NOUL

SPECIFICAȚII ȘI DOTĂRI 2020

VARIANTE DE ECHIPARE

1.5I-VTEC
(4X2)

1.5I-VTEC
(4X2)

1.5I-VTEC TURBO
(4X2)

1.5I-VTEC TURBO
(4X2)

Transmisie

Manuală

Automată CVT

Manuală

Automată CVT

Tracțiune

4x2

4x2

4x2

4x2

Nivel de echipare Elegance

24,550 € (TVA inclus)

26,050 € (TVA inclus)

-

-

Nivel de echipare Executive

26,800 € (TVA inclus)

28,300 € (TVA inclus)

-

-

-

-

29,550 € (TVA inclus)

31,050 € (TVA inclus)

MOTOR ȘI TRANSMISIE

Nivel de echipare Sport

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ
pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.
www.hondatrading.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE
ELEGANCE

EXECUTIVE

ELEGANCE

EXECUTIVE

SPORT

SPORT

MOTOR

1.5 I-VTEC

1.5 I-VTEC

1.5 I-VTEC

1.5 I-VTEC

1.5 I-VTEC

1.5 I-VTEC

Transmisie

Manuală

Manuală

Automată CVT

Automată CVT

Manuală

Automată CVT

1498

1498

1498

1498

1498

1498

Putere maximă (CP @ rpm)

130 @ 6600

130 @ 6600

130 @ 6600

130 @ 6600

182 @ 5500

182/5500

Cuplu maxim (Nm @ rpm)

Capacitate (cc)

155 @ 4600

155 @ 4600

155 @ 4600

155 @ 4600

240 @ 1900-5000

220 @ 1700-5500

Tracțiune

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

Viteză maximă (km/h)

192

192

187

187

215

215

Accelerație (0-100 km/h) sec

10.2

10.7

11.2

11.4

7.8

7.8

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Combustibil

WLTP*
Consum fază joasă (l/100 km)

8.2

8.3

8.6

8.7

8.5

10.5

Consum fază înaltă (l/100 km)

5.7

5.8

5.6

5.8

5.8

5.9

Consum Mixt (l/100 km)

6.6

6.8

6.6

6.9

6.7

7.1

Emisii CO2 Mixt (g/km)

148

153

150

156

151

162

7.6 / 5.0 / 6.0

NEDC*
7.0 / 5.0 / 5.7

7.0 / 4.9 / 5.7

6.3 / 4.7 / 5.3

6.3 / 4.8 / 5.3

7.3 / 5.1 / 5.9

Emisii CO2 (g/km)

130

132

121

122

135

137

Normă de poluare

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Consum urban / extraurban / mixt (l/100 km)

MASĂ ȘI DIMENSIUNI
Capacitate rezervor (litri)
Masă proprie (kg)

50

50

50

50

50

50

1241-1317

1241-1317

1249-1324

1249-1324

1341-1349

1428-1435

Masă maximă autorizată (kg)

1790

1790

1790

1790

1790

1790

Capacitate maximă de tractare (kg)

1000

1000

1000

1000

1400

1400

4334 x 1772 x 1605

4346 x 1790 x 1605

4334 x 1772 x 1605

4346 x 1790 x 1605

4346 x 1790 x 1605

4346 x 1790 x 1605

2610

2610

2610

2610

2610

2610

470 / 1103 / 1533

470 / 1103 / 1533

470 / 1103 / 1533

470 / 1103 / 1533

448 / 1043 / 1473

448 / 1043 / 1473

185

185

185

185

180

180

Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Ampatament (mm)
Capacitate portbagaj VDA (litri)
Gardă la sol (mm)

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experienţa
reală de conducere. Honda CR-V a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei
Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de
testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153.
www.hondatrading.ro
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DOTĂRI
ELEGANCE
Siguranță
Airbag șofer/ pasager (cu posibilitate de dezactivare)
Airbag-uri laterale (față) și tip cortină (față și spate)
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)
Asistență la frânarea de urgență (BA)
Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)
Sistem de prindere ISO Fix
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
Sistem de asistență Agile Handling Assist (AHA)
Sistem activ de frânare în oraș (CTBA)
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)
Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație (TSR)
Cruise Control cu limitator de viteză
Limitator inteligent de viteză
Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație (LDW)
Sistem de alarmă și închidere centralizată
Interior
Tapițerie din material textil
Volan îmbrăcat în piele
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

Lumină pentru citit (față și spate)
Lumină în spațiu portbagaj
Covorașe de cauciuc Honda pentru interior (față și spate)
Funcții și tehnologie
Mod ECON
Ecran Multi Info (MID)
Indicator schimbare treaptă de viteză (SIL)
Servodirecție adaptivă variabilă asistată electric
Frână de parcare electrică cu funcție Brake Hold
Sistem Stop & Start (doar pentru MT)
Clapete schimbare treaptă de viteză pe volan - doar pentru AT
Sistem multimedia Honda Connect Navi 7"
2 x Port USB, 1 x Port HDMI
6 difuzoare
Comenzi audio pe volan și Telephone Hands Free Bluetooth™
Confort
Sistem activ pentru anulare zgomot de fond
Sistem de climatizare automat cu două zone
Senzor ploaie și lumină
Senzori de parcare (față și spate)
Cameră video pentru mers în marșarier
Geamuri electrice One Touch (față și spate)

