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Noul HR-V adaugă elemente care 
aduc bucurie și plăcere tuturor 
pasagerilor. Ne-am propus 
să creăm o mașină care să le 
permită tuturor oamenilor să se 
bucure de stilul lor de viață.

Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV de culoare Premium Sunlight 
White Pearl. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în 
care este disponibilă această caracteristică și altele, vă rugăm să consultați 
specificațiile din paginile 74-79.
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Hybrid
Self-Charging
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5 ANI GARANȚIE PENTRU BATERIE 
SAU 100.000 KM

SELF-CHARGING HYBRID
NU NECESITĂ ÎNCĂRCARE

Proiectat având în minte filosofia Honda centrată pe client, sistemul 
inteligent de propulsie e:HEV hibrid folosește automat trei moduri 
de rulare: Electric, Hybrid sau Engine. 

Inspirat de tehnologia din Formula 1®, sistemul hibrid folosește 
motorul pe benzină pentru a angrena generatorul ce furnizează 
energie motorului electric, care, la rândul său, propulsează roțile 
- lăsându-te să te bucuri de performanțe optime și de o călătorie 
liniștită de fiecare dată. 

Electric - oferă accelerație instantanee la plecarea de pe loc 
utilizând motorul electric de propulsie de 131 CP. 

Hybrid - combină motorul pe benzină și ambele motoare electrice 
pentru un plus de performanță și eficientă. 

Engine - folosește motorul pe benzină pentru a propulsa mașina 
la viteze medii de croazieră, iar excesul de energie generată de 
motorul electric este stocată în baterie pentru o utilizare viitoare.

Hybrid

Simte puterea
Self-Charging

Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic 
BiTone. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă 
această caracteristică și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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Performanţă
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Self-Charging care
Un hibrid

te impresionează

CUPLU MAXIM 
253 NM

EMISII SCĂZUTE
122 G/KM*

Sistemul hibrid oferă un răspuns imediat și este pregătit pentru 
orice ocazie: indiferent dacă mergi în oraș sau în afara lui, este 
întotdeauna pregătit să ofere o accelerație antrenantă.

Alege între trei moduri diferite de performanță:  
Sport pentru un condus antrenant, Normal pentru o călătorie lină  
și Econ pentru un consum și mai redus de combustibil.

Și, indiferent de modul pe care îl alegi, sistemul e:HEV hibrid  
Self-Charging te duce mai departe, fiind în același timp prietenos 
cu mediul înconjurător, dar și cu portofelul tău.

*  Emisii de CO2 pe baza rezultatelor combinate WLTP. 
Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White 
Pearl. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă 
această caracteristică și altele, vă rugăm să consultați specificațiile din paginile 74-79.
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Pe măsură ce conduci, sistemul de frânare regenerativă 
recupereazâ energie și reîncarcă bateriile pe parcurs - deci nu 
trebuie să-l încarci niciodată la priză.

Pentru control maxim și o călătorie care se simte mai electrică, 
mărește recuperarea de energie a HR-V-ului tău selectând 
Modul de conducere B și reglând nivelul efectului de 
decelerare prin padelele montate pe volan.

Confort excelent în timpul deplasării cu un mod de conducere 
ales de tine și un consum remarcabil de combustibil - 
rezultatul final este o călătorie distractivă, fără efort.

AUTONOMIE REALĂ TESTATĂ
PÂNĂ LA 740 KM CU  
UN REZERVOR PLIN*

CONSUM COMBINAT  
DE COMBUSTIBIL WLTP
5,4 L/100KM

în stilul tău
Simte

*  Autonomie calculată pe baza unui consum combinat de combustibil WLTP de 5,4 l / 100 km și a 
unui rezervor plin de combustibil. Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium 
Sunlight White Pearl. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este 
disponibilă această caracteristică și altele, vă rugăm să consultați specificațiile din paginile 74-79.
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Stil
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Am proiectat noul HR-V hibrid pentru a reflecta 
valorile și nevoile exacte ale consumatorilor moderni.

KOJIRO OKABE
LIDER DE PROIECT HONDA LARGE

Noul HR-V combină poziția încrezătoare a unui SUV și 
caracteristicile sportive ale unui coupé. 

Fie că îi lași pe copii la școală sau mergi la cumpărături, noul HR-V 
este dotat cu funcții practice concepute pentru a te duce fără 
probleme din punctul A în punctul B: hayonul acționat electric 
permite încărcarea ușoară a bagajelor, iar cu funcția Walk Away 
Close* nu trebuie să te mai uiți înapoi.

distracţia în
Pune

funcţiune

*  Nu este disponibil pentru toate modelele. 
Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic 
BiTone. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă 
această caracteristică și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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Noul HR-V întruchipează o simplitate curată, care îmbină 
stilul deosebit cu o eficiență excepțională și o utilizare 
prietenoasă.

Pe lângă aspectul său îndrăzneț, nu este costisitor de 
întreținut - și există întotdeauna un loc unde să-ți pui 
cafeaua.

Pe scurt, această mașină a fost construită având în prim 
plan viața modernă.

Am creat o mașină care va oferi spațiul, 
conectivitatea, fiabilitatea și versatilitatea necesare 
pentru a susține și a îmbunătăți viața de zi cu zi.

