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KOJIRO OKABE
HONDA SUURPROJEKTIDE JUHT
Uuele HR-V-le on lisatud
võimalusi, mis pakuvad kõigile
reisijatele lõbu ja rõõmu. Meie
eesmärk oli luua auto, mis laseb
inimestel elu nautida.

Näidatud mudel on HR-V Advance1.5 i-MMD toonis Sunlight White Pearl.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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Iselaadiv

Hübriid
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Tunneta
iselaadiva
hübriidi jõudu
Vormel 1® tehnoloogiast inspireeritud süsteem töötab nii, et
bensiinimootor toimib generaatori toiteallikana, mis omakorda
toidab elektrimootorit, mis viib rattaid edasi, et saaksid iga kord
nautida optimaalset jõudlust ja sujuvat sõitu.
Elektriajam tagab paigalseisust silmapilkse kiirenduse kahe
elektrimootori abil.
Hübriidajam ühendab bensiini- ja mõlemad elektrimootorid, et
pakkuda äärmiselt tõhusat jõudlust.
Bensiinimootoriga ajam kasutab suurema kiiruse hoidmiseks
bensiinimootorit, et laadida elektrimootorit ülejääva energiaga, mis
salvestatakse tulevikus kasutamiseks akusse.

ISELAADIV HÜBRIID
POLE VAJA PISTIKUSSE
ÜHENDADA

VIIEAASTANE AKUGARANTII
VÕI ESIMESED 100 000 KM

Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

Uu s Ho nda HR- V

Honda inimkesksest filosoofiast lähtudes loodud nutikas e:HEV
täishübriidajam valib automaatselt kolme sõidurežiimi vahel:
elektriline, hübriid või bensiinimootor.
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Sõiduomadused
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Iselaadiv
hübriid, mis
viib sind edasi
Vali kolme eri jõudlusega režiimi vahel: Sport erksa sõidu, Normal
sujuva kulgemise ja Econ suurema kütusesäästlikkuse jaoks.
Võid olla kindel, et ükskõik millise režiimi valid, viib e:HEVi iselaadiv
hübriid Sind edasi ning on samal ajal säästlik nii planeedi kui ka
Sinu rahakoti suhtes.

SUURIM PÖÖRDEMOMENT
253 NM 4500 P/MIN JUURES

* CO2 heitkogus põhineb WLTP kombineeritud tsükli tulemustel.
Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight
White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

VÄIKE HEITKOGUS
VAID 122 G/KM*
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HR-V ergas iselaadiv hübriidmootor on igaks olukorraks valmis.
Ükskõik kas sõidad läbi linna või suure kiirusega maanteel – see
pakub alati vaimustavat kiirendust.
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Naudi sõitu
Suurima kontrolli ja rohkem elektrijõul sõidu jaoks suurenda
HR-V energia taaskasutamist. Selleks vali sõidurežiim B ja
kohanda aeglustuse taset roolil olevate labalülitite abil.
Suurepärane sõidumugavus, Sinu valitud sõidurežiim ja
muljetavaldav kütusesäästlikkus – tulemuseks on lõbus ja
pingevaba sõit.

REAALNE SÕIDUULATUS
TÄIS PAAGIGA KUNI 740 KM*

* Sõiduulatus on arvutatud kombineeritud WLTP tsükliga kütusekulu
5,4 km / 100 l ja täis paagi korral. Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5
i-MMD toonis Premium Sunlight White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel
varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest
andmetest lk 74–79.

KÜTUSEKULU WLTP
KOMBINEERITUD TSÜKLIGA
5,4 L / 100 KM
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Kui Sa sõidad, aktiveerub regeneratiivpidurdussüsteem
ning toodab teel energiat ja laeb akut. Seega ei pea Sa
kunagi oma sõidukit pistikusse ühendama.
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Stiil
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Ühenda lõbu
ja praktilisus
Olenemata sellest, kas viid lapsi kooli või sõidad poodi, on uus
HR-V tulvil praktilisi võimalusi, mis viivad Sind vaevata punktist
A punkti B: käte abita avatav tagaluuk teeb kottide autosse
tõstmise imelihtsaks ja funktsioon Walk Away Close* tähendab,
et Sa ei pea kunagi tagasi vaatama.

KOJIRO OKABE
HONDA SUURPROJEKTIDE JUHT
Projekteerisime uue HR-V hübriidi, et see vastaks
modernse tarbija nõudlikele väärtustele ja vajadustele.

* Pole saadaval kõigile mudelitele.
Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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HR-V pakub linnamaasturi eeliseid ja käitub kui mänguline
kupee.
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Sinu elu
jaoks loodud
Efektse välimuse kõrval on see ka rahakotisäästlik ja Sul on
alati koht, kuhu oma kohv panna.
Lühidalt öeldes on see auto loodud modernset elu silmas
pidades.

KOJIRO OKABE
HONDA SUURPROJEKTIDE JUHT
Lõime auto, mis pakub ruumikust, ühenduvust,
usaldusväärsust ja mitmekülgsust, mida on vaja
igapäevaelu toetamiseks ja täiustamiseks.

Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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Uus HR-V kehastab puhast lihtsust, mis ühendab
silmapaistva stiili erakordse jõudluse ja suurima
praktilisusega.
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Välimus
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Linnamaasturi enesekindlat hoiakut ja kupee elegantsi
ühendav karismaatiline välimus tagab, et püüad pilke.
Lihtsad puhtad jooned annavad HR-V-le julge ilme ja
edasipüüdlikkuse – ta on alati valmis tegutsema.
Pealegi, miks jääda tagaplaanile, kui võid silma paista?

