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TIPPTEHNOLOOGIA,   
MIS ANNAB ELULE VÄRVI  

Täiesti uus HR-V pakub senisest enam. Stiilne, mitmekülgne ja praktiline 
auto, mis kindlustab mitmekülgse sõidukogemuse, kus kompromisse 
on vähe, aga rõõmu palju. Kupeeauto kaunid jooned ning linnamaasturi 
ruumikus ja praktilisus teevad sellest auto, mis suudab teie elutempos 
püsida. 
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Pildil on HR-V 1.5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl. *Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.
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Pildil on HR-V 1.5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl. *Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.

JULGE JA KAUNIS  
ELEGANTNE DISAIN   

Disain, mis puudutab. HR-V kaasaegne välimus püüab pilku ning 
liigutab ka südant. Selle jõuline välimus ja sportlik stiil on just see, 
mis teie südame võidab ning teil silma paista laseb. Ükskõik kas 
suundute maale nädalalõppu veetma või hoopis linna sõpradega 
kohtuma – HR-V on just see õige. 

Ei midagi juhuslikku. Detailid on need, mis loevad. Heitke vaid pilk 
keresse peidetud ukselinkidele ja kitsenevatele tagaakendele. See on 
auto, kus midagi ei ole jäetud juhuse hooleks; pilkupüüdvad tuled ja 
dünaamilised jooned, sportlik kere värvi katusespoiler ja elegantsed 
katusepiirded*. HR-V lahtikäiva klaaskatusega* on välja vaadata 
sama muljetavaldav nagu sissegi. 



z

Pildil on HR-V 1.5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl. 



z

KAUNIS VÄLIMUS, 
MIS PÜÜAB PILKE 

Disain, mida märkate. HR-V välimus ei ole lihtsalt silmailuks. Siin on 
kõigel eesmärk. Sujuvad jooned muudavad auto aerodünaamilisemaks ja 
kütusesäästlikumaks. 

Ökonoomsusest aga stiili puhul rääkida ei saa. Selliste disainiomadustega 
nagu voolujooneline esivõre ja auto terava lõikega profiilijooned ei saa HR-V 
iialgi varju jääda, isegi kui seisab vaid paigal. Mitte ainult kiire, vaid ka soliidne. 
Sellised detailid nagu alumised voolujoonelised kerepaneelid ning silmapaistvad 
kaitserauad annavad autole jõulise ilme. HR-V ühendab endas rafineeritud ja 
samas elevust pakkuva sõidudünaamika ning kütusesäästlikkuse.
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Pildil on mudel HR-V 1.5 Executive manuaalkäigukasti ja Honda CONNECT audio- ja infosüsteemiga. *Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.



PÕHJALIKKUS,  
MIS MUUDAB ELU LIHTSAMAKS   

Disain, mis lähtub teist. Kui peate liiklust jälgima, 
on hea teada, et kõik vajalik on käepärast. HR-V-l on 
intuitiivne salong, kus kõik vajalik on seal, kus peab. 
Elegantsel armatuurlaual on uusim tehnoloogia, mida 
on ülimalt lihtne mõista ja kasutada. Uue Honda 
CONNECT puuteekraaniga audio- ja infosüsteemi abil 
on kogu kontroll teie käes. 

Ka teised funktsioonid on kohe käeulatuses. 
Automaatne kahetsooniline kliimaseade* tagab, et pikal 
teekonnal on mugav nii teil kui ka kaasreisijatel. Kui veel 
lisada elektriliselt reguleeritavad uksepeeglid, elektrilised 
aknad ja soojendusega esiistmed, siis ei ole kahtkustki, 
et HR-V-s istuda on tõeliselt mugav ja mõnus. 

ROOLIL PAIKNEVAD 
HELISÜSTEEMI JUHTNUPUD 

NUTIKAS VÕTMETA SISENEMIS- 
JA KÄIVITAMISSÜSTEEM 
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NAUDITE RUUMIKUST 
ARMASTATE PAINDLIKKUST  

1533-liitrine pakiruum 
Kohandatav, paindlik ja ruumikas. 

10
MAGIC 
SEATS

Pildil on mudel HR-V 1.5 Executive manuaalkäigukasti ja avaneva klaaskatusega. 
Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.

