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Naujajame HR-V atsirado 
elementų, kurie džiugins 
visus keleivius. Mes siekėme 
sukurti automobilį, kuris leistų 
kiekvienam mėgautis savo 
gyvenimo būdu.



Model shown is the HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight White Pearl. 
For more information on which grades this and other features are available on 
please refer to the specification pages 78-83.
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Hibridas
Savaime įsikraunantis
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AKUMULIATORIAUS GARANTIJA 
5 METAI ARBA IKI PIRMUOSIUS 
100 000 KM

SAVAIME ĮSIKRAUNANTIS HIBRIDAS
NEREIKIA JUNGTI PRIE ELEKTROS 
TINKLO

Į žmogaus poreikius orientuotą „Honda“ filosofiją įkūnijanti 
išmanioji visiškai hibridinė „e:HEV“ sistema automatiškai parenka 
tinkamiausią iš trijų važiavimo režimų – elektrinį, hibridinį ar 
benzininio variklio. 

„Formula 1®“ technologijų įkvėpta sistema veikia pagal tokį 
principą: benzininis variklis suka generatorių, tiekdamas energiją 
elektriniam varikliui, kuris varo ratus. Todėl jūs visuomet galite 
mėgautis optimaliu našumu ir sklandžiu važiavimu. 

Elektrinis režimas: akimirksniu užtikrinamas pagreitėjimas iš vietos 
naudojant du elektrinius variklius. 

Hibridinis režimas: veikia benzininis ir abu elektriniai varikliai, kad 
būtų pasiektas optimalus efektyvumas. 

Benzininio variklio režimas: didesniam greičiui palaikyti 
naudojamas benzininis variklis, kuris taip pat padeda įkrauti 
elektrinį variklį. Generuojama perteklinė energija kaupiama 
akumuliatoriuje ir panaudojama vėliau.

įsikraunančio
savaime
Pajuskite 

hibrido energiją

Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-V Advance Style 1,5 i-MMD“ 
modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Važiavimo
charakteristikos
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įsikraunančiu

Įkvepiančios
kelionės
savaime

hibridu

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS 
253 NM ESANT 4500 APS./MIN.

ŽEMAS TARŠOS LYGIS
TIK 122 G/KM* 

Greitai į komandas reaguojantis savaime įsikraunantis hibridinis 
HR-V galios agregatas pasirengęs visiems atvejams: nesvarbu ar 
sukinėtumėtės mieste, ar skrietumėte greitkeliu, jis visada reikiamu 
momentu užtikrina įkvepiantį pagreitėjimą. 

Jūsų pasirinkimui siūlomi trys skirtingi važiavimo režimai: „Sport“ 
režimas suteiks

energingo vairavimo potyrių, „Normal“ leis mėgautis sklandžiu 
važiavimu, o „Econ“ režimas padės sumažinti degalų sąnaudas. 

Galite būti tikri – savaime įsikraunanti hibridinė sistema „e:HEV“ 
padės įveikti didesnius atstumus, tausodama aplinką ir jūsų 
piniginę, kad ir kokiu režimu važiuotumėte.

*  CO2 rodikliai pateikti remiantis bendrais WLTP rezultatais. 
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V 
Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 

8



savaime

9
N

a
u

ja
s

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



10



Važiuojant regeneracinė stabdymo sistema regeneruoja 
energiją ir kelyje įkrauna akumuliatorius, todėl jums niekada 
nereikės automobilio jungti prie elektros tinklo. 

Jei norite mėgautis labiau elektromobilį primenančia 
vairavimo patirtimi, padidinkite HR-V energijos regeneravimo 
intensyvumą pasirinkdami B važiavimo režimą ir 
reguliuodami lėtėjimo efekto lygį ant vairo esančiomis 
perjungimo svirtelėmis. 

Tikras važiavimo komfortas pasirenkant norimą režimą, 
išskirtinė ekonomija ir viską vainikuojantis smagus bei 
lengvas vairavimas.

FAKTINIS EFEKTYVUMAS
IKI 740 KM SU PILNU BAKU*

BENDROS DEGALŲ SĄNAUDOS 
PAGAL WLTP
5,4 L/100 KM

kelią 
Jauskite

*  Atstumas apskaičiuotas atsižvelgiant į bendras degalų sąnaudas pagal WLTP 
(5,4 l/100 km), esant pilnam degalų bakui. Nuotraukoje pavaizduotas „Premium 
Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau 
informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Stilius 
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Mūsų sukurtas naujasis HR-V hibridas atspindi aiškias 
šiuolaikinių vartotojų vertybes ir poreikius.

KOJIRO OKABE
„HONDA“ STAMBIŲ PROJEKTŲ VADOVAS

HR-V pasižymi visureigio privalumais ir žaismingu kupė 
charakteriu. 

Naujajame HR-V gausu įvairių praktiškų funkcijų, kad galėtumėte 
be rūpesčių nusigauti iš vieno taško į kitą, nesvarbu, ar vežtumėte 
vaikus į mokyklą, ar važiuotumėte apsipirkti: bekontakčiu būdu 
atidaromos bagažinės durelės leidžia lengvai sukrauti pirkinių 
krepšius, o dėl „Walk Away Close“* funkcijos jums niekada 
nereikės gręžiotis atgal. 

Malonus
praktiškumas

*  Komplektuojama ne visuose modeliuose. 
Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-
V Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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Naujasis HR-V įkūnija gryno paprastumo idėją, išreikštą 
per išskirtinio stiliaus, neprilygstamo efektyvumo bei 
maksimalaus praktiškumo derinį. 

Nors atrodo stulbinamai, tačiau yra taupus ir funkcionalus 
– jame visada atsiras vietos kavos puodeliui padėti. 

Tai šiuolaikiniam gyvenimui pritaikytas automobilis.

Mes sukūrėme automobilį, kuris siūlo erdvumą, 
junglumo galimybes, patikimumą ir universalumą, 
– tai, ko reikia kasdieniam gyvenimui palengvinti ir 
pagerinti.

KOJIRO OKABE
„HONDA“ STAMBIŲ PROJEKTŲ VADOVAS 

gyvenimui

Sukurtas

Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-
V Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 

jūsų

17
N

a
u

ja
s

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



Išorė 
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Charizmatiška automobilio išorė, išsiskirianti tvirta 
visureigio stovėsena ir kupė elegancija, nepaliks nė vieno 
abejingo. 

