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Nu aruncaţi la coş. Oferiţi unui prieten sau reciclaţi.
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EXPERIMENTAŢI  
NOUL CR-V

Cel mai bine vândut SUV din lume* a fost rafinat, reimaginat și reproiectat. 

Rezultatul este o îmbinare inedită de design îndrăzneț și remarcabil și 

inginerie de ultimă generație. Împreună cu noul sistem hibrid 2.0 i-MMD, 

CR-V este un autovehicul proiectat pentru satisfacția totală a condusului.

*Sursă: JATO Dynamics (Perioadă vânzări Ian 2013-Dec 2017).  
Include pieţele EU + EFTA, NAFTA, China, Japonia, Brazilia, Rusia, Indonezia, 

Australia, Argentina, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tailanda, Vietnam.
Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive,  

culoarea Platinum White Pearl.01 02



PASIUNE ÎN DESIGN
Noua siluetă CR-V îţi poate părea familiară, dar design-ul  

este complet nou. Fiecare dintre liniile sale fluide şi sofisticate,  
de la aripile robuste ale roților până la capota frumos sculptată,  

au fost dezvoltate pentru a spori performanța  
și a maximiza eficiența aerodinamică.

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.03 04



CALM
INTERIOR
Interiorul noului CR-V a fost proiectat  
pentru a creea o legătură între tine și 
autovehicul. Contururile precise oferă 

senzația de spațiu, îmbogățită prin contrastul 
materialelor finisate minuțios. Comenzile 

au fost poziționate atent pentru a fi intuitive 
și simple, așa că, deși eşti înconjurat de 

tehnologie, ea nu este niciodată intruzivă.

Interiorul oferă un mediu liniștit și calm 
datorită sistemului nostru de Control Activ al 
Zgomotului (echipare standard în întreaga 
gamă). De asemenea, este şi extrem de 

confortabil datorită sistemului de încălzire a 
scaunelor faţă (dotate cu sistem de suport 

lombar în patru puncte), a celor spate și chiar 
a volanului* (opţional). Toate acestea  

fac ca fiecare călătorie să devină  
o experienţă plăcută și relaxantă.

*Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, precum şi a altora,  
vă rugăm să consulțaţi paginile de specificații 41-44.
Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive,  
culoarea Premium Crystal Red Metallic şi ţapiţerie din piele neagră. 05 06



SCAUNE FAŢĂ ŞI SPATE ÎNCĂLZITEΔ

Noi credem că oricine călătorește în noul CR-V ar trebui  
să se bucure de căldură și confort. De aceea noul CR-V  

vine dotat cu scaune față și spate încălzite.

VOLAN ÎNCĂLZITΔ

Bucură-te de senzația volanului cald într-o zi rece. Detalii 
mici, ca acesta, asigură plăcerea condusului în noul CR-V.

HEAD-UP DISPLAYΔ

Ecranul head-up display proiectează informații utile 
astfel încât șoferul să le poată vedea fără a fi nevoit  

să-şi abată privirea de la drum.

CAMERĂ VIDEO PENTRU MERS ÎNAPOIΔ

Cuplează în marşarier, iar camera video din spate prinde 
viaţă automat pe ecranul de 7" Honda CONNECT.

* Honda CONNECT este disponibil doar pe versiunile Elegance, Lifestyle şi Executive. Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil.  
Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificaţi abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare.  

Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay®. Caracteristicile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări.  
Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcaţi pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™.  

Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de ţară. Apple CarPlay® este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
ΔPentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, precum şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 41-44.

TEHNOLOGIE CAPTIVANTĂ
Am dezvoltat o gamă largă de tehnologii pentru a face din condusul noului CR-V  

o experiență cu adevărat încântătoare. Noul sistem de afișare head-up display proiectează 
informații esențiale în linia ta vizuală, astfel încât să nu ai nevoie să îţi iei privirea de la 

drum. În același timp, datele complete legate de condus sunt afișate în mod clar pe ecranul 
Intelligent Multi Info Display și pot fi accesate prin comenzile de pe volan.

Sistemul de infotainment Honda CONNECT* cu ecran tactil de 7", dispus central,  
se poate conecta cu ușurință la telefonul tău inteligent, astfel încât să poți  
accesa aplicații, contacte, e-mailuri și multe altele. Astfel, vei fi conectat în  

permanență la lumea ta și la lucrurile pe care le iubeşti.

