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 AZ ÉLET 
SZABADSÁGA 

A merészen új HR-V többet nyújt Önnek. Stílusos, 
sokoldalú, praktikus: olyan sokdimenziós vezetési élményt 
kínál, amely szigorú, ha kompromisszumokról van szó, és 

nagylelkű, ha szórakozásról. Egy sportkupé csodálatos 
vonalvezetése és egy szabadidőautó praktikus tere és 
felépítése teszi a világ kedvenc kompakt SUV autóját* 
alkalmassá arra, hogy lépést tartson az Ön életével. 

* Forrás: JATO Dynamics (Értékesítési időszak jan. 2015 – dec. 2017) Figyelembe vett országok, régiók: EU + EFTA, 
NAFTA, Kína, Japán, Brazília, Oroszország, India, Indonézia, Ausztrália, Argentína, Dél-Afrikai Köztársaság, Dél-Korea, 

Thaiföld, Vietnam. A képen a HR-V 1.5 i-VTEC Executive típus látható, Midnight Blue Beam Metallic színben.02 03



SZEMBETŰNŐ  
FORMA 

A HR-V modern formája kellemes látványt nyújt, 
ugyanakkor a szíveket is megdobogtatja. Minden 

kifinomult vonásnak megvan a maga célja. A finoman 
kidolgozott vonalakat úgy tervezték, hogy az autó minél 

áramvonalasabb és üzemanyag-takarékosabb legyen. 

A lényeg tényleg az apró részletekben rejlik,  
mint például a süllyesztett ajtókilincsek, vagy  

az elkeskenyedő hátsó ablakok. Egy autó céltudatos 
kinézettel; lenyűgöző világítás, jellegzetes, művészi 

vonalvezetés, sportos forma, a csomagtérajtóra szerelt 
színezett légterelő, és elegáns tetősín* – a HR-V 

nyitható üveg panorámateteje* nem csak belülről, 
hanem kívülről is imponáló látványt nyújt. 

A képen a HR-V 1.5 i-VTEC Executive típus látható, Midnight Blue Beam Metallic színben.
* Executive felszereltség esetén. 04 05



PONTOSAN 
ÖNRE  

SZABVA
A HR-V vezetőfülkéjét intuitív módon 

alakítottuk ki, így minden funkció 
pontosan ott helyezkedik el, ahol 

szüksége van rá. Az elegáns műszerfal 
a legmodernebb technológiával van 

felszerelve, mégis hihetetlenül egyszerűen 
átlátható és használható. Kiegészítve 
a Honda CONNECT érintőképernyős 

szórakoztató rendszerrel mindig Öné lesz 
a teljes irányítás. 

A felszereltség többi eleme is kézre áll.  
A kétzónás légkondícionáló* biztosítja, 

hogy a hosszú utakon ne csak az Ön 
kényelme legyen szavatolt, hanem  
utasaié is. Ha ehhez hozzávesszük 
az elektromos működtetésű külső 

visszapillantó tükröket, az elektromos 
ablakemelőket és a fűtött első üléseket, 
biztosan azonnal szívet melengetőnek 

fogja találni a HR-V volánja mögötti helyet. 

* Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők 
el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat 

(36–39.). A képen a HR-V 1.5 i-VTEC Executive típus látható, Midnight Blue 
Beam Metallic színben.06 07



AZ ÖN ÉLETÉHEZ 
IGAZODÓ
A HR-V azzal a céllal készült, hogy illeszked-
jen az Ön életéhez. Nem csupán nagy belső 
teret, hanem sok jól kihasználható teret 
biztosít. A középen elhelyezett üzemanyag-
tartály több helyet szabadít fel a csomagtér-
ben, helyet biztosítva a Honda innovatív 
Magic Seats ülésrendszere számára. 

A 60:40-es felosztású ülések erőfeszítés 
nélkül igazíthatóak az igényeknek megfelelő-
en. A hátsó üléseket sokféle hasznos módon 
lehet variálni. Az ülőlap egyetlen egyszerű 
mozdulattal felhajtható a fejtámla irányába, 
ezáltal magas, tágas teret biztosítva az első 
ülések mögött. 

A csomagtartó hasonlóképp tágas a maga 
470 literes* térfogatával - a hátsó üléssor 
ledöntésével pedig a tetővonalig mérve  
1533 literes* teret nyerhetünk. A szélesre 
nyíló csomagtérajtónak és az alacsony rako-
dási magasságnak köszönhetően gyorsan  
és könnyen hozzáférhető a csomagtartó. A 
bepakolás csupán egy szempillantás műve. 

Azonban nem csak az ülések lenyűgözőek. 
Az, hogy a HR-V olyan kényelmes teret 
biztosít a láb és a fej számára is, ami inkább 
csak a nagyobb autókra jellemző, önmagában 
is jelentős. A tágasság érzetét csak fokozza  
a nyitható üveg panorámatető** amelyen 
keresztül beáradhat a fény és a levegő. 