Paprastos ir aiškios linijos ties „pečiais“ sukuria išraiškingą 
HR-V išvaizdą ir veržlų charakterį – jis atrodo tarsi būtų 
visuomet pasirengęs veikti. 

Galų gale, kam slėptis, jei galima būti dėmesio centre?

18 COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI 
STANDARTINĖ ĮRANGA

GALINIAI ŽIBINTAI PER 
VISĄ PLOTĮ  
SU 3D EFEKTU 

Akį 
traukianti
išvaizda

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V 
Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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Mūsų „Advance Style“ komplektacijos modeliai gali pasigirti 
aukščiausio lygio prabangiomis apdailos detalėmis ir 
naujoviškomis funkcijomis. Integruotos priekinės grotelės, 
paslėptos galinių durelių rankenėlės ir galinių durelių aptakas 
išryškina stilingą automobilio siluetą. Tad keliaudami miesto 
gatvėmis, užmiesčio ar kitais keliais jūs visuomet tapsite dėmesio 
centru. 

Jis ne tik patrauklus, bet ir praktiškas: dėl integruotų stogo 
bėgelių galite nevaržydami savęs pasiimti į kelionę viską, ko 
reikia, o vaizdą iš kelių perspektyvų fiksuojanti galinė kamera ir 
aštuoni statymo jutikliai padės tobulai pastatyti automobilį net ir 
siauriausioje vietoje. 

PENKI DVISPALVIAI 
APDAILOS VARIANTAI* 

LED PRIEKINIAI ŽIBINTAI 
SU SEKVENCINIAIS POSŪKIŲ 
SIGNALAIS

 *  Dvispalvis variantas ir trijų spalvų ornamentas siūlomas tik „Advance Style“ modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-
V Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 

Apgalvota iki
smulkmenos 
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Salonas 
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Miesto vaizdas atsiveria tiesiai priešais jūsų akis: dėl naujos paaukštintos 
vairuotojo sėdynės jūsų matymo laukas pakeltas aukščiau variklio 
dangčio. Tai užtikrina puikų matomumą – jausitės tarsi atsidūrę pasaulio 
viršūnėje. 

Stilingas horizontaliai išdėstytas prietaisų skydelis ir pagal šiuolaikinio 
dizaino principus sukurtas intuityviai valdomas informacinės bei 
pramoginės sistemos ekranas neapkrauna nereikalingomis detalėmis ir 
leidžia susitelkti į kelią. 

Dar viena HR-V naujovė – oro difuzijos sistema, užtikrinanti švelnią šilto 
ar vėsaus oro cirkuliaciją aplink jus ir jūsų keleivius, kad kiekvienąkart 
keliaudami jaustumėtės dar patogiau ir maloniau.

„L“ FORMOS VENTILIACINĖS ANGOS 
TIKRA ATGAIVA ŠILTOMIS 
POPIETĖMIS 

ŠILDOMAS VAIRAS 
NEPAKEIČIAMA FUNKCIJA 
ŠALTAIS RYTAIS

Sėskitės
už vairo 

Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-
V Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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HR-V pritaikytas visiems gyvenimo atvejams – nuo kasdienių 
kelionių iki savaitgalio išvykų į pajūrį: vienu rankos judesiu 
galite pakeisti galinių „Magic Seats“ sėdynių padėtį ir per 
akimirksnį paversti modulinį saloną talpia erdve dviračiams, 
slidėms ar banglentėms gabenti. 

Naudokitės įvairiapusiškomis galimybėmis: vienu judesiu 
pakelkite sėdynes aukštyn, kai reikia vertikalios erdvės, 
nulenkite žemyn suformuodami lygų pagrindą arba atskirai 
padalinkite 60:40 santykiu, kad būtų dar patogiau. 

Kiek bagažo telpa tiek daug erdvės ir vietos kojoms 
siūlančiame automobilyje?

60/40 SANTYKIU DALIJAMOS 
„MAGIC SEATS“ SĖDYNĖS 
SU DAUGYBE IŠDĖSTYMO 
GALIMYBIŲ

1274 L TALPOS BAGAŽINĖ 
IR ERDVIAUSIAS KLASĖJE SALONAS* 

Nepranokstama
erdvė

*  Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA, su nulenktomis galinėmis sėdynėmis (l).
Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-V 
Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos 
„HR-V Advance 1,5 i-MMD“ modelis. 

NAUJAS 9 COLIŲ JUTIKLINIS 
EKRANAS 
SU NAVIGACIJA 

Dėl komplektuojamos „Honda CONNECT“ sistemos su 9 colių 
jutikliniu ekranu HR-V siūlo įvairiapusiškas galimybes ir yra 
pasirengęs veikti. Nuo „Android Auto“ iki „Wireless Apple 
CarPlay“ – sklandžiai sinchronizavę su juo savo įrenginius, jūs 
niekada neliksite be muzikos ir pranešimų kelyje. 

Sveiki atvykę į technologijų, kurias galima paliesti, pasaulį.

Būkite
prisijungę 

USB ĮKROVIKLIAI PRIEKYJE IR GALE 
LEIDŽIA PAPILDYTI ENERGIJOS 
ATSARGAS KELYJE
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„Honda SENSING“ sistema fiksuoja kelio ženklus bei 
važiavimo sąlygas anksčiau nei jūs ir padeda išvengti galimų 
pavojų, naudodama tokias funkcijas kaip pagalbinė eismo 
juostos išlaikymo sistema, susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema ir išmanusis greičio ribotuvas. 

Šias technologijas įdiegėme siekdami, kad jūs su savo keleiviais 
galėtumėte visuomet komfortiškai ir saugiai keliauti žinodami, 
jog jūsų automobilis yra pasirengęs visiems netikėtumams 
kelyje. 

„Honda“ suteikia saugumo jausmą kelyje, kad ir kur 
važiuotumėte. 

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ 
SISTEMA 
NAUDOJAMA TAMSIU PAROS METU

6 VAIRUOTOJO IR KELEIVIO ORO 
SAUGOS PAGALVĖS 
PRIEKINĖS, SĖDYNIŲ IR ŠONINĖS 
UŽUOLAIDINĖS 

saugos
Standartinė

įranga 

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V 
Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 
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Naujoviškų 
„honda sensing“ 
sistemų paketas 

Susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema 
Padeda išvengti susidūrimo su kita 
transporto priemone, pėsčiuoju ar 
dviratininku, įspėdama vairuotoją ir 
sumažindama automobilio greitį.  
 