KOJIRO OKABE
LIDER DE PROIECT HONDA LARGE

pentru
viaţa ta

Proiectat

Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic 
BiTone. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă 
această caracteristică și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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Exterior
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Cu o prezență carismatică, noul HR-V combină postura 
încrezătoare a unui SUV și caracteristicile sportive  
ale unui coupé. 

Liniile simple și elegante ale caroseriei oferă noului HR-V 
un aspect îndrăzneț, pregătit oricând pentru acțiune. 

La urma urmei, de ce să te retragi când poți ieși în 
evidență?

JANTE 18″ DIN ALIAJ 
ECHIPARE STANDARD

LUMINI SPATE PE TOATĂ LĂȚIMEA
CU EFECT 3D

Stil
remarcabil

Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White 
Pearl. Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă 
această caracteristică și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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Echiparea Advance Style are finisaje premium și caracteristici 
inovatoare. Grila frontală integrată, mânerele ascunse ale ușilor 
din spate și spoilerul hayonului asigură o siluetă elegantă, care te 
va face cu siguranță remarcat.

În același timp, este și practic: ia totul cu tine datorită barelor 
longitudinale integrate și parchează perfect folosind camera 
retrovizoare multi-view și cei opt senzori de parcare care te 
ghidează în cele mai dificile spații.

5 VARIANTE ÎN DOUĂ TONURI 
CA OPȚIUNI DE CULOARE*

FARURI LED
CU SEMNALIZARE SECVENȚIALĂ

 *  Opțiunea în două tonuri și ornamente în trei culori este disponibilă numai la echiparea Advance Style. 
Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic BiTone. Pentru mai 
multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această caracteristică și altele, 
te rugăm să consultți specificațiile din paginile 74-79.

ultimul
Până la

detaliu
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Interior
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Observă tot orașul: cu noua poziție de condus înălțată ai o vizibilitate 
excelentă peste capotă și în lateral, ce îți dă impresia că ești în vârful lumii.

Un aspect elegant al tabloului de bord orizontal stabilește decorul 
pentru o călătorie axată pe drum, eliminând aglomerația de butoane 
printr-un ecran de infotainment intuitiv care definește designul 
contemporan.

Și o altă schimbare revigorantă: sistemul unic de difuzie a aerului este 
conceput pentru circularea ușoară a aerului încălzit sau răcit în jurul tău 
și al pasagerilor, astfel fiecare călătorie devine mai confortabilă și mai 
relaxantă.

GURI DE VENTILAȚIE DE TIP L
PENTRU DUPĂ-AMIEZELE CALDE

VOLAN ÎNCĂLZIT 
PENTRU DIMINEȚILE RECI

în scaunul
Ești TU

șoferului

Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV. culoare Meteoroid Grey Metallic BiTone. Pentru 
mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această caracteristică și 
altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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De la rutina zilnică până la un weekend la plajă, noul 
tău HR-V te va susține: configurează scaunele spate 
Magic Seats cu o singură mișcare a mâinii și convertește 
instantaneu interiorul modular într-un spațiu generos 
pentru biciclete, schiuri, o placă de surf, sau două.

Fii versatil: înclină-le pentru mai mult spațiu vertical sau 
rabatează-le complet plat printr-o mișcare ușoară, sau 
selectează împărțirea 60:40 pentru o flexibilitate mai mare.

Având acest spațiu încăpător și loc generos pentru picioare, 
câte lucruri poți transporta?

RABATARE 60/40 A SCAUNELOR
+ CONFIGURAȚII MULTIPLE

VOLUM PORTBAGAJ DE 1290 LITRI
ȘI UN SPAȚIU INTERIOR LIDER DE CLASĂ*

cursa
Câștigă

spaţiului
interior

*  Volum portbagaj - cu scaune spate rabatate (litri, metoda VDA).  
Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic BiTone. Pentru 
mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această caracteristică și 
altele, te rugăm să consultți specificațiile din paginile 74-79.
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Tehnologie
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Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl.

ECRAN TACTIL NOU DE 9″
CU NAVIGAȚIE

Noul HR-V vine complet echipat și gata de drum datorită 
ecranului tactil Honda CONNECT 9″: de la Android Auto până la 
Wireless Apple CarPlay, se sincronizează perfect cu dispozitivele 
tale pentru ca niciodată să nu simți lipsa melodiilor tale 
preferate și să nu ratezi un mesaj primit în timpul deplasării.

Bun venit tehnologiei pe care o poți atinge!

Conectat
tot timpul

PORTURI USB FAȚĂ ȘI SPATE
ÎNCĂRCARE FACILĂ ÎN MERS 
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Siguranţă
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Tehnologia Honda SENSING recunoaște indicatoarele rutiere și 
condițiile de drum înaintea ta, evitând orice pericole potențiale. 
Utilizează funcții precum Asistență la Menținerea Benzii, 
Sistem de Frânare pentru Atenuarea Coliziunilor și Cruise 
Control Adaptiv.

Totul a fost conceput pentru că ne dorim ca tu și pasagerii tăi 
să vă bucurați de confort în orice călătorie, știind că sunteți în 
siguranță.

Oriunde te deplasezi, la volanul unei Honda te vei simți tot 
timpul în siguranță.