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 
* VDA szabvány szerint mérve.
** Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (36–39.). 
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MARADJON  
KAPCSOLATBAN

A HR-V Honda CONNECT autós audio- és információs rendszere* DAB digitális rádiót és AhaTM 
alkalmazást** is tartalmaz. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy internetes rádióadókon keresztül 

hallgassa kedvenc zenéit vagy akár a hírműsorokat, időjárás-jelentést, sporthíreket, podcastokat és 
hangoskönyveket. A BluetoothTM csatlakozási lehetőségnek köszönhetően összekötheti okostelefonját 
az autóban található telefon-kihangosító rendszerrel, lehetővé téve, hogy útközben is elérhető legyen.

ELEKTROMOS RÖGZÍTŐFÉK

FŰTHETŐ ÜLÉSEK

Melegen tartják Önt a hideg napokon.

A hagyományos kéziféket felvátva, több helyet biztosít 
a vezetőnek. Egy gomb segítségével, egy mozdulattal 
aktiválható, majd amint rálép a gázpedálra vagy ismét 

megnyomja a kapcsolót a rendszer kiold, Ön pedig 
folytathatja az utazást.

Hátrameneti fokozatba kapcsolva  
a hétcolos Honda CONNECT képernyőn 
megjelenik a tolatókamera képe, hogy 

lássa mi történik az autó mögött.

A Garmin PhotoReal™ élethű képekkel jeleníti meg a közelgő 
kereszteződéseket és kijáratokat, nyíllal jelezve a sávokat az 
egyértelmű útmutatás érdekében. A rendszer részét képezi  

a prediktív útvonal-meghatározás, valós idejű csúcsforgalom-
elkerülés, az utak sebességkorlátainak kijelzése, 3D épület-

megjelenítés, domborzati nézetek és még sok egyéb. * Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (36–39.).
** Az alkalmazások Honda CONNECT rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk,  

hogy ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési csomagját. Az internetböngészés funkció csak akkor használható, ha az autó álló helyzetben van. 
A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 

TÖBB LÁTÓSZÖGŰ HÁTSÓ KAMERA*

GARMIN NAVIGÁCIÓS RENDSZER*
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HELYEZZE 
MAGÁT 

KÉNYELEMBE 
Egy mozgalmas napon jól esik egy kis szünet. Lazítson!  

A HR-V tágas belső terét úgy terveztük meg, hogy valóban 
élvezetes legyen a benne eltöltött idő.

Lehet, hogy csak a heti bevásárlást intézi, de ez még nem 
ok arra, hogy ezt ne tágas térben, stílusosan tegye. Az 

utasteret olyan minőségi részletek egészítik ki, mint a króm 
ajtókilincsek, a bőr borítású kormánykerék és váltógomb*, 

biztosítva ezzel a HR-V-ben megtapasztalható luxus érzését. 

* Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek  
a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (36–39.).

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 

12 13



KIVÁLÓ  
TELJESÍTMÉNY 

Fejlett technológia, amely lehetővé teszi a briliáns, 
különösen hatékony vezetést. Válassza a gyorsan 

reagáló és hatékony 130 lóerős 1.5 i-VTEC benzinüzemű 
vagy a 120 lóerős 1.6 i-DTEC* dízel típust. Mindkét 
motor elérhető hatsebességes manuális váltóval  

a kifinomult, egyenletes vezetési élmény elérésért. 

Ezenfelül az 1,5 literes i-VTEC elérhető fokozatmentes 
CVT automata váltórendszerrel is, amely sebességéhez 

igazodva biztosítja az optimális motorteljesítményt.  
A végeredmény egyenletes és kényelmes vezetés.  

A csökkentett károsanyag-kibocsátás előnyei mellett  
az autó gyorsan reagál, és egyben megbízhatóbb is. 

Minden motor rendelkezik alapjárat-leállítással, ami 
kikapcsolja a motort, amikor a jármű megáll. Ezt 
követően pedig automatikusan újra indul, amikor 

sebességbe rakja a váltót, biztosítva ezzel a rendkívül 
alacsony, 150 g/km-es (WLTP) / 121 g/km-es (NEDC)** 

CO2-kibocsátást. 

Ha benyomja az ECON gombot, az üzemanyag-
takarékosság még tovább fokozódik. Aktiválásakor  

ez a funkció a váltómű és a motor működését 
optimalizálja az üzemanyag-megtakarítás érdekében. 
Lehet, hogy nem veszi azonnal észre a különbséget,  

de majd feltűnik, ha egy kicsit ritkábban kell  
a benzinkutakat látogatnia. 

* HR-V dízel változat 2019. tavaszától érhető el.
** A részletes üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás értékekért, kérjük, lapozzon a 36. oldalra.

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Meatallic színben. 
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1: Amennyiben városi környezetben 

vezet 5–32 km/h-s sebességgel, 

egy esetleges ütközés elkerülés 

érdekében ez a rendszer figyeli az 

Ön autója és az Ön előtt haladó autó 

közötti távolságot.

2: Ha veszélyhelyzet van kiala-

kulóban a HR-V vizuális (MID) és 

hangjelekkel figyelmezteti Önt.  