Stabdžių kontrolės važiuojant mažu 
greičiu sistema 
Nustato galimą susidūrimą su kliūtimi 
važiuojant įprastomis sąlygomis arba per 
intensyviai didinant greitį. 

Apsaugos nuo susidūrimo valdant 
akceleratorių sistema 
Atpažįsta priekyje esančias kliūtis ir įspėja 
vairuotoją garso bei vaizdo signalais 
automobiliui stovint arba važiuojant 
mažesniu nei 10 km/h greičiu, kai per stipriai 
spaudžiamas pedalas. 

Apsaugos nuo galinio susidūrimo valdant 
akceleratorių sistema 
Atpažįsta automobilio gale esančias kliūtis 
ir įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais 
automobiliui stovint arba važiuojant 
mažesniu nei 10 km/h greičiu, kai per stipriai 
spaudžiamas pedalas. 

Apsaugos krypstant iš kelio sistema 
Atnaujinta įspėjimo sistema, kuri informuoja 
vairuotoją, kai automobilis gali kirsti eismo 
juostą ar kelio ribas.

Kelio ženklų atpažinimo sistema 
Informuoja apie kelio ženklus, pavyzdžiui, 
apie taikomą greičio apribojimą arba 
draudimą lenkti. 

Išmanusis greičio ribotuvas 
Automatiškai nustato greičio apribojimą, kurį 
aptinka kelio ženklų atpažinimo sistema. 

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema su sekimo važiuojant mažu 
greičiu funkcija 
Palaiko pastovų greitį ir nustatytą atstumą 
iki transporto priemonės priekyje. Prireikus 
sumažina greitį ir automatiškai sustabdo 
automobilį. 

Pagalbinė eismo juostos išlaikymo 
sistema 
Pakoreguoja vairo pasukimą, išlaikydama 
automobilį eismo juostoje, ir įspėja 
vairuotoją, kad būtų išvengta automobilio 
nukrypimo iš kelio. 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
Atpažįsta įvairius šviesos šaltinius ir 
automatiškai perjungia artimąsias ir 
tolimąsias šviesas važiuojant naktį.

*  Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose. 
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V 
Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.

Visos toliau nurodytos „Honda SENSING“ funkcijos įtrauktos į standartinę the 
„HR-V“ komplektaciją. 
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AKTYVIEJI POSŪKIŲ APŠVIETIMO 
ŽIBINTAI* 
Tai kryptiniai priekiniai žibintai, kurie 
reaguoja į vairo pasukimą ir apšviečia kelio 
ruožą priekyje atliekant posūkį. 

SUSIKERTANČIOMIS KRYPTIMIS 
JUDANČIŲ AUTOMOBILIŲ STEBĖJIMO 
SISTEMA* 
Naudodamasi radaro jutikliais, stebi zonas 
galiniuose kampuose važiuojant atbuline 
eiga ir, aptikusi iš galo artėjančią transporto 
priemonę, įspėja apie tai vairuotoją. 

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA*
Kai sistema aptinka gretimose eismo juostose 
iš paskos artėjančias transporto priemones, 
įsižiebia atitinkamas indikatorius, padedantis 
persirikiuoti į kitą eismo juostą. 

KITOS SAUGOS SISTEMOS 
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Jūsų HR-V
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• „Honda SENSING“ 

• „Honda CONNECT“ su 
navigacijos funkcija, 9 colių 
jutikliniu ekranu, AM / FM / DAB, 
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ 

• Išmanioji durelių atrakinimo ir 
variklio paleidimo sistema 

• LED sekvenciniai posūkių 
signalai 

• Priekinės šildomos sėdynės 

• Automatiniai valytuvai 

• Automobilio statymo jutikliai 
(priekyje ir gale) 

• Galinio vaizdo kamera 

• LED priekiniai žibintai 

• „Magic Seats“ 

• Saulės skydelis su veidrodėliu ir 
apšvietimu 

• Tolimųjų šviesų valdymo sistema 

• Bagažinės uždangalas 

• Bagažinės durelių aptakas 

• „E-Call“ sistema

• 4 garsiakalbiai 

• Elektra valdomi priekiniai ir 
galiniai langai 

• Vienos zonos automatinis oro 
kondicionierius su vėdinimo 
funkcija gale 

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

• Šildomi išoriniai veidrodėliai 

• „Bluetooth™“ laisvųjų rankų 
telefoninė įranga

1,5 L I-VTEC BENZININIS VARIKLIS 
ĮKVEPIANTIS PAGREITĖJIMAS 

„Elegance“ įrangos sąrašą sudaro daug įvairių aukšto 
lygio funkcijų: 

Nuotraukoje pavaizduotas „HR-V Elegance 1,5 i-MMD“ „Premium Crystal 
Red Metallic“ spalvos modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.

Elegance
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„Elegance“ komplektaciją papildanti „Advanced“ įranga: 

• Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio 
atidarymo funkcija 

• Nematomų zonų stebėjimo sistema su 
susikertančiomis kryptimis judančių automobilių 
stebėjimo funkcija 

• Priekiniai LED rūko žibintai 

• Šildomas vairas 

• Odinis vairas 

• Šildomas priekinis langas (valytuvų zona) 

• Aktyvieji LED posūkių apšvietimo žibintai 

• Galiniai USB įkrovikliai 

• Nulenkiami / važiuojant atbuline eiga automatiškai 
pakreipiami išoriniai veidrodėliai 

• Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius 

• Automatiškai patamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis 

• Garsiakalbis + 2 aukštųjų dažnių garsiakalbiai 

• Sėdynės su juodais dirbtinės odos / tekstiliniais 
apmušalais

• Galinis tamsintas stiklas

Advance

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA 
SU SUSIKERTANČIOMIS KRYPTIMIS JUDANČIŲ AUTOMOBILIŲ 
STEBĖJIMO FUNKCIJA 

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ spalvos „HR-V 
Advance 1,5 i-MMD“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 
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• Dvispalvis stogas 

• Unikali išorės apdaila: bamperiai, grotelės, durelės 
ir veidrodėliai (su išskirtiniais oranžiniais, baltais ir 
mėlynais akcentais) 

• Unikalūs salono apdailos elementai 

• Tonuoti galiniai žibintai 

• „Premium“ garso sistema 

• Sėdynės su šviesiai pilkais dirbtinės odos / tekstiliniais 
apmušalais 

• Belaidis įkroviklis 

• Stogo bėgeliai 

Advance 
Style
„Elegance“ ir „Advance“ komplektacijas papildanti „Style“ įranga: 

BELAIDIS TELEFONO ĮKROVIKLIS 
MAKSIMALUS KOMFORTAS 

Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-V 
Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame 
specifikacijų sąraše. 
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Atskleiskite savo individualų charakterį, pasirinkdami vieną 
iš mūsų siūlomų spalvų, idealiai papildančių dinamišką 
HR-V stilių. Į šią spalvų gamą įtraukti du nauji nuostabūs 
atspalviai – „Meteoroid Grey Metallic“ ir „Sand Khaki Pearl“. 