LUMINI DE DRUM AUTOMATE 
PENTRU CONDUS  
PE TIMP DE NOAPTE

6 AIRBAGURI PENTRU ȘOFER ȘI PASAGER 
FAȚĂ, ÎNCORPORATE ÎN SCAUNE  
ȘI LATERAL CORTINĂ

este un
Siguranţa

standard

Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl. Pentru 
mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această caracteristică 
și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.
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Inovaţia
Honda SENSING  
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 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 
pe mijlocul benzii, oferind o experiență de condus 
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 
mașina ta 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 apeși pedala de frână. Odată 

ce mașina din față începe să se mişte, apasă ușor 
pedala de accelerație pentru a relua deplasarea.  
 
SISTEM DE RECUNOAȘTERE A SEMNELOR DE 
CIRCULAȚIE 
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie 
identifică semnele din trafic și 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. 
 
SISTEM DE 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.  
 
SISTEM DE MONITORIZARE TRAFIC ADIACENT 
PENTRU MARȘARIER  
Când mergi cu spatele, sistemul Cross Traffic 
Monitor poate detecta vehiculele care se apropie 
din ambele sensuri și te avertizează asupra 
pericolului iminent. 
 
FUNCȚIE LOW SPEED BRAKE 
Dacă te apropii cu viteză mică de un obiect pe 
care nu l-ai observat, Honda HR-V va oferi un 
avertisment audio și vizual înainte de a aplica 
frânarea de urgență.

Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl. 
Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această 
caracteristică și altele, te rugăm să consultți specificațiile din paginile 74-79.

LUMINI ACTIVE ÎN VIRAJE
Faruri direcționale care răspund la rotirea 
volanului, iluminând drumul când intri într-un 
viraj.

ALTE SISTEME DE SIGURANȚĂ

Următoarele funcții Honda SENSING sunt disponibile standard pe nou HR-V:
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Noul tău HR-V
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Advance

SISTEM DE AVERTIZARE UNGHI MORT
INCLUDE ȘI MONITOR CROSS TRAFFIC

Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl. 
Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această 
caracteristică și altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 77-81

• Honda SENSING

•  Sistem multimedia Honda 
Connect 9” cu Apple CarPlay 
Wireless, Android Auto, navigație, 
navigare Internet, AM/FM/DAB, 
Internet Radio

• Sistem Smart Entry & Start

• Tailgate Spoiler

• Sistem e-Call

• Covorașe de cauciuc (față, spate, 
portbagaj)

• Oglinzi laterale încălzite

•  Comenzi audio pe volan 
și Telephone Hands Free 
Bluetooth™

• Semnalizare secvențială LED

• Scaune față încălzite

• Senzor de ploaie

•  Senzori de parcare 
(față și spate)

• Cameră marșarier

• Faruri LED

• Scaune Magic Seats

•  Oglinzi parasolar  cu iluminare

• Acoperitoare bagaje portbagaj

• Sistem e-Call

• 6 difuzoare (4 boxe + 2 tweetere)

•  Geamuri electrice (față și spate)

•  Aer condiționat cu două zone 
și guri ventilație spate

•  Tapițerie neagră din piele 
sintetică și material textil

• Oglinzi laterale încălzite

• Hayon acționat electric

• Sistem de monitorizare a 
unghiului mort, inclusiv  
Cross Traffic Monitor

• Proiectoare de ceață LED

• Volan încălzit

• Volan îmbrăcat în piele

•  Parbriz încălzit  
(zona ștergătoarelor)

• Porturi USB spate

•  Oglinzi laterale încălzite/pliabile

•  Oglindă retrovizoare 
electrocromată

Echiparea Advance este echipată cu o gamă largă  
de dotări premium:
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• Culoare caroserie în două tonuri - BiTone

•  Finisaje exterioare unice pentru  
bare de protecție/grilă/chedere/oglinzi (include 
accente unice în portocaliu, alb și albastru)

• Finisaje portocalii la interior

• Iluminare activă în viraje

• Lumini spate fumurii

• Tapițerie din piele sintetică și material textil culoare gri

• Încărcător telefon wireless 15 W

• Bare longitudinale plafon

Advance 
Style
În plus față de dotările disponibile la Advance, varianta 
Advance Style include:

CONFORT MAXIM CU
ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS PENTRU TELEFON

Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic BiTone. 
Pentru mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această 
caracteristică și altele, te rugăm să consultți specificațiile din paginile 77-81
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Meteoroid Grey Metallic  
BiTone cu plafon Negru

Exprimă-ți personalitatea și alege din gama noastră de 
culori ce completează perfect stilul dinamic al noului 
HR-V. Printre acestea sunt două culori noi și captivante, 
Meteoroid Grey Metallic și Sand Khaki Pearl.

Trăiește viaţa
în culori

ADVANCE: OPȚIUNI DE CULORI

Premium Sunlight White Pearl

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic 

Meteoroid Grey Metallic

Sand Khaki PearlCrystal Black Pearl

Premium Sunlight White Pearl 
BiTone cu plafon Negru

Sand Khaki Pearl 
BiTone cu plafon Negru

Crystal Black Pearl 
BiTone cu plafon Argintiu

Midnight Blue Beam Metallic  
BiTone cu plafon Argintiu

ADVANCE STYLE: OPȚIUNI BITONE
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Tapiţerie
interioară
Prin tapițeria noastră, fie că e vorba de noul material textil inteligent 
sau pielea sintetică premium, HR-V-ul tău nu doar că va arăta 
elegant, dar îți va oferi și o senzație de confort deplin.