APPLE CarPlay ŞI ANDROID AUTO™ *Δ

Poţi conecta fără probleme telefonul Android sau iPhone-ul tău la sistemul Honda CONNECT,  
dotat cu ecran tactil de 7", ceea ce îţi permite să efectuezi apeluri telefonice,  

să asculţi muzică sau să trimiţi și să primeşti mesaje.

07 08



*Disponibil pe versiunea Executive.Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.

SPAŢIUL TĂU
Transporţi multe lucruri, așa că am vrut să proiectăm un interior în 
care să încapă totul. Noul CR-V oferă un spațiu flexibil și practic, 

plin de idei de stocare inteligentă, spaţiu generos pentru picioare 
și o capacitate mare de încărcare, de peste 1.700 litri (cu scaunele 

din spate rabatate). De asemenea, a fost proiectat pentru a-ţi 
ușura viața cu funcții convenabile, cum ar fi hayon-ul acţionat 

hands-free*, scaune rabatante printr-o singură mișcare  
și podeaua plană pentru a facilita încărcarea.

ACŢIONAREA FĂRĂ MÂINI A PORTBAGAJULUI*

Deschiderea automată a portbagajului este acționată 
prin trecerea piciorului pe sub bara de protecție  

din spate. Perfect când ai mâinile ocupate.

09 10



Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.

CONDUS 
DINAMIC
Următoarea noastră generaţie de 

hibrid îşi face debutul odată cu noul 
CR-V. Propulsat de tehnologia hibridă 
i-MMD, CR-V Hybrid îmbină un motor 

ultra-eficient de 2.0 litri pe benzină cu 
doua motoare electrice, unul propulsor 

și unul generator, care îi permite să 
funcționeze în 3 moduri: pe benzină, 
electric sau hibrid, pentru a-ţi oferi  

o manevrabilitate excelentă de care  
să te bucuri cu fiecare călătorie.

Dedesubt, am proiectat un șasiu 
ușor, cel mai sofisticat creat vreodată 
pentru CR-V, completat de suspensia 
frontală MacPherson reproiectată și 

de cea multi-link pentru puntea spate. 
Rezultatul este un condus agil şi un 

nivel excelent de confort.
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PROPULSIE
INTELIGENTĂ

Tehnologia i-MMD oferă o experiență de condus impresionantă, calmă și eficientă,  
ce livrează lin puterea optimă prin comutarea automată între trei moduri de condus:  

Electric Drive, Hybrid Drive şi Engine Drive.

Pe scurt, în modul Electric Drive mașina rulează silenţios, propulsată pur electric, luându-şi energia 
din baterie prin intermediul motorului propulsor. Acest mod va fi folosit de obicei atunci când se 

accelerează din staționare sau în timpul unei deplasări cu viteză redusă. În modul Hybrid Drive sunt 
utilizate atât motorul pe benzină, cât și motoarele electrice - de exemplu, atunci când acceleraţi 

rapid. În modul Engine Drive, așa cum sugerează și numele, motorul pe benzină propulsează direct 
autovehiculul - de exemplu, în situaţiile în care rulaţi cu viteză constantă medie. Marele atú al 

sistemului i-MMD este că, pe lângă faptul că poate utiliza motorul pe benzină pentru a genera energie 
electrică, acesta poate recupera energia de frânare, altfel risipită, pentru a reîncărca bateria.  

Astfel, nu va trebui niciodată să conectezi CR-V-ul tău hibrid la o rețea electrică.

Pentru a te ajuta să monitorizezi consumul de energie, un ecran inedit Driver Information Interface 
afișează modul curent de condus și sursa de alimentare utilizată. Graficele clare indică fluxul de putere 

şi starea de încărcare a bateriei, astfel încât să te poți concentra doar pe plăcerea condusului.  
La urma urmei, noul CR-V a fost proiectat pentru a oferi o experiență cât mai eficientă de condus.

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.13 14



TEHNOLOGII
UTILE

Inginerii noştri au dezvoltat noi tehnologii  
pentru siguranţa ta şi a pasagerilor tăi şi,  

deşi aceste tehnologii inteligente funcționează tot timpul, 
de cele mai multe ori nici nu vei ști că sunt acolo.

AVERTIZARE UNGHI MORT

Acest sistem inteligent monitorizează schimbările  
de bandă și depășirile, avertizându-te printr-un 

semnal luminos, amplasat în oglinda laterală, atunci 
când sunt detectate vehicule în zona de unghi mort.

