
Aceste specificaţii nu se referă la niciun produs în mod particular dintre cele furnizate sau oferite spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv culorile modelelor, cu sau fără 
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Prezenta publicaţie nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite 

de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi 
distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul 

dealerului, dacă modelul avut în vedere are una din specificaţiile descrise în prezentul catalog. Imaginile din această broşură sunt cu titlu de prezentare.

Nu aruncaţi la coş. Oferiţi unui prieten sau reciclaţi.
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Noul
hoNDa hR-v

Cu rafinamente și îmbunătățiri subtile, noul și îndrăznețul 

hR-v oferă o experiență multifațetată ce îndeamnă la 

distracție şi lasă compromisurile în urmă.  

Cel mai bine vândut Suv de clasă mică din lume* îmbină 

liniile frumoase ale unui coupé cu spațiul practic și 

duritatea unui Suv, creând o mașină care poate ține  

pasul cu viața ta, oriunde te va duce.

*Sursa: JaTo Dynamics (Perioadă vânzări ianuarie 2015 - decembrie 2017).  
Include piețele Eu + EFTa, NaFTa, China, Japonia, Brazilia, Rusia, Indonezia,  

australia, argentina, africa de Sud, Coreea de Sud, Tailanda, vietnam.
Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.01 02



STIl  
DINaMIC

Forma contemporană a noului hR-v va atrage 

priviri şi va stârni emoții. liniile sale fluide nu au 

fost proiectate doar pentru a face autovehiculul 

să arate senzațional, dar, și mai important,  

să-l facă aerodinamic şi eficient. 

Noile detalii de design, cum ar fi grila frontală 

distinctivă de culoare negru-cromat, farurile 

netede, ornamentul spate cromat şi bara de 

protecție față sportivă, conferă un aspect 

elegant, dar robust. așadar, indiferent de drumul 

pe care vă deplasați, de la plimbările de  

weekend, până la întâlnirea cu prietenii în oraș,  

hR-v-ul a fost proiectat să fie parte din peisaj.

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic. 03 04



PRoIECTaT 
PENTRu 

DuMNEavoaSTRă

Noul hR-v se bucură de un design intuitiv, 

astfel încât tot ce aveți nevoie vă este la 

îndemână. Deşi tabloul elegant de bord 

include tehnologie de ultimă generație, 

acesta este incredibil de uşor de înțeles 

şi de utilizat. Sistemul de climatizare cu 

două zone*, oglinzile reglabile electric şi 

scaunele față încălzite, tapițate cu noul 

material premium, sunt doar câteva dintre 

caracteristicile ce fac din fiecare călătorie 

o adevărată plăcere.

*Pentru mai multe informații asupra disponibilității acestor dotări, precum 
şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 35-38. 

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare 
Midnight Blue Beam Metallic.05 06



CoNCEPuT Să FaCă 
PaRTE DIN vIaţa 
DuMNEavoaSTRă

Conceput pentru a se adapta stilului 

dumneavoastră de viață, hR-v vă oferă un 

interior inteligent, confortabil şi încăpător. 

Dispunerea centrală a rezervorului de 

carburant asigură hR-v-ului un spațiu uriaș 

pentru portbagaj, iar noile noastre  

Scaune Magice sunt dovezi suplimentare  

de gândire inteligentă. 

aceste scaune spate ingenioase se pot 

rabata 60:40 în podea, oferind un spațiu 

interior vast, sau cu partea inferioară în sus, 

(ca în imagine) pentru a permite încărcarea 

laterală a unor obiecte incomode, cum  

ar fi o bicicletă. În plus, puteți rabata cu  

uşurință scaunele cu o singură mână,  

și dintr-o singură mişcare. 

În total, volumul portbagajului este de 

1.533* de litri, iar deschiderea largă  

a hayonului şi înălțimea mică de încărcare  

fac totul uşor de accesat și manevrat.  

Puteți încărca rapid și ușor orice. 

Dar nu doar scaunele sunt magice. Faptul că 

hR-v are spațiu abundent pentru picioare şi 

cap, de multe ori accesibil numai în maşini 

mai mari, nu este o întâmplare. În plus, spațiul  

este mărit şi prin deschiderea acoperişului 

panoramic de sticlă**, ce permite 

pătrunderea luminii şi a aerului.