Modelul din imagine este HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic BiTone. Pentru 
mai multe informații despre variantele de echipare în care este disponibilă această caracteristică și 
altele, te rugăm să consulți specificațiile din paginile 74-79.

Piele și material textil negru Piele și material textil gri

Advance

Advance
Style 

Piele sintetică și  
material textil negru

Piele sintetică și  
material textil gri
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Această tapițerie premium – o combinație de piele clasică și 
Alston® – acoperă scaunele din față și din spate și cotiera centrală. 
Această tapițerie autentică respectă standardele de producție 
Honda, privind calitatea, durabilitatea și finisajele premium.

Midnight Black

Dark Brown

Tapiţerie 
premium
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Pachetul Sport oferă mașinii tale un aspect sportiv distins 
combinând ornamente Berlina Black cu ornamente în culoarea 
caroseriei și accente cromate. Pachetul conține: spoiler frontal 
sport, grilă frontală, spoiler spate sport, ornamente laterale 
inferioare și extensie spoiler hayon.

GRILĂ FRONTALĂ
Schimbă complet aspectul frontal al HR-V-ului tău, înlocuind grila 
frontală standard în culoarea caroseriei cu o grilă finisată Berlina Black. 
Este disponibilă și pentru varianta Style, inclusiv cu emblemă Style. 

SPOILER FRONTAL SPORT
Sporește aspectul dinamic al mașinii tale cu 
spoilerul frontal sport în culoarea caroseriei. 
Este finisat cu accente cromate.

ORNAMENTE LATERALE INFERIOARE
Aceste ornamente laterale inferioare în 
culoarea caroseriei (câte două pe fiecare  
parte) dau un aspect îndrăzneț mașinii tale. 

EXTENSIE SPOILER HAYON
Dacă dorești un aspect sportiv distins, această extensie Berlina 
Black a spoilerului hayonului, de origine Honda, este exact ceea ce ai 
nevoie. Spoilerul este special proiectat pentru a completa spoilerul 
standard al hayonului.

Pachet
Sport

Articolele din pachet sunt disponibile și separat. Jantele din aliaj 
sunt opționale. Modelul din imagine este HR-V Advance e:HEV, 
culoarea Premium Sunlight White Pearl.

SPOILER SPATE SPORT
Adaugă la pachetul Sport spoilerul din spate 
sport în culoarea caroseriei. La fel ca spoilerul 
frontal sport, este finisat cu accente cromate.
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Pachet 
Obscura Black  
Pachetul Obscura Black conferă mașinii tale un caracter sportiv 
și expresiv prin combinarea de ornamente Berlina Black și de 
culoarea caroseriei. Pachetul conține: grilă frontală, ornament 
frontal inferior, ornament spate inferior, ornamente proiectoare de 
ceață, un set de capace pentru oglinzi și extensie spoiler hayon.

ORNAMENTE PROIECTOARE DE CEAȚĂ
Micile detalii fac diferența. Aceste ornamente 
ale proiectoarelor de ceață completează 
perfect stilul fluent al HR-V-ului tău. Sunt 
disponibile și în culoarea Ilmenite Titanium și în 
alte culori ale caroseriei.

GRILĂ FRONTALĂ
Schimbă complet aspectul frontal al HR-V-ului tău, înlocuind grila 
frontală standard în culoarea caroseriei cu o grilă finisată Berlina Black. 
Este disponibilă și pentru varianta Style, inclusiv cu emblemă Style. 

ORNAMENTE INFERIOARE FAȚĂ ȘI SPATE
Ornamentele inferioare față și spate, echipare standard, 
primesc o finisare Berlina Black și maximizează senzația 
premium și rafinamentul mașinii. 

CAPACE PENTRU OGLINZI
Adăugă un plus de unicitate cu aceste capace 
elegante pentru oglinzi finisate în culoarea 
Berlina Black. Capacele se potrivesc perfect 
Hondei tale. 

EXTENSIE SPOILER HAYON
Dacă dorești un aspect sportiv distins, 
această extensie Berlina Black a spoilerului 
hayonului, este exact ceea ce ai nevoie. 
Spoilerul de origine Honda este special 
proiectat pentru a completa spoilerul 
standard al hayonului.

Articolele din pachet sunt disponibile  
și separat. Jantele din aliaj sunt opționale.  
Modelul din imagine este HR-V Advance  
e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl.
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Pachet 
Ilmenite Titanium  
EXTERIOR
Sporește caracterul premium în ansamblu al HR-V-ului tău cu 
pachetul Ilmenite Titanium. Pachetul conține: ornamente hayon,  
ornamente proiectoare de ceață și un set de capace pentru oglinzi.

ORNAMENTE HAYON
Ornamentele pentru hayon accentuează designul elegant 
al luminilor din spate. Sunt disponibile și în alte culori ale 
caroseriei.

ORNAMENTE PROIECTOARE DE CEAȚĂ
Micile detalii fac diferența. Aceste ornamente ale proiectoarelor de ceață 
în culoarea Ilmenite Titanium completează perfect stilul fluent al  
HR-V-ului tău. Sunt disponibile și în alte culori ale caroseriei.