18-TOLLISED VALUVELJED
STANDARDVARUSTUSES

Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight
White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

TÄISLAIUSES TAGATULED
3D-EFEKTIGA

Uu s Ho nda HR- V

Hei,
kenake
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Paigas on
ka pisemad
detailid

Peale hea välimuse on see ka praktiline: saad kõik vajaliku
endaga kaasa võtta tänu integreeritud katusereelingutele ning
täiuslikult parkida mitme vaatega tahavaatekaamera ja kaheksa
parkimisanduri abil, mis suunavad Sind ka kõige kitsamates
paikades.

LED-ESITULED
JÄRJESTIKUSTE SUUNATULEDEGA

VIIS KAHETOONILIST
VÄRVIVALIKUT*

* Kahetoonilised värvivalikud ja kolmes toonis kaunistused on saadaval ainult
varustustasemele Advance Style.
Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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Mudelil Advance Style on esmaklassiline luksuslik viimistlus ja
uuenduslikud funktsioonid. Integreeritud iluvõre, tagauste
peidetud käepidemed ja tagaluugi spoiler annavad tulemuseks
stiilse silueti, mis paneb nii linnas, maal kui ka kõikjal mujal
inimesed päid pöörama.
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Salong
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Kontroll on
sinu kätes
Stiilne horisontaalse paigutusega armatuurlaud laseb eesolevale
teele keskenduda ja kõrvaldab näidikute virvarri ning lihtsasti kasutatav
teabeekraan lisab salongile moodsust.
Ja veel üks värskendav muutus: HR-V ainulaadne ventilatsioonisüsteem
levitab soojendatud või jahutatud õhku õrnalt Sinu ja reisijate ümber, et
iga reis oleks veel mugavam ja lõõgastavam.

SOOJENDUSEGA ROOL
KÜLMADEKS HOMMIKUTEKS

L-KUJULISED ÕHUAVAD
SOOJADEKS PÄRASTLÕUNATEKS

Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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Las linn olla Sinu päralt! Kõrgemal asuv sõiduasend seab Su vaatepunkti
kapoti kohale ning suurepärane nähtavus tekitab tunde, nagu oleksid
maailma (ja õnne) tipus.
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Ülekaalukalt
kõige avaram

Võimalusi on lõputult: lükka istumisosa vertikaalse ruumi
saamiseks üles, klapi istmed ühe lihtsa liigutusega
põrandale kokku või vali 60 : 40 jaotus, mis pakub veelgi
rohkem paindlikkust.
Kui palju suudad kaasa pakkida, kui Sinu käsutuses on nii
palju avarust ja rohkelt jalaruumi?

60 : 40 JAOTUSEGA ISTMED
MAGIC SEATS
MITME KONFIGURATSIOONIGA

KUNI 1274 LIITRIT PAKIRUUMI MAHTU
JA KLASSI AVARAIM SALONG*

* Pakiruumi maht – tagaistmed all, laeni täis laaditud (liitrites, VDA-meetodil).
Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid
Grey Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see
ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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HR-V tuleb toime kõikide olukordadega alates igapäevasest
tööle sõitmisest kuni nädalavahetuse väljasõiduni randa:
klapi tagumised istmed Magic Seats vaid ühe liigutusega
kokku ja muuda salong hetkega paigaks, kus hoida rattaid,
suuski või surfilaudu.
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Tehnoloogia
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Ole
ühenduses

Naudi tehnoloogiat, mida saad puudutada.

EESMISED JA TAGUMISED USBLAADURID
HOIA TEEL OLLES SEADMETE
AKUD TÄIS

UUS 9-TOLLINE
PUUTEEKRAAN
KOOS NAVIGATSIOONIGA

Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight White Pearl.
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Tänu Honda CONNECTI 9-tollisele puuteekraanile on HR-V
täielikult varustatud ja lahutab Su meelt. See ühildub Android
Auto ja Wireless Apple CarPlay abil sujuvalt Su seadmetega, et
Sa ei jääks teel olles oma muusikast või ühestki sõnumist ilma.
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Ohutus

36

37

Ohutus
on standardvarustuses

Seda kõike sellepärast, et saaksid teekonda nautida kindla
teadmisega, et oled reisijatega kõigeks eesootavaks valmis.
Hondaga sõitmine on turvaline, ükskõik kuhu lähed.

AUTOMAATSED KAUGTULED
ÖISEL AJAL SÕITMISEKS

Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight
White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

KUUS TURVAPATJA JUHIL JA REISIJATEL
EESMINE, ISTME JA KÜLGMINE
TURVAKARDIN
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Honda SENSINGI tehnoloogia loeb liiklusmärke ja
sõiduolusid enne Sind ning ennetab võimalikke ohte selliste
funktsioonidega nagu sõiduraja hoidmise abisüsteem,
kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem ja nutikas kiiruspiirik.
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Uuenduslik
Honda SENSING
HR-V standardvarustusse kuuluvad kõik järgmised ohutuspaketi Honda SENSING
funktsioonid:

Aeglasel kiirusel pidurdamine
Tuvastab takistusega kokkupõrkamise ohu
tavalise sõitmise ajal või liigselt kiirendades.
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll
Tuvastab sõiduki ees olevad takistused
ning väljastab helisignaali ja visuaalse
hoiatuse, kui need seisavad või liiguvad
kiirusel alla 10 km/h, kui gaasipedaali
vajutatakse liigselt.
Tagantsuunas kokkupõrget leevendav
gaasipedaali juhtimine
Tuvastab sõiduki taga olevad takistused
ning väljastab helisignaali ja visuaalse
hoiatuse, kui need seisavad või liiguvad
kiirusel alla 10 km/h, kui gaasipedaali
vajutatakse liigselt.