3: Ha még ekkor sem reagál, 

és hamarosan bekövetkezne az 

ütközés, a City-Brake Aktív Városi 

Fékrendszer automatikus vészféke-

zést alkalmazhat, hogy amennyire 

csak lehetséges, csökkentse a se-

bességet. Jó vezetési körülmények 

mellett összességében akár meg is 

előzheti a balesetet. 

CITY-BRAKE AKTÍV VÁROSI FÉKRENDSZER

1 2 3

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER*

Amikor sávelválasztó vonalat érzékel a rendszer, és az 

autó irányjelzés nélkül kitér a sávjából, a Sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer vizuális és hangjelekkel 

figyelmezteti a vezetőt.

KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁKAT FELISMERŐ RENDSZER*

A rendszer észleli a közúti jelzőtáblákat és jelzi  

azokat a vezető számára az MID-en keresztül,  

amint elhalad mellettük. A rendszer egyszerre két  

táblát képes megjeleníteni. 

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ*

Ez a funkció folyamatosan ellenőrzi a fényviszonyokat, 

és szükség esetén automatikusan vált a távolsági és  

a tompított fényszóró között. 

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE  
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER* 

Amennyiben az első kamera autót érzékel a jármű 

előtt, a rendszer figyelmezteti Önt a ráfutásos ütközés 

veszélyére, időt adva a cselekvésre.

INTELLIGENS SEBESSÉGHATÁROLÓ*

A rendszer a Közúti Jelzőtáblákat Felismerő funkció 

képességeit kihasználva mindig arra a sebességre  

állítja be az autót, amit a legutóbbi tábla jelzett.

HEGYMENET ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER

A Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer emelkedőn való 

induláskor meggátolja a visszagurulást. Egy lejtőérzékelő 

segítségével, a féknyomás szabályozásával mozdulatlanul 

tartja az autót másfél másodpercig azt követően, hogy Ön 

kiengedte a fékpedált. 

VÉSZFÉKEZÉST JELZŐ FÉNY

Az rendszer gyorsan villogtatja az elakadásjelző lámpákat, 

figyelmeztetve az Ön mögött haladó vezetőket, hogy 

erősen kell fékeznie, csökkentve az esélyét a hátulról 

érkező ráfutásos balesetnek. 

FÉKASSZISZTENS

A Fékasszisztens abban nyújt segítséget, hogy vészfékezés 

esetén a jármű hamarabb meg tudjon állni. 

* Kizárólag az Elegance és az Executive felszereltségi szinten elérhető.  
Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek 
a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (36–39.). A képen 
egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben.

Utasainak, a forgalom más résztvevőinek  
és a gyalogosoknak a biztonsága mindig is  
a legalapvetőbb szempontok közé tartozott  
a tervezés során. 

Úgy gondoljuk, hogy az ütközések elkerü-
lésének a legjobb módja, ha egy lépéssel 
előrébb járunk, ezért is kínáljuk Fejlett  
Vezetést Támogató Rendszerünk (Advanced 
Driver Assistance System) technológiáit.  
Ezek kiegészítő érzékelők formájában  
segítik a vezetőt, figyelmeztetnek, és  
cselekednek, ha szükséges. 

A Honda elkötelezett abban, hogy autóink 
maximális biztonságot nyújtsanak, - a biz-
tonsági funkciók nagy része már az alapfel-
szereltség része - amit az is bizonyít, hogy 
a HR-V is ötcsillagos minősítést szerzett az 
Euro NCAP tesztjein.

KIEMELKEDŐ 
INTELLIGENCIA 
KIEMELKEDŐ 
BIZTONSÁG 

16 17



AZ ÖN HR-V-JE

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 18 19



EXECUTIVE

A felszereltség részletes műszaki adatait lásd a 36–39. oldalon. 

* Az alkalmazások Honda CONNECT rendszerben történő 
használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat 
számolhat fel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési 
csomagját. Az internetböngészés funkció csak akkor használható, ha 
az autó álló helyzetben van.
 
Δ CVT váltó esetén. A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 
CVT fokozatmentes sebességváltó 

♦  Két fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél 
♦  Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál 
♦  Oldallégzsákok (elöl) 
♦  Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) 
♦  ABS (blokkolásgátló fékrendszer) 
♦  Elektronikus Fékerőelosztó 
♦  Fékasszisztens 
♦  Menetstabilizáló Elektronika 
♦  Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer 
♦  ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok
♦  Vészfékezést Jelző Fény 
♦  Guminyomás-ellenőrző Rendszer 
♦  City-Brake Aktív Városi Fékrendszer 
♦  Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer 
♦  Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer 
♦  Intelligens Sebességhatároló 
♦  Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer 
♦  Indításgátló rendszer 
♦  Riasztórendszer 
♦  Kalaptartó 
♦  Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás
♦  Bőr/szövet kárpitozás 
♦  Bőrborítású kormánykerék 
♦  Bőrborítású váltógomb
♦  ECON gomb 
♦  Multiinformációs kijelző (MID) 
♦  Váltások esedékességére figyelmeztető jel 
♦  Sebességfüggő szervokormány 
♦  Elektromos kézifék 
♦  Alapjárati-leállító Rendszer (Start&Stop) 
♦  Alternatív váltókapcsolók a kormánykerékenΔ