Geamuri și oglinzi electrice acționate din cheie
Oglinzi reglabile electric, încălzite și rabatabile
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Cotieră față și spate
Priză accesorii 12V (față, cotieră centrală și portbagaj)
Scaun șofer reglabil manual pe înălțime
Scaune față încălzite
Sistem banchetă rabatabilă "Magic Seats"
Spațiu depozitare sub podea portbagaj
Antenă aerodinamică
Exterior
Geamuri spate și lunetă fumurii
Mânere portiere cromate
Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)
Proiectoare de ceață LED
Lumini de zi cu LED
Faruri cu LED (fază scurtă și lungă)

Buzunar pe spătarul scaunului șoferului
Exterior
Mânere portiere cu finisaj Premium Satin
Trapă panoramică vitrată cu deschidere
Bare longitudinale plafon

Stopuri spate cu LED
Jante din aliaj 18" (pneuri 225/50R18)
Pachet exterior Sport

Tehnologie Agile Handling Assist
Amortizoare adaptive sport
Exterior
Evacuare dublă
Capace oglinzi de culoare neagră

Grilă frontală neagră de tip hexagon
Ornamente exterioare sport (spoiler faţă, spate şi laterale)
Jante aliaj 18" de culoare negru mat

Timer cu funcția Coming Home/Leaving Home
Jante din aliaj 16" (pneuri 215/60R16)
Kit de reparație pană, fără roată de rezervă

EXECUTIVE (suplimentar / diferit față de ELEGANCE)
Interior și Confort
Sistem Smart Entry & Start
Tapițerie mixtă material textil și piele
Oglindă interioară retrovizoare electrocromată
Scaun pasager reglabil manual pe înălțime
SPORT (suplimentar / diferit față de ELEGANCE)
Interior
Tapițerie din material textil negru și piele de culoare roșu închis
Pedale sport
Funcții și tehnologie
Servodirecție adaptivă variabilă asistată electric

www.hondatrading.ro
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SIGURANȚĂ HONDA
Siguranța pasagerilor, a altor vehicule și a pietonilor a fost întotdeauna una dintre ambiţiile noastre
fundamentale de proiectare. De aceea, am implementat în noul HR-V o gamă largă de tehnologii avansate,
echipate standard în întreaga gamă. Credem că cel mai bun mod de a evita coliziunile este de a le anticipa,
motiv pentru care am proiectat un sistem avansat de tehnologii pentru asistenţa şoferului.

SIGURANȚĂ HONDA (STANDARD)
SISTEM DE AVERTIZARE PĂRĂSIRE BANDĂ DE
CIRCULAŢIE (LDW)
Veţi fi avertizat sonor şi luminos dacă autovehiculul
dumneavoastră părăseşte banda de circulaţie
fără ca dumneavoastră să acţionaţi semnalizatorul.
SISTEM DE RECUNOAŞTERE 			
A SEMNELOR DE CIRCULAŢIE (TSR)
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie
identifică semnele din trafic și vi le afişează pe
ecran. Pot fi afișate simultan două semne.
SISTEM ASISTENŢĂ LUMINI (HSS)
Acest sistem evaluează condiţiile de deplasare
din jurul dumneavoastră şi comută automat între
luminile de drum şi luminile de întâlnire.
SISTEM DE AVERTIZARE 		
COLIZIUNE FRONTALĂ (FCW)
În cazul în care camera detectează un vehicul în faţa
autoturismului, sistemul avertizează posibila

www.hondatrading.ro

coliziune frontală, oferind şoferului timp suplimentar
pentru a acţiona.

frâneze de urgenţă, reducând astfel posibilitatea
unei coliziuni posterioare.

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ

SISTEM ASISTENŢĂ LA FRÂNARE

Combină inteligent funcția de limitator reglabil de
viteză cu sistemul de recunoaștere a semnelor de
circulaţie pentru a seta automat limita de viteză
la cea detectată de sistemul de recunoaștere a
semnelor.

Sistemul ajută la oprirea mai rapidă a autovehiculului
în timpul unei frânări de urgenţă.

SISTEM DE ASISTENŢĂ LA PORNIREA DIN PANTĂ
(HSA)
Sistemul previne rularea cu spatele la pornirea de
pe teren înclinat. Folosind un senzor, presiunea
de frânare este controlată, menţinând astfel
autovehiculul staţionar pentru o jumătate de
secundă după eliberarea pedalei de frână.