Liiklusmärkide tuvastamise süsteem
Tuletab meelde liiklusmärkide teavet, nagu
suurim lubatud sõidukiirus ja möödasõidu
keeld.
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Kokkupõrget leevendav
pidurdussüsteem
Ennetab laupkokkupõrke võimalust teise
sõiduki, jalakäija või jalgratturiga, hoiatades
juhti ja vähendades kiirust.

Nutikas kiiruspiirik
Seab kiiruspiirangu automaatselt selliseks,
nagu näitab liiklusmärkide tuvastamise
süsteem.
Kohanev kiirushoidik koos aeglasel
kiirusel järgimisega
Hoiab püsivat kiirust ning määratud
vahemaad sõiduki taga ja ees, vajaduse
korral aeglustab ja peatub automaatselt.
Sõiduraja hoidmise abisüsteem
Aitab hoida sõidukit sõidurajal ja hoiatab
juhti, et kaitsta rajalt kõrvalekaldumise
eest.

TEISED OHUTUSTEHNOLOOGIAD

Automaatsed kaugtuled
Tuvastab erinevad valgusallikad ning öisel
ajal sõitmisel lülitab automaatselt lähi- ja
kaugtulede vahel.

Teelt väljakaldumise hoiatussüsteem
Värskelt täiustatud hoiatussüsteem, mis
annab märku, kui sõiduk väljub sõidurajalt
või teepiiretest.

AK TIIVSED NURGATULED*
Esituledes paiknevad tuled, mis reageerivad
rooli keeramisele ja valgustavad kurvi
sisenedes eesolevat teed.
* Saadaval valitud varustustasemetele.
Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight
White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

RISTUVA LIIKLUSE HOIATUS*
Jälgib tagurdamisel radariandurite abil
taganurkade ümbrust ja annab märku, kui
tuvastatakse taganurgast lähenev sõiduk.

PIMEDA AL A INFORMATSIOON*
Kui süsteem tuvastab kõrvalrajal tagantpoolt
lähenevad sõidukid, süttib märgutuli, mis aitab
ohutumalt sõidurada vahetada.
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Sinu HR-V
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Elegance
Varustustase Elegance on tulvil kvaliteetseid
funktsioone:
• Honda SENSING

• Võtmeta lukustus- ja
käivitussüsteem

• Kaugtulede abisüsteem
• Pagasiruumi kate
• Tagaluugi spoiler
• Hädaabikutsesüsteem e-Call
• 4 kõlarit

• Järjestikused suunatuled (LED)

• Elektrilised aknad (ees ja taga)

• Soojendusega esiistmed

• Automaatne kliimaseade
tagumise õhuavaga

• Muudetava tundlikkusega
vihmaandur

• Kangast istmekatted

• Parkimisandurid (ees ja taga)

• Soojendusega küljepeeglid

• Tagurdamiskaamera

• Bluetooth™ käedvaba
telefonisüsteem

• LED-esituled
• Istmed Magic Seats

1,5-LIITRINE I-VTEC BENSIINIMOOTOR TAGAB
VAIMUSTAVA KIIRENDUSE

Näidatud mudel on HR-V Elegance 1.5 i-MMD toonis Premium Crystal Red
Metallic. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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• Honda CONNECT koos
navigatsioonisüsteemiga,
9-tolline puuteekraan, AM/FM/
DAB, Apple Carplay ja Android
Auto

• Peegli ja valgustusega
päikesesirm
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Advance
Peale varustustaseme Elegance funktsioonide sisaldab
varustustase Advance järgmist:
• Elektriline käedvaba-tagaluuk
• Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega
• Eesmised LED-udutuled
• Nahkkattega rool
• Esiklaasi kojameeste tsooni sulatus
• Tagumised USB-laadurid
• Automaatselt kokkuklapitavad ja tagurdamisel
allapöörduvad küljepeeglid
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade
• Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
• Kahesuunalised kõlarid
• Mustast nahast ja kangast istmekatted
• Tagumised toonklaasid

PIMEDA ALA INFORMATSIOON
SEALHULGAS RISTUVA LIIKLUSE HOIATUS

Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight
White Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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• Soojendusega rool
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Advance
Style
Peale varustustaseme Elegance ja Advance funktsioonide sisaldab
varustustase Style järgmist:

• Ainulaadsed kereviimistlused: põrkeraud, iluvõre,
uksekaunistus, peeglid (sh ainulaadsed oranžid,
valged ja sinised detailid)
• Ainulaadsed salongidetailid
• Toonitud tagatuled
• Premium Audio
• Helehallist nahast ja kangast istmekatted
• Juhtmevaba laadimine
• Katusereelingud