Spalvotas 
gyvenimas 

ELEGANCE AND ADVANCE: COLOUR OPTIONS

Premium Sunlight White Pearl

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic 

Meteoroid Grey Metallic

Sand Khaki PearlCrystal Black Pearl
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Meteoroid Grey Metallic  
Two-Tone with Black Roof

Premium Sunlight White Pearl 
Two-Tone with Black Roof

Sand Khaki Pearl 
Two-Tone with Black Roof

Crystal Black Pearl 
Two-Tone with Silver Roof

Midnight Blue Beam Metallic  
Two-Tone with Silver Roof

ADVANCE STYLE: TWO-TONE COLOUR OPTIONS
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Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-
V Advance Style 1,5 i-MMD“ modelis su juodu stogu. Daugiau informacijos apie šių ir 
kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 
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Apmušalai 
Mūsų naujais elegantiškais tekstiliniais ar aukščiausios kokybės 
odos apmušalais papuoštas HR-V ne tik puikiai atrodys, bet ir 
suteiks malonų pojūtį. 

Elegance

Advance

Advance
Style 

Juoda sintetinė 
oda ir tekstilė 

Šviesiai pilka sintetinė 
oda ir tekstilė

Juoda 
tekstilė

Juoda tekstilė
Juoda sintetinė 
oda ir tekstilė

Šviesiai pilka sintetinė 
oda ir tekstilė
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„Sport“ paketą sudarantys „Berlina Black“ ir kėbulo spalvos 
priedai su chromuotais elementais padės sukurti išskirtinį sportinį 
automobilio įvaizdį. Šį paketą sudaro: priekinis sportinis bamperis, 
priekinės grotelės, galinė sportinė apdaila, apdailos elementai 
kėbulo šonų apačioje ir bagažinės durelių aptako pailginimas. 

„Sport“ 
paketas 

Rinkinio dalis galima įsigyti atskirai. Lengvo lydinio ratlankiai siūlomi 
kaip papildomas priedas. Pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ 
spalvos „HR-V Advance 1.5 i-MMD“ modelis.
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PRIEKINĖS GROTELĖS 
Pakeiskite visą HR-V priekinės dalies išvaizdą, vietoj standartinių kėbulo 
spalvos priekinių grotelių panaudodami „Berlina Black“ groteles.
Taip pat siūlomas variantas „Style“ modeliams su „Style“ ženkleliu. 

PRIEKINIS SPORTINIS BAMPERIS
Kėbulo spalvos priekinis sportinis bamperis 
padės išryškinti dinamišką automobilio 
išvaizdą. Jis papuoštas chromuotu akcentu. 

APDAILOS ELEMENTAI KĖBULO ŠONŲ 
APAČIOJE 
Šie kėbulo spalvos apdailos elementai (po du 
abiejuose šonuose) sukuria tvirto automobilio 
įvaizdį. 

BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKO PAILGINIMAS
Šis originalus „Berlina Black“ spalvos „Honda“ galinių durelių aptako 
pailginimas neabejotinai patiks mėgstantiems išskirtinį sportinį 
stilių. Originalus „Honda“ aptakas specialiai sukurtas standartiniam 
bagažinės durelių aptakui papildyti. 

GALINĖ SPORTINĖ APDAILA
Papildykite savo automobilio išvaizdą į „Sport“ 
paketą įtraukta kėbulo spalvos galine sportine 
apdaila. Kaip ir priekinį sportinį bamperį, ją 
puošia chromuota detalė.
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„Obscura black“ 
paketas 
„Obscura Black“ paketą sudarantys „Berlina Black“ ir kėbulo spalvos 
aksesuarai padės sukurti ryškų sportinį automobilio charakterį. 
Šį paketą sudaro: priekinės grotelės, apdaila priekinės dalies ir 
galinės dalies apačioje, rūko žibintų apdaila, išorinių veidrodėlių 
gaubtų rinkinys ir bagažinės durelių aptako pailginimas. 

Rinkinio dalis galima įsigyti atskirai. 
Lengvo lydinio ratlankiai siūlomi kaip papildomas 
priedas. Pavaizduotas „Premium Sunlight White 
Pearl“ spalvos „HR-V Advance 1.5 i-MMD“ modelis.
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RŪKO ŽIBINTŲ APDAILA
Viskas prasideda nuo mažų detalių. Ši 
priderinta rūko žibintų apdaila puikiai papildo 
sklandžias priekinės HR-V dalies linijas. Galima 
rinktis ir „Ilmenite Titanium“ bei kitų kėbulo 
spalvų variantus. 

PRIEKINĖS GROTELĖS 
Pakeiskite visą HR-V priekinės dalies išvaizdą, vietoj standartinių kėbulo 
spalvos priekinių grotelių panaudodami „Berlina Black“ groteles.
Taip pat siūlomas variantas „Style“ modeliams su „Style“ ženkleliu. 
 

APDAILA PRIEKINĖS DALIES IR GALINĖS DALIES 
APAČIOJE
„Berlina Black“ atspalviu pagyvinta standartinė apatinė 
apdaila automobilio priekyje ir gale – rafinuotas automobilio 
akcentas, sustiprinantis prabangos pojūtį. 

IŠORINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI 
Šie stilingi „Berlina Black“ išorinių veidrodėlių 
gaubtai suteiks automobilio išvaizdai 
unikalumo. Jie idealiai pritaikyti prie jūsų 
„Honda“ automobilio. 

BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKO 
PAILGINIMAS 
Šis originalus „Berlina Black“ spalvos 
„Honda“ galinių durelių aptako pailginimas 
neabejotinai patiks mėgstantiems išskirtinį 
sportinį stilių. Originalus „Honda“ aptakas 
specialiai sukurtas standartiniam bagažinės 
durelių aptakui papildyti. 
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„Ilmenite Titanium“  
paketas
IŠORĖ 
„Ilmenite Titanium“ paketą sudarantys aksesuarai padės sustiprinti 
bendrą prabangų HR-V įvaizdį. Šį paketą sudaro: bagažinės durelių 
apdaila, rūko žibintų apdaila ir išorinių veidrodėlių gaubtų rinkinys. 