*Măsurat cu scaunele spate rabatate, încărcare până la plafon (metoda vDa).
**Pentru mai multe informații asupra disponibilității acestor dotări, precum şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 35-38. 
Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.
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ToT TIMPul 
CoNECTaT

Noul hR-v încorporează un ecran tactil full color de 7" honda CoNNECT cu sistem de informații audio*,  

care include radio digital DaB şi aplicația aha™**. acestea vă permit să ascultați muzică prin servicii 

online de streaming, programe radio, podcast-uri şi cărți audio, cât şi să accesați conturile de social 

media. Funcția Bluetooth™ vă conectează smartphone-ul la sistemul honda hands-Free Telephone, 

astfel că vă puteți continua conversația în timp ce conduceți.Frână electrică de parcare

ScaUne ÎncălZite

Chiar și în cele mai reci zile,  

scaunele față confortabile și  

încălzite vă vin în ajutor.

aceasta înlocuieşte frâna de mână, oferind mai mult 

spațiu pentru şofer. Sistemul aplică electronic frâna 

prin apăsarea comutatorului şi poate fi decuplat 

fie apăsând comutatorul din nou, fie prin apăsarea 

pedalei de accelerație.

atunci când cuplați în marșarier, imaginea 

video apare automat pe ecranul de 7" 

honda CoNNECT. acest lucru vă permite  

să aveți o bună vizibilitate a ceea ce se află  

în spatele autovehiculului dumneavoastră.

Funcția Garmin PhotoReal™ vă afişează intersecțiile de care 

vă apropiați și vă oferă imagini foto realiste cu intersecția 

respectivă și ieșirile acesteia. Pentru o îndrumare exactă, 

vă indică printr-o săgeată banda pe care trebuie să vă 

încadrați. Sistemul include, de asemenea, rute predictive, 

evitarea în timp real a traficului, afișare limită locală de 

viteză, clădiri în format 3D, vizualizare topografică şi altele.

*Pentru mai multe informații asupra disponibilității acestor dotări, precum şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 35-38.  
**Conexiunea la aplicația aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering wiFi sau printr-un router wiFi mobil.  

Prin utilizarea aplicațiilor pe honda CoNNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil.  
Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. 

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive.

cameră retrOViZOare*

SiStem de naViGaŢie Garmin*
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CoNFoRTaBIl 
la INTERIoR

luați o pauză de la ziua agitată. Relaxați-vă.  

am proiectat interiorul spațios al noului hR-v pentru a fi un 

loc cu adevărat plăcut pentru a vă petrece timpul. 

Chiar dacă ieșiți din casă doar pentru cumpărăturile 

săptămânale, asta nu înseamnă că ele nu se pot face cu 

spațiu şi stil. Împreună cu detaliile sportive ale cabinei,  

cum ar fi manerele cromate ale uşilor, volanul îmbrăcat în 

piele şi butonul Shift*, noul hR-v conferă o senzație  

cu adevărat premium.

*Pentru mai multe informații asupra disponibilității acestor dotări, precum şi a altora,  
vă rugăm să consultați paginile de specificații 35-38.

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive cu transmisie manuală.
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BuCuRaţI-vă DE 
PERFoRMaNţă

Tehnologia avansată vă oferă un condus splendid 

şi eficient. Puteți alege responsabilul şi eficientul  

motor pe benzină 1.5 i-vTEC de 130CP, sau pe cel  

1.6 i-DTEC* de 120CP. ambele motoare sunt disponibile 

pe variantele cu transmisie manuală în 6 viteze, pentru  

o experiență de conducere rafinată şi fără dificultăți. 

În plus, motorul 1.5 i-vTEC este disponibil şi cu varianta 

de transmisie automată CvT cu 7 trepte de viteză. Dacă 

alegeți versiunea CvT, aveți posibilitatea de a conduce 

mașina într-un mod relaxat, complet automat sau, în 

cazul în care starea de spirit se schimbă şi doriți să 

schimbați vitezele ca la o maşină de curse, puteți folosi 

schimbătoarele padelă, montate pe volan. 

Toate motoarele hR-v sunt dotate cu funcția de oprire la 

semafor (idle stop). Motorul reporneşte automat, ținând 

astfel nivelul emisiilor de Co
2
 al motorului pe benzină 

sub 150g/km (wlTP)/121g/km (NEDC)**. Prin apăsarea 

butonului ECoN, economia de combustibil primeşte un 

impuls suplimentar. odată activat, transmisia şi motorul 

sunt optimizate pentru a economisi combustibil.  

