie dverí ♦♦ ♦♦
Funkcie a technológie
Multiinformačný prístrojový panel (farebný displej TFT-LCD) ♦♦ ♦♦
Spínač ekonomického režimu ECON ♦♦ ♦♦
Aktívny elektrický posilňovač riadenia ♦♦ ♦♦
Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu ♦♦ ♦♦
Elektrická parkovacia brzda s funkciou HOLD ♦♦ ♦♦
Systém start-stop (iba MT) ♦♦ ♦♦
Páčky radenia pod volantom (iba s automatickou prevodovkou) ♦♦ ♦♦
Sedadlá
Textilný interiér ♦♦ –
Kožený interiér – ♦♦
Vyhrievané predné sedadlá ♦♦ ♦♦
Vyhrievané zadné sedadlá – ♦♦
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ♦♦ ♦♦
Elektricky nastaviteľná tuhosť bedrovej opierky sedadla vodiča ♦♦ ♦♦
Elektricky nastaviteľná tuhosť bedrovej opierky sedadla spolujazdca – ♦♦
Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 60/40 ♦♦ ♦♦
Stredová konzola s posuvnou lakťovou opierkou  
a odkladacím priestorom ♦♦ ♦♦

Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov ♦♦ ♦♦

Elegance Executive
Komfort a pohodlie
Duálna automatická klimatizácia ♦♦ ♦♦
Kožený volant ♦♦ ♦♦
Kožená hlavica radiacej páky (iba MT) ♦♦ ♦♦
Športové hliníkové pedále ♦♦ ♦♦
Elektrické ovládanie okien - automatizované (vpredu) ♦♦ ♦♦
Ovládanie okien pomocou kľúča ♦♦ ♦♦
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ♦♦ ♦♦
Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca s osvetlením ♦♦ ♦♦
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou – ♦♦
Osvetlenie interiéru
Osvetlenie batožinového priestoru ♦♦ ♦♦
Osvetlenie interiéru (predné a zadné) ♦♦ ♦♦
Lampička na čítanie (predná) ♦♦ ♦♦
Osvetlenie schránky pred spolujazdcom ♦♦ ♦♦
Modré ambientné osvetlenie interiéru ♦♦ ♦♦
Audio a komunikácia
Multimediálny LCD displej Honda CONNECT 2 + navigácia ♦♦ ♦♦
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu (podporuje štandard Qi) – ♦♦
8 reproduktorov (180 W) ♦♦ –
10 reproduktorov (452 W) – ♦♦
Ovládanie autorádia na volante ♦♦ ♦♦
Bluetooth Hands Free ♦♦ ♦♦
Výbava exteriéru
Metalický alebo perleťový lak 559 € 559 €
Mikroanténa v tvare žraločej plutvy ♦♦ ♦♦
Elektricky ovládané strešné okno – ♦♦
Stierače s dažďovým senzorom ♦♦ ♦♦
Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) ♦♦ ♦♦
Zadná parkovacia kamera ♦♦ ♦♦
Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s LED smerovkami ♦♦ ♦♦
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá ♦♦ ♦♦
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá ♦♦ ♦♦
Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pomocou kľúča ♦♦ ♦♦
Vonkajšie osvetlenie
LED svetlomety ♦♦ ♦♦
Automatické prepínanie diaľkových svetiel ♦♦ ♦♦
Automatické spínanie svetiel pri zotmení ♦♦ ♦♦
Predné hmlové svetlá - LED ♦♦ ♦♦
Denné svietenie - LED ♦♦ ♦♦
Tretie brzdové svetlo ♦♦ ♦♦
Funkcia "Coming/Leaving Home" (časové spínanie svetiel) ♦♦ ♦♦
Kolesá
17" kolesá z ľahkých zliatin ♦♦ ♦♦
Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦

 

Modelový rok 2020, platnosť od 1. 1. 2021

Ceny a špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo ich meniť bez predchádzajúceho upozornenia! ♦♦  štandardná výbava    –  nie je v ponuke



1.5 VTEC TURBO 1.5 VTEC TURBO

Prevodovka 6MT CVT
Motor
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 498
Rozvod DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC
Palivo Benzín (95) Benzín (95)
Pohon kolies 2 (predné) 2 (predné)
Počet valcov 4 4
Počet ventilov 16 16
Kompresný pomer 10,6 10,6
Výkon
Maximálny výkon motora - kW (k) / otáčok za min. 134 (182) / 5 500 134 (182) / 6 000
Maximálny krútiaci moment motora - Nm / otáčok za min. 240 / 1 900 - 5 000 220 / 1 700 - 5 500
Maximálna rýchlosť (km/h) 210 200
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)* 8,0 - 8,1 8,2 - 8,3
Spotreba podľa WLTP
Emisná norma EURO6 EURO6
Kombinovaná spotreba - CO2 (g/km)* 134 145 - 146
Spotreba - kombinovaná (l/100 km)* 5,9 6,4
Rozmery
Dĺžka vozidla (mm) 4 658 4 658
Šírka vozidla (mm) 1 799 1 799
Šírka vozidla - vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm) 2 075 2 075
Výška vozidla vrátane antény (mm) 1 416 1 416
Rázvor náprav (mm) 2 698 2 698
Rozchod kolies vpredu (mm) 1 547 1 547
Rozchod kolies vzadu (mm) 1 563 1 563
Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 124 124
Objemy
Počet miest na sedenie 5 5
Objem batožinového priestoru (l) 519 519
Objem palivovej nádrže (l) 46 46
Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg)* 1 352 - 1 393 1 380 - 1 420
Maximálna hmotnosť (kg) 1 740 1 770
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 400 1 000
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 500 500
Maximálne zaťaženie strechy (kg) nie je možné nie je možné
Pneumatiky a disky kolies
Rozmer diskov a pneumatík                 17 x 7J ET45, 215/50 R17 91H 17 x 7J ET45, 215/50 R17 91H
Dojazdové koleso

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

www.honda.sk

8 ROKOV JAZDY BEZ STAROSTÍ S HONDA PREMIUM QUALITY 
Honda verí v kvalitu svojich automobilov, takže štandardnou zárukou to pre vás nekončí. Z tohto dôvodu ponúkame ku každému  
novému automobilu vernostný program Honda Premium Quality, čo je dodatočný servisný program nad rámec štandardnej záruky.
Podrobnosti o programe Honda Premium Quality získate u predajcu alebo na www.honda.sk

* V závislosti na zvolenej výbave.     

Ceny a špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky. Výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia.
Odporúčané ceny s DPH. Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.  

 –  nie je v ponuke         voliteľné
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