CAPACE PENTRU OGLINZI
Adăugă un plus de unicitate cu aceste capace elegante pentru 
oglinzi finisate în culoarea Ilmenite Titanium. Capacele se potrivesc 
perfect Hondei tale. 

Articolele din pachet sunt disponibile și separat.  
Jantele din aliaj sunt opționale. Modelul din imagine este  
HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl.

5756
N

o
u

l H
o

n
d

a
 H

R
-

V



INTERIOR
Sporește caracterul premium al interiorului HR-V-ului tău cu 
pachetul Ilmenite Titanium. Pachetul conține: ornament volan, 
ornament schimbător de viteze și un set de ornamente pentru uși.

ORNAMENTE PENTRU UȘI
Ornamentele pentru uși de culoare Ilmenite Titanium încadrează 
butoanele într-un finisaj premium. Setul include două ornamente față 
și două spate.

ORNAMENT VOLAN
Completați pachetul interior cu ornamentul pentru volan de culoare 
Ilmenite Titanium și un finisaj premium pe care îl poți simți.

ORNAMENT SCHIMBĂTOR DE VITEZE
Ornamentul de culoare Ilmenite Titanium sporește aspectul elegant  
al schimbătorului de viteze.

Pachet 
Ilmenite Titanium  
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Jante

JANTE DIN ALIAJ HR1813 18ʺ
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Gunpowder Black 
și au o suprafață clară și strălucitoare și accente de culoare 
Ilmenite Titanium.

JANTE DIN ALIAJ HR1811 18″
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Gunpowder Black și au  
o suprafață clară și strălucitoare. Sunt disponibile și pentru anvelope 
de iarnă.

JANTE DIN ALIAJ HR1812 18″
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Gunpowder Black în formă de A 
și au o suprafață clară și strălucitoare.

Colecția de jante din aliaj aduce un element de 
design suplimentar HR-V-ului tău. Alege dintre cele 
trei opțiuni exclusiviste și adaugă stil călătoriei tale.
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Articolele din pachet sunt disponibile și separat.

Pachet 
Active Lifestyle

APĂRĂTORI DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE
Protejează-ți mașina împotriva murdăriei și pietrelor cu aceste  
apărători de noroi față și spate. Sunt o alegere de protecție excelentă  
pe termen lung. Pachetul include patru piese.

COVOR PLIABIL PORTBAGAJ
Covorul pliabil oferă protecție portbagajului și întregii podele în cazul 
în care scaunele din spate sunt rabatate. Acest covor pentru portbagaj 
este, de asemenea, reversibil; o parte este fabricată din carpetă, iar 
cealaltă parte are o textură antiderapantă hidrofugă. În plus, acest covor 
are o clapetă flexibilă pentru a preveni zgârieturile pe bara de protecție 
atunci când încarci sau descarci bagajele.

ORNAMENTE PRAGURI UȘI
Ornamentele pentru pragurile ușilor adaugă o notă 
personală mașinii tale, protejând în același timp pragurile 
ușii de urme și zgârieturi. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și 
au un logo HR-V care iese în evidență. Acest pachet include: 
ornamente față și spate. 

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS
Cu pachetul Honda Wireless Charger, smartphone-ul tău 
nu va rămâne niciodată fără energie. Pur și simplu așază 
telefonul pe suportul integrat pentru o încărcare fără fir. 
Este compatibil cu toate telefoanele mobile cu funcție de 
încărcare wireless.

Dacă ești în căutarea unui pachet complet care să se potrivească 
perfect nevoilor tale de zi cu zi și să completeze caracterul premium 
al mașinii tale, atunci pachetul Active Lifestyle este o necesitate.  
Pachetul conține: un set de ornamente pentru pragurile ușilor, 
un set de apărători de noroi față și spate, covor pliabil portbagaj și 
încărcător wireless.
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Protecţie  
& Siguranţă

2

1. Drive Recorder* 
Dispozitivul Drive Recorder de origine Honda este mult 
mai mult decât un echipament de înregistrare. Indiferent 
dacă conduci în oraș, dacă manevrezi mașina sau chiar în 
parcare, această tehnologie utilă va fi întotdeauna un ajutor 
suplimentar pentru tine. 

2. Ornamente laterale caroserie 
Nu este nimic mai supărător decât o zgârietură sau o lovitură 
în caroseria mașinii. Ornamentele laterale sunt fabricate din 
material moale, rezistent la impact și oferă protecție laterală 
pentru mașina ta, precum și un plus de design. 

3. Prelată parbriz 
Această prelată pentru parbriz acționează ca un scut 
împotriva intemperiilor, protejând de asemenea oglinzile  
și geamurile laterale, când mașina ta este parcată afară.  
Are imprimat logoul HR-V.

1

3

* Drive Recorder este afișat în imagine pe un vehicul cu volan pe partea dreaptă.

Rămâi în siguranță: de la dispozitivul Drive Recorder 
pentru a-ți înregistra călătoria, până la ornamentele 
laterale ale caroseriei care țin la distanță loviturile și 
zgârieturile. Prelata pentru parbriz asigură o vizibilitate 
clară, în orice condiții meteo.
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TAVĂ PORTBAGAJ CU SEPARATOARE
Această tavă rezistentă la apă este perfect modelată pentru a se potrivi 
spațiului de depozitare din spate și va proteja portbagajul de murdărie 
și zgârieturi. Separatoarele împiedică alunecarea bagajelor și le mențin 
fixate în orice moment.