SISTEMUL CROSS TRAFFIC MONITOR

Când mergi cu spatele, sistemul Cross Traffic Monitor 
poate detecta vehiculele care se apropie din ambele 
sensuri și te avertizează asupra pericolului iminent.

APEL DE URGENŢĂ (E-CALL)

În partea adiacentă oglinzii retrovizoare  
este amplasat un comutator pentru apel de  

urgență (SOS). Prin simpla atingere a unui buton,  
puteţi cere ajutor, în caz de urgență.

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.15 16



TRACŢIUNE 
INTEGRALĂ

Acţionat electronic de un sistem inteligent,  
sistemul de tracţiune integrală (AWD) a fost conceput  

pentru a se activa automat în momentul detectării  
unei pierderi a tracțiunii.

De exemplu, sistemul detectează automat atunci  
când CRV-ul tău urcă o rampă şi transmite putere sporită 

către roţile din spate. Când acest cuplu suplimentar  
nu mai este necesar, ambreiajul deconectează  

diferențialul spate pentru a economisi combustibil.

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.17 18



HONDA SENSING
Honda SENSING este unul dintre cele mai 
avansate ansambluri de tehnologii de 
siguranță disponibile și vine echipat standard 
pe toată gama. 

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU 
ATENUAREA COLIZIUNILOR 
Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton 
este iminentă, această funcţie te va avertiza 
asupra pericolului și va reduce viteza pentru  
a diminua efectele unui potențial impact. 

SISTEM DE AVERTIZARE  
PĂRĂSIRE BANDĂ DE CIRCULAŢIE 
Vei fi avertizat sonor şi luminos dacă 
autovehiculul părăseşte banda de circulaţie  
fără ca tu să acţionezi semnalizatorul. 

SISTEM DE ASISTENȚĂ PĂRĂSIRE CAROSABIL 
O cameră video montată pe parbriz detectează 
dacă autovehiculul este în pericol de a părăsi 
carosabilul și folosește sistemul de direcție 
electric pentru a aplica corecții subtile, menţinând 
vehiculul pe banda sa de circulaţie. În anumite 
condiții, poate chiar aplica frâna.

SISTEM MENŢINERE BANDĂ DE CIRCULAŢIE 
Ajută la menținerea rulării autovehiculului tău 
pe mijlocul benzii, oferind o experiență de 
conducere mai puțin stresantă, prin reducerea 
mișcărilor de corecție a direcției și a efortului 
depus în condiții de mers pe autostradă.

CRUISE CONTROL INTELIGENT-ADAPTIV 
Această funcţie detectează dacă un vehicul aflat 
pe o bandă adiacentă intenționează să treacă 
brusc în fața ta și ajustează în avans viteza. De 
asemenea, te ajută să menții distanța dintre tine 
și autovehiculul din față, astfel încât să nu fie 
nevoie să corectezi viteza de croazieră.

CRUISE CONTROL ADAPTIV 
CU LOW-SPEED FOLLOWING* 
Această funcție menține distanța dintre tine 
şi autovehiculul din faţă, în limita vitezei de 
croazieră setată. În cazul în care autovehiculul 
detectat se oprește, funcția va încetini și va opri 
autovehiculul, fără a fi nevoie să apeşi pedala 
de frână. Odată ce mașina din față începe să se 
mişte, apasă ușor pedala de accelerație pentru a 
relua deplasarea.

RECUNOAŞTEREA SEMNELOR DIN TRAFIC 
Sistemul de recunoaștere a semnelor de 
circulaţie identifică semnele de circulație  
și ţi le afişează pe ecran. Pot fi afișate simultan 
două semne.

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ 
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.

*Low-Speed Following este disponibil pe modelele echipate cu transmisie automată CVT.
Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.19 20



CR-V-ul TĂU

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid 
Executive, culoarea Platinum White Pearl. 21 22



ELEGANCE 2.0 Hybrid i-MMD
184 CP AWD
e-CVT

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Elegance, culoarea Platinum White Pearl.