Rinkinio dalis galima įsigyti atskirai. Lengvo lydinio ratlankiai siūlomi 
kaip papildomas priedas. Pavaizduotas „Premium Sunlight White Pearl“ 
spalvos „HR-V Advance 1.5 i-MMD“ modelis.
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BAGAŽINĖS DURELIŲ APDAILA 
Bagažinės durelių apdaila išryškina stilingą galinių žibintų 
dizainą. Taip pat siūlomi kitų kėbulo spalvų variantai. 

RŪKO ŽIBINTŲ APDAILA 
Viskas prasideda nuo mažų detalių. Ši „Ilmenite Titanium“ spalvos rūko 
žibintų apdaila puikiai papildo sklandžias priekinės HR-V dalies linijas. 
Taip pat siūlomi kitų kėbulo spalvų variantai. 

IŠORINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI 
Šie stilingi „Ilmenite Titanium“ išorinių veidrodėlių gaubtai suteiks 
automobilio išvaizdai unikalumo. Jie idealiai pritaikyti prie jūsų 
„Honda“ automobilio. 
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SALONAS 
„Ilmenite Titanium“ paketą sudarantys aksesuarai padės išryškinti 
ištaigingą HR-V salono stilių. Šį paketą sudaro: vairo apdaila, pavarų 
perjungimo svirtelės apdaila ir durelių jungiklių skydelių rinkinys. 

„Ilmenite Titanium“  
paketas
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DURELIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI 
Durelių jungiklių skydelius puošia prabangi „Ilmenite Titanium“ apdaila. 
Siūlomi du priekiniai ir du galiniai durelių jungiklių skydeliai. 

VAIRO APDAILA 
Papildykite savo saloną aukščiausios kokybės „Ilmenite Titanium“ vairo 
apdaila. 

PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTELĖS APDAILA 
„Ilmenite Titanium“ apdaila aplink pavarų perjungimo svirtelę 
traukia akį ir stilingai atrodo. 
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18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI HR1813 
18 colių HR1813 „Gunpowder Black“ spalvos ratlankiai su 
blizgia skaidria apdaila ir „Ilmenite Titanium“ akcentais. 

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI HR1811
18 colių HR1811 „Gunpowder Black“ spalvos ratlankiai su blizgia 
skaidria apdaila. Siūlomi ir žieminiai ratlankiai. 

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI HR1812 
18 colių HR1812 ratlankiai išsiskiria nepriekaištingos kokybės 
deimantine paviršiaus apdaila, padengta blizgiu skaidriu laku, 
ir „Gunpowder Black“ spalvos išpjovomis. 

Būkite dar stilingesni kelyje – jūsų HR-V siūlome 
patrauklių lengvojo lydinio ratlankių kolekciją. 
Rinkitės iš trijų išskirtinių variantų ir suteikite 
pikantišką akcentą savo automobiliui. 

Lengvojo lydinio 
ratlankiai 
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Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai.

„Active lifestyle“ 
paketas 

BELAIDIS ĮKROVIKLIS 
Įsigijus „Honda“ belaidžio įkroviklio rinkinį, jūsų išmaniojo 
telefono energijos atsargos niekuomet nesibaigs. Telefoną 
galite be vargo įkrauti be jokių laidų, tiesiog padėję jį 
ant integruoto įkrovimo kilimėlio. Suderinamas su visais 
mobiliaisiais telefonais, palaikančiais belaidį įkrovimą. 

Jei ieškote visapusiško komplekto, kuris idealiai patenkintų jūsų 
kasdienius poreikius ir papildytų prabangią jūsų automobilio 
išvaizdą, rinkitės „Active Lifestyle“ paketą – jį turėti tiesiog privalu. 
Šį paketą sudaro: durelių slenksčių apdailos juostų rinkinys, 
priekinių ir galinių purvasaugių rinkinys, lankstomas bagažinės 
kilimėlis ir belaidis įkroviklis. 
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PRIEKINIAI IR GALINIAI PURVASAUGIAI 
Šie subtilūs priekiniai ir galiniai purvasaugiai efektyviai nukreips 
nuo jūsų automobilio purvą ir atsitrenkiančius akmenukus. Tai 
nepakeičiama ilgalaikė apsaugos priemonė. Komplektą sudaro 
keturi purvasaugiai. 

LANKSTOMAS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS 
Šis lankstomas kilimėlis apsaugo bagažinę ir krovinių skyriaus grindis 
esant nulenktoms sėdynėms. Kilimėlis turi dvi skirtingas puses: viena 
jo pusė pagaminta iš minkštos kiliminės dangos, o kita padengta 
vandeniui atsparia neslystančia danga. Be to, šis kilimėlis turi lankstų 
kraštą, apsaugantį bamperį nuo įbrėžimų kraunant daiktus. 

DURELIŲ SLENKSČIŲ APDAILOS JUOSTOS 
Durelių slenksčių juostos ne tik sukuria individualų 
automobilio charakterį, bet ir apsaugo slenksčius nuo dėmių 
ir įbrėžimų. Šios juostos pagamintos iš šlifuoto nerūdijančiojo 
plieno ir papuoštos stilingu poliruotu HR-V logotipu. 
Komplektą sudaro priekinių ir galinių durelių slenksčių 
juostos. 
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Apsauga 

2

1. Vaizdo registratorius*  
Originalus „Honda“ vaizdo registratorius yra daugiau nei 
vien registravimo įrenginys. Nesvarbu, ar važiuojate miesto 
gatvėmis, manevruojate ar statote automobilį, ši naudinga 
technologija visuomet jus stebės. 

2. Šoninės apsauginės juostos  
Niekas taip neerzina kaip kėbulo įbrėžimai ar įlenkimai. 
Iš minkštos, smūgiams atsparios medžiagos pagamintos 
juostos ne tik užtikrina patikimą kėbulo šonų apsaugą, bet ir 
atlieka estetinę funkciją.

3. Priekinio lango uždangalas  
Šis priekinio lango uždangalas apsaugo nuo išorinių veiksnių. 
Tai patikima veidrodėlių bei šoninių langų priekyje apsauga 
nuo nepalankių oro sąlygų, kai automobilis laikomas lauke. 
Paženklintas HR-V logotipu. 