JUHTMEVABA NUTITELEFONI LAADIMINE
SUURIMA MUGAVUSE TAGAMISEKS

Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey Metallic
ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised
funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.
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• Kahevärviline katus
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Ela värvikas
maailmas

ADVANCE ST YLE: K AHETOONILISED VÄRVIVALIKUD

Väljenda oma isikupära ja vali meie värvide seast, mis
täiustavad ideaalselt HR-V liikuvat olemust. Nende hulgas
on kaks põnevat uut värvi, Meteoroid Grey Metallic ja Sand
Khaki Pearl.
ELEGANCE JA ADVANCE: VÄRVIVALIKUD

Premium Crystal Red Metallic

Crystal Black Pearl
Two-Tone with Silver Roof

Sand Khaki Pearl
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Premium Sunlight White Pearl
Two-Tone with Black Roof

Sand Khaki Pearl
Two-Tone with Black Roof

Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone with Black Roof

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic
Two-Tone with Silver Roof
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Salongi
polster
Olgu tegu uue nutika kanga või esmaklassilise nahaga, meie polster
tähendab seda, et Su HRV näeb suurepärane välja ja ka tunne selles
on suurepärane.

Must nahk ja
kangas

Helehall nahk ja
kangas

Elegance
Advance
Advance
Style

Näidatud mudel on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja
teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 74–79.

Must kangas

Must nahk ja kangas

Helehall nahk ja kangas

Uu s Ho nda HR- V

Must
kangas
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Pakett
Sport
Pakett Sport annab Su autole koos kerevärvi ja toonis Berlina Black
tarvikutega ning kroomdetailidega silmapaistva sportliku välimuse.
Komplekti kuuluvad esipõrkeraud, iluvõre, tagumine kaunistus
Sport, alumised küljekaunistused ja tagaluugi spoileri pikendus.

TAGALUUGI SPOILERI PIKENDUS
Kui soovid silmapaistvalt sportlikku ilmet, on Honda originaalne
tagaluugi spoileri pikendus toonis Berlina Black just see, mida vajad.
Honda originaalspoiler on spetsiaalselt välja töötatud, et täiustada
standardset tagaluugi spoilerit.

TAGUMINE K AUNISTUS SPORT
Lisa oma paketile kerevärvi tagumine
kaunistus Sport. Sarnaselt esipõrkerauaga
Sport on sel kroomliist.

ESIPÕRKERAUD SPORT
Täiusta oma auto dünaamilist välimust
kerevärvi esipõrkerauaga Sport. Iseloomu lisab
kroomliist.
Paktis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
Valuveljed on valikulised. Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD
toonis Premium Sunlight White Pearl.

ALUMISED KÜL JEK AUNISTUSED
Kerevärvi alumised küljekaunistused
(kaks osa külje kohta) annavad Su autole
jõulise välimuse.
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ILUVÕRE
Muuda oma HR-V esiosa välimust täielikult ja vaheta standardne
kerevärvi iluvõre toonis Berlina Black viimistlusega iluvõre vastu.
Saadaval ka varustustasemele Style logoga Style.
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Pakett
Obscura Black
Pakett Obscura Black annab Su autole sportliku ja väljendusrikka
ilme ning kombineerib toonis Berlina Black ja kerevärvi tarvikuid.
Komplekti kuuluvad iluvõre, eesmine alumine kaunistus, tagumine
alumine kaunistus, udutulede kaunistused, küljepeeglikatted ja
tagaluugi spoileri pikendus.

EESMINE JA TAGUMINE ALUMINE K AUNISTUS
Eesmine ja tagumine alumine kaunistus on toonis Berlina
Black viimistlusega ning rõhutab auto esmaklassilisust ja
elegantsi.

UDUTULEDE K AUNISTUSED
Väiksed detailid on olulised. Kokkusobivad
udutulede kaunistused täiustavad ideaalselt
HR-V esiosa voogavat stiili. Saadaval ka toonis
Ilmenite Titanium ja teistes kerevärvides.

TAGALUUGI SPOILERI PIKENDUS
Kui soovid silmapaistvalt sportlikku ilmet, on
Honda originaalne tagaluugi spoileri pikendus
toonis Berlina Black just see, mida vajad.
Honda originaalspoiler on spetsiaalselt välja
töötatud, et täiustada standardset tagaluugi
spoilerit.
KÜL JEPEEGLIK AT TED
Lisa nende stiilsete toonis Berlina Black
küljepeeglikatetega veidi ainulaadsust. Need
katted sobivad Su Hondale ideaalselt.

Paktis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
Valuveljed on valikulised. Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD
toonis Premium Sunlight White Pearl.
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ILUVÕRE
Muuda oma HR-V esiosa välimust täielikult ja vaheta standardne
kerevärvi iluvõre toonis Berlina Black viimistlusega iluvõre vastu.
Saadaval ka varustustasemele Style logoga Style.
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Pakett
Ilmenite Titanium
KERE
Täiusta oma HR-V esmaklassilist iseloomu paketiga Ilmenite Titanium.
Komplekti kuuluvad tagaluugi kaunistused, udutulede kaunistused
ja küljepeeglikatted.
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TAGALUUGI K AUNISTUSED
Tagaluugi kaunistused rõhutavad tagatulede stiilset disaini.
Saadaval ka teistes kerevärvides.

KÜL JEPEEGLIK AT TED
Lisa nende stiilsete toonis Ilmenite Titanium küljepeeglikatetega
veidi ainulaadsust. Need katted sobivad Su Hondale ideaalselt.