♦ Jante aliaj 18"
♦  Airbag şofer SRS, airbag pasager SRS, 

airbag lateral (faţă) şi airbag-uri laterale cortină
♦ Sistem de frânare ABS şi sistem de asistare la frânare
♦  Frână de parcare electrică cu sistem automat 

de menţinere a frânei
♦ Faruri cu aprindere automată
♦ Timer cu funcţie Coming Home/Leaving Home
♦ Lumini de zi LED
♦ Faruri LED cu spălătoare
♦ Proiectoare de ceaţă cu halogen
♦ Geamuri electrice acţionate din cheie 
♦  Oglinzi electrice incălzite și rabatabile,  

acţionate din cheie
♦ Senzor de ploaie
♦ Senzori de parcare (faţă şi spate)
♦ Cameră video pentru mers înapoi
♦ Oglindă retrovizoare electrocromată
♦ Sistem de control al tracţiunii şi stabilităţii
♦ Sistem de asistare la tractare
♦ Sistem de asistare la pornirea din pantă
♦ Sistem de oprire a motorului la semafor
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale
♦ Sistem de menţinere a benzii de circulaţie
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă de circulaţie
♦ Sistem de asistenţă părăsire carosabil
♦ Limitator inteligent de viteză cu low speed followingΔ

♦ Sistem de asistenţă Agile Handling
♦ Sistem de monitorizare presiune anvelope

♦ Semnal de avertizare oprire de urgenţă
♦ Sistem de frânare în caz de coliziune
♦ Sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie
♦ Sistem de alarmă şi imobilizator pornire motor
♦ Apel de urgenţă
♦ Mod ECON
♦ Volan reglabil pe înălţime şi adâncime
♦  Padele pe volan (intensitate / regenerare baterie) 
♦ Tapiţerie din material textil
♦ Volan imbrăcat în piele
♦ Scaune faţă încălzite
♦ Banchetă spate pliabilă 60/40 dintr-o singură mişcare
♦ Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual)
♦ Scaun şofer cu suport lombar
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone 
♦ Display Intelligent Multi-Information
♦ Control adaptiv-inteligent al vitezei de croazieră
♦  Honda CONNECT cu navigaţie Garmin: ecran tactil 7", 

radio digital AM/FM/DAB, Apple CarPlayR, Android Auto™, 
internet radio, aplicaţie Aha™ şi navigare pe internet*

♦ 8 difuzoare
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands-Free Telephone
♦ 2 x porturi USB faţă
♦ 2 x porturi USB spate (pentru încărcare)
♦  3 x prize pentru accesorii (tablou de bord,  

consolă centrală, portbagaj)
♦ Ornamente de bord - finisaj lemn
♦ Protecţie portbagaj

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de 
pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet 
poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple 
CarPlay®. Caracteristicile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie 
să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea 
Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de ţară. 
Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 41-44.
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LIFESTYLE

Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 41-44.

2.0 Hybrid i-MMD
184 CP AWD
e-CVT

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Lifestyle, culoarea Modern Steel Metallic.

În plus față de dotările disponibile pentru  
varianta Elegance:
♦ Proiectoare ceaţă LED
♦ Bare longitudinale plafon 
♦ Geamuri fumurii spate 
♦ Tapiţerie din piele
♦ Scaune şofer şi pasager cu suport lombar  

reglabil electric
♦ Lumină ambientală (pedalier şofer / 

picioare pasager / mâner uşă)
♦ Sistem Smart Entry & Start
♦ Sistem dezgheţare ştergătoare parbriz
♦ Sistem de avertizare unghi mort şi sistem de 

avertizare trafic lateral la mersul cu spatele
♦ Sistem de iluminare în curbă
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EXECUTIVE 2.0 Hybrid i-MMD   
184 CP AWD 
e-CVT
 

Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 41-44.

Modelul din imagine este CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Premium Crystal Red Metallic.

În plus față de dotările disponibile pentru varianta 
Lifestyle:
♦ Jante aliaj 19" 
♦ Plafon panoramic din sticlă cu deschidere
♦ Ecran Head-up
♦ Volan încălzit
♦ Scaune spate încălzite
♦ Deschidere portbagaj hands-free
♦ Scaun şofer reglabil electric pe 8 direcţii cu memorie

28



TRĂIEŞTE VIAŢA 
ÎN CULORI

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLYE RED**

*Premium Crystal Red Metallic este disponibil doar la echipările Lifestyle şi Executive.
Autovehiculele din imagine sunt CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Fiecare culoare a fost creată pentru a completa 
perfect stilul CR-V. Tot ce îţi rămâne de făcut 
este să-ţi alegi culoarea preferată.

29



01 PIELE NEAGRĂ

Ai la dispoziţie selecția noastră de material textil de 
înaltă calitate și piele premium. Acestea sunt concepute 
pentru a completa interiorul elegant al modelului CR-V 
și, bineînțeles, pentru a te face să te simți confortabil, 

indiferent de durata călătoriei.

