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Nu arunca la coş. Oferă unui prieten sau recicează.



DESIGN 03-08  

TEHNOLOGIE 09-10 

CONFORT & UTILITATE 11-12 

PERFORMANŢĂ 13-14

SIGURANŢĂ 15-16

PROPRIUL HR-V 17-26

ACCESORII 27-32

SPECIFICAŢII 33-36

POWER OF DREAMS 37-40 

NOUL
HONDA HR-V

Cu rafinamente și îmbunătățiri subtile, noul și îndrăznețul 
HR-V oferă o experiență multifațetată ce îndeamnă la 

distracție şi lasă compromisurile în urmă.  
Cel mai bine vândut SUV de clasă mică din lume* îmbină 

liniile frumoase ale unui coupé cu spațiul practic și 
duritatea unui SUV, creând o mașină care poate ține  

pasul cu viaţa ta, oriunde te va duce.

*Sursă: JATO Dynamics (Perioadă vânzări ianuarie 2015 - decembrie 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 HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.01 02



STIL  
DINAMIC

Forma contemporană a noului HR-V va atrage 
priviri şi va stârni emoții. Liniile sale fluide nu au 
fost proiectate doar pentru a face autovehiculul 

să arate senzațional, dar, și mai important,  
să-l facă aerodinamic şi eficient. 

Noile detalii de design, cum ar fi grila frontală 
cromată, farurile netede, ornamentul spate 
cromat şi bara de protecţie faţă sportivă,  

conferă un aspect elegant, dar robust.  
Așadar, indiferent de drumul pe care te 
deplasezi, de la plimbările de weekend,  

până la întâlnirea cu prietenii în oraș, HR-V-ul  
a fost proiectat să fie parte din peisaj.

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic. 03 04



PROIECTAT 
PENTRU TINE
Noul HR-V se bucură de un design intuitiv, 

astfel încât tot ce ai nevoie îţi este la 
îndemână. Deşi tabloul elegant de bord 
include tehnologie de ultimă generaţie, 
acesta este incredibil de uşor de înţeles 
şi de utilizat. Sistemul de climatizare cu 

două zone*, oglinzile reglabile electric şi 
scaunele faţă încălzite, tapiţate cu noul 

material premium, sunt doar câteva dintre 
caracteristicile ce fac din fiecare călătorie 

o adevărată plăcere.

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare 
Midnight Blue Beam Metallic.05 06



CONCEPUT SĂ FACĂ 
PARTE DIN VIAȚA TA
Conceput pentru a se adapta stilului tău 
de viaţă, noul HR-V îţi oferă un interior 
inteligent, confortabil şi încăpător.  
Dispunerea centrală a rezervorului de 
carburant asigură noului HR-V un spațiu  
uriaș pentru portbagaj, iar noile noastre 
Scaune Magice sunt dovezi suplimentare  
de gândire inteligentă. 

Aceste scaune spate ingenioase se pot 
rabata 60:40 în podea, oferind un spaţiu 
interior vast, sau cu şezutul ridicat,  
(ca în imagine) pentru a permite încărcarea 
laterală a unor obiecte incomode, cum  
ar fi o bicicletă. În plus, poţi rabata cu  
uşurinţă scaunele cu o singură mână,  
și dintr-o singură mişcare. 

În total, volumul portbagajului este de 
1.533* de litri, iar deschiderea largă  
a hayonului şi înălţimea mică de încărcare  
fac totul uşor de accesat și manevrat.  
Poţi încărca rapid și ușor orice. 

Dar nu doar scaunele sunt magice. Faptul că 
noul HR-V are spațiu abundent pentru 
picioare şi cap, de multe ori accesibil numai 
în maşini mai mari, nu este o întâmplare. În 
plus, spațiul este mărit şi prin deschiderea 
acoperişului panoramic de sticlă, ce permite 
pătrunderea luminii şi a aerului.

*Măsurat cu scaunele spate rabatate, încărcare până la plafon (metoda VDA).
Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.