Auto, mis kohandub teie eluga ja muutub 
koos sellega. HR-V on loodud just teile mõeldes. 
See ei paku lihtsalt palju ruumi, vaid palju kasulikku 
ruumi. Tänu keskele paigaldatud kütusepaagile on 
pakiruum suurem ning Honda innovaatiline 
istmesüsteem Magic Seats mahub hästi ära. 

60:40 jaotusega istmeid Magic Seats on lihtne 
reguleerida. Tagaistmeid saab mitmel kasulikul viisil 
seadistada. Istme saab peatoe suunas ühe lihtsa 
liigutusega kokku klappida. Nii tekib esiistmete 
taga palju ruumi. 

Pakiruum on samuti mahukas. Kui tagaistmed 
on kasutusel, mahutab pakiruum 470 liitrit, ja kui 
tagaistmed on klapitud, siis 1533 liitrit. Tagaluugi 
kõrge avanemise ja madala laadimiskõrguse tõttu 
on pakiruumi lihtne ja mugav laadida. Kulub vaid 
mõni hetk ja oletegi sõiduks valmis. 

Maagia aga ei peitu vaid istmetes. HR-V igakülgne 
eriti suurematele autodele omane ruumikus on 
ka pisut illusoorne. Avarustunnet rõhutab avatav 
klaaskatus, mis laseb valgusel ja õhul valitseda. 



* Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. 
** Funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui auto ei liigu. 
*** Saadaval ainult äriklassi mudelite standardvarustusena. 
**** Funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga™. Selle tehnoloogia abil saab kasutaja oma nutitelefoni ekraani peegeldada ja nutitelefoni rakendusi kasutada. 
†Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel. 
ΔHFT ühilduvus võib erineda. 

GARMINIGA NAVIGEERIMINE†

Garmin PhotoReal™ kuvab fotorealistlikult 
eesolevad ristmikke ja näitab noolega õiget 
suunda. Süsteem sisaldab ka ennustavaid 
rmarsruute, kiiruspiirangute kuva, 3D-hooneid, 
maastikuvaateid ja palju muud. 

ISIKUPÄRASTATUD AVAKUVA†

Isikupärastage teenust Honda CONNECT ja 
laadige üles lemmikfoto taustpildina. Kohandage 
ekraan oma stiili järgi. 

AHA™*
Aha™-rakendus võimaldab luua ühenduse 
Interneti-raadioga, annab juurdepääsu 
Facebooki™ ja Twitteri™ kontodele ning aitab 
otsida läheduses olevaid restorane ja hotelle. 

BLUETOOTH™-HANDSFREE 
TELEFONISÜSTEEM†∆

Mobiiltelefoni kontaktidele juurdepääsuks 
kasutage intuitiivset puuteekraani.  

TEIE LEMMIKUD  
ON ALATI TEIEGA  

HR-V-le on lisatud uus autosisene audio- ja infosüsteem Honda 
CONNECT, mis toob olulise, nagu muusika ja sõbrad, teie 
lähedale. 

Honda CONNECT hoiab teid teekonnal ühenduses WiFi-
ühenduse* või mobiilse WiFi-ruuteri kaudu. Honda CONNECT 
7-tollise puuteekraani saate oma lemmikfotodega isikupärastada. 
Sobiva muusika saate valida DAB-*** ja Aha™-raadiost. Saate 
kuulata oma lemmik-Interneti-raadiot ja muid raadiosaateid 
tervest ilmast, sh uudiseid, ilmateateid, spordiuudiseid, netisaateid 
ja heliraamatuid. 

Bluetooth™-ühenduse abil saate ühendada nutitelefoni 
autosisese vabakäesüsteemiga. Lisaks saate 
puuteekraani kaudu Internetis* liikuda. Garmini auhinnatud 
satelliitnavigatsioonisüsteem on saadaval teenuse Honda 
CONNECT lisavarustusena. Honda CONNECT on ka 
MirrorLink™-toega****. 
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Pildil on HR-V 1,5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl ja manuaalkäigukasti ning Honda CONNECT süsteemiga. *Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.