TAPIŢERIA
TA

03 PIELE BEJ*

*Tapiţeria din piele bej este disponibilă doar cu aceste culori: Crystal Black Pearl; Modern Steel Metallic; Premium Crystal Red 
Metallic şi Premium Agate Brown Pearl.

TEXTIL - NEGRU PIELE NEAGRĂ PIELE BEJ*

ELEGANCE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

31 32
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PACHET CARGO

Dacă transporţi frecvent bagaje 
sau echipamente speciale,  

Pachetul Cargo te va ajuta să le  
ţii organizate şi în siguranţă.  

Pachetul conține: organizator 
premium pentru portbagaj,  

bară de asigurare şi ornamente 
prag portbagaj.

Personalizează-ţi CR-V-ul  
cu accesorii Honda originale.

Acestea, nu numai că au fost produse conform acelorași  
standarde exigente Honda, dar fiecare dintre ele este proiectat  

special pentru a complementa perfect CR-V-ul tău.

OPŢIONALELE TALE

PACHET AERO

Cu o combinație de elemente rafinate, în culoarea caroseriei, pachetul Aero  
oferă autovehiculului tău o imagine și mai sofisticată și dinamică.  

Pachetul conține: spoiler frontal aero, spoiler spate aero, praguri și spoiler hayon.
Imaginea include jante CR1901 de 19". Se vând separat.

PACHET CONVENIENCE

Pachetul Convenience conţine o colecție de accesorii elegante  
concepute pentru a-ţi proteja mașina de zgârieturi, noroi și nisip.  

Pachetul conține: ornamente laterale, praguri şi apărătoare de noroi.
Imaginea include jante CR1801 de 18". Se vând separat.
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PACHET STYLE

Pachetul Style va complementa design-ul noului CR-V cu accente  
de culoarea caroseriei, pe partea inferioară a mașinii.  

Pachetul conţine: Ornament frontal inferior, ornament spate 
inferior și ornament lateral inferior în culoarea caroseriei. 

Imaginea include jante CR1901 de 18". Se vând separat.

ORNAMENTE INFERIOARE FAŢĂ ŞI SPATE

Ornamentele inferioare faţă şi spate, echipate standard,  
sunt acum reproiectate cu finisaje de culoarea caroseriei  

pentru un aspect premium rafinat.

ORNAMENT LATERAL INFERIOR

Aceste ornamente rafinate oferă CR-V-ului tău  
un aspect robust și impunător. Acestea sunt vopsite 

în culoarea caroseriei pentru a complementa 
ornamentele inferioare față și spate.

ORNAMENTE INTERIOARE

Cu finisaje de înaltă calitate, arginitii, ușor texturate, aceste ornamente interioare oferă CR-V-ului tău un aspect contemporan rafinat. 
Pachetul conţine: ornamente tablou de bord, ornamente consolă centrală, ornamente uşi faţă şi spate.
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PACHET ILUMINARE

Pachetul iluminare foloseşte o combinație de lumini pentru  
a creea o atmosferă ambientală plăcută în interiorul mașinii.  

Pachetul conține: lumini ambientale pedalier şi lumini praguri uşi.

PRAGURI EXTERIOARE

Pentru a intra și ieși mai ușor din autovehicul, pragurille noastre sunt alegerea 
ideală. Acestea sunt concepute pentru a se integra pe deplin cu design-ul 
elegant al modelului CR-V. Poți alege între finisajul din aluminiu cu detalii  

de culoare neagră și cel complet negru, pentru a adăuga o notă suplimentară 
de rafinament autovehiculului tău.

ORNAMENTE OGLINZI

Personalizează-ţi CR-V-ul cu aceste ornamente finisate  
Asphalt Silver pentru oglinzi. Acestea au fost proiectate  

pentru înlocuirea celor existente.  
Kitul conține: două capace pentru oglinzi.

ORNAMENT HAYON

Accentuează aspectul exterior al mașinii tale  
cu acest ornament atractiv pentru hayon. Aspectul cromat 

distinctiv conferă un aer sofisticat CR-V-ului tău.

ORNAMENTE LATERALE - ARGINTII

Aceste ornamente utile și elegante oferă CR-V-ului tău 
un aspect robust și impunător. Sunt finisate  

Asphalt Silver şi le completează pe cele standard. 
Kitul conține: două piese pentru fiecare laterală.