07 08



TOT TIMPUL 
CONECTAT

Noul HR-V incorporează sistemul de infotainment Honda Connect cu ecran tactil full color de 7",  
ce include radio digital DAB şi aplicația Aha™*. Acestea îţi permit să asculţi muzică prin servicii online 
de streaming, programe radio, podcast-uri şi cărți audio, cât şi să accesezi conturile de social media. 

Funcția Bluetooth™ îţi conectează smartphone-ul la sistemul Honda Hands-Free Telephone,  
astfel încât să îţi poți continua conversația în timp ce conduci.FRÂNĂ ELECTRICĂ DE PARCARE

SCAUNE ÎNCĂLZITE

Chiar și în cele mai reci zile,  
scaunele față confortabile și  

încălzite îţi vin în ajutor.

Aceasta înlocuieşte frâna de mână, oferind mai mult 
spaţiu pentru şofer. Sistemul aplică electronic frâna 

prin apăsarea comutatorului şi poate fi decuplat 
fie apăsând comutatorul din nou, fie prin apăsarea 

pedalei de acceleraţie.

Atunci când cuplezi în marșarier, imaginea 
video apare automat pe ecranul de 7" 

Honda CONNECT. Acest lucru îţi permite  
să ai o bună vizibilitate a ceea ce se află  

în spatele autovehiculului tău.

Funcţia Garmin PhotoReal™ îţi afişează intersecțiile de care 
te apropii și îţi oferă imagini foto realiste cu intersecția 

respectivă și ieșirile acesteia. Pentru o îndrumare exactă, 
îţi indică printr-o săgeată banda pe care trebuie să te 

încadrezi. Sistemul include, de asemenea, rute predictive, 
evitarea în timp real a traficului, afișare limită locală de 

viteză, clădiri în format 3D, vizualizare topografică şi altele.

*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 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. 
Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive.

CAMERĂ RETROVIZOARE*

SISTEM DE NAVIGAŢIE GARMIN*
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CONFORTABIL 
LA INTERIOR

Ia o pauză de la ziua agitată. Relaxează-te.  
Am proiectat interiorul spaţios al noului HR-V pentru a fi un 

loc cu adevărat plăcut pentru a-ţi petrece timpul. 

Chiar dacă ieși din casă doar pentru cumpărăturile 
săptămânale, asta nu înseamnă că ele nu se pot face cu 
spaţiu şi stil. Împreună cu detaliile sportive ale cabinei,  

cum ar fi manerele cromate ale uşilor, volanul îmbrăcat în 
piele şi butonul Shift, noul HR-V conferă o senzație  

cu adevărat premium.

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive cu transmisie manuală.
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BUCURĂ-TE DE 
PERFORMANŢĂ

Tehnologia avansată îţi oferă un condus splendid  
și satisfăcător. Noul HR-V este disponibil atât  
cu transmisie manuală în 6 viteze, cât și cu  

transmisie automată CVT în 7 trepte de viteză. 

Transmisia manuală oferă o experienţă de condus 
rafinată şi fără dificultăţi. Dacă alegi versiunea CVT,  

ai posibilitatea de a conduce mașina într-un mod 
relaxat, complet automat sau, în cazul în care starea  

de spirit se schimbă şi doreşti să schimbi vitezele  
ca la o maşină de curse, poţi folosi schimbătoarele 

padelă, montate pe volan. 

Toate motoarele HR-V sunt dotate cu funcţia de oprire la 
semafor (idle stop). Motorul reporneşte automat, ţinând 
astfel nivelul emisiilor de CO2 al motorului pe benzină 
sub 150g/km (WLTP)/121g/km (NEDC)*. Prin apăsarea 

butonului ECON, economia de combustibil primeşte un 
impuls suplimentar. Odată activat, transmisia şi motorul 

sunt optimizate pentru a economisi combustibil.  
S-ar putea să nu observi diferenţa imediat,  

dar ea va deveni vizibilă atunci când vei vizita  
mai rar staţiile de realimentare.