1

* Nuotraukoje vaizdo registratorius pavaizduotas automobilyje su vairu dešinėje pusėje. 

Pasirūpinkite apsauga – nuo keliones fiksuojančio vaizdo 
registratoriaus iki šoninių apsauginių juostų, padedančių 
išvengti dėmių ir įbrėžimų, kad jaustumėtės užtikrintai 
už HR-V vairo. Priekinio lango uždangalas užtikrina aiškų 
vaizdą bet kokiu oru. 
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Jei dažnai gabenatės bagažą ar specialią įrangą, šis 
paketas padės tinkamai sukrauti ir pritvirtinti daiktus. 
Šį paketą sudaro: bagažinės dėklas su pertvaromis, 
bagažinės durelių apšvietimas ir bagažinės durelių 
slenksčio apdaila. 

„Cargo“ 
paketas 

Rinkinio dalis galima įsigyti atskirai. Lengvo lydinio ratlankiai 
siūlomi kaip papildomas priedas. Pavaizduotas „Premium Sunlight 
White Pearl“ spalvos „HR-V Advance 1.5 i-MMD“ modelis.
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BAGAŽINĖS DĖKLAS SU PERTVAROMIS 
Šis vandeniui atsparus dėklas idealiai pritaikytas prie bagažinės formų. 
Jis užtikrina patikimą bagažinės apsaugą nuo nešvarumų ir įbrėžimų. 
Pertvaros apsaugo krovinius nuo slankiojimo ir sulaiko juos vietoje. 

BAGAŽINĖS DURELIŲ SLENKSČIO APDAILA 
Tai praktiškas ir stilingas priedas, užtikrinantis bagažinės apsaugą 
nuo įbrėžimų ir nubrozdinimų. Patraukli šlifuoto nerūdijančio plieno 
apdaila puikiai priglunda prie bagažinės išorinės dangos. 

BAGAŽINĖS DURELIŲ APŠVIETIMAS 
„Honda“ bagažinės durelių apšvietimas skirtas didesniam jūsų 
saugumui ir komfortui užtikrinti: apšviečiamas ne tik krovinių skyrius, 
bet ir erdvė automobilio gale. LED lempa bagažinės durelių vidinėje 
pusėje ryškiai apšviečia bagažinę net jai esant iki galo prikrautai. Ji 
užsidega atidarius bagažinės dureles.
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1. Bagažinės dėklas  
Šis vandeniui atsparus neslystantis dėklas idealiai pritaikytas 
prie bagažinės formų. Jis užtikrina patikimą bagažinės 
apsaugą nuo nešvarumų ir įbrėžimų. Dėklas turi paaukštintus 
kraštus ir yra papuoštas HR-V logotipu. 

2. Salono pertvara šunims  
Ši pertvara atskiria galinę keleivių zoną nuo krovinių skyriaus 
ir leidžia saugiai gabenti savo keturkojus augintinius. Ji 
puikiai telpa tarp galinės sėdynės atlošo ir salono stogo. Tai 
nepamainomas priedas turintiems naminių gyvūnų.

3. Stogo laikikliai  
Tvirti stogo laikikliai išplečia automobilio krovumo galimybes. 
Komplektuojami su keturiais užraktais. Maksimali apkrova – 
40 kg arba ne daugiau nei vienas dviratis. 

4. Stogo skersiniai 
Stogo skersiniai su apsaugos nuo vagystės užraktais atitinka 
griežčiausius saugos reikalavimus. Maksimali apkrova – 45 kg 
arba ne daugiau nei du dviračiai.

2

1

HR-V yra ne tik išvaizdus, bet ir praktiškas automobilis – jis 
puikiai pasirengęs visoms jūsų kelionėms ir nuotykiams. 
Bagažinės dėklas – puiki HR-V bagažinės apsauga gabenant 
sunkius krovinius. Pritvirtinę stogo laikiklius ir stogo skersinius 
galite gabenti dar daugiau daiktų, o naudodami salono 
pertvarą šunims galite keliauti su savo keturkoju draugu. 

Transportavimas 
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„Illumination“ 
paketas 
Į paketą įtraukti apšvietimo sprendimai padės sukurti 
jaukią automobilio vidaus aplinką. Šį paketą sudaro: 
priekinės kojų nišos apšvietimas ir šviečiančios durelių 
slenksčių juostos. 

PRIEKINĖS KOJŲ NIŠOS APŠVIETIMAS 
Kojų nišos priekyje apšvietimas įsijungia atrakinus arba atidarius 
dureles. Jis skleidžia jaukią ir ramią šviesą automobilio salone.

Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. 
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ŠVIEČIANČIOS DURELIŲ SLENKSČIŲ JUOSTOS
Šios juostos pagamintos iš šlifuoto nerūdijančio plieno. Ant jų puikuojasi 
žvakių baltumo šviesą skleidžiantis HR-V logotipas. Tai puiki durelių 
slenksčių apsauga nuo dėmių ir įbrėžimų. Komplektą sudaro šviečiančios 
priekinių ir nešviečiančios galinių durelių slenksčių juostos. 
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Salonas ir 
komfortas 
1. Užuolaidėlės nuo saulės 

Šios užuolaidėlės padės pasislėpti nuo kaitinančios saulės 
šviesos. Galinių keleivių apsaugą nuo saulės užtikrinančias 
užuolaidėles lengva nuimti ir pritvirtinti. Rinkinį sudaro keturios 
užuolaidėlės ir laikymo krepšys. 

2. „Premium“ grindų kilimėliai 
Tai elegantiški ir patogiai tvirtinami kilimėliai su dviejų atspalvių 
juoda ir sidabrine nubuko juostele bei metaliniu patvariu HR-V 
ženkleliu. Komplektą sudaro priekiniai ir galiniai kilimėliai.

3. Belaidis įkroviklis 
Įsigijus „Honda“ belaidžio įkroviklio rinkinį, jūsų išmaniojo 
telefono energijos atsargos niekuomet nesibaigs. Telefoną galite 
be vargo įkrauti be jokių laidų, tiesiog padėję jį ant integruoto 
įkrovimo kilimėlio. Suderinamas su visais mobiliaisiais telefonais, 
palaikančiais belaidį įkrovimą. 

4. Galinis USB įkroviklis 
Tai nepakeičiamas priedas galiniams keleiviams – jie visada 
bus aprūpinti elektros energija. Rinkinį sudaro dvi A tipo USB 
jungtys. 

