


A CR-V nem véletlenül lett a világ legnagyobb példányszámban 
eladott szabadidő-autója, sikerét a folyamatos fejlesztésnek 

és persze mérnökeink innovatív gondolkodásának köszönheti. 
A legújabb nemzedék kifinomultság, használati érték  

és a menetdinamika terén is messze felülmúlja a kifutó 
generációt, s oly magával ragadó vezetési élményt nyújt,  

hogy közúton és terepen is ámulatba ejti tulajdonosát.

A fejlődés a modell minden porcikáján tetten érhető, beleértve 
a nagyobb kerékjáratokkal és határozottabb kontúrokkal 

vonzóbbá tett karosszériát, valamint a prémium anyagokból 
összeállított, kimagasló minőségérzetet nyújtó utasteret is.

SZÜNTELEN 
FEJLŐDÉS

Képünkön egy Premium Crystal Red Metallic színben tündöklő Honda CR-V 1.5 VTEC TURBO látható Lifestyle felszereltséggel.



SZOROSABB
KAPCSOLAT

A színes, logikus elrendezésű műszeregységről 
egy szempillantás alatt leolvashatók az adatok, 

és használata is roppant egyszerű. Ha a pilótának 
nincs kedve a multifunkciós kormányon elhelyezett 

gombokat használni, élhet a hangvezérlés 
lehetőségével is: akár sms-ekre és emailekre is 

válaszolhat anélkül, hogy megérintené  
a kezelőszerveket.

A kristálytiszta képet vetítő head-up kijelző* szintén 
megkönnyíti és biztonságosabbá teszi az autózást.

* Executive felszereltség esetén.



TÁGASABB
ÉS 

HANGULATOSABB
Az új CR-V minden eddiginél nagyobb kabinnal  

csábítja az utasokat. Jelentősen megnőtt például  
az első és hátsó lábtér, a benzines motorral felszerelt, 
négykerékhajtású kivitelt pedig immáron hétszemélyes 

változatban is forgalmazzuk.



A fejlődéshez idő kell – ezt mi is tudjuk.  
Ezért aztán órák ezreit töltöttük tervezéssel  

és teszteléssel, s egészen addig törtük  
a fejünket, míg nem sikerült az eddiginél is 
jobb, hatékonyabb konstrukciót alkotnunk. 

Munkánk gyümölcseként könnyebb és erősebb 
karosszériaszerkezet született, melynek előnyeit 

minden egyes méteren érezheti majd.

VEZETÉSI 
ÉLMÉNY



KIMAGASLÓ
MINŐSÉG

Tapintsa meg a felületeket, simítsa végig  
a kárpitokat, és tapasztalja meg azt a páratlan 

kifinomultságot, ami a vadonatúj CR-V-t oly 
különlegessé teszi!

A karosszéria jellegzetes formai megoldásai  
az utastérben is visszaköszönnek, miként  
a remek oldaltartású ülések is passzolnak  

a sportos megjelenéshez.



Model shown is Civic 5 Door 1.6 i-DTEC Executive in Crystal Black Pearl.

FOKOZOTT
BIZTONSÁG

Egyedülálló technikai fejlesztéseink  
a menetbiztonságot is a legmagasabb szintre 

emelik. A vadonatúj CR-V alapját például  
a Honda által kidolgozott Fejlett Kompatibilitású 
Karosszériaszerkezet (Advanced Compatibility 
Engineering, ACE™) legújabb generációja adja,  

és minden modellváltozathoz alapáron jár  
az ultramodern menetbiztonsági és vezetést segítő 
eszközöket magában foglaló, speciális kamerákra 

és radarokra épülő Honda SENSING rendszer.



GYORSABB
ÉS 

KEZESEBB
Az új CR-V-t két- és négykerékhajtású 

változatban, benzines és hibrid 
hajtásláncokkal kínáljuk. Az 1.5 VTEC TURBO 
motorral felszerelt kivitel éppoly erőteljes, 
mint a 2,0 literes hajtóműre épülő i-MMD 
hibrid – bármelyik mellett is dönt, minden 

kilométer élmény lesz a volánnál.

LEGYEN AZ ÖNÉ!



FELSZERELTSÉG JELLEMZŐK MODELLEK
– COMFORT –

18"-os könnyűfém keréktárcsák
5"-os audio kijelző
USB-IN/AUX-IN csatlakozók
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
BluetoothTM-rendszerű mobiltelefon-kihangosító
E-Call segélyhívó rendszer
Elektromos rögzítőfék elindulássegítő funkcióval
Automatikus távolsági fényszórók
Automatikus légkondícionáló
LED fényszórók
Sötétedésérzékelős fényszórók
Fűthető első ülések
Alapjárati leállítás (start&stop)*
LED nappali menetfény 

Honda Sensing: 
– Alacsonysebességű követés automatikus  
 sebességváltó esetén
– Sávtartó asszisztens
– Intelligens adaptív sebességrögzítő
– Intelligens sebességrögzítő
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Ütközés erejét mérséklő fékrendszer
– Útpálya elhagyást megelőző rendszer
– Közúti jelzőtábla felismerő rendszer

– ELEGANCE –

További többlet, illetve különbség  
a Comfort felszereltséghez képest:

Riasztórendszer
2x USB-IN/HDMI csatlakozók
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható  
külső tükrök
Hátramenetben automatikusan lebillenő külső tükör
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel:  
7"-os érintőképernyős kijelző, AM/FM/DAB+ 
és internetrádió, telepített AhaTM alkalmazás, 
internetböngészés
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
Automatikus, kétzónás légkondícionáló
Bőrborítású kormánykerék
Bőrborítású váltógomb
Ködlámpák
Esőérzékelős ablaktörlők
Tolatókamera
Könnyűfém pedálsor

Hétszemélyes kivitel (opcionális)

MÉRETEK

– LIFESTYLE –

További többlet, illetve különbség  
az Elegance felszereltséghez képest:

Aktív kanyarfényszórók
Tetősín
Bőrkárpitozás
LED ködlámpák
Sötétített ablakok hátul körben
Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás
Holttérfigyelő rendszer kitolatást segítő rendszerrel 

Hétszemélyes kivitel (opcionális)

– EXECUTIVE –

További többlet, illetve különbség  
a Lifestyle felszereltséghez képest:

19"-os könnyűfém keréktárcsák
Elektromos mozgatású, érintés nélkül  
működő csomagtérajtó
Elektromosan állítható vezetőülés memória funkcióval
Head Up Display
Fűthető bőr kormánykerék
Panoráma napfénytető elektromos működtetésű 
napellenzővel
Ülésfűtés elöl és hátul

* csak manuális sebességváltó esetén

Szélesség: 1855 mm
(külső tükrök nélkül)

Hosszúság: 4605 mm 
Tengelytáv: 2660 mm

Magasság: 1665 mm

Csomagtartó kapacitása: 561 liter 
Hasmagasság: 210 mm (4WD modell)

A különböző felszereltségi szintek a motorváltozatoktól függően érhetőek el.

1.5 VTEC TURBO 2.0 i-MMD HYBRID
6 fokozatú manuális CVT automatikus   

2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

5 üléses ♦ ♦ – ♦ ♦ ♦
7 üléses – ♦ – ♦ – –



05
/1

8

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2018. május

   
Az Ön Honda Márkakereskedője:

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó 
mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető 
ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei 
szerint és értelmében végeznek el, és amely feltételek írásos példányát kérésre átadják az ügyfélnek. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének 
megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, 
ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden 
esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.

Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!