Peatuge keset kiiret päeva. Lõõgastuge. HR-V salong on piisavalt 
ruumikas, et saaksite seal meeldivalt aega veeta. Kes ütles, et 
ka tavaline poeskäik ei võiks kulgeda mugavalt ja stiilselt? Üldist 
interjööri iseloomustavad kvaliteetsed detailid, nagu kroomitud 
uksekäepidemed, nahast rool ja käigukangi nupp*, mis annavad  
HR-V-le luksusliku ilme. 

Ruumikust peetakse sageli ülimaks luksuseks ning uues HR-V-s 
saavad juht ja kaasreisijad sõita vaikses, mugavas ja õhurikkas 
keskkonnas. Tagaosas viibijatel on rohkesti ruumi ning pikk reis ei 
tundugi enam nii pikk. 

TUNDKE END MUGAVALT 
OLEME KÕIGELE MÕELNUD 
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Pildil on HR-V 1.5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl. 



TÜHIKÄIGUL 
SEISKAMISE NUPP

NUPP ECON 
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JÕUDLUS

ÜLDINE JÕUDLUS  
ROHKE KÜTUSESÄÄSTLIKKUS  

Täiustatud tehnoloogia, et pakkuda imelist 
ja säästlikku sõidukogemust. Selle kõige 
aluseks on meie uued mootorid ja tehnoloogia, 
mis tagavad alati kvaliteedi. Valige hästi kuuletuv 
ja säästlik 130 hj 1,5 i-VTEC bensiinimootor 
või 120 hj 1,6 i-DTEC. Mõlemad mootorid on 
saadaval 6-käigulise manuaalkäigukastiga, mis 
pakub elegantselt sujuvat sõidukogemust. 

Uus 1,5-liitrine i-VTEC on saadaval ka CVT-
variaatorkäigukastiga, mis tagab mootori 
optimaalse võimsuse. Tulemuseks on sujuv ja 
mugav sõit. Väiksema heitmekoguse tõttu on 
see auto ka keskkonnasäästlikum. 

Kõigil mootoritel on tühikäigul seiskamise 
süsteem, mis lülitab mootori välja, kui auto 
peatate. Kui valite käigu, lülitub mootor 
automaatselt uuesti sisse, seetõttu on CO2-
heitmete määr ainult 104g/km. 

Kui vajutate nuppu ECON, on kütusekulu veelgi 
väiksem. Süsteemi aktiveerimisel optimeeritakse 
kütuse säästmiseks käigukasti ja mootori tööd.  
Näiteks õrnem gaasivajutus reguleerib võimsust ja 
pöördemomenti ning kliimaseadmele määratakse 
väiksema energiakulu seade. Te ei pruugi 
erinevust kohe märgata, küll aga on vahe tunda 
siis, kui tanklat enam nii tihti külastama ei pea. 



BRIGHT AND MODERN

Usume, et parim viis kokkupõrgete vältimiseks 
on alati olla samm eespool, seetõttu pakume 
täiustatud juhiabisüsteemi tehnoloogiaid. Need 
toimivad lisaanduritena, mis vajadusel hoiatavad 
ja märku annavad. 

Aktiivse linnapidurduse süsteem, mis kuulub 
kõigi mudelite standardvarustusse, jälgib 
eesolevat aeglast liiklust ja hoiatab juhti 
võimaliku kokkupõrke eest. Nii jõuab juht 
vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Kui aga 
juht tegutseda ei jõua, siis rakendab süsteem 
avariipidurdussüsteemi, et kiirust võimalikult palju 
vähendada. 

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus* annab 
juhile märku, kui HR-V kaldub sõidurajalt ilma 
suunda näitamata kõrvale. Otsekokkupõrke 
hoiatussüsteem* jälgib auto ümbrust, et aidata 
kokkupõrkeid vältida ja ohutust tagada. 

1:  Kui sõidate linnas kiirusega 5-32 km/h, jälgib see süsteem 
kokkupõrke vältimiseks teie ja teie ees oleva auto vahemaad. 

AKTIIVSE LINNAPIDURDUSE SÜSTEEM  

2:  Kui sõidate tuvastatud sõidukile järjest lähemale, esitab 
HR-V i-MID-ekraanil nii helilise kui ka visuaalse hoiatuse. 