5. Guminiai kilimėliai 
Patvarūs ir lengvai valomi guminiai kilimėliai paaukštintais 
kraštais – patikima salono grindų apsauga priekyje ir gale. 
Papuošti HR-V logotipu. Komplektą sudaro priekiniai ir galiniai 
kilimėliai.

6. Bagažinės durelių apšvietimas 
„Honda“ bagažinės durelių apšvietimas skirtas didesniam jūsų 
saugumui ir komfortui užtikrinti: apšviečiamas ne tik krovinių 
skyrius, bet ir erdvė automobilio gale. LED lempa bagažinės 
durelių vidinėje pusėje ryškiai apšviečia bagažinę net jai esant iki 
galo prikrautai. Ji užsidega atidarius bagažinės dureles.
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTVariklis

Variklis i-MMD i-MMD i-MMD

Darbinis tūris 1498 1498 1498

Paskirstymo vožtuvų mechanizmas 4 vožtuvai 4 vožtuvai 4 vožtuvai

Emisijų standartas EURO 6 EURO 6 EURO 6

Degalai  Benzinas  Benzinas  Benzinas

Greičio charakteristikos

Galingumas (KW/ aps. per min.) 79 @6000-6400 79 @6000-6400 79 @6000-6400

Galingumas (AG/ aps. per min.) 107.41 @6000-6400 107.41 @6000-6400 107.41 @6000-6400

Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) 131 @4500-5000 131 @4500-5000 131 @4500-5000

Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) 96 [131] 96 [131] 96 [131]

Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) 253 253 253

Pagreitėjimas 0-100 km/val. 10.6 10.7 10.7

Maks. greitis 170 170 170

Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)†
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure†

Sąnaudos mažu greičiu l/100km 4.6 4.6 4.6

Sąnaudos dideliu greičiu l/100km 4.6 4.6 4.6

Kombinuotos sąnaudos l/100km 5.4 5.4 5.4

CO2 nuo iki (g/km) 122 122 122

Matmenys

Ilgis (mm) 4,340 4,340 4,340

Plotis (mm) 1,790 1,790 1,790

Bendras plotis (mm) su užlenktais šoniniais veidrodėliais 1866 1866 1866

Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm) 2,028.17 2,028.17 2,028.17

Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm) 1,582 1,582 1,582

Atstumas tarp ašių (mm) 2,610 2,610 2,610

Priekinių ratų tarpvėžė (mm) 1,535 1,535 1,535

Galinių ratų tarpvėžė (mm) 1,540 1,540 1,540

Prošvaisa – su vairuotoju (mm) 188 188 188

Prošvaisa - Pilnai pakrovus (mm) 150.17 150.68 150.60

Posūkio spindulys, radiusas (m) 11.3 11.3) 11.3

Vairaračio apsisukimai 2.4 2.4 2.4

† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų.   
„Honda HR-V“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151.   
WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas.” 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTTalpa

Degalų bako talpa (litrai) 40 40 40

Vietų skaičius 5 5 5

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, 
VDA metodas)  

319 319 304

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (litrai, VDA 
metodas)

1289 1289 1274

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (litrai, VDA 
metodas) įskaitant bagažo erdvę po bagažinės grindimis

1305 1305 1290

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango (litrai, VDA 
metodas)   

971 971 956

Masė

Eksploatacinė masė (kg) 1380 – 1401 1380 – 1401 1380 – 1401

Maks. leistina bendroji masė (kg) 1,870 1,870 1,870

Naudingoji apkrova (kg) 469-490 469-490 469-490

Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) 1030 / 890 1030 / 890 1030 / 890

Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) – – 50
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTSaugumas

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu 
(EBD)

◆ ◆ ◆

Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės ◆ ◆ ◆

Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos pagalvės ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos užuolaidos ◆ ◆ ◆

Vairuotojo pusės SRS oro pagalvė ◆ ◆ ◆

Nematomų zonų stebėjimo sistema – ◆ ◆

Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) ◆ ◆ ◆

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su pėsčiųjų 
atpažinimo savybe

◆ ◆ ◆

Susidūrimo sušvelninimo sistema su akseleratoriaus valdymu ◆ ◆ ◆ 

Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Avarinis skambutis („e Call“) ◆ ◆ ◆

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu 
(EBD)

◆ ◆ ◆

Avarinio stabdymo signalas ◆ ◆ ◆

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR) ◆ ◆ ◆

Adaptyvus greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆

Išmanusis greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆

ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos ◆ ◆ ◆

LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagalbinė sistema ◆ ◆ ◆

Stabdymo funkcija judant nedideliu greičiu ◆ ◆ ◆

Miesto rėžimo kruizo kontrolė ◆ ◆ ◆

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Kelio ženklų atpažinimo sistema ◆ ◆ ◆

Stabilumo kontrolės sistema (VSA) ◆ ◆ ◆

Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas ◆ ◆ ◆

Apsauga

Imobilizavimo sistema su kintamu kodu ◆ ◆ ◆

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas ◆ ◆ ◆

Apsaugos sistema ◆ ◆ ◆

Pasirenkamų durų atrakinimas ◆ ◆ ◆

Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema ◆ ◆ ◆

Bagažinės uždangalas ◆ ◆ ◆

◆ Standartinė įranga     –  Nekomplektuojama available 
 
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų.   
„Honda HR-V“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151.   
WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas.” 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTVidaus apdaila 

Vidaus paviršiai – Sidabriniai Sidabriniai

Vidaus durų rankenėlės Sidabriniai Sidabriniai Sidabriniai

Oda aptrauktas vairaratis – ◆ ◆

Apmušalai Juoda medžiaga Juoda dirbtinė oda ir medžiaga Šviesi pilka sintetinė oda ir medžiaga

Išskirtinė apdaila – –
Oranžiniai priekinės panelės apdailos 

elementai, oranžinės siūlės ant vairo bei 
sėdynių

Komfortas ir patogumas

Papildomas lizdas (priekyje) ◆ ◆ ◆

Klimato kontrolės sistema ◆ – –

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema – ◆ ◆

Salono galinės dalies ventiliacijos sistema ◆ ◆ ◆

Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis – ◆ ◆

Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu ◆ ◆ ◆

Bagažinės krovinio kablys x4 ◆ ◆ –

Bagažinės krovinio kablys x2 – – ◆

Intelligent Adaptive  Cruise Control (i-ACC) ◆ ◆ ◆

Elektra valdomi šoniniai veidrodžiai ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas ◆ ◆ ◆