UDUTULEDE K AUNISTUSED
Väiksed detailid on olulised. Udutulede kaunistused toonis Ilmenite
Titanium täiustavad ideaalselt HR-V esiosa voogavat stiili. Saadaval ka
teistes kerevärvides.
Paktis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
Valuveljed on valikulised. Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD
toonis Premium Sunlight White Pearl.
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Pakett
Ilmenite Titanium
SALONG
Täiusta oma HR-V esmaklassilist loomust paketiga Ilmenite Titanium.
Komplekti kuuluvad roolikaunistus, käigukangikaunistus ja ukselüliti
paneelid.
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UKSELÜLITI PANEELID
Esmaklassilise viimistlusega ukselüliti paneelide raamid toonis Ilmenite
Titanium. Komplekti kuuluvad kaks eesmist ja kaks tagumist paneeli.

K ÄIGUK ANGIK AUNISTUS
Käigukangikaunistus toonis Ilmenite Titanium loob stiilsele
käigukangile pilkupüüdva ümbruse.

ROOLIK AUNISTUS
Täiusta salongi roolikaunistusega toonis Ilmenite Titanium. See annab
esmaklassilise viimistluse, mida on tunda.
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Valuveljed
Kulge mõnuga! HR-V valuvelgede kollektsioon
muudab Sind teel veelgi stiilsemaks. Vali kolme
eksklusiivse variandi seast ja lisa sõidule lennukust.

18-TOLLISED VALUVEL JED HR1813
18-tollised HR1813 veljed on toonis Gunpowder Black, läikiva
läbipaistava kattega ja toonis Ilmenite Titanium detailidega.

18-TOLLISED VALUVEL JED HR1812
18-tollistel HR1812 velgedel on läikiva läbipaistva kattega
teemantlõikega A-pind ja toonis Gunpowder Black avad.
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18-TOLLISED VALUVEL JED HR1811
18-tollised HR1811 veljed on toonis Gunpowder Black ja
läikiva läbipaistava kattega. Saadaval ka talveratastena.
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Pakett
Active Lifestyle
Kui otsid universaalset paketti, mis sobib täiuslikult Su igapäevaste
vajadustega ja täiustab auto esmaklassilist loomust, on pakett
Active Lifestyle kohustuslik. Komplekti kuuluvad lävepakuliistud,
eesmised ja tagumised porikaitsmed, kokkupandav pakiruumi
matt ja juhtmevaba laadimine.

Uu s Ho nda HR- V

L ÄVEPAKULIISTUD
Lävepakuliistud lisavad autole isikupära ning kaitsevad
lävepakke täkete ja kriimustuste eest. Harjatud
roostevabast terasest liistudel on pilkupüüdev poleeritud
HR-V logo. Komplekti kuuluvad eesmised ja tagumised
liistud.

EESMISED JA TAGUMISED PORIK AITSMED
Kaitse autot pori ja kivide eest nende tagasihoidlike eesmiste ja
tagumiste porikaitsmetega. Need on pikaajalise kaitse tagamiseks
suurepärased. Komplekti kuulub neli porikaitset.

JUHTMEVABA L A ADIMINE
Honda juhtmevaba laadimiskomplekt tagab, et Su
nutitelefoni aku ei saa kunagi tühjaks. Aseta telefon lihtsalt
integreeritud laadimisalusele, et laadida ilma tülikate
juhtmeteta. Ühildub kõigi mobiiltelefonidega, millel on
juhtmeta laadimise funktsioon.
Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.

KOKKUPANDAV PAKIRUUMI MAT T
Kokkupandav pakiruumi matt kaitseb pakiruumi ja kogu laadimisala, kui
tagaistmed on kokku klapitud. Mati saab ka ümber pöörata: üks pool on
taftingvaibast ja teisel pool on vett tõrjuv libisemiskindel muster. Lisaks
on matt painduv, et vältida kauba autosse peale- ja mahalaadimisel
põrkerauale tekkivaid kriimustusi.

64

65

Pakett
Protection
& Safety
Püsi kaitstuna! HR-V aitab Sind igas olukorras, alates
sõidusalvestist, mis jäädvustab Su reisi, kuni küljeliistudeni,
mis kaitsevad täkete ja kriimustuste eest. Esiklaasi kate
tagab hea nähtavuse iga ilmaga.

Sõidusalvesti*
Originaalne Honda sõidusalvesti on palju enamat kui vaid
salvestusseade. Pole oluline, kas sõidad linnas, manööverdad
või pargid autot, see abistav tehnoloogia annab Sulle
lisasilmapaari.

2.

Küljeliistud
Pole midagi tüütumat kui kriimustus või täke kerevärvil.
Küljeliistud on valmistatud pehmest löögikindlast materjalist,
kaitsevad auto külgi ja täiustavad disaini.

3.

Esiklaasi kate
Esiklaasi kate kaitseb peegleid ja eesmisi küljeaknaid raskete
ilmastikuolude korral, kui auto seisab väljas. Sellel on HR-V
logo.
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1.

1

3

* Sõidusalvesti on näidatud parempoolse rooliga sõidukil.