*Pentru informaţii complete referitoare la economia de combustibil, vă rugăm să consultați paginia 33. 
Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.
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1: Pentru evitarea riscului de 
coliziune atunci când circuli în oraş 
cu viteză între 5-32 km, sistemul 
monitorizează distanţa dintre 
autovehiculul tău şi cel din faţă.

2: Dacă continui să te apropii  
de vehiculul detectat, sistemul  
te va avertiza sonor şi vizual  
pe ecramul MID. 

3: Dacă totuși nu ai 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 ACTIV DE FRÂNARE ÎN ORAȘ 

1 2 3

SISTEM DE AVERTIZARE  
PĂRĂSIRE BANDĂ DE CIRCULAŢIE

Vei fi avertizat sonor şi luminos dacă autovehiculul  
tău părăseşte banda de circulaţie fără ca tu  
să acţionezi semnalizatorul.

SISTEM DE RECUNOAŞTERE  
A SEMNELOR DE CIRCULAŢIE

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

SISTEM ASISTENŢĂ LUMINI

Acest sistem evaluează condiţiile de deplasare din jurul 
tău şi comută automat între luminile de drum şi luminile 
de întâlnire.

AVERTIZARE COLIZIUNE FRONTALĂ

În cazul în care camera detectează un vehicul în faţa 
autoturismului, sistemul avertizează posibila coliziune 
frontală, oferind şoferului timp suplimentar pentru  
a acţiona.

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.

SISTEM DE ASISTENŢĂ LA PORNIREA DIN PANTĂ

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 ce eliberezi pedala de frână. 

SISTEM DE AVERTIZARE ÎN CAZ DE FRÂNARE BRUSCĂ

Sistemul aprinde rapid şi în mod intermitent luminile de 
avarie, avertizând şoferii din spate că trebuie să frâneze 
de urgenţă, reducând astfel posibilitatea unei coliziuni 
posterioare. 

SISTEM ASISTENŢĂ LA FRÂNARE

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

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive  
de culoare Midnight Blue Beam Metallic.

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, cele mai multe dintre ele  
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. Acesta 
ajută conducătorul auto prin acţionarea de  
senzori suplimentari de avertizări, şi chiar  
reacționând, dacă este necesar. 

Ca orice model Honda, noul HR-V este testat 
minuţios pentru a îndeplini cele mai stricte 
standarde de siguranţă şi a primit calificativul 
maxim de cinci stele de siguranţă Euro NCAP.

EXTRA SMART
EXTRA SIGUR
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HR-V-ul TĂU

Model din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic. 17 18



ELEGANCE 1.5 i-VTEC
Transmisie manuală cu 6 trepte
Transmisie automată CVT cu 7 trepte 

♦ Jante aliaj 16"  
♦ Tapiţerie din material textil  
♦ Spoiler hayon  
♦ Faruri LED  
♦ Lumini de zi LED  
♦ Proiectoare de ceaţă LED  
♦ Faruri cu aprindere automată  
♦ Timer faruri (cu funcţie coming home/leaving home)  
♦ Mod ECON  
♦ Volan reglabil pe înălţime şi adâncime  
♦ Multi Information Display  
♦ Sistem de oprire a motorului la semafor  
♦ Sistem de climatizare automat  
♦ Control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator  
♦ Ştergător lunetă cu acţionare intermitentă şi reversibilă  
♦ Geamuri electrice One Touch (faţă și spate)  
♦ Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual)  
♦ Scaune Magice  
♦ Indicator treaptă de viteză  
♦ Oglinzi reglabile și încălzite electric  
♦ Sistem de servodirecţie adaptiv în funcţie de viteză  
♦ Frână de mână electrică  
♦  Centuri de siguranţă cu sistem de retractare de urgenţă 