S-ar putea să nu observați diferența imediat,  

dar ea va deveni vizibilă atunci când veți vizita  

mai rar stațiile de realimentare.

*hR-v cu motor diesel va fi disponibil din primăvara 2019.  
**Pentru informații complete referitoare la economia de combustibil, vă rugăm să consultați paginia 35. 

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.
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1: Pentru evitarea riscului de 

coliziune atunci când circulați în oraş 

cu viteză între 5-32 km, sistemul 

monitorizează distanța dintre 

autovehiculul dumneavoastră  

şi cel din față.

2: Dacă continuați să vă apropiați 

de vehiculul detectat, sistemul 

vă va avertiza sonor şi vizual pe 

ecramul MID. 

3: Dacă totuși nu ați reacționat și 

o coliziune este iminentă, sistemul 

poate aplica automat frâna de 

urgență pentru a reduce cât mai 

mult posibil viteza. În condiții 

bune de rulare, poate chiar evita 

coliziunea.

SiStem activ de frânare în oraș 

1 2 3

SiStem de avertizare  

părăSire bandă de circulaţie*

veți fi avertizat sonor şi luminos dacă autovehiculul 

dumneavoastră părăseşte banda de circulație  

fără ca dumneavoastră să acționați semnalizatorul.

SiStem de recunoaştere  

a Semnelor de circulaţie*

Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație 

identifică semnele de circulație și vi le afişează pe 

ecran. Pot fi afișate simultan două semne.

SiStem aSiStenţă lumini

acest sistem evaluează condițiile de deplasare din jurul 

dumneavoastră şi comută automat între luminile de drum 

şi luminile de întâlnire.

avertizare coliziune frontală*

În cazul în care camera detectează un vehicul în fața 

autoturismului, sistemul avertizează posibila coliziune 

frontală, oferind şoferului timp suplimentar pentru a 

acționa.

limitator inteligent de viteză*

Combină inteligent funcția de limitator reglabil de viteză cu 

sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație pentru a 

seta automat limita de viteză la cea detectată de sistemul 

de recunoaștere a semnelor.

SiStem de aSiStenţă la pornirea din rampă

Sistemul previne rularea cu spatele la pornirea de pe teren 

înclinat. Folosind un senzor, presiunea de frânare este 

controlată, menținând astfel autovehiculul staționar pentru 

o jumătate de secundă după ce eliberați pedala de frână. 

SiStem de avertizare în caz de frânare bruScă

Sistemul aprinde rapid şi în mod intermitent luminile de 

avarie, avertizând şoferii din spate că trebuie să frâneze 

de urgență, reducând astfel posibilitatea unei coliziuni 

posterioare. 

SiStem aSiStenţă la frânare

Sistemul ajută la oprirea mai rapidă a autovehiculului în 

timpul unei frânări de urgență.

*Disponibil doar pe echipările Elegance şi Executive.  
Pentru mai multe informații asupra disponibilității acestor dotări, precum  
şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 35-38.
Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare  
Midnight Blue Beam Metallic.

Siguranța pasagerilor, a altor vehicule  

și a pietonilor a fost întotdeauna una  

dintre ambițiile noastre fundamentale  

de proiectare. De aceea, am implementat 

în noul hR-v o gamă largă de tehnologii 

avansate, cele mai multe dintre ele  

echipate standard în întreaga gamă.  

Credem că cel mai bun mod de a evita 

coliziunile este de a le anticipa, motiv pentru 

care am proiectat un sistem avansat de 

tehnologii pentru asistența şoferului. acesta 

ajută conducătorul auto prin acționarea de  

senzori suplimentari de avertizări, şi chiar  

reacționând, dacă este necesar. 

Ca orice model honda, noul hR-v este testat 

minuțios pentru a îndeplini cele mai stricte 

standarde de siguranță şi a primit calificativul 

maxim de cinci stele de siguranță Euro NCaP.