♦  Klímaszabályozós, kétzónás légkondicionáló 
♦  Sebességrögzítő sebességhatárolóval 

♦  Esőérzékelős ablaktörlők
♦  Sötétedésérzékelős fényszórók 
♦  Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
♦  Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul) 
♦  Tolatókamera
♦  Egyérintéses, elektromos ablakemelők elöl és hátul
♦  Elektromosan állítható, fűthető és behajtható  
 külső tükrök 
♦  Hátramenetben automatikusan lebillenő külső tükör
♦  Manuálisan állítható magasságú vezetőülés  
 és első utasülés
♦  Fűthető első ülések
♦  Magic Seats hátsó ülésrendszer 
♦  Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel és  
 CD-lejátszóval (7" érintőképernyős kijelző, AM/FM/DAB 
 digitális rádió, internetrádió, telepített AhaTM alkalmazás,  
 internetböngészés)*
♦  2x USB/HDMI csatlakozó
♦  6 hangszóró 
♦  Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer 
♦  BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító
♦  Sötétített ablakok hátul 
♦  Nyitható panoráma napfénytető 
♦  Tetősínek
♦  LED fényszórók 
♦  Automatikus Távolsági Fényszórók 
♦  Első ködfényszórók 
♦  Fényszórók időzített ki- és bekapcsolással  
 (hazakísérő fény)
♦  17"-os könnyűfém keréktárcsák 
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ELEGANCE

A felszereltség részletes műszaki adatait lásd a 36–39. oldalon. 
* Az alkalmazások Honda CONNECT rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk, hogy 
ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési csomagját. Az internetböngészés funkció csak akkor használható, ha az autó álló helyzetben van. 
∆ CVT váltó esetén

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Elegance látható Modern Steel Metallic színben. 

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó 
CVT fokozatmentes sebességváltó 

♦  Két fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél 
♦  Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál 
♦  Oldallégzsákok (elöl) 
♦  Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) 
♦  ABS (blokkolásgátló fékrendszer) 
♦  Elektronikus Fékerőelosztó 
♦  Fékasszisztens 
♦  Menetstabilizáló Elektronika 
♦  Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer
♦  ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok
♦  Vészfékezést Jelző Fény 
♦  Guminyomás-ellenőrző Rendszer 
♦  City-Brake Aktív Városi Fékrendszer 
♦  Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer 
♦  Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer 
♦  Intelligens Sebességhatároló 
♦  Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer 
♦  Indításgátló rendszer 
♦  Riasztórendszer 
♦  Távirányítós központi zár 2 darab  
 behajtható tollú indítókulccsal
♦  Szövetkárpitozás 
♦  Bőrborítású kormánykerék 
♦  Bőrborítású váltógomb
♦  ECON gomb
♦  Multiinformációs kijelző (MID)
♦  Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦  Sebességfüggő szervokormány
♦  Elektromos kézifék
♦  Alapjárati-leállító Rendszer (Start&Stop)
♦  Alternatív váltókapcsolók a kormánykerékenΔ

♦  Klímaszabályozós, kétzónás légkondicionáló
♦  Sebességrögzítő sebességhatárolóval
♦  Esőérzékelős ablaktörlők
♦  Hátsó ablaktörlő intervallum szabályozással
♦  Sötétedésérzékelős fényszórók
♦  Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul)
♦  Tolatókamera 
♦  Egyérintéses, elektromos ablakemelők elöl és hátul
♦  Elektromosan állítható, fűthető és behajtható  
 külső tükrök 
♦  Hátramenetben automatikusan lebillenő külső tükör
♦  Könyöktámasz a hátsó üléssorban
♦  Fűthető első ülések
♦  Magic Seats hátsó ülésrendszer
♦  Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel és  
 CD-lejátszóval (7" érintőképernyős kijelző, AM/FM/DAB 
  digitális rádió, internetrádió, telepített AhaTM alkalmazás,  
 internetböngészés)*
♦  2x USB/HDMI csatlakozó
♦  6 hangszóró
♦  Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
♦  BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító
♦  Sötétített ablakok hátul
♦  Halogén fényszórók
♦  Automatikus Távolsági Fényszórók
♦  Első ködfényszórók
♦  LED nappali menetfény
♦  Fényszórók időzített ki- és bekapcsolással  
 (hazakísérő fény)
♦  16"-os könnyűfém keréktárcsák
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COMFORT

A felszereltség részletes műszaki adatait lásd a 36–39. oldalon. 

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Comfort látható Platinum White Pearl színben. 