SPOILER HAYON

Adaugă un element dinamic şi sportiv  
profilului spate al noului tău CR-V  

cu un spoiler pentru hayon.
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LUMINI EXTERIOARE

Luminile exterioare LED creează chiar sub ușile  
din față o pată eficientă de lumină ce va ilumina 

zona de lângă mașină. Se montează doar în 
combinaţie cu pragurile laterale.

ORGANIZATOR PREMIUM PENTRU PORTBAGAJ

Acest organizator inovator îţi permite să compartimentezi 
spaţiul portbagajului și să împiedici deplasarea  

obiectelor în timpul condusului.

CÂRLIG DE REMORCARE RETRACTABIL  

CU ANCORARE ÎN 13 PINI

Cu acest nou sistem retractabil de remorcare, poți tracta remorca  
sau poți transporta biciclete cu ușurință. Capacitate maximă de 

remorcare: 750 kg. Încărcare verticală maximă: 100 kg.  
Priza cu 13 pini este integrată în bara de tractare.  

Mecanismul de deschidere este poziționat în interiorul portbagajului 
pentru a facilita funcționarea. O baterie opțională de 12V asigură 

alimentarea continuă a remorcii.

JANTE DIN ALIAJ CR1801 18" 

Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Gunpowder Black  
în formă de A şi au o suprafaţă clară şi strălucitoare.

PRELATĂ PARBRIZ

Această prelată pentru parbriz acționează  
ca un scut împotriva intemperiilor, protejând  
de asemena oglinzile și geamurile laterale.  

Are imprimat logo-ul CR-V.

PROTECŢIE PORTBAGAJ

Această protecţie impermeabilă este fabricată dintr-un material 
rezistent de înaltă calitate și este perfect concepută pentru  
a se potrivi spațiului de depozitare al autovehiculului tău.  

Va proteja portbagajul de murdărie și zgârieturi.  
Are laterale înalte și este inscripţionată cu logo-ul CR-V.

PARASOLARE UŞI

Aceste parasolare pentru uşi sunt montate în partea superioară  
a uşilor faţă şi spate, pentru a devia lin fluxurile de aer.  

Kitul conține: un set cu patru parasolare. 

JANTE DIN ALIAJ CR1901 19"

Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Rombo Silver  
în formă de A şi au o suprafaţă clară şi mată.

Pentru mai multe detalii despre întreaga gamă de accesorii originale disponibile,  
adresați-vă distribuitorului pentru broșura separată de accesorii CR-V.39 40



Motor

ELEGANCE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT  
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD 

e-CVT 
5 Locuri

Tip Hybrid (Petrol) Hybrid (Petrol) Hybrid (Petrol)

Capacitate cilindrică (cc) 1993 1993 1993

Numărul de valve pe cilindru 4 Valves 4 Valves 4 Valves 

Normă de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Combustibil Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) 

Performanțe

Putere maximă (kW @ rpm) 107/6200 107/6200 107/6200

Putere maximă (CP @ rpm) 145/6200 145/6200 145/6200

Cuplu maxim (Nm @ rpm) 175/4000 175/4000 175/4000

Putere maximă motor electric (kW [CP]) 135 [184] 135 [184] 135 [184]

Cuplu maxim motor electric (Nm) 315 315 315

0 - 100 km/h (secunde) 9.2 9.2 9.2

Viteză maximă (km/h) 180 180 180

Consum şi emisii -  
Worldwide Harmonised Light  
Vehicle Test Procedure (WLTP)†

Consum (fază joasă) (l/100km) 8.3 8.3 8.4

Consum (fază înaltă) (l/100km) 6.3 6.3 6.3

Consum (mixt) (l/100km) 7.3 7.3 7.4

Emisii CO2 (mixt) (g/km) 123-202 124-203 125-205

Consum şi emisii -  
New European Driving Cycle (NEDC)†

Urban (l/100km) 5.1 5.1 5.1

Extra Urban (l/100km) 5.7 5.7 5.7

Combinat (l/100km) 5.5 5.5 5.5

Combinat CO2 (g/km) 117-131 117-131 117-131

Dimensiuni

Lungime (mm) 4600 4600 4600

Lățime (mm) 1855 1855 1855

Lățime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 2117.2 2117.2 2117.2

Înălțime - neîncărcat (mm) 1689 1689 1689

Ampatament (mm) 2662 2662 2662

Ecartament față (mm) 1598 1598 1598

Ecartament spate (mm) 1629 1629 1629

Gardă la sol - cu şofer (mm) 200 200 200

Locuri (persoane) 5 5 5

Diametrul de bracare (m) 11.4 11.4 11.4

Blocare volan (rotiri) 2.34 2.34 2.34

Volum

Portbagaj - cu scaune spate (litri, metoda VDA) 497 497 497
Portbagaj - cu scaune spate rabatate,  
încărcare până la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA) 