2
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Pakett
Cargo
Kui vead sageli pagasit või erivarustust, aitab pakett Cargo
seda korras ja kindlalt paigal hoida. Komplekti kuuluvad
pakiruumialus koos jaoturitega, tagaluugi valgustus ja
pakiruumi laadimisala kaitseliistud.
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PAKIRUUMIALUS KOOS JAOTURITEGA
Veekindel pakiruumialus on vormitud pakiruumiga täiuslikult sobima
ning kaitseb seda pori ja kriimustuste eest. Jaoturid hoiavad ära kauba
libisemise ja hoiavad seda kogu aeg paigal.

PAKIRUUMI L A ADIMISAL A K AITSELIISTUD
Praktiline ja stiilne tarvik kaitseb pakiruumi kriimustuste ja löökide
eest. See sobib ideaalselt pakiruumi äärtega ning sel on kaunis
harjatud roostevabast terasest viimistlus.

Paktis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
Valuveljed on valikulised. Näidatud mudel on HR-V Advance 1.5 i-MMD
toonis Premium Sunlight White Pearl.

TAGALUUGI VALGUSTUS
Honda tagaluugi valgustus on välja töötatud mugavuse ja ohutuse
suurendamiseks. See ei valgusta mitte ainult pakiruumi, vaid ka auto
taga olevat ala. Tagaluugi sisse paigaldatud LED-tuli tagab pakiruumis
tugeva ja ühtlase valguse, isegi kui see on täiesti täis. Tuli hakkab
põlema kohe, kui tagaluuk lahti tehakse.
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Pakett
Transport
Pilkupüüdev ja praktiline: silmapaistva välimusega HR-V
on kõigeks valmis, ükskõik kuhu lähed ja mida teed.
Pakiruumialus sobib raskete kaupade transportimiseks ning
hoiab Su HR-V pakiruumi kaitstuna. Katuseraami ja põiktalade
abil saad rohkem kanda ning koeravõre võimaldab neljajalgse
sõbra kaasa võtta.

Pakiruumialus
Vee- ja libisemiskindel pakiruumialus on vormitud
pakiruumiga täiuslikult sobima ning kaitseb seda pori ja
kriimustuste eest. Sellel on kõrgemad servad ja HR-V logo.

2.

Koeravõre
Koeravõre hoiab Su lemmikloomi turvalisena,
eraldades tagumise reisijateala pakiruumist. See sobib
ideaalselt tagaistmete seljatugede ja katuse vahele.
Lemmikloomaomanikele kohustuslik.

3.

Katuseraam
Suurenda auto kandevõimet tugeva katuseraamiga. Sel on
neli lukku. Suurim kandevõime: 40 kg või üks jalgratas.

4.

Katuse põiktalad
Katuse põiktaladel on vargusvastased lukud ja need vastavad
rangeimatele ohutusnõuetele. Suurim kandevõime on 45 kg
või kaks jalgratast.
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1.

1

2

4

3
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Pakett
Illumination
Pakett Illumination sisaldab kombinatsiooni
tuledest, mis loovad auto salongis mõnusa õhustiku.
Komplekti kuuluvad eesmine jalaruumi valgustus ja
valgustusega lävepakuliistud.
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VALGUSTUSEGA L ÄVEPAKULIISTUD
Valgustusega lävepakuliistud on valmistatud harjatud roostevabast
terasest ja neid kaunistab valge valgustatud HR-V logo. Need kaitsevad
lävepakke täkete ja kriimustuste eest. Komplekti kuuluvad valgustusega
eesmised ja valgustuseta tagumised liistud.

EESMINE JAL ARUUMI VALGUSTUS
Eesmine jalaruumi valgustus süttib, kui uksed lukust lahti tehakse
või avatakse. Valgustus annab auto salongile pehme jahedas
toonis kuma.

Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
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Salongi
mugavus
2.

Esmaklassilised põrandamatid
Esmaklassilised ja mugavad kahevärvilise (must/hõbedane)
nubukpalistusega ning metallist HR-V embleemiga
taftingmatid on vastupidavad. Üks komplekt sisaldab eesmisi ja
tagumisi matte.

3.

Juhtmevaba laadimine
Honda juhtmevaba laadimiskomplekt tagab, et Su nutitelefoni
aku ei saa kunagi tühjaks. Aseta telefon lihtsalt integreeritud
laadimisalusele, et laadida ilma tülikate juhtmeteta. Ühildub
kõigi mobiiltelefonidega, millel on juhtmeta laadimise
funktsioon.

4.

Tagumine USB-laadur
Tagumiste USB-laadurite komplekt on ideaalne täiendus, et
tagareisijate seadmed oleks alati laetud. Komplekti kuulub kaks
USB-A-pesa.

5.

Kummimatid
Vastupidavad, aga hõlpsasti puhastatavad kõrgendatud äärtega
ja HR-V logoga kummimatid kaitsevad Su autot ees ja taga.
Komplekti kuluvad eesmised ja tagumised matid.

6.

Tagaluugi valgustus
Honda tagaluugi valgustus on välja töötatud mugavuse
ja ohutuse suurendamiseks. See ei valgusta mitte ainult
pakiruumi, vaid ka auto taga olevat ala. Tagaluugi sisse
paigaldatud LED-tuli tagab pakiruumis tugeva ja ühtlase
valguse, isegi kui see on täiesti täis. Tuli hakkab põlema kohe,
kui tagaluuk lahti tehakse.

