
COMFORT
♦  Tik 2WD
♦  18 col. lengvojo lydinio ratlankiai
♦  Vairuotojo SRS, keleivio SRS, šoninės (priekinės) ir 

šoninės užuolaidinės oro pagalvės
♦  Stabdžių antiblokavimo sistema ir pagalbinė 

stabdymo sistema
♦  Elektrinis stovėjimo stabdys su automatine stabdžio 

laikymo funkcija
♦  Automatiniai prieblandos žibintai
♦  Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 

laikmatis (grįžimo namo / išvykimo iš namų funkcija)
♦  Dienos šviesos LED žibintai
♦  LED priekiniai rūko žibintai
♦  Priekiniai LED žibintai su priekinių žibintų plautuvais
♦  Elektriniai reguliuojami, šildomi veidrodėliai
♦  Pagalbinė automobilio stabilumo kontrolės sistema
♦  Pagalbinė priekabos stabilumo kontrolės sistema
♦  Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema
♦  Įspėjimo apie susidūrimą iš priekio sistema
♦  Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema
♦  Įspėjimo apie kertamą eismo juostą sistema
♦  Išvažiavimo iš kelio sušvelninimo sistema
♦  Išmanusis greičio ribotuvas
♦  Pagalbinė judraus valdymo sistema
♦  Įspėjimo apie sumažėjusį slėgį padangose sistema
♦  Avarinio stabdymo signalas
♦  Susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema
♦  Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦  Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio paleidimo 

sistema

♦  Durelių atrakinimo pasirinkimo galimybė
♦  Apsaugos signalizacijos sistema ir imobilizavimo 

sistema
♦  Pagalbos skambutis
♦  Režimas ECON
♦  Pakreipiamas, teleskopinis daugiafunkcis vairas
♦  Medžiaginiai apmušalai
♦  Priekinės šildomos sėdynės
♦  Vienu judesiu 60/40 padalijama nulenkiama galinė 

sėdynė
♦  Rankinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
♦  Elektra valdoma vairuotojo juosmens atrama
♦  Automatinis vienos zonos klimato valdymo oro 

kondicionierius
♦  Išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas
♦  Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema / 

išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema

♦  5 col. ekrano garso sistema su DAB skaitmeniniu 
radiju

♦  8 garsiakalbiai
♦  Nuotoliniai ant vairo sumontuoti garso valdikliai
♦  „Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įranga
♦  1 x USB jungtis
♦  Priekinis instrumentų skydelis, centrinis pultas ir 

bagažinės priedų lizdai
♦  Sidabrinė prietaisų skydelio apdaila
♦  Medžio stiliaus instrumentų skydelio papuošimas
♦  Nuimamas galinis uždangalas

Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

Nuotraukoje pavaizduotas „Cosmic Blue Metallic“ spalvos „CR-V 2.0 i-MMD Comfort“ modelis.28



ELEGANCE
Be funkcijų, pasiekiamų „Comfort“ klasės 
automobiliuose, funkcijos, esančios „Elegance“ klasės 
automobiliuose, apima toliau nurodytas
♦  2WD / AWD 
♦  Užlenkiami išoriniai veidrodėliai (naudojant pultelį)
♦  Išorinių veidrodėlių nulenkimo važiuojant atbuline 

eiga funkcija
♦  Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais
♦  Nuotoliniu būdu ir elektra valdomas langas bei 

užlenkiami durelių veidrodėliai (naudojant rakto 
pultelį)

♦  Dviejų zonų automatinis klimato valdymas
♦  Automobilio statymo jutikliai (priekinis ir galinis)
♦  Galinio vaizdo kamera
♦  Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
♦  Mažo greičio palaikymo važiuojant iš paskos sistema
♦  Tamsinti stiklai
♦  Odinis vairas
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos sistema: 

7 col. jutiklinis ekranas, AM / FM / DAB skaitmeninis 
radijas, „Apple CarPlay®“, „Android Auto™“, 
internetinis radijas, „Aha™“ programos integravimas 
ir naršymas internete*

♦  2 x priekinės USB jungtys

♦  2 x galinės USB jungtys (skirtos tik krauti) 
♦  9 garsiakalbiai (+ subwoofer)

* Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir 
mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete funkcija 
veikia tik automobiliui stovint. Su „Apple CarPlay®“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni telefonai, kuriuose veikia 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „Apple CarPlay®“ 
funkcijos, programos ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose, o jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudoti „Android Auto™“, turite į savo 
išmanųjį telefoną atsisiųsti „Android Auto™“ programą iš „Google Play™“. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android 
Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis atsižvelgiant į geografiją.
Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