(faţă şi spate)  
♦ Airbag șofer i-SRS (dual stage inflation)  
♦ Airbag pasager SRS cu comutator de dezactivare  
♦ Airbag-uri laterale (faţă)  
♦ Airbag-uri laterale tip cortină (faţă şi spate)  
♦ Tetiere active (faţă)  
♦ Sistem de monitorizare presiune anvelope  
♦ Sistem de avertizare luminoasă la frânarea de urgenţă  
♦ Sistem ABS (frânare antiblocare)  
♦ Distribuţie electronică a forţei de frânare  

♦ Asistenţă la frânare  
♦ Asistenţă la stabilitate  
♦ Asistenţă la pornirea din pantă  
♦ Sistem activ de frânare în oraș  
♦ Sistem de blocare a motorului  
♦ Protecţie portbagaj flexibilă  
♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag  
♦ Bluetooth™ Hands-Free Telephone  
♦ Comenzi audio pe volan  
♦ 1 CD tuner  
♦ Port Aux  
♦ 6 difuzoare  
♦ Senzori de parcare (faţă şi spate)  
♦ Geamuri spate fumurii  
♦ Senzor ploaie  
♦ Volan şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele  
♦ Sistem de asistare pentru fază lungă  
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone  
♦ Padele schimbare treaptă de viteză pe volanΔ   
♦ Oglinzi rabatabile electric  
♦ Înclinare oglindă pentru mers înapoi  
♦ Cameră video pentru mers înapoi  
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale  
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor de circulaţie  
♦ Limitator de viteză inteligent  
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă de circulaţie  
♦ Sistem de alarmă  
♦ Protecţie portbagaj (raft spate)  
♦  Honda CONNECT cu navigaţie GARMIN şi CD player: 

ecran tactil 7", radio digital AM/FM/DAB, internet radio, 
aplicaţie Aha™ şi navigare pe internet*  

♦ 2 x port USB / port HDMI  

* 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  
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. 

∆Disponibil doar pentru modelele cu transmisie automată CVT.

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Elegance de culoare Modern Steel Metallic.20



EXECUTIVE 1.5 i-VTEC
Transmisie manuală cu 6 trepte
Transmisie automată CVT cu 7 trepte

În plus față de dotările disponibile la varianta Elegance:
♦ Jante aliaj 17"
♦ Sistem Smart Entry & Start
♦ Plafon panoramic (cu deschidere)
♦ Bare longitudinale plafon
♦ Tapiţerie din material textil/piele
♦ Oglindă retrovizoare electrocromată
♦ Buzunar spătar scaun şofer
♦ Scaun pasager reglabil pe înălţime (manual)

Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 33-36.

Modelul din imagine este HR-V 1.5 i-VTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.22



BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL RALLYE RED

Modelele din imagini sunt HR-V 1.5 i-VTEC Executive. LUNAR SILVER METALLIC

TRĂIEŞTE VIAŢA 
ÎN CULORI
Exprimă-ţi personalitatea şi alege din gama noastră  
de culori ce completează perfect stilul dinamic  
al noului HR-V. Printre acestea sunt două culori noi  
şi captivante, Midnight Blue Beam Metallic  
 şi Platinum White Pearl. 

23



01 1/2 MATERIAL TEXTIL/PIELE - NEGRE

Prin tapiţeria noastră, fie că e vorba de noul 
material textil inteligent sau combinația 

premium de piele și material textil,  
HR-V-ul tău nu numai că va arăta elegant,  

dar se va şi simţi minunat.

TAPIŢERIE 
INTERIOARĂ

02 MATERIAL TEXTIL NEGRU

MATERIAL TEXTIL NEGRU 1/2 MATERIAL TEXTIL/PIELE - NEGRE

ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦
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Obține un aspect determinat și impunător cu Pachetul Robust.  
Pachetul conţine: ornamente faţă, spate, laterale şi capace oglinzi.

Imaginea include jante din aliaj Geminis 18". Se vând separat.

OPŢIONALELE  
TALE

PERSONALIZEAZĂ-ŢI HR-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 HR-V-ul tău.