Dacă transporți frecvent bagaje sau echipamente 
speciale, pachetul Cargo te va ajuta să le ții organizate 
și în siguranță. Pachetul conține: Tavă portbagaj 
cu separatoare, iluminare hayon și ornamente prag 
portbagaj.

ORNAMENTE PRAG PORTBAGAJ
Aceste accesorii practice și elegante protejează portbagajul de  
zgârieturi și lovituri. Se potrivesc perfect pe marginea exterioară a 
portbagajului și au finisaj atractiv din oțel inoxidabil.

ILUMINARE HAYON
Lumina hayonului a fost proiectată de Honda pentru a-ți spori confortul 
și siguranța, iluminând nu numai portbagajul, ci și suprafața din spatele 
mașinii. Lumina LED instalată pe interiorul hayonului oferă o iluminare 
puternică și consistentă în portbagaj, chiar și atunci când este încărcat 
complet. Se aprinde imediat ce hayonul este deschis.

Pachet 
Cargo 

Articolele din pachet sunt disponibile și separat.  
Jantele din aliaj sunt opționale. Modelul din imagine este  
HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl. 
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1. Protecție pentru portbagaj 
Această protecție anti-alunecare impermeabilă este perfect 
modelată pentru a se potrivi cu spațiul de depozitare din 
spate și va proteja portbagajul de murdărie și zgârieturi. Are 
laterale înalte și este inscripționată cu logo-ul HR-V. 

2. Suport Dog Guard 
Suportul Dog Guard îți protejează animalele de companie, 
separând zona pasagerilor din spate de portbagaj. Se 
potrivește perfect între spătarul scaunului din spate și plafon. 
Este un accesoriu perfect pentru cei care au animale de 
companie. 

3. Suport de plafon 
Extinde capacitatea de transport a mașinii tale cu un suport 
de plafon sigur. Include patru încuietori. Capacitate maximă 
de încărcare: 40 kg sau cel mult o bicicletă. 

4. Bare transversale 
Aceste bare transversale sunt prevăzute cu încuietori antifurt 
și respectă cerințele stricte de siguranță. Capacitate maximă 
de încărcare: de 45 kg sau cel mult două biciclete. 

2

1

Prezență și caracter practic: pe lângă aspectul deosebit,  
HR-V este echipat pentru orice situație.  
Tava pentru bagaje este rezistentă și protejează portbagajul. 
Transportă mai mult cu ajutorul suportului de plafon și al 
barelor transversale – sau un prieten patruped cu ajutorul 
suportului Dog Guard.

Transport

3

4
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Pachet 
Iluminare
Pachetul folosește o combinație de lumini pentru a oferi 
o atmosferă ambientală în interiorul mașinii. Pachetul 
conține: lumini ambientale pedalier și ornamente praguri 
uși iluminate.

LUMINI AMBIENTALE PEDALIER
Luminile ambientale pedalier se aprind odată cu descuierea 
sau deschiderea ușilor. Oferă o strălucire fină și o lumină rece 
interiorului mașinii tale.

ORNAMENTE PRAGURI UȘI ILUMINATE
Ornamentele iluminate pentru pragurile ușilor sunt fabricate din oțel 
inoxidabil și finisate cu un logo HR-V iluminat în alb. Acestea protejează 
pragurile ușii de urme și zgârieturi. Pachetul include ornamente frontale 
iluminate și ornamente spate neiluminate.

Articolele din pachet sunt disponibile și separat. 
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6

Interior  
& Confort
1. Jaluzele solare 

Protejează-te de lumină cu aceste jaluzele. Acestea oferă 
protecție solară pentru pasagerii din spate și sunt ușor de 
montat și de demontat. Pachetul conține: patru jaluzele și 
geantă de depozitare. 

2. Covorașe elegante 
Aceste covorașe elegante și confortabile de podea au marginea 
în două culori negru/gri și au inscripționate logoul HR-V. 
Pachetul conține: covorașe față si spate.

3. Încărcător Wireless 
Cu pachetul Honda Wireless Charger smartphone-ul tău nu va 
rămâne niciodată fără energie. Pur și simplu așază telefonul pe 
suportul integrat pentru o încărcare fără fire. Este compatibil cu 
toate telefoanele mobile cu funcție de încărcare wireless.

4. Covorașe din cauciuc 
Robuste, dar ușor de curățat, aceste covorașe din cauciuc – cu 
laterale ridicate – sunt proiectate pentru a-ți proteja mașina în 
față și în spate și au logo-ul HR-V. Pachetul conține: covorașe 
față și spate.

5. Iluminare hayon 
Lumina hayonului a fost proiectată de Honda pentru a-ți 
spori confortul și siguranța, iluminând nu numai portbagajul, 
ci și suprafața din spatele mașinii. Lumina LED instalată pe 
interiorul hayonului oferă o iluminare puternică și consistentă în 
portbagaj, chiar și atunci când este încărcat complet. Se aprinde 
imediat ce hayonul este deschis.