1064 1064 1064

Portbagaj - cu scaune spate rabatate,  
încărcare până la nivelul plafonului (litri, metoda VDA)          

1638 1638 1638

Rezervor (litri) 57 57 57

Masă*

Masă proprie (kg) 1672 - 1726 1672 - 1726 1672 - 1726

Masă maximă autorizată (kg) 2275 2275 2275

Sarcină utilă (kg) 549-603 549-603 549-603

Greutate maximă admisă pe osie - față și spate (kg) 1150/1150 1150/1150 1150/1150

Masă maximă tractabilă cu frâne (kg) 750 750 750

Masă maximă tractabilă fără frâne (kg) 600 600 600

Greutate maximă admisă pe bara de tractare (kg) 100 100 100

Masă maximă suport bagaje plafon (kg) 75 75 75

♦ Standard    - Nu este disponibil

†Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experiența 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 performanța reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziție 
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.

* Greutățile maxime de remorcare se bazează pe un gradient de 12% și sunt testate în conformitate cu reglementările UE.

Siguranță

ELEGANCE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT  
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD 

e-CVT 
5 Locuri

Airbag şofer SRS ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS cu dezactivare ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (față) ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale cortină (față şi spate) ♦ ♦ ♦

Tetiere active ♦ ♦ ♦

ABS (Sistem de frânare antiblocare) ♦ ♦ ♦

Sistem de distribuție a forței de frânare ♦ ♦ ♦

Asistență la frânarea de urgență ♦ ♦ ♦

Controlul tracțiunii şi stabilității ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la tractare - - -
Centuri de siguranță față cu sistem de retractare în 2 stadii ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranță spate cu sistem de retractare în caz de urgență ♦ ♦ ♦

Sistem ISO Fix ♦ ♦ ♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la pornirea din pantă ♦ ♦ ♦

Semnal oprire de urgență ♦ ♦ ♦

Sistem de asistență Agile Handling ♦ ♦ ♦

Sistem de prevenire a coliziunilor ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale ♦ ♦ ♦
Sistem menținere bandă de circulație ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire bandă ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire carosabil ♦ ♦ ♦

Limitator inteligent de viteză ♦ ♦ ♦

Control automat al vitezei de croazieră adaptiv-inteligent ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulație ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare unghi mort cu Cross Traffic Monitor - ♦ ♦

Apel de urgență (E-Call) ♦ ♦ ♦

Securitate

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag - - -
Sistem Smart Entry & Start ♦ ♦ ♦

Protecție portbagaj ♦ ♦ ♦

Interior

Tapițerie din material textil ♦ - -
Tapițerie din piele - ♦ ♦

Mânere uşi argintii ♦ ♦ ♦

Volan îmbrăcat în piele ♦ ♦ ♦

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele - - -
Volan încălzit - - ♦

Ornamente bord - finisaj lemn ♦ ♦ ♦

Funcții şi tehnologii 

Mod ECON ♦ ♦ ♦

Intelligent Multi Info Display ♦ ♦ ♦

Head-up Display - - ♦

Indicator treaptă de viteză - - -
Servodirecție asistată electric ♦ ♦ ♦

Frană de parcare electrică cu funcție de menținere a frânei ♦ ♦ ♦

Sistem de oprire a motorului la semafor - - -
Padele pe volan (treaptă de viteză/regenerare baterie) ♦ ♦ ♦
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Confort şi utilitate

ELEGANCE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT  
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD 

e-CVT 
5 Locuri

Sistem de climatizare automat - - -
Sistem de climatizare automat cu doua zone ♦ ♦ ♦

Priză de ventilație (spate) ♦ ♦ ♦

Senzor ploaie ♦ ♦ ♦

Senzor lumină ♦ ♦ ♦

Dezghețare ştergătoare parbriz - ♦ ♦

Oglindă retrovizoare electrocromată ♦ ♦ ♦

Senzori de parcare (față / spate) ♦ ♦ ♦

Cameră video pentru mers înapoi ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice (față / spate) ♦ ♦ ♦

DR/AS Geamuri electrice One Touch (față / spate) ♦ ♦ ♦

RR Geamuri electrice One Touch (față / spate) ♦ ♦ ♦

Geamuri rabatabile electric din cheie ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric din cheie ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălțime şi adâncime ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale asferice ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric ♦ ♦ ♦