3: Kui te hoiatustele ei reageeri ja kokkupõrge on vältimatu, 
rakendab aktiivse linnapidurdusei süsteem automaatselt 
avariipiduri, et vähendada kiirust nii palju kui võimalik. Heade 
sõiduolude korral võib kokkupõrke ka sel viisil ära hoida. 

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM* ERILISELT NUTIKAS  
ERILISELT OHUTU  

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE HOIATUS* 

Kui tuvastatakse maantee märgistused ja auto kaldub 
praeguselt sõidurajalt ilma suunatuld näitamata kõrvale,  
hoiatab sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus teid heliliste ja 
visuaalsete hoiatustega. 

Igaüks soovib oma perekonda kaitsta.  

INTELLIGENTNE KIIRUSE LIMITAATOR*  

Määrab automaatselt kiiruspiirangu, mille liiklusmärkide 
tuvastussüsteem tuvastab. 

Kui intelligentne kiiruse limitaator on aktiveeritud, sõidab 
auto küll tavapäraselt, kuid kehtiva kiiruspiirangu saab 
ületada ainult siis, kui juht süsteemi seadet muudab. 

AKTIIVSED KAUGTULED (HSS)*  

Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab teid ümbritsevaid 
sõiduolusid ja lülitab automaatselt lähi- ja kaugtulede 
vahel.

Liiklusmärkide tuvas-
tussüsteem tuvastab 
liiklusmärgid kuni 100 m 
kauguselt ning edastab 
selle teabe juhile i-MID 
kaudu, kui auto jõuab 
liiklusmärgini. Korraga 
saab kuvada kaks märki. 

OTSEKOKKUPÕRKE HOIATUS*  

Kui esikaamera kuvab eesoleva auto, hoiatab 
süsteem juhti võimalikust kokkupõrkest, andes talle 
aega õigeks tegutsemiseks. 

* Saadaval ainult mudelite Elegance ja Executive puhul. Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.
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AKTIIVSE LINNAPIDURDUSE SÜSTEEM  



TEIE OHUTUS 
ON MEILE OLULINE  

Teie kaassõitjate, teiste liiklejate ja 
jalakäijate ohutus on olnud autode 
ehitamisel üks meie põhinõudeid. 

Seetõttu oleme ka uude HR-V-sse 
integreerinud rohkesti täiustatud 

tehnoloogiat, millest enamik kuulub 
standardvarustusse. 

JUHI JA KAASSÕITJATE  
TURVAPADJAD  

Maksimaalse kaitse tagamiseks on eesmistel 
turvapatjadel kaheetapilise täitmise seade, mis 

ajastab ja rakendab turvapadjad kokkupõrke 
tugevuse järgi. Turvakardinad kaitsevad koos 

3-punktilise turvavööga juhti ning ees ja taga istu-
vaid kaassõitjaid külgkokkupõrke puhul. 

KAELAVIGASTUSI VÄHENDAVAD 
EESMISED PEATOED  

Kokkupõrke korral aitavad peatoed ja 
turvavööd reisijate ohutuse ja turvalisuse 

tagada. 

SÕIDUKI STABIILSUSKONTROLL  
Jälgib kõiki nelja ratast eraldi ja arvutab täpse 
võimsuse või pidurdusjõu, et tagada sõiduki 

üle pärast veojõu kadumist uuesti kontroll. 
Libedate teeolude puhul haldab see mootori 

pöördemomenti ning kõigi rataste pidurdamist 
ja vähendab kiirust ohutu ja sujuva sõidu 

tagamiseks. 
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PIDRDUSABI  
Pidurdusabi aitab sõidukil kiiremini 
avariipidurdamisel peatuda. 

HÄDAPIDURDUSE SIGNAALTULED 
Süsteem paneb ohutuled kiiresti vilkuma, 
et hoiatada tagant tulevaid juhte, kui peate 
järsult pidurdama. Nii väheneb tagumise 
kokkupõrke oht.  

KALDTEE STARDIABI (HSA)  
Kaldtee stardiabi takistab kallakul sõidu 
alustamisel tagasiveeremist. Kallakuanduri abil 
reguleeritakse pidurile avaldatavat survet ja 
auto püsib 1½ sekundit pärast piduripedaalile 
vajutamist paigal. 