1.5 i-VTEC
6 fokozatú manuális sebességváltó

♦  Két fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél
♦  Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál
♦  Oldallégzsákok (elöl)
♦  Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul)
♦  ABS (blokkolásgátló fékrendszer)
♦  Elektronikus Fékerőelosztó
♦  Fékasszisztens
♦  Menetstabilizáló Elektronika
♦  Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer
♦  Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel 
♦  ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok 
♦  Vészfékezést Jelző Fény
♦  Guminyomás-ellenőrző Rendszer
♦  City-Brake Aktív Városi Fékrendszer
♦  Indításgátló rendszer
♦  Rugalmas csomagtértakaró
♦  Távirányítós központi zár 2 darab  
 behajtható tollú indítókulccsal 
♦  Szövetkárpitozás
♦  ECON gomb
♦  Multiinformációs kijelző (MID)
♦  Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦  Sebességfüggő szervokormány
♦  Elektromos kézifék
♦  Alapjárati-leállító Rendszer (Start&Stop)
♦  Klímaszabályozós légkondicionáló
♦  Sebességrögzítő sebességhatárolóval
♦  Hátsó ablaktörlő intervallum szabályozással

♦  Sötétedésérzékelős fényszórók
♦  Elektromos ablakemelő (elöl és hátul)
♦  Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel)
♦  Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
♦  Manuálisan állítható magasságú vezetőülés
♦  Fűthető első ülések
♦  Magic Seats hátsó ülésrendszer
♦  Egylemezes CD-lejátszó (MP3-kompatibilis)
♦  AUX csatlakozó
♦  USB csatlakozó (iPod®-kompatibilis)
♦  4 hangszóró
♦  Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
♦  BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító
♦  Csomagtérajtó dekoráció 
♦  Halogén fényszórók
♦  LED nappali menetfény
♦  Fényszórók időzített ki- és bekapcsolással  
 (hazakísérő fény)
♦  16"-os könnyűfém keréktárcsák
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BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED

A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható. LUNAR SILVER METALLIC

ÉLJE  
SZÍNESEN 
ÉLETÉT
Színválaszték, ami nem csak jól hangzik, de 
nagyszerűen is néz ki. A Midnight Blue Beam 
Metallic-tól a Platinum White Pearlig, széles 
választék várja, hogy megtalálja az egyéniségének 
tökéletesen megfelelőt.
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01 FEKETE BŐR/SZÖVET

Akár elegáns szövet, akár prémium kategóriájú 
félbőr, a belső kárpitozás nem csupán káprázatos 

kinézetet, de nagyszerű érzetet is biztosít.

AZ ÖN 
KÉNYELME 

FEKETE
SZÖVET

FEKETE
BŐR/SZÖVET

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦

02 FEKETE SZÖVET
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A Robust csomag erős és domináns megjelenést kölcsönöz gépkocsijának.  
A csomag tartalma: lökhárítók díszítése,  

oldalsó alsó díszítés, külső tükör borítások.
A képen 18 colos Geminis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak. Külön megvásárolhatóak.

AZ ÖN  
VÁLASZTÁSA

Tegye személyessé HR-V-jét Eredeti  
Honda Kiegészítőkkel!

Tervezésük és gyártásuk során nem csupán mindenre 
kiterjedő magas követelményeinket tartottuk szem előtt, 

hanem azt is, hogy minden egyes darab tökéletesen 
passzoljon az Ön HR-V-jébe és gazdagítsa azt.

A csomag erőteljes megjelenést kölcsönöz autójának.  
A csomag tartalma: díszítőbetétek az első és a hátsó lökhárító alján, 
küszöbszélesítés, Black Edition szőnyegek, Black Edition embléma és 

fekete külső tükör borítás.
A képen 18 colos Stygean könnyűfém keréktárcsák is láthatóak. Külön megvásárolhatóak.

Az Aero csomag még szofisztikáltabbá és dinamikusabbá teszi a HR-V megjelenését.  
A csomag tartalma: első és hátsó Aero lökhárítók,  

küszöbszélesítés, csomagtér-ajtó légterelő.
A képen 18 colos Geminis könnyűfém keréktárcsák is láthatóak. Külön megvásárolhatóak.

AERO CSOMAG

BLACK EDITION CSOMAG

ROBUST CSOMAG
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PRÉMIUM CSOMAGTÉRRENDEZŐ

18" GEMINIS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Megakadályozza, a csomagtérben lévő  
tárgyak mozgását menet közben.

Gunpowder Black színű betétekkel és gyémántalakú 
kivágásokkal, fényes lakkozással.

CSOMAGTÉRTÁLCA ELVÁLASZTÓKKAL

18" CLARIS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Ez a víz-, és csúszásálló kiegészítő védi autóját a sártól 
és karcolásoktól, ugyanakkor mindent rendben és 

biztonságban tart.

Gunpowder Black színű betétekkel és gyémántalakú 
kivágásokkal, fényes lakkozással.

HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG

Ez a csomag bensőséges atmoszférát biztosít az utastérben. 
A csomag tartalma: első lábtér világítás, megvilágított küszöbborítás.

CSOMAGTÉRAJTÓ DEKORÁCIÓ

Még sportosabb megjelenést kölcsönöz autójának.
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VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BORÍTÁS

Fokozza autója egyéniségét Matte Silver tükör 
borításokkal. Egy szett kettő elemet tartalmaz.

ELEGANCE SZŐNYEGEK

Elegáns, fekete nubukbetétekkel megspékelt szőnyegek, 
melyek igényesebbé és szebbé teszik az utasteret. Minden 

darabot hímzett HR-V logóval díszítettünk. Egy szett első  
és hátsó szőnyegeket tartalmaz.