ExTRa SMaRT
ExTRa SIGuR
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hR-v-ul DuMNEavoaSTRă

Model din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic. 17 18



CoMFoRT 1.5 i-vtec
Transmisie manuală cu 6 trepte

♦ Jante aliaj 16"

♦ Tapițerie din material textil

♦ Spoiler hayon

♦ Faruri cu halogen

♦ lumini de zi lED

♦ Faruri cu aprindere automată

♦ Timer cu funcție Coming home/leaving home

♦ Mod ECoN

♦ volan reglabil pe înălțime şi adâncime

♦ Multi Information Display

♦ Sistem de oprire a motorului la semafor

♦ Sistem de climatizare automat

♦ Control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator

♦ Stergător lunetă cu acționare intermitentă şi reversibilă

♦ Geamuri electrice (față şi spate)

♦ Geamuri electrice one Touch (față)

♦ Scaun şofer reglabil pe înălțime (manual)

♦ Scaune Magice

♦ Indicator treaptă de viteză

♦ oglinzi reglabile și încălzite electric

♦ Sistem de servodirecție adaptiv în funcție de viteză 

♦ Frână de mână electrică

♦ Centuri de siguranță sistem de retractare (față şi spate)

♦ airbag șofer i-SRS (dual stage inflation)

♦ airbag pasager cu contact de dezactivare SRS

♦ airbag-uri laterale (față)

♦ airbag-uri laterale tip cortină (față şi spate)

♦ Tetiere active (față)

♦ Sistem de monitorizare presiune anvelope

♦ Sistem de avertizare luminoasă la frânarea de urgență

♦ aBS (anti-lock Braking System)

♦ Sistem de distribuție a forței de frânare

♦ asistență la frânarea de urgență 

♦ Controlul tracțiunii și stabilității 

♦ Sistem de asistare la pornirea din rampă 

♦ Sistem activ de frânare în oraș 

♦ Sistem de blocare a motorului

♦ Protecție portbagaj flexibilă

♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag

♦ Bluetooth™ hands-Free Telephone

♦ Comenzi audio pe volan

♦ 1 CD tuner

♦ Port aux

♦ uSB (compatibil iPod)

♦ 4 difuzoare

Pentru dotările complete ale acestei versiuni de echipare, vă rugăm să consultați paginile 35-38.

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Comfort de culoare Platinum white Pearl.19 20



ElEGaNCE
1.5 i-vtec
Transmisie manuală cu 6 trepte
Transmisie automată CvT cu 7 trepte 

În plus față de dotările disponibile la varianta Comfort:

♦ Senzori de parcare (față şi spate)

♦ Geamuri spate fumurii

♦ Proiectoare de ceață

♦ Senzor ploaie

♦ volan şi schimbător viteze îmbrăcate în piele

♦ Sistem de asistare pentru fază lungă

♦ Sistem de climatizare automat cu două zone

♦ Padele schimbare treaptă de viteză pe volan∆

♦ Geamuri electrice one Touch  (față şi spate)

♦ oglinzi rabatabile electric 

♦ Înclinare oglindă pentru mers înapoi

♦ Cameră video pentru mers înapoi

♦ Sistem de avertizare a coloziunilor frontale

♦ Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație

♦ limitator de viteză inteligent

♦ Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație

♦ Sistem de alarmă

♦ Protecție portbagaj (raft spate)

♦ honda CoNNECT cu navigație GaRMIN şi CD player:  
ecran tactil 7", radio digital aM/FM/DaB, internet radio, 
aplicație aha™ şi navigare pe internet*

♦ 2 x port uSB / port hDMI

♦ 6 difuzoare

Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile35-38.
* Conexiunea la aplicația aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering wiFi sau printr-un router wiFi mobil. Prin utilizarea aplicațiilor pe 
honda CoNNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi 
utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. 

∆Disponibil doar pentru modelele cu transmisie automată CvT.

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Elegance de culoare Modern Steel Metallic.21 22



ExECuTIvE
1.5 i-vtec
Transmisie manuală cu 6 trepte
Transmisie automată CvT cu 7 trepte

În plus față de dotările disponibile la varianta Elegance:

♦ Jante aliaj 17"

♦ Sistem Smart Entry & Start

♦ Plafon panoramic (cu deschidere)

♦ Bare longitudinale plafon

♦ Tapițerie din material textil/piele

♦ Faruri cu lED

♦ oglindă retrovizoare electrocromată

♦ Buzunar spătar scaun şofer

♦ Scaun pasager reglabil pe înălțime (manual)

Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile35-38.

Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.23 24



Brilliant SpOrty BlUe metallicrUSe Black metallic

mOdern Steel metallic

platinUm white pearl

midniGht BlUe Beam metallic cryStal Black pearl milanO red

Modelele din imagini sunt hR-v 1.5 i-vTEC Executive. lUnar SilVer metallic

TRăIEşTE vIaţa 
ÎN CuloRI

Exprimă-ți personalitatea şi alege din gama 

noastră de culori care completează perfect  

stilul dinamic al noului hR-v. Printre acestea sunt 

două culori noi şi captivante, Midnight Blue Beam 

Metallic şi Platinum white Pearl. 

25



01 1/2 TExTIl/PIElE NEGRu

Prin tapițeria noastră, fie că e vorba de noul 

material textil inteligent sau combinația 

premium de piele și material textil,  

hR-v-ul dumneavoastră nu numai că va arăta 

elegant, dar se va şi simți minunat.

TaPIţERIE 
INTERIoaRă

material teXtil
negru

1/2 teXtil/piele 
negru

cOmFOrt ♦
eleGance ♦
eXecUtiVe ♦

02 MaTERIal TExTIl NEGRu
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obțineți un aspect puternic și solid cu Pachetul Robust.  

pachetul conţine: ornamente față, spate, laterale şi capace oglinzi.

Imaginea include jante din aliaj Geminis 18". Se vând separat.

oPţIoNalElE  
DuMNEavoaSTRă

personalizaţi-vă Hr-v-ul 

cu accesorii Honda originale.

acestea, nu numai că au fost produse conform acelorași 

standarde exigente honda, dar fiecare dintre ele este 

proiectat special pentru a complementa perfect  

hR-v-ul dumneavoastră.

Pachetul Black Edition oferă mașinii dumneavoastră un aspect puternic şi 

intens. pachetul conţine: ornamente de culoare neagră pentru față şi spate,  

praguri laterale de culoare neagră, covoraşe Black Edition,  

covoraş portbagaj, siglă Black Edition şi capace oglinzi negre.

Imaginea include jante din aliaj Stygean 18". Se vând separat.

Pachetul aero oferă autovehiculului dumneavoastră o imagine mai sofisticată și mai dinamică.  

pachetul conţine: Bare de protecție față/spate aero, praguri laterale şi spoiler hayon.

Imaginea include jante din aliaj Geminis 18". Se vând separat.

pachet aerO

pachet Black editiOn

pachet rOBUSt
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OrGaniZatOr premiUm pentrU pOrtBaGaJ

Jante din aliaJ GeminiS 18"

acest organizator inovator vă permite să compartimentați 

spațiul portbagajului și să împiedicați deplasarea  

obiectelor în timpul conducerii.

Jantele de 18" Geminis sunt proiectate cu ferestre Gunpowder Black 

în formă de a şi au o suprafață clară şi strălucitoare.

prOtecŢie pOrtBaGaJ cU SeparatOare

Jante din aliaJ clariS 18"

această protecție impermeabilă şi anti-alunecare este 

perfect concepută pentru a se potrivi spațiului de depozitare 

al autovehiculului dumneavoastră. Covorașul, înscripționat 

cu logo-ul hR-v, vă va proteja portbagajul de murdărie 

și zgârieturi. Protecția este de asemenea prevăzută cu 

separatoare pentru a vă păstra bagajele în siguranță.

Jantele de 18" Claris sunt proiectate cu ferestre Kaiser Silver 

în formă de a şi au o suprafață clară şi strălucitoare.

pachet ilUminare

Pachetul Iluminare foloseşte o combinație de lumini pentru a creea  

o atmosferă ambientală plăcută în interiorul mașinii.  

pachetul conţine: lumini ambientale pedalier şi lumini praguri uşi.

SpOiler hayOn

adăugați un element extra sportiv în partea din spate  

a hR-v-ului dumneavoastră cu acest spoiler integrat complet  

şi vopsit în culoarea autovehiculului.
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capace OGlinZi

Personalizați hR-v-ul dumneavoastră  

cu aceste capace Eu Matte Silver pentru oglinzi,  

proiectate pentru înlocuirea celor existente.  

kitul conţine: două capace pentru oglinzi.

cOVOraşe eleGante

aceste covoraşe elegante şi confortabile  

sunt echipate cu suporturi de podea, sunt foarte  

rezistente şi au inscripționat logo-ul hR-v.  

kitul conţine: covoraşe față si spate.