6. Geamuri fumurii 
Sporește confidențialitatea pasagerilor din spate prin alegerea 
geamurilor fumurii. Pachetul conține: două geamuri laterale 
spate și luneta.
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Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTMotor

Denumire Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Capacitate cilindrică (cc) 1498 1498

Numărul de valve pe cilindru 4 4

Normă de poluare EURO6d-final EURO6d-final

Combustibil Fără plumb (95) Fără plumb (95) 

Performanţe

Putere maximă motor termic (kW/rpm) 79/6000-6400 79/6000-6400

Putere maximă motor termic (CP/rpm) 107/6000-6400 107/6000-6400

Cuplu maxim (NM/rpm) 131/4500-5000 131/4500-5000

Putere maximă motor electric (kW [CP]) 96 [131] 96 [131]

Cuplu maxim motor electric (Nm) 253 253

0 → 100 km/h (secunde) 10,7 10,7

Viteză maximă (km/h) 170 170

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

Consum (fază joasă) l/100km 4,6 4,6

Consum (fază medie) l/100km 4,1 4,1

Consum (fază înaltă) l/100km 4,6 4,6

Consum (mixt) l/100km 5,4 5,4

Emisii CO2 (mixt) g/km 122 122

Dimensiuni

Lungime (mm) 4.340 4.340

Lățime (mm) 1.790 1.790

Lățime - oglinzi laterale rabatate (mm) 1.866 1.866

Lățime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 2.028 2.028

Înălțime - neîncărcat (mm) 1.582 1.582

Ampatament (mm) 2.610 2.610

Ecartament față (mm) 1.535 1.535

Ecartament spate (mm) 1.540 1.540

Gardă la sol - cu șofer (mm) 188 188

Gardă la sol – încărcare maxim admisă (mm) 150 150

Diametrul de bracare (m) 11,3 11,3

Blocare volan (rotiri) 2,4 2,4

Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTVolum

Rezervor combustibil (litri) 40 40

Locuri (persoane) 5 5

Portbagaj - cu scaune spate  
(litri, metoda VDA), inclusiv zonă depozitare sub portbagaj

335 320

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

1289 1274

Portbagaj - cu scaune spate rabatate,  
încărcare până la nivelul plafonului (litri, metoda VDA),  
inclusiv zonă depozitare sub portbagaj

1305 1290

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

971 956

Portbagaj - cu scaune spate rabatate,  
încărcare până la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA),  
inclusiv zonă depozitare sub portbagaj

987 972

Masă

Masă proprie (kg) 1380 – 1401 1380 – 1401

Masă maximă autorizată (kg) 1.870 1.870

Sarcină utilă (kg) 469-490 469-490

Greutate maximă admisă pe osie  
față și spate (kg)

1030 / 890 1030 / 890

Masă maximă suport bagaje plafon (kg) – 50

† 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 condus.  
Honda HR-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. 
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Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTSiguranţă

ABS (Sistem de frânare antiblocare) ◆ ◆

Airbag-uri – Șofer și pasager față ◆ ◆

Airbag-uri – pasager față SRS cu dezactivare ◆ ◆

Airbag-uri – laterale (față) ◆ ◆

Airbag-uri – laterale cortină (față și spate) ◆ ◆

Airbag-uri – airbag șofer SRS (declanșare cu o singură etapă) ◆ ◆

Sistem de avertizare unghi mort cu Cross Traffic Monitor ◆ ◆

Asistență la frânarea de urgență ◆ ◆

Sistem de prevenire a coliziunilor ◆ ◆

Sistem de control al accelerării bruște ◆ ◆ 

Sistem de monitorizare presiune anvelope ◆ ◆

Apel de urgență (E-Call) ◆ ◆

Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD) ◆ ◆

Semnal oprire de urgență ◆ ◆

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale ◆ ◆

Centuri de siguranță față și spate  
cu sistem de retractare în caz de urgență

◆ ◆

Limitator reglabil de viteză ◆ ◆

Limitator inteligent de viteză ◆ ◆

Sistem ISO Fix ◆ ◆

Sistem menținere bandă de circulație ◆ ◆

Sistem de asistență frânare la viteză redusă ◆ ◆

Low Speed Following ◆ ◆

Sistem de avertizare părăsire carosabil ◆ ◆

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație ◆ ◆

Controlul tracțiunii și stabilității ◆ ◆

Tetiere active față ◆ ◆

Securitate

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer ◆ ◆

Închidere centralizată cu 2 chei ◆ ◆

Sistem de alarmă ◆ ◆

Descuiere ușă selectabilă ◆ ◆

Sistem Smart Entry & Start ◆ ◆

Protecție portbagaj ◆ ◆

Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTInterior

Panouri interioare Argintiu Argintiu

Mânere uși Argintiu Argintiu

Pedale Normal Normal

Volan îmbrăcat în piele ◆ ◆

Covorașe cauciuc (față, spate, portbagaj) ◆ ◆

Tapițerie Piele sintetică și material textil negru Piele sintetică și material textil gri

Ornamente exclusive – Ornament portocaliu consolă față,  
cusături portocalii volan și scaune