2

3

6

5

4

Päikesekatted
Päikesekatted hoiavad Sind jahedas ja varjus. Need kaitsevad
tagareisijaid päikese eest ning neid on lihtne paigaldada ja
maha võtta. Komplekti kuulub neli katet ja hoiukott.
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Mootor
Mootor
Töömaht (cc)
Klapi ajam
Heitmete standard
Kütus

Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

i-MMD

i-MMD

i-MMD

40

40

40

1498

1498

1498

4 klappi

4 klappi

4 klappi

EURO6d-final

EURO6d-final

EURO6d-final

Bensiin (95)

Bensiin (95)

Bensiin (95)

Kiirusomadused
Võimsus (kW/pmin)
Võimsus (hj/pmin)
Max väändemoment (Nm/pmin)
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj)

79 @6000-6400

79 @6000-6400

79 @6000-6400

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

131 @4500-5000

131 @4500-5000

131 @4500-5000

Mahud
Kütusepaagi maht (l)
Istekohti

5

5

5

319

319

304

Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)

1289

1289

1274

Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)

1305

1305

1290

Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)

971

971

956

1380 – 1401

1380 – 1401

1380 – 1401

1,870

1,870

1,870

Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)

Kaalud
Tühimass (kg)
Max lubatud täismass (kg)
Kandevõime (kg)

96 [131]

96 [131]

96 [131]

Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm))

253

253

253

Maksimaalne lubatud teljekorrmus - ees/taga (kg)

Kiirendus 0-100km/h

10.6

10.7

10.7

Katuse max lubatud koormus (kg)

Max kiirus (km//h)

170

170

170

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure †

Madal - l/100km

4.6

4.6

4.6

Kõrge - l/100km

4.6

4.6

4.6

Kombineeritud - l/100km

5.4

5.4

5.4

Heitmed CO2 (g/km)

122

122

122

Pikkus (mm)

4,340

4,340

4,340

Laius (mm)

1,790

1,790

1,790

Laius (mm) kokkuklapitud küljepeeglitega

1866

1866

1866

Mõõdud

2,028.17

2,028.17

2,028.17

Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)

Laius (koos küljepeeglitega) (mm)

1,582

1,582

1,582

Teljevahe (mm)

2,610

2,610

2,610

Rööbe ees (mm)

1,535

1,535

1,535

Rööbe taga (mm)

1,540

1,540

1,540

188

188

188

Kliirens (juhiga) (mm)
Kliirens - täis laetud autoga (mm)

150.17

150.68

150.60

Pöörderaadius kere nurgast (m)

11.3

11.3)

11.3

Rooliratta pöördeid

2.4

2.4

2.4

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust.
Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151.
WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

469-490

469-490

1030 / 890

1030 / 890

–

–

50
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Kütusekulu ja heitmed (CO2) (WLTP)†

469-490
1030 / 890
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)

◆

◆

◆

–

Hõbe

Hõbe

Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi

◆

◆

◆

Uste käepidemed salongis

Hõbe

Hõbe

Hõbe

Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega

◆

◆

◆

Nahkkattega rool

–

◆

◆

Külgmised turvapadjad

◆

◆

◆

Salongi istmete materjal

Must kangas

Must nahk ja kangas

Helehall nahk ja kangas

–

–

Oranž esikonsooli ehis, oranžid õmblused
roolil ja istmetel

12 V pistiku asukoht ees

◆

◆

◆

Automaatne kliimaseade

◆

–

–

Ohutus

Külgmised turvakardinad

◆

◆

◆

SRS juhi turvapadi

◆

◆

◆

Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega

–

◆

◆

Pidurdusabi (BA)

◆

◆

◆

Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav

Salong
Salongi paneel

Eksklusiivne stiil

Mugavusvarustus

◆

◆

Kahetsooniline automaatne kliimaseade

–

◆

◆

Kokkupõrget leevendav gaasikontroll

◆

◆

◆

Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem

◆

◆

◆

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem

◆

◆

◆

Automaatselt tumenev sisepeegel

–

◆

◆

Hädaabikõne (e-call)

◆

◆

◆

Muudetava tundlikkusega vihmaandur

◆

◆

◆

ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)

◆

◆

◆

Kinnituskonksud pagasiruumis x4

◆

◆

–

–

–

◆

pidurdussüsteem (CMBS)

Hädapidurduse signaaltuled

◆

◆

◆

Kinnituskonksud pagasiruumis x2

Otsekokkupõrke hoiatus

◆

◆

◆

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Lukustuva rulliga eesmised turvavööd

◆

◆

◆

Elektrilised küljepeeglid

Reguleeritav kiiruspiirik

◆

◆

◆

Soojendusega elektrilised küljepeeglid

◆

Nutikas kiiruspiirik

◆

◆

◆

Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid

◆

◆

◆

ISOFIX turvatooli kinnituskohad

◆

◆

◆

Tagurdamisel allapöörduv küljepeegel

–

◆

◆

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)

◆

◆

◆

Juhi ja kaasreisija käetugi

◆

◆

◆

Aeglasel kiirusel pidurduse funktsioon

◆

◆

◆

Elektrilised aknad ees ja taga

◆

◆

◆

Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem

◆

◆

◆

Juhiistme kõrguse regulaator

◆

◆

◆

Teelt väljakaldumise hoiatus

◆

◆

◆

Kaasreisijaistme seljatoe tasku

◆

–

–

Liiklusmärkide tuvastus

◆

◆

◆

Juhiistme ja kaasreisijaistme seljatoe tasku

–

◆

◆

–

Kojamehed

Kojamehed

Stabiilsuskontroll (VSA)