SUpOrt BaGaJe plaFOn

Extindeți capacitatea de transport a maşinii cu un suport 

de bagaje ancorat pe plafon, ce include şi patru încuietori. 

Capacitatea maximă de încărcare este de 30 kg (greutatea 

maximă pe plafon este 35 kg).

cârliG de remOrcare detaşaBil  
cU ancOrare În 13 pini

Cu acest cârlig detaşabil de remorcare nu sunteți nevoit să  

compromiteți aspectul maşinii atunci când doriți să tractați o remorcă.  

are capacitate maximă de remorcare de 1.000 kg  

şi o încărcare verticală de 70 kg.

Ornamente laterale

Nu e nimic mai enervant decât o zgârietură sau o lovitură în caroseria maşinii tale.  

aceste ornamente sunt fabricate din material rezistent la impact, vopsit în culoarea autovehiculului, 

oferindu-i acestuia protecție laterală îmbunătățită, cu același design elegant.

praGUri pentrU Uşi

aceste praguri pentru uşi adaugă o notă personală autovehiculului şi, în acelaşi timp,  

protejează suprafața inferioară. au aspect atrăgător, sunt inscripționate  

cu logo-ul hR-v şi sunt fabricate din oțel inoxidabil. 

kitul conţine: praguri față şi spate.

Pentru mai multe detalii despre întreaga gamă de accesorii originale disponibile, 
adresați-vă distribuitorului pentru broșura separată de accesorii hR-v.33 34



♦ Standard     opțional    - Nu este disponibil

†Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de uE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experiența reală de conducere. honda CR-v a fost 
supus noului ciclu de testare wlTP a emisiilor de Co

2
 și de combustibil în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1151. valorile wlTP reflectă mai bine performanța reală a vehiculului atunci 

când este condus. În timpul fazei de tranziție dintre NEDC (fostul regim de testare) și wlTP, valorile NEDC pentru Co
2
 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările 

Comisiei Europene nr. 2017/1153.
* Greutățile maxime de remorcare se bazează pe un gradient de 12% și sunt testate în conformitate cu reglementările uE.
‡Etajeră spate.
 Capac flexibil.

Safety

cOmFOrt eleGance eleGance eXecUtiVe eXecUtiVe

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

1.5 i-Vtec
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

airbag şofer i-SrS (dual Stage inflation) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

airbag pasager SrS cu comutator de dezactivare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

airbag-uri laterale (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

airbag-uri laterale cortină (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tetiere faţă active ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

discuri faţă ventilate 16" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

discuri spate 15" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

aBS (anti-lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de distribuţie a forţei de frânare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

asistenţă la frânarea de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

controlul tracţiunii şi stabilităţii ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la pornirea din rampa ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

centuri de siguranţă cu sistem  
de retractare (faţă şi spate) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem iSO Fix ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Semnal oprire de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem activ de frânare în oraș ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare a coloziunilor frontale - ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie - ♦ ♦ ♦ ♦

limitator inteligent de viteză - ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire bandă de circulaţie - ♦ ♦ ♦ ♦

Securitate

Sistem de imobilizare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă - ♦ ♦ ♦ ♦

protecţie portbagaj ♦ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ 

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag ♦ ♦ ♦ - -

Sistem Smart entry & Start - - - ♦ ♦

interior

tapiţerie din material textil ♦ ♦ ♦ - -

1/2 tapiţerie din material textil/piele - - - ♦ ♦

mânere interioare uşi cromate ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Volan îmbrăcat în piele - ♦ ♦ ♦ ♦

Schimbător viteze îmbrăcat în piele - ♦ ♦ ♦ ♦

Funcţii şi tehnologii

mod ecOn ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

multi info display ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

indicator treaptă de viteză ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Servodirecţie asistată electric ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frână de parcare electrică ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de oprire a motorului la semafor ♦ ♦ - ♦ -

padele schimbare treaptă de viteză pe volan - - ♦ - ♦

confort şi utilitate

Sistem de climatizare automat ♦ - - - -

Sistem de climatizare automat cu doua zone - ♦ ♦ ♦ ♦

cruise control cu limitator de viteză ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Senzor ploaie - ♦ ♦ ♦ ♦