Confort și utilitate

Priză accesorii (față) ◆ ◆

Sistem de climatizare (automat cu o singură zonă) – –

Sistem de climatizare (automat cu doua zone) ◆ ◆

Sistem de climatizare – priză de ventilație spate ◆ ◆

Oglindă retrovizoare electrocromată ◆ ◆

Senzor ploaie ◆ ◆

Cârlig bagaje x4 ◆ –

Cârlig bagaje x2 – ◆

Cruise Control – adaptiv ◆ ◆

Oglinzi laterale – reglabile electric ◆ ◆

Oglinzi laterale – încălzite ◆ ◆

Oglinzi laterale – rabatabile electric ◆ ◆

Oglinzi laterale – înclinare pentru mers înapoi ◆ ◆

Cotieră centrală față ◆ ◆

Geamuri electrice (față/spate) ◆ ◆

Scaun față – reglabil manual pe înălțime (șofer) ◆ ◆

Scaun față – buzunare (pasager) – –

Scaun față – buzunare (șofer și pasager) ◆ ◆

Parbriz încălzit Ștergătoare Ștergătoare

Scaune încălzite – față ◆ ◆

Volan încălzit ◆ ◆

Acționare din telecomandă Geamuri și oglinzi Geamuri și oglinzi

Cutie depozitare ◆ ◆ + Sistem prindere

Magic Seats ◆ ◆

Senzori de parcare (față 4, spate 4) ◆ ◆

Hayon acționat electric ◆ (cu Walk Away Close) ◆ (cu Walk Away Close)

Bancheta spate pliabilă 60/40 ◆ ◆

Cotieră centrală spate ◆ ◆

Cameră video pentru mers înapoi ◆ ◆

Oglindă parasolar ◆ ◆

Volan reglabil pe înălțime și adâncime ◆ ◆

◆ 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 HR-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. 
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◆ 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 HR-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. 

Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTLumini interioare

Lumină ambientală (plafon) ◆ ◆

Lumină de curtoazie ◆ ◆

Lumină hartă (față) ◆ ◆

Iluminare instrumente ◆ ◆

Lumină de citire spate ◆ ◆

Lumină oglindă parasolar ◆ ◆

Lumină portbagaj ◆ ◆

Funcţii și tehnologii

Sistem de asistență Agile Handle (AHA) ◆ ◆

Mod de condus (ECON/SPORT/NORMAL) ◆ ◆

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

Menținere frână ◆ ◆

Servodirecție asistată electric ◆ ◆

Servodirecție asistată electric – raport variabil de transmisie ◆ ◆

Sistem de asistare la pornirea din pantă ◆ ◆

Sistem de asistare la coborârea din pantă ◆ ◆

Oprire la semafor/Mod EV ◆ ◆

Multi Info Display ◆ ◆

Frânare regenerativă/Controlul decelerării (padele) ◆ ◆

Audio și comunicaţii

BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT) ◆ ◆

DAB ◆ ◆

Honda CONNECT cu Navigație  
(Ecran tactil 9" , AM/FM/DAB,  
Apple Carplay și Android Auto)

◆ ◆

Difuzoare 4 + 2 Twittere 4 + 2 Twittere

Difuzoare – Tweeter față ◆ ◆

Comenzi audio pe volan ◆ ◆

Număr porturi USB față ◆ ◆

Număr porturi USB spate 2 2

Wireless Apple Carplay ◆ ◆

Încărcător wireless – ◆

Advance
e:HEV
2WD
eCVT

Advance Style
e:HEV
2WD
eCVTExterior

Plafon în două culori (BiTone) – ◆

Antenă radio aerodinamică ◆ ◆

Emblemă e:HEV ◆ ◆

Mânere uși în culoarea caroseriei ◆ ◆

Grilă în culoarea caroseriei ◆ –

Grilă în culoarea caroseriei și ornament în trei culori – ◆

Culoare oglinzi În culoarea caroseriei În culoarea plafonului

Bare longitudinale plafon – ◆

Spoiler ◆ ◆

Ornamente exclusive – Ornament lateral inferior portocaliu & 
Ornament în trei culori pe grilă

Ornamente geamuri cu luciu scăzut – –

Ornamente geamuri cu luciu ridicat ◆ ◆

Lumini exterioare

Lumini active în viraje cu LED – ◆

Lumini de zi cu LED ◆ ◆

Proiectoare de ceață cu LED ◆ ◆

Faruri cu LED ◆ ◆

Lumină de semnalizare secvențială cu LED ◆ ◆

Lumini automate ◆ ◆

Reglare automată fascicul faruri – ◆

Timer faruri cu funcție  
Coming Home/Leaving Home

◆ ◆

Sistem de asistare pentru fază lungă ◆ ◆

Lumini spate Roșii cu lentile clare (LED) Lentile fumurii și clare (LED)

Jante și anvelope

Kit de reparație anvelopă ◆ ◆

Dimensiune anvelope față și spate 225/50 R18 225/50 R18 

Jante din aliaj ◆ ◆

Dimensiune jante și design 18" Black Cut 18" Black Cut
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Modelele din imagine sunt HR-V Advance Style e:HEV, culoarea Meteoroid Grey Metallic BiTone și HR-V Advance e:HEV, culoarea Premium Sunlight White Pearl. 
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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. 
Producătorul își 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 informațiilor prezentate în această broșură. Prezenta broșură nu va constitui în nicio situație, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societății. Toate vânzările 
sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condițiile de Vânzare și de Garanție oferite de către reprezentant, copii ale acestor condiții putând fi obținute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile 
sunt corecte, dar broșurile sunt pregătite și produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite și, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificațiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. 

Clienții vor fi întotdeauna sfătuiți să discute specificațiile 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


