
46.700 € (TVA INCLUS)
39.243 € (FĂRĂ TVA)

Consum fază joasă (l/100 km)
Consum fază înaltă (l/100 km)
Consum mixt (l/100 km)
Emisii CO2 mixt (g/km)

MOTOR ȘI TRANSMISIE

WLTP*

Automată E-CVT
1993

145 @ 6200
175 @ 4000

184
315
4x4
180
9.2

Benzină

8.1
6.0
7.2
163

Dimensiuni (Lxlxh) (mm)
Capacitate portbagaj (litri) (VDA)
Capacitate rezervor (litri)
Gardă la sol (mm)

MASĂ ȘI DIMENSIUNI
4600/1855/1689

497
57

200

Transmisie
Capacitate (cc)
Putere maximă motor termic (CP @ rpm)
Cuplu maxim motor termic (Nm @ rpm)
Putere maximă motor electric (CP)
Cuplu maxim motor electric (Nm)
Tracțiune
Viteză maximă (km/h)
Accelerație (0-100 km/h) (sec)
Combustibil

2.0 e:HEV (4x4)
EXECUTIVE

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ valoarea vopselei metalizate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom. 
Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. 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 producatorului, fără nicio informare prealabilă.
Honda oferă o Garanție Standard pentru Sistemul Hibrid de 5 ani și 100.000 km. Garanția Extinsă Sistem Hibrid extinde perioada acoperită cu încă 5 ani, fără 
limită de kilometri (între anul 6 și 10), conform condițiilor de garanție - după atingerea celor 100.000 km în primii 5 ani, se va activa în mod automat Garanția 
Extinsă Sistem Hibrid, oferind încă 5 ani de acoperire de la acel moment.
hondatrading.ro

5+5
ANI



DOTĂRI

Siguranță
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de monitorizare trafic pentru mers în marșarier (CTM) 
Airbag șofer SRS
Airbag pasager (cu posibilitate de dezactivare)
Airbag-uri laterale (față) și tip cortină (față și spate)
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)
Asistență la frânarea de urgență (BA)
Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)
Sistem de prindere ISO Fix
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
Sistem de asistență Agile Handling Assist (AHA)
Sistem de frânare pentru atenuarea coliziunilor (CMBS) 
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)
Sistem menținere bandă de circulație (LKAS)
Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație (LDW) 
Sistem de asistență părăsire carosabil (RDM)
Limitator inteligent de viteză 
Sistem Smart Entry & Start
Cruise Control Adaptiv (i-ACC) cu funcție Low Speed Follow 
Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație (TSR) 
Apelare de urgență la 112 în caz de accident (e Call)
Sistem de alarmă și închidere centralizată.

Interior
Tapițerie din piele
Volan îmbrăcat în piele
Ornamente interioare bord argintii
Lumini spot (față) și lumină pentru citit (spate)
Torpedou și portbagaj iluminat
Covorașe de cauciuc (faţă, spate, portbagaj) 
Lumină ambientală (plafon, mânere uși și podea șofer/pasager)

Funcții si tehnologie
Display Head-Up
Încărcare telefon wireless
Mod ECON
Servodirecție asistată electric (EPS)
Sistem multimedia compatibil cu Apple Car Play și Android Auto 
Frână de parcare electrică cu functie Brake Hold
Padele sistem hibrid cu reglaj pentru sistemul de regenerare 2x 
Port USB (față) 
2x Port USB (spate) - doar încărcare
9 difuzoare (inclusiv subwoofer)
Comenzi audio pe volan și Hands Free Bluetooth™
Sistem activ pentru anulare zgomot de fond

Confort
Degivrare parbriz (în zona stergatoarelor)
Sistem de climatizare automat cu două zone
Guri de ventilație climatizare pentru locurile din spate
Senzori ploaie și lumină. 
Oglindă interioară retrovizoare electrocromată
Senzori de parcare (față și spate)
Cameră video pentru mers în marșarier
Geamuri electrice One Touch (față și spate)
Cotieră centrală modulabilă
Cotieră spate
Geamuri și oglinzi electrice acționate din cheie
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Oglinzi reglabile electric, încălzite și rabatabile
Suport de ochelari cu oglindă
Priza accesorii 12V (față, cotieră centrală și portbagaj)
Scaun șofer & pasager reglabil manual pe înălțime
Scaun șofer & pasager cu suport lombar reglabil electric
Scaune față încălzite
Banchetă spate încălzită (zonă șezut)
Banchetă rabatabilă 60/40 

Exterior
Bare longitudinale plafon
Plafon panoramic cu deschidere 
Hayon cu acționare electrică, acționat prin gesturi
Sistem de iluminare în curbă (ACL)
Geamuri spate și lunetă fumurii
Antenă aerodinamică și eleron spate
Faruri cu LED (fază scurtă și lungă) și spălătoare
Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)
Proiectoare de ceață, stopuri și lumini de zi - LED 
Timer cu functia Coming Home/Leaving Home
Jante din aliaj 18” (pneuri 235/60R18)
Kit reparație pană, fără roată de rezervă

Eficiență energetică anvelope

Mașinile din imagini sunt prezente doar cu scop ilustrativ. Un ghid conținând date privind consumul de carburant și emisiile CO2 pentru toate modelele de 
autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism nou depind nu 
doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul 
gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
hondatrading.ro