Pachetul Black Edition conferă noului HR-V un nou aspect viguros și impunător. 
Pachetul conține: ornamente negre inferioare față și spate, praguri exterioare 
“Black Powder”, covorașe Black Edition, protecție portbagaj, emblemă Black 

Edition și capace negre pentru oglinzi.
Imaginea include jante din aliaj Stygean 18". Se vând separat.

Pachetul Aero oferă autovehiculului tău o imagine mai sofisticată și dinamică.  
Pachetul conţine: Bare de protecţie faţă/spate aero, praguri laterale şi spoiler hayon.

Imaginea include jante din aliaj Geminis 18". Se vând separat.

PACHET AERO

PACHET BLACK EDITION

PACHET ROBUST

27 28



ORGANIZATOR PREMIUM PENTRU PORTBAGAJ

JANTE DIN ALIAJ HR1803 18"

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

obiectelor în timpul conducerii.

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

PROTECŢIE PORTBAGAJ CU SEPARATOARE

JANTE DIN ALIAJ HR1802 18"

Această protecţie impermeabilă şi anti-alunecare este perfect 
concepută pentru a se potrivi spațiului de depozitare al 

autovehiculului tău. Covorașul, înscripționat cu logo-ul HR-V,  
îţi va proteja portbagajul de murdărie și zgârieturi.  

Protecția este de asemenea prevăzută cu separatoare  
pentru a îţi păstra bagajele în siguranță.

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

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.

SPOILER HAYON

Adaugă un element extra sportiv în partea din spate  
a HR-V-ului tău cu acest spoiler integrat complet  

şi vopsit în culoarea autovehiculului.

29 30



CAPACE OGLINZI

Personalizează-ţi HR-V-ul tău cu aceste capace 
EU Matte Silver pentru oglinzi, proiectate  

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

COVORAŞE ELEGANTE

Aceste covoraşe elegante şi confortabile  
sunt echipate cu suporturi de podea, sunt foarte  

rezistente şi au inscripţionat logo-ul HR-V.  
Kitul conține: covoraşe faţă si spate.

SUPORT BAGAJE PLAFON

Extinde capacitatea de transport a maşinii cu un suport  
de bagaje ancorat pe plafon, ce include şi patru încuietori. 

Capacitatea maximă de încărcare este de 30 kg  
(greutatea maximă pe plafon este 35 kg).

CÂRLIG DE REMORCARE DETAŞABIL  
CU ANCORARE ÎN 13 PINI

Cu acest cârlig detaşabil de remorcare nu eşi nevoit să compromiţi  
aspectul maşinii atunci când doreşti să tractezi o remorcă.  

Are capacitate maximă de remorcare de 1.000 kg  
şi o încărcare verticală de 70 kg.

ORNAMENTE LATERALE

Nu e nimic mai enervant decât o zgârietură sau o lovitură în caroseria maşinii tale.  
Aceste ornamente sunt fabricate din material rezistent la impact, vopsit în culoarea autovehiculului, 

oferindu-i acestuia protecție laterală îmbunătățită, cu același design elegant.

PRAGURI PENTRU UŞI

Aceste praguri pentru uşi adaugă o notă personală autovehiculului şi, în acelaşi timp,  
protejează suprafaţa inferioară. Au aspect atrăgător, sunt inscripţionate  

cu logo-ul HR-V şi sunt fabricate din oţel inoxidabil. 

Kitul conține: praguri faţă şi spate.

Pentru mai multe detalii despre întreaga gamă de accesorii originale disponibile, 
adresați-vă reprezentanţei pentru broșura separată de accesorii HR-V.31 32



♦ Standard     Opţional    - 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 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.
‡Etajeră spate.
ΔCapac flexibil.

