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Proiectat având în minte filosofia Honda centrată pe client, sistemul
inteligent de propulsie hibrid e:HEV folosește automat trei moduri
de rulare - electric, hibrid sau engine – pentru ca tu să te poți bucura
de fiecare călătorie în liniște.
O combinație inteligentă formată din două motoare electrice și un
motor pe benzină de 1,5 litri i-VTEC livrează performanțe dinamice și
eficiență, oferind un răspuns imediat al accelerației și un consum de
combustibil redus pentru a proteja mediul.
Folosind tehnologia self-charging hybrid nu vei fi nevoit să încarci
mașina – așa că, vei experimenta condusul la un nivel cu totul nou,
fie că alegi să mergi în oraș sau la drumul lung în afara orașului.

3 MODURI DE DEPLASARE
SPORT, NORMAL & ECON

GARANȚIE 5 ANI PENTRU BATERIE
SAU 100,000 KM

Noul Ho nda HR-V

Simte
puterea
e:HEV
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Bucură-te de avantajele unui SUV cu o atitudine atletică.
Sistemul hibrid oferă un răspuns imediat al accelerației folosind
modul sport, ideal pentru rularea cu viteză pe autostrada sau în
depășiri.
De asemenea, noul șasiu cu sistem de suspensie revizuit absoarbe
șocurile provocate de denivelări – lăsându-te să te bucuri de
performanță, oriunde vei merge.

131 CP
PUTERE MAXIMĂ

FRÂNARE FĂRĂ EFORT
PENTRU UN CONTROL COMPLET

Noul Ho nda HR-V

Tehnologie
avansată

4

5

Cu o prezență carismatică, noul HR-V combină poziția încrezătoare
a unui SUV și caracteristicile sportive ale unui coupé și vei fi cu
siguranță remarcat.
Liniile elegante ale caroseriei și designul general orientat pe
orizontală oferă noului HR-V un aspect îndrăzneț pregătit pentru
acțiune.
Atenția la cele mai mici detalii de design – cum ar fi grila frontală
integrată, mânerele ascunse ale ușilor din spate și finisajele unice –
asigură o siluetă elegantă care nu va trece neobservată în oraș și
oriunde în afara lui.

CULOARE ÎN DOUĂ TONURI
CU 5 OPȚIUNI DE CULOARE*

GRI DESCHIS
PIELE SINTETICĂ & MATERIAL TEXTIL*

* Opțiune doar la versiunea de echipare Advance Style.

Noul Ho nda HR-V

Stil
remarcabil
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Fie că îi lași pe copii la școală sau mergi la cumpărături, viața te
poate ține ocupat zi de zi.
De aceea, noul tău 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.

KOJIRO OKABE
Lider de proiect Honda Large

Am proiectat noul HR-V hybrid pentru a reflecta valorile
și nevoile exacte ale consumatorilor moderni și pentru a
pune bazele unei noi generații de proprietari de mașini.

* Disponibil pentru variantele de echipare selectate.

Noul Ho nda HR-V

Pune
distracţia în
funcţiune
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Indiferent de dificultățile întâmpinate, noul tău HR-V te va susține:
configurează scaunele Magic Seats cu o singură mișcare a mâinii și
convertește instantaneu interiorul modular într-un spațiu generos
pentru biciclete, schiuri – sau chiar într-un spațiu de dormit.
De la rutina zilnică până la un weekend la plajă, spațiul mai mare
pentru picioare și portbajajul încăpător îți transformă fiecare zi în
care conduci într-o încântare.
Câte lucruri poți transporta?

RABATARE 60/40 A SCAUNELOR
+ CONFIGURAȚII MULTIPLE

PORTBAJAJ GENEROS
ȘI UN INTERIOR PREMIUM

Noul Ho nda HR-V

Câștigă
cursa
spaţiului
interior
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Noul HR-V vine complet echipat și gata de drum, datorită
conexiunilor care se sincronizează perfect cu dispozitivele tale.
De la Android Auto până la Wireless Apple CarPlay, nu vei simți
lipsa melodiilor tale preferate și nu vei rata niciodată un mesaj
primit în timpul deplasării.
Bucură-te de tehnologia pe care o poți atinge.

NOUL ECRAN TACTIL DE 9"
ECHIPAT CU MULTIPLE APLICAȚII
ȘI SISTEM DE NAVIGAȚIE
GARMIN

Noul Ho nda HR-V

Conectat
tot timpul
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Tehnologia Honda SENSING recunoaște indicatoarele rutiere și
condițiile de drum înaintea ta, evitând orice pericole potențiale.
Utilizeză funcții precum Monitorizarea unghiului mort, Sistemul de
prevenire și frânare în caz de coliziune și Limitatorul inteligent de
viteză.
Totul a fost conceput pentru că ne dorim ca tu să te bucuri de orice
călătorie, știind că familia ta este în siguranță.
Oriunde te deplasezi, la volanul unei Honda te vei simți tot timpul în
siguranță.

FARURI AUTOMATE
PENTRU CONDUS
PE TIMP DE NOAPTE

ASISTENȚĂ MENȚINERE BANDĂ
PENTRU A TE ȚINE PE BANDA
CORECTĂ DE CIRCULAȚIE

* Nu este disponibil pentru toate variantele de echipare.

Noul Ho nda HR-V

Siguranţa
este un
standard

Aflați mai multe detalii pe hondatrading.ro
HONDA TRADING ROMÂNIA
ȘOS. BUCUREȘTI NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK, CLĂDIREA O21, ETAJ 9,
ORAȘ VOLUNTARI, JUD. ILFOV
Nu arunca la coş. Oferă unui prieten sau reciclează.