ştergător spate cu funţie intermitentă şi reversibilă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Senzor lumină ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă retrovizoare electrocromată - - - ♦ ♦

motor

cOmFOrt eleGance eleGance eXecUtiVe eXecUtiVe

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

tip Benzină Benzină Benzină Benzină Benzină

capacitate cilindrică (cc) 1498 1498 1498 1498 1498

numărul de valve pe cilindru DohC 4vlv vTEC & vTC DohC 4vlv vTEC & vTC DohC 4vlv vTEC & vTC DohC 4vlv vTEC & vTC DohC 4vlv vTEC & vTC

emisii standard EuRo 6D-TEMP EuRo 6D-TEMP EuRo 6D-TEMP EuRo 6D-TEMP EuRo 6D-TEMP

combustibil FăRă PluMB (95) FăRă PluMB (95) FăRă PluMB (95) FăRă PluMB (95) FăRă PluMB (95)

performanţă

putere maximă (kw @ rpm) 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 

putere maximă (cp @ rpm) 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 

cuplu maxim (nm @ rpm) 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600

0 - 100 km/h (secunde) 10.2 10.2 11.2 10.7 11.4

Viteză maximă (km/h) 192 192 187 192 187

consum şi emisii - 
worldwide harmonised light Vehicle test 
procedure (wltp)†

consum (low) (l/100km) 8.2 8.2 8.6 8.4 8.8

consum (high) (l/100km) 5.7 5.7 5.6 5.8 5.8

consum (combinat) (l/100km) 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8

combinat - cO2 (g/km) 148 148 150 152 155

consum şi emisii - 
new european driving cycle (nedc)†

Urban (l/100km) 7.0 7.0 6.3 7.1  6.3

extra Urban (l/100km) 5.0 5.0 4.7 5.0 4.8

combinat (l/100km) 5.7 5.7 5.3 5.8 5.3

combinat cO2 (g/km) 130 130 121 132 122

dimensiuni

lungime (mm) 4334 4334 4334 4334 4334 

lăţime (mm) 1772 1772 1772 1772 1772

lăţime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 2019 2019 2019 2019 2019

Înălţime - neîncărcat (mm) 1605 1605 1605 1605 1605

ampatament (mm) 2610 2610 2610 2610 2610

ecartament faţă (mm) 1535 1535 1535 1535 1535

ecartament spate (mm) 1540 1540 1540 1540 1540

Gardă la sol - cu şofer (mm) 185 185 185 185 185

locuri (persoane) 5 5 5 5 5

Întoarcere - la corp (m) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

Blocare volan (rotiri) 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79

Volum

portbagaj - cu scaune spate (litri, metoda Vda) 431 393 393 393 393

total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje -  
scaune spate nerabatate (litri, metoda Vda) 

448 470 470 470 470

portbagaj - cu scaune spate rabatate, încărcare până 
la nivelul geamurilor (litri, metoda Vda) 

1026 1026 1026 1026 1026

total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje - scaune 
rabatate, înc. la nivelul geamurilor (litri, metoda Vda) 

1043 1103 1103 1103 1103

total portbagaj - scaune spate rabatate,  
încărcare la nivelul plafonului (litri, metoda Vda) 

1456 1456 1456 1456 1456

total portbagaj - cu sub-podea/cutie bagaje - scaune 
rabatate, înc. la nivelul plafonului (litri, metoda Vda) 

1473 1533 1533 1533 1533

rezervor (litri) 50 50 50 50 50

masă*

masă proprie (kg) 1241-1317 1241-1317 1249-1324 1241-1317 1249-1324

masă maximă autorizată (kg) 1790 1790 1790 1790 1790

Sarcină utilă (kg) 473-549 473-549 466-541 473-549 466-541

Greutate maximă admisă pe osie - faţă și spate (kg) 965/865 965/865 965/865 965/865 965/865 

masă maximă tractabilă cu sistem de frânare (kg) 1000 1000 1000 1000 1000

masă maximă tractabilă fără sistem de frânare (kg) 700 700 700 700 700

Greutate maximă admisă pe bara de tractare (kg) 70 70 70 70 70

masă maximă suport bagaje plafon (kg) 75 75 75 75 75

hR-v cu motor diesel va fi disponibil din primăvara 2019.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați reprezentanței. 35 36



confort şi utilitate (continuare)

cOmFOrt eleGance eleGance eXecUtiVe eXecUtiVe

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

Senzori de parcare (faţă/spate) - ♦ ♦ ♦ ♦

cameră video pentru mers înapoi - ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice (faţă/spate) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice One touch (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice One touch (spate) - ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice acţionate din cheie - ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi rabatabile electric din cheie - ♦ ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi rabatabile electric - ♦ ♦ ♦ ♦