TEIE HR-V
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* Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.

Comfort
1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3
4 kõlarit
AUX sisend
Bluetooth handsfree telefonisüsteem*
Roolilt juhitav audiosüsteem
USB/sisend†

Automaatne kliimaseade
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
Juhiistme kõrguse regulaator
Valgusanduriga  tulede automaatika
Soojendusega elektrilised küljepeeglid
Kaheastmelised esiistmete soojendused
Magic Seats istmed
Kaasreisija seljatoes tasku
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
Tagumise akna klaasipuhastaja
Päikesesirmid peeglitega ja valgustusega
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
Halogeen päevasõidutuled (esimesed)
Halogeen lähituled
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee
Lisastopptuli tagaaknal
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)
Elektrilise kiirustundliku võimendusega 
Hammaslattrool (EPS)
HSA kaldtee stardi abi
Stop / Start süsteem
Kiirustundlik elektriline roolivõimendi
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (i-MID)
Käiguvahetuse indikaatorlamp
Tekstiilistmed
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega 
(EBD)
Pidurdusabi (BA)
Aktiivne linnapidurduse süsteem
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)
Hädapidurduse signaaltuled 
Lukustuva rulliga eesmised ja tagumised turvavööd
ISOFIX turvatooli kinnituskohad
Kaasreisija turvapadi,  väljalülitamise võimalusega

Külgmised turvapadjad
Külgmised turvakardinad
Stabiilsuskontroll (VSA)
Aktiivkaitsega esiistemete peatoed
Muutuva koodiga immobilaiser
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
Pakiruumi kate
16” valuveljed
TRK

BLUETOOTH HANDSFREE 
TELEFONISÜSTEEM*

MAGIC SEATS ISTMED
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Püsikiiruse hoidja 
kiiruse limitaatoriga 

Elektroonilise kiirushoidiku 
abil saate püsikiiruse 
määrata ja nii pikkadel 
sõitudel stressi 
vähendada.

Valgusanduriga tulede 
automaatika

Kui valgustase langeb, süttivad 
tuled automaatselt.

Automaatne  
kliimaseade  

Kliimaseade hoiab seadistatud 
salongitemperatuuri automaatselt.

Elektriliselt reguleeritavad ja 
soojendusega küljepeeglid

Peegleid saab hõlpsalt soovitud 
nurga alla seada ning külmadel 
hommikutel kiiresti soojendada.

Soojendusega istmed  

Nii juhi kui ka kõrvalistuja istmel 
on kaheetapiline soojendus.

Pildil on HR-V 1,5 Comfort Ruse Black Metallic värvitoonis. 
Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.*



Elegance
1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast 

1.5 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
Variaatorkäigukast (CVT)

Lisaks Comfort varustusastmele:
2 x USB sisend / HDMI sisend†

6 kõlarit
Honda Connect 7” puutetundlik ekraan, 
MirrorLink, CD/MP3*
12 V pistik keskkonsoolis
Automaatne kahetsooniline kliimaseade
Tagurdamisel allapöörduv kõrvalistuja küljepeegel
Parkimisandurid ees ja taga
Muudetava tundlikkusega vihmaandur 
Tagumine käetugi
Võtmelt suletavad küljeaknad
Distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid
Esimesed udutuled
Aktiivsed kaugtuled (HSS)
Nahast käigukangi nupp
Nahkkattega rool
Panipaiga valgustus keskkonsoolis
Otsekokkupõrke hoiatus
Intelligentne kiiruse limitaator
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
Alarmsüsteem
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult CVT)∆

Lisavarustus:
Honda Connect Navi 7” puutetundlik ekraan, 
MirrorLink*

†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
* Ühenduvus rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadio) ja Internetis liikumine toimub WiFi-ühenduse või mobiilse WiFi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud.
Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu.
Märkus. Honda CONNECT on ka MirrorLink™-toega (funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga™).
ΔSaadaval ainult mudelitega 1,5 i-VTEC ja CVT

OHUTUS (INTELLIGENTNE KIIRUSE LIMITAATOR, 
OTSEKOKKUPÕRKE HOIATUS, SÕIDURAJALT 
KÕRVALEKALDUMISE HOIATUS, LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUS)

HONDA CONNECT AUDIO- JA INFOSÜSTEEM



Alarmsüsteem 

Teie HR-V varguskaitse.