SISTEM ACTIV DE FRÂNARE ÎN ORAȘ
Pentru evitarea riscului de coliziune în oraş, cu
viteză între 5-32 km, sistemul monitorizează distanţa
dintre autovehiculul dumneavoastră şi cel din
faţă. Dacă continuaţi să vă apropiaţi de vehiculul
detectat, sistemul vă va avertiza sonor şi vizual
pe ecramul MID. Dacă totuși nu ați reacționat și
o coliziune este iminentă, sistemul poate aplica
automat frâna de urgență pentru a reduce cât mai
mult posibil viteza. În condiții bune de rulare, poate
chiar evita coliziunea.

SISTEM DE AVERTIZARE DE URGENȚĂ
Sistemul aprinde rapid şi intermitent luminile de
avarie, avertizând şoferii din spate că trebuie să
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CULORI DISPONIBILE
SPORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

Material textil culoare neagră

Material textil și piele culoare neagră

Mixt textil și piele culoare negru /
roșu închis

Platinum White Pearl

●

●

●/●

468 €

Lunar Silver Metallic

●

●

●/●

468 €

Ruse Black Metallic

●

●

●/●

468 €

Modern Steel Metallic

●

●

●/●

468 €

Brilliant Sporty Blue Metallic

●

●

●/●

468 €

Midnight Blue Beam Metallic

●

●

●/●

468 €

Crystal Black Pearl

●

●

●/●

468 €

Rallye Red

●

●

●/●

0€

Milano Red (în limita stocului disponibil)

●

●

●/●

468 €

EXTERIOR

PREȚ EURO
CU TVA INCLUS

PLATINUM WHITE PEARL

LUNAR SILVER METALLIC

RUSE BLACK METALLIC

MATERIAL TEXTIL NEGRU

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

MIX TEXTIL ȘI PIELE NEGRU

MODERN STEEL METALLIC

RALLYE-RED

MIX TEXTIL ȘI PIELE ROȘU NEGRU

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ
pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.
www.hondatrading.ro
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ACCESORII

KIT SUPORT TABLETĂ

KIT UMERAȘ HAINE

CÂRLIG DE REMORCARE

Acest suport pentru tabletă se potrivește
cu orice tabletă cu dimensiuni variind
de la 7” la 11.6”.

Acest kit de umeraș se atașează ușor
pe spatele scaunului și vă permite să
vă agățați sacoul.

Cu bara de remorcare detașabilă, nu este nevoie
să compromiteți stilul mașinii dumneavoastră dacă
intenționați să tractați o remorcă.

Cod Produs: 08U08-E6J-620C
Preț (cu TVA): 199,92€

Cod Produs: 08U08-E6J-620D
Preț (cu TVA): 199,92€

Cod Produs: 08L92-T7S-K13PS
Preț (cu TVA): 894,20€

SUPORT DE BICICLETĂ SPATE

SUPORT SCHI ȘI SNOWBOARD

BARE TRANSVERALE

Acest suport de biciclete Thule, certificat
de Honda, poate transporta două biciclete
și este ușor de instalat.

Ușor de folosit pentru trei sau patru perechi
de schiuri (în funcție de mărimea schiurilor)
sau un snowboard.

Aceste bare transversale sunt dotate cu
lacăte anti-furt și respectă cerințele
stringente de siguranță Honda

Cod Produs: 08L14-E09-C00
Preț (cu TVA): 851,52€

Cod Produs: 08L03-TA1-601G
Preț (cu TVA): 125,72€

Cod Produs: 08L04-T7S-600
Preț (cu TVA): 285,99€

SUPORT DE BICICLETĂ PLAFON

ORGANIZATOR PREMIUM

PROTECȚIE PORTBAGAJ

Permite transportarea în siguranță
a unei biciclete.

Acest organizator vă permite să organizați
spațiul de încărcare al mașinii și să împiedicați
deplasarea obiectelor în timpul mersului.

Această protecție anti-alunecare protejează
portbagajul de murdărie și zgârieturi.

Cod Produs: 08L07-TA1-600A
Preț (cu TVA): 153,69€

Cod Produs: 08L62-T7A-600
Preț (cu TVA): 449,81€

Cod Produs: 08U45-T7S-600A
Preț (cu TVA): 122,36€

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și pot fi diferite de cele din showroom. Prețurile
în EURO reflectă valoarea accesoriului, inclusiv TVA, însă nu includ și costul de montaj. Prețurile în lei se vor
calcula la cursul afișat în showroom. Mașinile din imagini sunt prezente doar cu scop ilustrativ.
www.hondatrading.ro
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Honda Trading România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Aceste specificaţii nu se referă la niciun
produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv prețul și culorile modelelor, cu sau fără notificare prealabilă, la momentul pe care el îl consideră potrivit. Pot fi incluse
modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate în această broșură. Prezenta broșură nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt
efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite
şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul
dealerului, în special dacă materialele prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
Șoseaua București - Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park,
077190, Voluntari, Județul Ilfov, România