Galinio vaizdo veidrodėlio polinkis įjungus atbulinę pavarą – ◆ ◆

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai ◆ ◆ ◆

Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai ◆ ◆ ◆

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ◆ ◆ ◆

Dėtuvė žurnalams (už keleivio sėdynės atlošo) ◆ – –

Dėtuvės žurnalams (už vairuotojo ir keleivio sėdynės atlošų) – ◆ ◆

Ledo šalinimo nuo priekinio stiklo funkcija (valytuvų zonoje) – Valytuvai Valytuvai

Priekinių sėdynių šildymas ◆ ◆ ◆

Šildomas vairas – ◆ ◆

Valdymas pulteliu ant raktelio Langų stiklai Langų stiklai ir veidrodėliai Langų stiklai ir veidrodėliai

Papildoma daiktadėžė bagažinėje ◆ ◆ ◆ + Band

Magic Seats ◆ ◆ ◆

Parkavimo davikliai ◆ ◆ ◆

Automatinis bagažinės atidarymas – ◆ (su automatiniu uždarymu nuėjus) ◆ (su automatiniu uždarymu nuėjus)

Vientisa galinė sėdynė 60/40 ◆ ◆ ◆

Porankiai gale ◆ ◆ ◆

Galinio vaizdo kamera ◆ ◆ ◆

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ◆ ◆ ◆

Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas ◆ ◆ ◆

◆ Standard     –  Not available 
 
† Fuel consumption figures, sourced from EU regulated laboratory test results, are provided for comparison purposes and may not reflect real-life driving experience.  
The Honda HR-V has been subjected to the new WLTP CO2 and fuel consumption testing cycle in accordance with Commission Regulation (EU) 2017/1151.  
WLTP figures better reflect the actual performance of the vehicle when driven on the road. 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTVidaus šviesos

Apšvietimo lemputė salono lubose ◆ ◆ ◆

Salono apšvietimas ◆ ◆ ◆

Lemputė žemėlapiui ◆ ◆ ◆

Skydelio apšvietimas ◆ ◆ ◆

Skaitymo lemputė gale ◆ ◆ ◆

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ◆ ◆ ◆

Bagažinės apšvietimas ◆ ◆ ◆

Funkcionalumas ir technologijos

Agile Handle Assist (AHA) ◆ ◆ ◆

Vairavimo režimas (ECON/SPORT/NORMAL) ◆ ◆ ◆

Elektrinis parkavimo stabdis ◆ ◆ ◆

Brake Hold funkcija ◆ ◆ ◆

Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu ◆ ◆ ◆

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema ◆ ◆ ◆

Važiavimo nuokalnėje sistema ◆ ◆ ◆

Variklio išjungimo funkcija sustojus ◆ ◆ ◆

Informacinis ekranas (MID) ◆ ◆ ◆

Regeneratyvinio stabdymo/Deakseleravimo valdymas ◆ ◆ ◆

Audio ir komunikacija

Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga ◆ ◆ ◆

Skaitmeninė garso sistema ◆ ◆ ◆

“„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija – 
(9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB,  „Apple CarPlay“® ir 
„Android Auto“™ )”

◆ ◆ ◆

Garsiakalbiai 4 6 10

Garsiakalbiai - Premium Audio – – ◆

Priekiniai aukšto dažnio garsiakalbiai – 2 4

Garsiakalbiai - centriniai – – ◆

Žemų dažnių garsiakalbis – – ◆

Garso sistemos valdymas ant vairaračio ◆ ◆ ◆

x1 USB jungtys priekyje (vnt.) ◆ ◆ ◆

x2 USB jungtys gale (vnt.) – 2 2

Belaidis Apple Carplay ◆ ◆ ◆

Belaidis įkrovimas – – ◆

◆ Standartinė įranga     –  Nekomplektuojama available 
 
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų.   
„Honda HR-V“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151.   
WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas.” 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTIšorė

Dviejų spalvų stogo dažymas – – ◆

Ryklio peleko formos antena ◆ ◆ ◆

e:HEV ženklelis ◆ ◆ ◆

Kėbulo spalva durų rankenėlės ◆ ◆ ◆

Kėbulo spalvos priekinės grotelės ◆ ◆ –

Kėbulo spalvos priekinės grotelės su trijų spalvų apdailos 
elementu

– – ◆

Veidrodėlių spalva Stogo spalvos Stogo spalvos Stogo spalvos

Laikikliai ant stogo – – ◆

Bagažinės spoileris ◆ ◆ ◆

Exclusive apdaila (vieta) – –
Oranžinės spalvos durelių apačios apdailos 
akcentas / Trispalvis apdailos elementas ant 

priekinių grotelių

Stiklų apdaila ◆ – –

Stiklų apdaila – ◆ ◆

įšorės apšvietimas

LED posūkio zonos apšvietimo funkcija – – ◆

Dieniniai LED žibintai (priekiniai) ◆ ◆ ◆

LED priekiniai rūko žibintai – ◆ ◆

Priekinių žibintų tipas LED ◆ ◆ ◆

Sekvenciniai LED posūkių žibintai ◆ ◆ ◆

Automatinė šviesų sistema ◆ ◆ ◆

Automatinis šviesų reguliavimas – – ◆

Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ 
funkcija)

◆ ◆ ◆

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) ◆ ◆ ◆

Galinių žibintų tipas Raudoni ir bespalviai lęšiai (LED) Raudoni ir bespalviai lęšiai (LED) Tamsinti ir bespalviai lęšiai (LED)

Ratai

Remonto komplektas ◆ ◆ ◆

Padangų dydis Priekyje/Gale 225/50 R18 225/50 R18 225/50 R18 

Lengvo lydinio ratlankiai ◆ ◆ ◆

Ratlankių dydis ir apdaila 18” Black Cut stiliaus 18” Black Cut stiliaus 18” Black Cut stiliaus
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Nuotraukoje pavaizduotas dvispalvio dažymo „Meteoroid Grey Metallic“ spalvos „HR-V 
Advance Style 1.5 i-MMD“ modelis su juodu stogu bei „Premium Sunlight White Pearl“ 
spalvos „HR-V Advance 1.5 i-MMD“.
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„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų. Neišmesk
manęs! Perduok mane draugui arba perdirbk.

PARDAVĖJAI: 
UAB „Nippon Auto“ Oslo g. 7 LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Paprastas, lanstus ir patogus b įsigyti ir 
apdrausti savo naująją „Honda“. www.honda.lt