Eesmised udutuled

Pakuvad kehvades 
valgustingimustes 
täiendavat valgustust, 
muutes sõitmise 
lihtsamaks ja 
turvalisemaks.

Automaatne kahetsooniline 
kliimaseade 

Kliimaseade hoiab määratud 
salongitemperatuuri automaatselt. 
Juhi ja kaassõitja poole jaoks on 
eraldi juhtnupud.
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Parkimisandurid

Eesmised ja tagumised 
parkimisandurid muudavad 

kitsastes kohtades parkimise 
hõlpsamaks. Mida lähemale 

objektile jõuate, seda tungivamaks 
piiksumine muutub.

Muudetava tundlikkusega 
vihmaandur  

Kui tuuleklaasil tuvastatakse 
niiskus, aktiveeruvad 
vihmaanduritega klaasipuhastid, 
mille kiirust seadistatakse 
vastavalt vajadusele 
automaatselt.

Nahkkattega rool

Annab HR-V-le 
luksuslikuma ilme.

Pildil on is HR-V 1.5 Elegance värvivalikus Morpho Blue Pearl. 
Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.*



Executive
1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
Variaatorkäigukast (CVT)
 
Lisaks Comfort ja Elegance 
varustusastmele:
Digiraadio (DAB)
Honda CONNECT Navi 7” puutetundlik ekraan, 
MirrorLink*
Automaatselt tumenev sisepeegel
Juhi seljatoes tasku
Kaasreisija istme kõrguse regulaator
Tagurduskaamera
Avanev klaaskatus
Matt kroom läikega välised uksekäepidemed
Tagumised toonklaasid
Katusereelingud
LED päevasõidutuled (esimesed)
LED lähituled
1/2 tekstiil/nahksisu
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
17” valuveljed

* Ühenduvus rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadio) ja Internetis liikumine toimub WiFi-ühenduse või mobiilse WiFi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud.
Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu.
Märkus. Honda CONNECT on ka MirrorLink™-toega (funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga™).

AVANEV KLAASKATUS VÕTMETA LUKUSTUS- JA 
KÄIVITUSSÜSTEEM
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Pildil on HR-V 1.5 Executive värvivalikus White Orchid Pearl. 
Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.*

Toonitud 
tagaklaasid

Toonitud klaasid lisavad 
HR-V-le privaatsust ja 
sportlikku stiili.

Tagurduskaamera

Tagaluugis paiknev kaamera 
annab tagurdamisel selge 
ülevaate auto taga olevast 
piirkonnast.

LED-lähituled ja 
-päevasõidutuled

Võimsad tuled muudavad 
öösel sõitmise lihtsaks ning 
annavad HR-V-le meeldejääva 
ja isikupärase välimuse.

Katusereelingud

Kenad ja praktilised, 
nagu HR-V isegi.

Avanev klaaskatus

Pakub valgust, õhku ja 
avarust.

Nutikas võtmeta sisenemis-
ja käivitamissüsteem 

Nutika võtmeta ssisenemis-ja 
käivitamissüsteemiga saab 
auto lukustada, lukust avada ja 
käivitada ilma võtit taskust välja 
võtmata.



TEIE 
VÄRV

Nii moodsast kangast kui ka kvaliteetsest 
poolnahast polstri puhul ei näe HR-V lihtsalt 
hea välja, vaid see on ka ülimalt mugav.

Värvide valik, mis kõlavad sama hästi, kui välja näevad. Alates värvist Morpho Blue Pearl kuni 
värvini Milano Red – leiate kindlasti selle, mis sobib ideaalselt teie isiksusega.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

TEIE 
HEAOLU 

1/2 tekstiil/nahksisu interjöör on saadaval ainult mudeli Executive puhul. 

Kangast interjöör on saadaval ainult mudelite Elegance ja Comfort puhul. 



Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl
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POLSTER  

JA VÄRVID

Pildil on mudelid HR-V 1.5 Executive.  