KERESZTRÚD

Növelje meg autója szállítókapacitását erős és biztonságos 
keresztrudakkal. Maximális terhelhetőség 30 kg.

LESZERELHETŐ VONÓHOROG  
13-TŰS CSATLAKOZÓVAL

A leszerelhető vonóhoroggal vontathatja utánfutóját vagy 
lakókocsiját maximálisan 1000 kg-os vontatási kapacitásig, 

függőleges terhelése pedig 70 kg.

OLDALSÓ DÍSZLÉCEK

Nincs bosszantóbb egy karosszérián lévő karcolásnál vagy horpadásnál. Ezek az autó  
színére fényezett, ütésálló kiegészítők fokozott védelmet nyújtanak autójának.

KÜSZÖB VÉDŐBURKOLAT

Nem csak díszíti, hanem a beszálláskor keletkező karcolások ellen is megóvja autóját. 
Rozsdamentes acélból, HR-V logóval. Egy szett első és hátsó burkolatokat tartalmaz.

Ha kíváncsi az Eredeti Honda Kiegészítők teljes  
választékára, kérje el a HR-V tartozékok különálló  

prospektusát a helyi Honda-márkakereskedőtől!34 35



Erőforrás

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

Motor típusa Benzines Benzines Benzines Benzines Benzines
Lökettérfogat (cm3) 1498 1498 1498 1498 1498
Szelepvezérlés DOHC 4 szelepes VTEC & VTC DOHC 4 szelepes VTEC & VTC DOHC 4 szelepes VTEC & VTC DOHC 4 szelepes VTEC & VTC DOHC 4 szelepes VTEC & VTC
Emissziós besorolás EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d

Előírt üzemanyag 95-ös vagy magasabb 
oktánszámú

96-os vagy magasabb 
oktánszámú

95-ös vagy magasabb 
oktánszámú

96-os vagy magasabb 
oktánszámú

95-ös vagy magasabb 
oktánszámú

Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) 96/6600 96/6600 96/6600 96/6600 96/6600
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) 130/6600 130/6600 130/6600 130/6600 130/6600
Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) 155/4600 155/4600 155/4600 155/4600 155/4600
0 → 100 km/óra (mp.) 10,7 11,4 10,2 11,2 10,2
Végsebesség (km/óra) 192 187 192 187 192
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás 
WLTP módszer szerint†
Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km) 8,4 8,8 8,2 8,6 8,2
Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km) 5,8 5,8 5,7 5,6 5,7
Üzemanyag-fogyasztás - kombinált (l/100 km) 6,7 6,8 6,6 6,6 6,6
CO2-kibocsátás - kombinát (g/km) 152 155 148 150 148
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás 
NEDC módszer szerint†
Üzemanyag-fogyasztás - városban (l/100 km) 7,1 6,3 7 6,3 7
Üzemanyag-fogyasztás - országúton (l/100 km) 5 4,8 5 4,7 5
Üzemanyag-fogyasztás - kombinált (l/100 km) 5,8 5,3 5,7 5,3 5,7
CO2-kibocsátás - kombinált (g/km) 132 122 130 121 130
Méretek
Hosszúság (mm) 4334 4334 4334 4334 4334
Szélesség (mm) 1772 1772 1772 1772 1772
Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm) 2019 2019 2019 2019 2019
Magasság - terheletlenül (mm) 1605 1605 1605 1605 1605
Tengelytáv (mm) 2610 2610 2610 2610 2610
Nyomtáv - elöl (mm) 1535 1535 1535 1535 1535
Nyomtáv - hátul (mm) 1540 1540 1540 1540 1540
Szabad hasmagasság - terheletlenül (mm) 185 185 185 185 185
Szállítható személyek száma (fő) 5 5 5 5 5
Fordulókör - karosszériánál mérve (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Kormányfordulatok száma, ütközéstől ütközésig (fordulat) 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
Kapacitás
Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel,  
tárolórekesszel együtt (liter, VDA szabvány) 470 470 470 470 448

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel,  
ablakvonalig, tárolórekesszel együtt (liter, VDA szabvány) 1103 1103 1103 1103 1043

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel,  
tetővonalig, tárolórekesszel együtt (liter, VDA szabvány) 1533 1533 1533 1533 1473

Üzemanyag-tartály térfogata (liter) 50 50 50 50 50
Tömeg#

Saját tömeg (kg) 1241-1317 1249-1324 1241-1317 1249-1324 1241-1317
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1790 1790 1790 1790 1790
Hasznos terhelhetőség (kg) 473-549 466-541 473-549 466-541 473-549
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg) 965/865 965/865 965/865 965/865 965/865
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófékkel (kg) 1000 1000 1000 1000 1000
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg) 650 650 650 650 650
Vonóberendezés megengedett függőleges terhelése (kg) 70 70 70 70 70
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg) 75 75 75 75 75

Biztonság

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

Két fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Oldallégzsákok (elöl) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát  
csökkentő fejtámlák elöl ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