Siguranță

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

1.5 i-VTEC
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

Airbag şofer i-SRS (Dual Stage Inflation) ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS cu comutator de dezactivare ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (față) ♦ ♦ ♦ ♦

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

Tetiere față active ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri față ventilate 16" ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri spate 15" ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de distribuție a forței de frânare ♦ ♦ ♦ ♦

Asistență la frânarea de urgență ♦ ♦ ♦ ♦

Controlul tracțiunii şi stabilității ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la pornirea din rampa ♦ ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranță cu sistem  
de retractare (față şi spate) 

♦ ♦ ♦ ♦

Sistem ISO Fix ♦ ♦ ♦ ♦

Semnal oprire de urgență ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope  ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem activ de frânare în oraș ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulație ♦ ♦ ♦ ♦

Limitator inteligent de viteză ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație ♦ ♦ ♦ ♦

Securitate

Sistem de imobilizare ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦ ♦

Protecție portbagaj ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ 

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag ♦ ♦ - -

Sistem Smart Entry & Start - - ♦ ♦

Interior

Tapițerie din material textil ♦ ♦ - -

1/2 Tapițerie din material textil/piele (negre) - - ♦ ♦

Mânere interioare uşi cromate ♦ ♦ ♦ ♦

Volan îmbrăcat în piele ♦ ♦ ♦ ♦

Schimbător viteze îmbrăcat în piele ♦ ♦ ♦ ♦

Funcții şi tehnologii

Mod ECON ♦ ♦ ♦ ♦

Multi Info Display ♦ ♦ ♦ ♦

Indicator treaptă de viteză ♦ ♦ ♦ ♦

Servodirecție asistată electric ♦ ♦ ♦ ♦

Frână de parcare electrică ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de oprire a motorului la semafor ♦ ♦ ♦ ♦

Padele schimbare treaptă de viteză pe volan - ♦ - ♦

Motor

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

Tip Benzină Benzină Benzină Benzină

Capacitate cilindrică (cc) 1498 1498 1498 1498

Numărul de valve pe cilindru 4 VALVE 4 VALVE 4 VALVE 4 VALVE

Emisii standard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Combustibil FĂRĂ PLUMB (95) FĂRĂ PLUMB (95) FĂRĂ PLUMB (95) FĂRĂ PLUMB (95)

Performanță

Putere maximă (kW @ rpm) 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 

Putere maximă (CP @ rpm) 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 

Cuplu maxim (Nm @ rpm) 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600

0 - 100 km/h (secunde) 10.2 11.2 10.7 11.4

Viteză maximă (km/h) 192 187 192 187

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

Consum (Low) (l/100km) 8.2 8.6 8.4 8.8

Consum (High) (l/100km) 5.7 5.6 5.8 5.8

Consum (Combinat) (l/100km) 6.6 6.6 6.7 6.8

Combinat - CO2 (g/km) 148 150 152 155

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

Urban (l/100km) 7.0 6.3 7.1  6.3

Extra Urban (l/100km) 5.0 4.7 5.0 4.8

Combinat (l/100km) 5.7 5.3 5.8 5.3

Combinat CO2 (g/km) 130 121 132 122

Dimensiuni

Lungime (mm) 4334 4334 4334 4334 

Lățime (mm) 1772 1772 1772 1772

Lățime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 2019 2019 2019 2019

Înălțime - neîncărcat (mm) 1605 1605 1605 1605

Ampatament (mm) 2610 2610 2610 2610

Ecartament față (mm) 1535 1535 1535 1535

Ecartament spate (mm) 1540 1540 1540 1540

Gardă la sol - cu şofer (mm) 185 185 185 185

Locuri (persoane) 5 5 5 5

Întoarcere - la corp (m) 11.4 11.4 11.4 11.4

Blocare volan (rotiri) 2.79 2.79 2.79 2.79

Volum

Portbagaj - cu scaune spate (litri, metoda VDA) 393 393 393 393

Total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje -  
scaune spate nerabatate (litri, metoda VDA) 

470 470 470 470

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

1026 1026 1026 1026

Total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje - scaune rabatate,  
încărcare până la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA) 

1103 1103 1103 1103

Total portbagaj - scaune spate rabatate,  
încărcare până la nivelul plafonului (litri, metoda VDA) 

1456 1456 1456 1456

Total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje - scaune rabatate,  
încărcare până la nivelul plafonului (litri, metoda VDA) 