Înclinare oglinzi pentru mers înapoi - ♦ ♦ ♦ ♦

cotieră centrală spate - ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

priză accesorii (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

priză accesorii (cotieră) - ♦ ♦ ♦ ♦

priză accesorii (portbagaj) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun pasager reglabil pe înălţime (manual) - - - ♦ ♦

Buzunar spătar scaun sofer - - - ♦ ♦

Buzunar spătar scaun pasager ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune încălzite (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Spaţiu depozitare sub podea portbagaj - ♦ ♦ ♦ ♦

cutie podea pentru bagaje ♦ - - - -

lumini interioare

lumină hartă (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

lumină ambientală (central) - ♦ ♦ ♦ ♦

lumină portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

lumină de curtoazie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

audio şi comunicaţii

1 cd tuner ♦ - - - -

honda cOnnect cu navigaţie Garmin şi cd player  
(ecran tactil 7", radio digital am/Fm/daB, internet 
radio, aplicaţie aha™, navigare internet)*

- ♦ ♦ ♦ ♦

port aux ♦ - - - -

port USB (compatibil ipod)∆ ♦ - - - -

2x port USB / port hdmi∆ - ♦ ♦ ♦ ♦

4 difuzoare ♦ - - - -

6 difuzoare - ♦ ♦ ♦ ♦

comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ hands-Free telephone ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard     opțional    - Nu este disponibil

* Conexiunea la aplicația aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering wiFi sau printr-un router wiFi mobil. Prin utilizarea aplicațiilor pe honda CoNNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date 
și roaming. 

∆Este recomandat un dispozitiv de stocare uSB de 256 MB sau mai mare. unele dispozitive pot fi necompatibile.

exterior

cOmFOrt eleGance eleGance eXecUtiVe eXecUtiVe

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec 
automată cVt

1.5 i-Vtec 
manuală

1.5 i-Vtec
automată cVt

antenă radio aerodinamică ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri spate fumurii - ♦ ♦ ♦ ♦

Spoiler hayon ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

manere uşi exterioare cromate ♦ ♦ ♦ - -

manere uşi exterioare premium Satin - - - ♦ ♦

plafon panoramic (cu deschidere) - - - ♦ ♦

Bare longitudinale plafon - - - ♦ ♦

lumini exterioare

Faruri cu halogen ♦ ♦ ♦ - -

Faruri cu led - - - ♦ ♦

Sistem de asistare pentru fază lungă - ♦ ♦ ♦ ♦

proiectoare de ceaţă - ♦ ♦ ♦ ♦

lumini de zi cu led ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Stop frână hayon cu led ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

timer cu funcţie  
coming home/leaving home

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

wheels

Jante aliaj 16" ♦ ♦ ♦ - -

Jante aliaj 17" - - - ♦ ♦

anvelope 215/60 r16 ♦ ♦ ♦ - -

anvelope 215/55 r17 - - - ♦ ♦

kit reparare anvelopă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

hR-v cu motor diesel va fi disponibil din primăvara 2019.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați reprezentanței. 37 38



visele pot fi puternice. Ele vă împing să realizați mai mult, să explorați idei noi, tehnologii noi şi să descoperiți noi modalități 

de a rezolva problemele. visând la o lume mai bună, am dat viață unui robot umanoid numit asimo, am zburat cu hondaJet 

şi am creat unele dintre cele mai populare motociclete de pe planetă. Cunoştințele pe care le dobândim din toate lucrurile 

pe care le facem şi toate lucrurile pe care le învățăm, le punem în practică în tot ceea ce construim, inclusiv în noua noastră 

gamă de Suv-uri.

vISElE 
ChIaR DEvIN 
REalITaTE

Modelele din imagine sunt CR-v 1.5 vTEC TuRBo Executive de culoare Premium Crystal 
Red Metallic şi hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic. 39 40



Modelul din imagine este hR-v 1.5 i-vTEC Executive de culoare Midnight Blue Beam Metallic.41 42