16" hűtött első féktárcsák ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15" hátsó féktárcsák ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Elektronikus Fékerőelosztó ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Fékasszisztens ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Menetstabilizáló Elektronika ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Vészfékezést Jelző Fény ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Guminyomás-ellenőrző Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
City-Brake Aktív Városi Fékrendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ –
Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ –
Intelligens Sebességhatároló ♦ ♦ ♦ ♦ –
Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ –

Vagyonvédelem
Indításgátló rendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Riasztórendszer ♦ ♦ ♦ ♦ –
Kalaptartó ♦ ♦ ♦ ♦ –
Rugalmas csomagtértakaró – – – – ♦
Távirányítós központi zár 2 darab  
behajtható tollú indítókulccsal – – ♦ ♦ ♦

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás ♦ ♦ – – –

Utastér – kárpitok 
Szövetkárpitozás – – ♦ ♦ ♦
Bőr/szövet kárpitozás ♦ ♦ – – –
Krómozott belső ajtókilincsek ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Bőrborítású kormánykerék ♦ ♦ ♦ ♦ –
Bőrborítású váltógomb ♦ ♦ ♦ ♦ –

Funkcionalitás és technológia
ECON gomb ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Multiinformációs kijelző (MID) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Váltások esedékességére figyelmeztető jel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sebességfüggő szervokormány ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Elektromos kézifék ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Alapjárati-leállító Rendszer (Start&Stop) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Alternatív váltókapcsolók a kormánykeréken – ♦ – ♦ –

♦  alapfelszereltség     – nem elérhető

† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti körülményeknek. A Honda HR-V 
üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletenek megfelelően az új WLTP-szabvány szerint végeztük. A WLTP-adatok közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez. Az NEDC és a WLTP 
adatok közötti átállási időszakban – az EU 2017/1153 számú rendeletének megfelelően – mindkét módszer üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó méréseit közzétesszük.

# A vontatmány legnagyobb tömegére vonatkozó mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, az európai szabványoknak megfelelően történtek.     
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Kényelem és praktikum

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

Klímaszabályozós légkondicionáló – – – – ♦
Klímaszabályozós, kétzónás légkondicionáló ♦ ♦ ♦ ♦ –
Sebességrögzítő sebességhatárolóval ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Esőérzékelős ablaktörlők ♦ ♦ ♦ ♦ –
Hátsó ablaktörlő intervallum szabályozással ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sötétedésérzékelős fényszórók ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör ♦ ♦ – – –
Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul) ♦ ♦ ♦ ♦ –
Tolatókamera ♦ ♦ ♦ ♦ –
Elektromos ablakemelő (elöl és hátul) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Egyérintéses elektromos ablakemelő hátul (le és fel) ♦ ♦ ♦ ♦ –
Távolról vezérelhető elektromos ablakemelő  
(kompakt távirányítós működtetés) ♦ ♦ ♦ ♦ –

Távirányítással behajtható külső tükrök  
(kompakt távirányítós működtetés) ♦ ♦ ♦ ♦ –

Négy irányban állítható kormányoszlop ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Elektromosan behajtható külső tükrök ♦ ♦ ♦ ♦ –
Hátramenetben automatikusan lebillenő  
külső tükör ♦ ♦ ♦ ♦ –

Könyöktámasz a hátsó üléssorban ♦ ♦ ♦ ♦ –
Megvilágított piperetükör a napellenzőkben ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
12 V-os aljzat (elöl) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
12 V-os aljzat (középkonzolon) ♦ ♦ ♦ ♦ –
12 V-os aljzat (csomagtartóban) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Vezetőülés – állítható magasságú (manuálisan) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Utasülés – állítható magasságú elöl (manuálisan) ♦ ♦ – – –
Tárolózseb a vezetőülés hátoldalán ♦ ♦ – – –
Tárolózseb az utasülés hátoldalán ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Fűthető ülések (elöl) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Magic Seats hátsó ülésrendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Tároló rekesz a csomagtérpadló alatt ♦ ♦ ♦ ♦ –
Tároló doboz a csomagtérpadló alatt – – – – ♦

Belső világítás
Térképolvasó lámpa (elöl és hátul) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Középső tároló világítás ♦ ♦ ♦ ♦ –
Csomagtér-világítás ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Környezeti világítás ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Audio és kommunikáció

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

1.5 i-VTEC 
CVT automatikus

1.5 i-VTEC 
Manuális

Egylemezes CD-lejátszó (MP3-kompatibilis) – – – – ♦

Honda CONNECT garmin navigációs rendszer és CD-lejátszó  
(7" érintőképernyős kijelző, AM/FM/DAB digitális rádió, inter-
netrádió, telepített Aha™ alkalmazás, internetböngészés)*