1533 1533 1533 1533

Rezervor (litri) 50 50 50 50

Masă*

Masă proprie (kg) 1241-1317 1249-1324 1241-1317 1249-1324

Masă maximă autorizată (kg) 1790 1790 1790 1790

Sarcină utilă (kg) 473-549 466-541 473-549 466-541

Greutate maximă admisă pe osie - față și spate (kg) 965/865 965/865 965/865 965/865 

Masă maximă tractabilă cu sistem de frânare (kg) 1000 1000 1000 1000

Masă maximă tractabilă fără sistem de frânare (kg) 700 700 700 700

Greutate maximă admisă pe bara de tractare (kg) 70 70 70 70

Masă maximă suport bagaje plafon (kg) 75 75 75 75

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi reprezentanţei. 33 34



Confort şi utilitate (continuare)

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

Sistem de climatizare automat cu doua zone ♦ ♦ ♦ ♦

Cruise Control cu limitator de viteză ♦ ♦ ♦ ♦

Ştergătoare automate cu senzor de ploaie ♦ ♦ ♦ ♦

Ştergător spate reversibil cu funcție intermitentă ♦ ♦ ♦ ♦

Senzor lumină ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă retrovizoare electrocromată - - ♦ ♦

Senzori de parcare (față/spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Cameră video pentru mers înapoi ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice (față/spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice One Touch (față) ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice One Touch (spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice acționate din cheie ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi rabatabile electric din cheie ♦ ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălțime şi adâncime ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric ♦ ♦ ♦ ♦

Înclinare oglinzi pentru mers înapoi ♦ ♦ ♦ ♦

Cotieră centrală spate ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (față) ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (cotieră) ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (portbagaj) ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun şofer reglabil pe înălțime (manual) ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun pasager reglabil pe înălțime (manual) - - ♦ ♦

Buzunar spătar scaun sofer - - ♦ ♦

Buzunar spătar scaun pasager ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune încălzite (față) ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Spațiu depozitare sub podea portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini interioare

Lumină hartă (față şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină ambientală (central) ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină de curtoazie ♦ ♦ ♦ ♦

Audio şi comunicații

Honda CONNECT cu navigație Garmin şi CD Player (Ecran tactil 7",  
Radio Digital AM/FM/DAB, Internet Radio, aplicație Aha™, navigare internet)*

♦ ♦ ♦ ♦

2x port USB / port HDMI∆ ♦ ♦ ♦ ♦

6 difuzoare ♦ ♦ ♦ ♦

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ Hands-Free Telephone ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard     Opţional    - Nu este disponibil

* 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. 

ΔEste recomandat un dispozitiv de stocare USB de 256 MB sau mai mare. Unele dispozitive pot fi necompatibile.

Exterior

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC 
Automată CVT

1.5 i-VTEC 
Manuală

1.5 i-VTEC
Automată CVT

Antenă radio aerodinamică ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri spate fumurii ♦ ♦ ♦ ♦

Spoiler hayon ♦ ♦ ♦ ♦

Manere uşi exterioare cromate ♦ ♦ - -

Manere uşi exterioare Platinum Chrome - - ♦ ♦

Plafon panoramic (cu deschidere) - - ♦ ♦

Bare longitudinale plafon - - ♦ ♦

Lumini exterioare

Faruri cu LED ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare pentru fază lungă ♦ ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceață cu LED ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦ ♦

Stop frână hayon cu LED ♦ ♦ ♦ ♦

Timer cu funcție  
Coming Home/Leaving Home

♦ ♦ ♦ ♦

Roți

Jante aliaj 16" ♦ ♦ - -

Jante aliaj 17" - - ♦ ♦

Anvelope 215/60 R16 ♦ ♦ - -

Anvelope 215/55 R17 - - ♦ ♦

Kit reparație anvelopă ♦ ♦ ♦ ♦

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi reprezentanţei. 35 36



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.

VISELE 
CHIAR DEVIN 
REALITATE
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