◆

◆

◆

Esiklaasi kojameeste tsooni sulatus

Aktiivkaitsega esiistemete peatoed

◆

◆

◆

Kolmeastmelised esiistmete soojendused

◆

◆

◆

Roolisoojendus

–

◆

◆

Turvalisus

Võtmel sisalduvad funktsioonid
Muutuva koodiga immobilaiser

◆

◆

◆

◆

◆

Alarmsüsteem

◆

◆

◆

Valikuline uste avamine

◆

◆

◆

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

◆

◆

◆

Pakiruumi kate

◆

◆

◆

– Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust.
Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151.
WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

Aknad ja peeglid

Aknad ja peeglid

◆

◆

◆ + Band

Magic Seats

◆

◆

◆

Parkimisandurid

◆

◆

◆

Elektriline käedvaba-tagaluuk

–

◆ (Funktsioon Walk Away Close)

◆ (Funktsioon Walk Away Close)

◆

Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt

◆ Standardvarustuses

Aknad ja peeglid

Panipaik pakiruumi põhja all
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◆

Tagaistmete allaklappimise suhe 60/40

◆

◆

◆

Tagumine käetugi

◆

◆

◆

Tagurdamiskaamera

◆

◆

◆

Päikesesirmid peeglitega

◆

◆

◆

Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool

◆

◆

◆

◆S

†F
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Kohtvalgustus laes

◆

◆

◆

2 - tooniga katus

–

–

◆

Aegreleega salongivalgustus

◆

◆

◆

Haiuimekujuline katuseantenn

◆

◆

◆

Kaardilugemislambid ees

◆

◆

◆

e:HEV embleem

◆

◆

◆

Muudetava heledusega näidikute valgustus

◆

◆

◆

Kerevärvi uksekäepidemed

◆

◆

◆

Lugemisvalgustus taga

◆

◆

◆

Kerevärvi iluvõre

◆

◆

–

Päikesesirmid peeglitega

◆

◆

◆

Kerevärvi ilusvõre ja kolmevärviline ehis

–

–

◆

Pakiruumi valgustus

◆

◆

◆

Küljepeeglite värv

Salongi valgustused

Funktsioonid ja tehnoloogiad
Agile Handle Assist (AHA)
Sõidurežiim (ECON/SPORT/NORMAL)

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Eksteriöör

Sama nagu katus

Sama nagu katus

Sama nagu katus

Katusereelingud

–

–

◆

Tagaluugi spoiler

◆

◆

◆

–

–

Oranž ukse allosa ehis /kolmevärviline
iluvõre kaunistus

Aknaliistude värvitoon - matt

◆

–

–

Aknaliistude värvitoon - kõrgläige

–

◆

◆

–

◆

Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga

◆

◆

◆

Brake Hold funktsioon

◆

◆

◆

Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi

◆

◆

◆

Välisvalgustus

HSA kaldtee stardi abi

◆

◆

◆

LED aktiivsed nurgatuled

–

Mägipidur

◆

◆

◆

LED päevasõidu tuled (esimesed)

◆

◆

◆

Stop / Start süsteem

◆

◆

◆

LED esimesed udutuled

–

◆

◆

Multifunktsionaalne näidik (MID)

◆

◆

◆

Esitulede lahendus LED

◆

◆

◆

Regenereeriva pidudrduse / aeglustuse kontroll (labad)

◆

◆

◆

Dünaamilised eesmised LED suunatuled

◆

◆

◆

Automaatselt lülituvad esituled

◆

◆

◆

Audio ja ühendused
Bluetooth handsfree telefonisüsteem

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Kõlarid

4

6

10

Digiraadio

–

–

◆

Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee

◆

◆

◆

Aktiivsed kaugtuled (HSS)

Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga
-(9-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® ja

Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine

Tagatulede lahendus

◆

◆

◆

Punane ja kirgas klaas (LED)

Punane ja kirgas klaas (LED)

Toonitud ja kirgas klaas (LED)

Android Auto™ )

Rattad ja rehvid

Kõlarid - Premium Audio

–

–

◆

Rehviparanduskomplekt

Kõlarid - eesmised tweeterid

–

2

4

Rehvimõõt ees/taga

Kõlarid- keskel

–

–

◆

Valuveljed
Velje mõõt ja disain

Subwoofer

–

–

◆

Roolilt juhitav audiosüsteem

◆

◆

◆

1x USB ühendusi ees

◆

◆

◆

2x USB ühendusi taga

–

2

2

Juhtmevaba Apple Carplay

◆

◆

◆

Juhtmevaba nutitelefoni laadimine

–

–

◆

◆ Standardvarustuses

– Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust.
Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151.
WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

◆

◆

◆

225/50 R18

225/50 R18

225/50 R18

◆

◆

◆

18” valuveljed

18” valuveljed

18” valuveljed
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Exclusive disain (elemendi asukoht)
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Näidatud mudelid on kahevärviline HR-V Advance Style 1.5 i-MMD toonis Meteoroid Grey
Metallic ja musta katusega ning HR-V Advance 1.5 i-MMD toonis Premium Sunlight White Pearl.

EDASIMÜÜJAD:
Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate
tee 2, tel 447 6176
Auto-Bon AC AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080
Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430
LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421
Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

www.honda.ee