♦ ♦ ♦ ♦ –

AUX csatlakozó – – – – ♦
USB csatlakozó (iPod®-kompatibilis)Δ – – – – ♦
2x USB/HDMI csatlakozóΔ ♦ ♦ ♦ ♦ –
4 hangszóró – ♦ – – ♦
6 hangszóró ♦ ♦ ♦ ♦ –
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító° ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Külső kiegészítők
Cápauszony jellegű antenna ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sötétített ablakok hátul ♦ ♦ ♦ ♦ –
Csomagtérajtó dekoráció ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Krómozott külső ajtókilincsek – – ♦ ♦ ♦
Premium Satin külső ajtókilincsek ♦ ♦ – – –
Nyitható panoráma napfénytető ♦ ♦ – – –
Tetősínek ♦ ♦ – – –

Külső világítás
Halogén fényszórók – – ♦ ♦ ♦
LED fényszórók ♦ ♦ – – –
Automatikus Távolsági Fényszórók ♦ ♦ ♦ ♦ –
Első ködfényszórók ♦ ♦ ♦ ♦ –
LED nappali menetfény ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
LED magasan elhelyezett harmadik féklámpa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Fényszóró – időzített ki- és bekapcsolással  
(hazakísérő fény) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kerekek és abroncsok
16"-os könnyűfém keréktárcsák – – ♦ ♦ ♦
17"-os könnyűfém keréktárcsák ♦ ♦ – – –
215/60R16-os abroncsok – – ♦ ♦ ♦
215/55R17-es abroncsok ♦ ♦ – – –
Abroncsjavító készlet ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  alapfelszereltség     – nem elérhető

* Az AhaTM alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. A Honda CONNECT alkalmazások 
használata adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési szerződést. Az internetböngészési 
funkció csak akkor elérhető, ha az autó áll. Ez a funkció csak akkor használható, ha a csatlakoztatni kívánt készülék kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink rendszerrel.    
 
Δ Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.     
° A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon.     
     
A katalógusban szereplő modellváltozatok és felszereltségi szintek nem minden országban elérhetők. További információért, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb található Honda kereskedést.    
 
     
A HR-V-re az alábbi jótállások vonatkoznak:     
3 év vagy 100 000 km általános jótállás     
3 év jótállás fényezett felületek gyártási eredetű meghibásodásra     
5 év jótállás kipufogó rendszerelemek perforációs korróziójára     
10 év jótállás futóműelemek perforációs korróziójára     
12 év jótállás fényezett karosszériaelemek perforációs korróziójára     
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Az álmok ellenállhatatlanok lehetnek, sarkallják, arra, hogy fedezzen fel új ötleteket, új technológiákat, és találjon 
új megoldásokat a problémákra. A jobb világról nem csupán álmodozhatunk, hanem tehetünk is érte. Éppen ezért 
megalkottuk az ASIMO névre keresztelt humanoid robotot, a HondaJet repülőgépet, ahogyan arra is nagyon büszkék 
vagyunk, hogy a világ jó néhány híres és népszerű motorkerékpárja viseli a Honda márkanevet. Minden tudás, amelyet 
a tevékenységünkből nyerünk, és minden, amit megtanulunk, beépül termékeinkbe. Nem történt ez másként a HR-V 
esetében sem.

MERT AZ ÁLMOK 
TÉNYLEG VALÓRA 
VÁLNAK

A képen egy CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive felszereltségben, Premium Crystal Red Metallic  
színben és egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive felszereltségben, Midnight Blue Beam Metallic színben látható. 40 41



A képen egy HR-V 1.5 i-VTEC Executive látható Midnight Blue Beam Metallic színben. 

HONDA PREMIUM QUALITY

8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS 
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN 
Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus, kényelmes és biztonságos. Annak érdekében, hogy ez sokáig így 
maradjon, összeállítottuk Önnek az egyedülálló Honda Premium Quality csomagot. Az alap jótállás egy új Honda 
esetében 3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény mellett (kilométer-korlátozás nélküli jótállás a fényezett felületekre). 
Ezen kívül az összes modell esetén 5 év jótállás érvényes a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű és hajtás bizonyos 
elemeinek átrozsdásodására. A karosszériára vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási jótállás érvényes (kilométer-
korlátozás nélkül). És ez még csak a kezdet. 

A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti! 

HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG 
A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott járművek minőségében, ezért a 3 év jótállás nekünk nem elég. A gyári jótállás 
lejárta után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000 km futásteljesítményig élvezheti a verhetetlen hűségbónusz előnyeit.  
A Honda Premium Quality csomag keretei között 5 év hűségbónuszt biztosítunk Önnek a garanciaidőn felül! 

Minden újonnan vásárolt Hondához felár nélkül jár Premium Quality csomagunk is.

A HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAGGAL JOBBAN JÁR 
Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor ugyanis automatikusan az új 
tulajdonosra szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót jelent az Ön számára! 

A Honda Premium Quality csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy rendszeresen elvégeztesse 
járművének karbantartását a gyári előírások szerint, valamelyik hivatalos magyarországi Honda szervizben. Ez már csak 
azért is megéri Önnek, mert itt csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják el autóját.

A jótállással és a 8HPQ-val kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy  
a www.honda.hu oldalon! 

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év
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Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2018. október

   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. 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.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 369/2014. Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést kötött 
a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal. Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni szándékozott 
Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén. Az átvétel nem 
térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés 
autóértékesítő munkatársától. 
Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!. 
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