31
LISAVARUSTUSPAKETID

TEIE 
LISAVARUSTUSPAKETID

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞

CARGO
PAKETT
Cargo pakett pakiruumi funktsionaalsemaks ja 
esteetilisemaks muutmiseks.
Paketi sisu 
Pagasiruumi kummimatt koos vaheseintega
Tagaluugiesine kaitseliist
Tagumise stange kaitseliist

ILLUMINATION
PAKETT
See pakett muudab salongi hubaseks ja laseb 
auto välimusel silma paista.
Paketi sisu
Lombivalgustus
Valgustatud lävepakuliistud

Robust pakett annab teie autole jõulisema ja 
võimsama ilme. Paketti kuuluvatel tarvikutel 
on esteetiline ja samas ka kaitsev eesmärk.

Paketi sisu
Esiosa alaserva kaunistused
Tagaosa alaserva kaunistused
Külgede alaserva kaunistused
Pildil on esitatud 18-tollised Fortis valuveljed

Isikupärastage HR-V-d originaaltarvikutega, valige mitmesuguste 
pakettide hulgast sobiv. Peale selle, et need on kavandatud ja 
toodetud meie nõudlike standardite järgi, on igaühel neist oma 
eripära, et  just teie HR-V jaoks ideaalselt sobida.

ROBUST
PAKETT



See pakett ühendab endas Milano Red värvitoonis 
küljepeeglikatted ja 18-tollised valuveljed. Teie auto 
saab ühtaegu mängulise ja stiilse ilme.
Paketi sisu
Punase Milano Red kaunistusega küljepeeglite katted
18-tollised Ignis valuveljed

MILANO RED  
PAKETT

AERO  
PAKETT
Aero pakett annab teie autole elegantsema ilme. 
Pakett sisaldab auto värviga sobivaid tarvikuid, mille 
abil saab auto välimust muuta.
Paketi sisu
Eesmine aero-põrkeraud
Tagumine aero-põrkeraud
Astmelauad
Pildil on esitatud 18-tollised Fortis valuveljed

Chrome pakett annab teie autole rafineerituma 
välimuse. Pakett sisaldab kroomitud tarvikuid, 
mille abil saab auto välimust muuta.
Paketi sisu
Kroomitud Esimese põrkeraua kroomliist
Kroomitud Tagumise põrkeraua kroomliist
Kroomitud alumised ukseliistud
Krooomitud Tagaluugi kroomliist
Pildil on esitatud 18-tollised Potis valuveljed

CHROME
PAKETT

Pakett sisaldab stiilse disainiga tarvikuid, mis 
kaitsevad autot muda, liiva ja kriimustuste eest.
Paketi sisu
Küljeliistud
Lävepakuliistud
Eesmised ja tagumised porikaitsmed
Pildil on esitatud 18-tollised Potis valuveljed

CONVENIENCE  
PAKETT
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TAHVELARVUTI-
HODIK

PAGASIRUUMI KUMMIMATT
KOOS VAHESEINTEGA

KATUSERAAMID

TAGUMISE PÕRKERAUA
KAITSELIIST

Lisage autole tahvelarvutihoidik, et kaassõitjate meelt lahutada. 
Hoidiku asendit saab muuta, et mugavalt filmi vaadata, e-kirju 
lugeda või mängida.

Veekindel ja libisemisvastane kõrgete servadega 
kummimatt, mis sobib ideaalselt auto pakiruumi 
kujuga, kaitseb autot mustuse ja kriimustuste 
eest. Komplekti kuuluvad ka vaheseinad.

Suurendage auto kandevõimet tugevate risttalade ja 
katuseraamiga. Kandevõime max 75 kg või 2 jalgratast.

Pakutavad tarvikud 
Suusaboks
Katuseboks
Suusa- ja lumelaua hoidja
Jalgrattaraam
Pakume ka katusereelinguteta autodele katusetarvikuid.

See liist kaitseb tagumist põrkerauda meelehärmi 
põhjustavate kriimustuste ja kahjustuste eest, mis 
võivad pakiruumi kasutamisel tekkida.