Nuotraukoje pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „CR-V 2.0 i-MMD Elegance“ modelis.30



LIFESTYLE
Be funkcijų, pasiekiamų „Elegance“ klasės 
automobiliuose, funkcijos, esančios „Lifestyle“ klasės 
automobiliuose, apima toliau nurodytas
♦  Stogo išilginiai
♦  Odiniai apmušalai
♦  Elektra valdoma vairuotojo ir keleivio juosmens atrama
♦  Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio priekinės 

sėdynės
♦  Aplinkos apšvietimas (vairuotojo / keleivio kojoms 

skirtos srities / durelių rankenos)
♦  Priekinio stiklo valytuvų ledo atitirpinimo funkcija
♦  Informacijos apie nematomą zoną ir už nugaros 

esančio eismo stebėjimo prietaisas
♦  Aktyvūs posūkių žibintai 

Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

Nuotraukoje pavaizduotas „Modern Steel Metallic“ spalvos „CR-V 2.0 i-MMD Lifestyle“ modelis.32



EXECUTIVE
Be funkcijų, pasiekiamų „Lifestyle“ klasės 
automobiliuose, Funkcijos, esančios „Executive“ klasės 
automobiliuose, apima toliau nurodytas
♦  Tik AWD
♦  Panoraminis stiklinis stoglangis (atidaromas)
♦  Galvos palenkti nereikalaujantis ekranas
♦  Šildomas vairas
♦  Galinės šildomos sėdynės
♦  Belaidis įkroviklis
♦  Nenaudojant rankų atidaromas elektra valdomas 

bagažinės gaubtas
♦  Elektrinis vairuotojo sėdynės reguliavimas  

(8 kryptimis) su vairuotojo padėčių atmintimi

Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „CR-V 2.0 i-MMD Executive“ modelis.34



BLACK EDITION

Nuotraukoje pavaizduotas „Crystal Black Pearl“ spalvos „CR-V 2.0 i-MMD Black Edition“ modelis.

„Elegance“ komplektaciją papildanti  
„Black Edition“ įranga:
♦  Juodi 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
♦  „Black Edition“ reljefiški odiniai apmušalai
♦  „Black Edition“ dizaino elementai (juodos 

chromuotos grotelės, priekinio ir galinio bamperių 
apdaila, rūko žibintų apdaila, šoninių durelių apatinė 
apdaila, bagažinės durelių apdaila)

♦  Juodi išoriniai veidrodėliai
♦  Tonuoti galiniai žibintai
♦  Tamsaus medžio imitacijos prietaisų skydelio apdaila
♦  „Piano Black“ vidinių durelių rankenėlės

Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.
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GYVENIMAS 
PILNAS 
SPALVŲ

PLATINUM WHITE PEARL **

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL ** PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLYE RED

* „Premium Crystal Red Metallic“ pasiekiama tik „Lifestyle“ ir „Executive“ klasių automobiliuose. 
** „Black Edition“ siūlomos tik „Crystal Black Pearl“ ir „Platinum White Pearl“ išorės spalvos.
Nuotraukoje pavaizduotas „CR-V 2.0 i-MMD Executive“ modelis.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Kiekviena spalva sukurta taip, kad puikiai 
papildytų CR-V stilių. Viskas, ką turite 
padaryti – išsirinkti mėgstamiausią.
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Rinkitės iš mūsų aukštos kokybės medžiagų ir aukščiausios klasės odos asortimento. Sukurti taip, 
kad papildytų elegantišką jūsų CR-V saloną ir, žinoma, užtikrintų jūsų komfortą, kad ir kokio ilgio 

kelionė būtų.

JŪSŲ APMUŠALAI

JUODA  
MEDŽIAGA

DRAMBLIO KAULO 
SPALVOS ODA*

„BLACK EDITION“  
ODA

JUODA  
ODA

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦
„BLACK EDITION“ ♦

* Dramblio kaulo spalvos odiniai apmušalai siūlomi tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Crystal Black Pearl“, „Modern Steel Metallic“, „Premium Crystal Red Metallic“ ir „Premium Agate Brown Pearl“.

JUODA MEDŽIAGA DRAMBLIO KAULO SPALVOS ODA* BLACK EDITION LEATHER„BLACK EDITION“ ODA JUODA ODA
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