Înclinare oglinzi pentru mers înapoi ♦ ♦ ♦

Cotieră centrală față ♦ ♦ ♦

Cotieră centrală spate ♦ ♦ ♦

Oglindă parasolar ♦ ♦ ♦

Oglindă parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦

Suport ochelari de soare cu oglindă ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (față) ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (cotieră) ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (portbagaj) ♦ ♦ ♦

Haion cu acționare hands-free - - ♦

Cârlige de ancorare portbagaj ♦ ♦ ♦

Scaun şofer reglabil pe înălțime (manual) ♦ ♦ -
Scaun şofer reglabil electric pe 8 direcții cu memorie - - ♦

Scaun şofer cu suport lombar ♦ ♦ ♦

Buzunar spătar scaun sofer şi pasager ♦ ♦ ♦

Scaun pasager reglabil pe înălțime (manual) - ♦ ♦

Scaun pasager cu suport lombar - ♦ ♦

Scaune față încălzite ♦ ♦ ♦

Scaune spate încălzite (şezut) - - ♦
Bancheta spate pliabilă 60/40  
printr-o singură mişcare

♦ ♦ ♦

Lumini interioare

Lumină hartă (față) ♦ ♦ ♦

Lumină de citire spate ♦ ♦ ♦

Lumină portbagaj ♦ ♦ ♦

Lumină torpedou ♦ ♦ ♦

Lumină de curtoazie ♦ ♦ ♦

Lumină ambientală (plafon) - - ♦

Lumină ambientală (pedalier şi uşi) - ♦ ♦

Audio şi comunicații

ELEGANCE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT  
5 Locuri

2.0 i-MMD 
AWD 

e-CVT 
5 Locuri

Honda CONNECT cu Navigație Garmin  
(Ecran tactil 7", Radio Digital AM/FM/DAB,  
Apple CarPlay, Android Auto™, Internet Radio,  
Aha™ App, navigare internet)*

♦ ♦ ♦

2x port USB FațăΔ ♦ ♦ ♦

2x port USB Spate - doar încărcareΔ ♦ ♦ ♦

8 Difuzoare - - -
9 Difuzoare (cu Subwoofer) ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ Hands-Free Telephone ♦ ♦ ♦

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦

Exterior

Bare longitudinale plafon - ♦ ♦

Mânere uşi în culoarea caroseriei ♦ ♦ ♦

Plafon panoramic cu deschidere - - ♦

Geamuri fumurii - ♦ ♦

Antenă radio aerodinamică ♦ ♦ ♦

Spoiler hayon ♦ ♦ ♦

Lumini exterioare

Faruri cu LED ♦ ♦ ♦

Sistem de iluminare în curbă - ♦ ♦

Sistem de asistare pentru fază lungă ♦ ♦ ♦

Spălătoare faruri ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceață cu halogen - - -
Proiectoare de ceață cu LED ♦ ♦ ♦

Stopuri spate cu LED ♦ ♦ ♦

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦

Timer cu funcție Coming Home/Leaving Home ♦ ♦ ♦

Roți

Jante aliaj 18" ♦ ♦ ♦

Roată de rezervă temporară - - -
Kit de reparație anvelopă ♦ ♦ ♦

♦ Standard    - Nu este disponibil
ΔEste recomandat un dispozitiv flash USB de 256 MB sau mai mare. Unele dispozitive pot fi incompatibile.

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming.  
Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt 
compatibile cu Apple CarPlay®. Caracteristicile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din 
Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de ţară. Varianta de echipare Elegance este disponibilă fără 
sistemul de navigaţie Garmin.

Apple CarPlay® este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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VISELE 
CHIAR DEVIN 
REALITATE

Visele pot fi puternice. Ele te împing să realizezi mai mult, să explorezi idei noi, tehnologii noi şi să descoperi noi modalităţi  
de a rezolva problemele. Visând la o lume mai bună, am dat viaţă unui robot umanoid numit ASIMO, am zburat cu HondaJet  
şi am creat unele dintre cele mai populare motociclete de pe planetă. Cunoştinţele pe care le dobândim din toate lucrurile  
pe care le facem le punem în practică în tot ceea ce construim, inclusiv în noua noastră gamă de SUV-uri.

Automobilele din imagine sunt CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl  
şi HR-V 1.5 i-VTEC Executive, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic. 45 46