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞

EESMISED JA TAGUMISED
AERO-PÕRKERAUAD

KÜLJEPEEGLITE
KATTED

KÕLARIRÕNGA
VALGUSTUS

Eesmised ja tagumised aero-kpõrkerauad, mis võivad olla autoga sama värvi või matti hõbedast 
värvi, muudavad auto välimuse dünaamilisemaks.

Matt-hõbedad või Milano Red punased küljepeeglite katted, 
mis muudavad teie auto veelgi isikupärasemaks.

See tarvik muudab auto salongi õhkkonna nauditavamaks.
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Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞

LOMBI-
VALGUSTUS

ASTME-
LAUAD 

LED valgustid auto all annavad parema nähtavuse 
autosse sisenedes ja väljudes.

Hõlpsamaks ja meeldivamaks autosse sisenemiseks. Need sujuvalt 
integreeritud astmelauad täiustavad disaini ja lisavad funktsionaalsust.

KAITSERAUA 
KROOMLIISTUD

ESIKLAASI-
KATE

See kroomitud liist annab auto esiosale 
elegantsema ilme.

Kaitske väljas parkides oma auto esiklaasi ja peegleid tugeva 
vihma eest originaalse esiklaasikattega.



HONDA
3D-HELISÜSTEEM

Honda 3D-helisüsteem “Muusika pole iial nii tõetruuna kostnud”  
Me kõik soovime, et auto helisüsteem suudaks meie lemmikartiste tõetruuna esitada. 
Honda helisüsteemi kompaktne DSP-seade (digitaalne signaalitöötlus) ei valmista 
selles osas pettumust.

VALU-
VELJED

18" Potis valuveljed 18” Ignis valuveljed 18” Fortis valuveljed

EEMALDATAV
VEOKONKS

Honda originaalne veokonks võimaldab olenevalt mootori 
ja käigukasti tüübist vedada kuni 1000 kg või kuni 1400 kg 
autoelamut või haagist. Saadaval on ka fikseeritud veokonks.
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VARGAMUTRID USTE
DEKOORLIISTUD

SININE JALGADE 
VALGUSTUS

PAGASIRUUMI 
MATT

LÄVEPAKULIISTUD



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞

KOERAVÕRK USTE 
TUULESUUNAJAD

AUTOMAATSELT T
TUMENEV SISEPEEGEL

KAUBAVÕRK



Unistusel on võimas edasiviiv jõud, mis sunnib katsetama uusi ideid 
ja tehnoloogiaid ning lähenema uutmoodi probleemide lahendamisele. Need võivad 
meid inspireerida tõeliste superautode loomisel, nagu seda on uus NSX, või 
tehnoloogiliselt täiustatud uus CR-V. 

Unistus paremast maailmast on andnud elu inimrobotile ASIMO, 
reaktiivlennukile HondaJet ning ülipopulaarsetele mootorratastele. Võtame õppust 
kõigest, mida teeme  ja teada saame ning kõik see avaldub meie loomingus, 
näiteks HR-V-s. 

JÄRGIGE OMA    
UNISTUSI 
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UNISTUSTE 
JÕUD

Pildil on mudelid CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Executive värvivalikus Polished Metal Metallic ja NSX.  









Honda Motor Europe Ltd. Estonian Branch 

EDASIMÜÜJAD:

Catwees OÜ 
Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; 

Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; 
Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176 

Veho Eesti AS 
Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 

Agdeck-Auto AS 
Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; 
Narva, Võidu 19, tel 356 3311 

ML Autoservice OÜ 
Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, 

Tallinna tn 88, tel 452 2550 

LX Motors OÜ 
Viljandi, Tallinna tn 86, tel 435 5421 

Lihtne, paindlik ja mugav viis
finantseerida ja kindlustada oma 

uus Honda.

Kasutuselt kõrvaldamisel muutub auto romusõidukiks, mida käsitletakse 
keskkonnaohtliku jäätmena. Kogu informatsiooni Honda tegevusest ja 
romusõidukite keskkonnaohutust käitlemisest leiate meie kodulehelt 
www.honda.ee > Autod > Minu Honda > Romusõidukid

www.honda.ee

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta. 
Selle paberi valmistamiseks on kasutatud taastuvat, täielikult säästvalt 
toodetud puitu ning paber on toodetud ECF (elementaarkloorita) tselluloosist. 
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