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Техническите данни не се отнасят за конкретен продукт, който е доставен или се предлага за продажба. Производителите си 
запазват правото да променят техническите данни, включително цветове, със или без предизвестие, и в момент и по начин, 
каквито сметнат за правилни. Може да се отнася както за големи, така и за незначителни промени. Положено е максимално 
усилие, за да се гарантира точността на данните, съдържащи се в тази брошура. Тази публикация при никакви обстоятелства 
не представлява оферта от страна на Бултрако Моторс АД към никое лице. Всички продажби са извършени от въпросния 
дистрибутор или упълномощен представител за и в полза на стандартните условия за продажба и гаранция, предоставени 
от дистрибутора или упълномощения представител, копия от които могат да бъдат получени от тях при поискване. Този 
материал за публикуване спазва отнасящия се само за Великобритания Закон за търговските описания (1968). Макар да 
са положени усилия да се гарантира точността на техническите данни, брошурите се подготвят и печатат няколко месеца 
преди разпространението и следователно не винаги могат да отразяват веднага промени в техническите данни или, в някои 
изолирани случаи, предоставянето на определена функция. Клиентите винаги се насърчават да обсъждат подробностите 
за техническите данни с упълномощения представител, особено ако изборът на модел зависи от някоя от рекламираните 
характеристики. 

Honda използва разумно хартия от производители в ЕС. 
Моля, не ме изхвърляйте, дайте ме на приятел или ме рециклирайте.



ПРЕЦИЗНО ПРОЕКТИРАН
ЗА ДА БЪДЕ ЖИВОТЪТ ТАКЪВ 

Дръзкият нов HR-V ви дава повече. Стилен, гъвкав и практичен, 
той предоставя многоизмерно преживяване при шофиране, което 
предлага малко компромиси и много забавление. С красивите 
линии на купе и практичното пространство и здравината на SUV, 
това е автомобил, който може да поддържа темпото на вашия 
живот. 
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Показаният модел е HR-V 1.5 Executive в цвят White Orchid Pearl. *За информация за кои модели се предлагат тези функции, моля, вижте техническите данни на страници 35-38. 

ДЪРЗЪК И КРАСИВ 
ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН  

Страст към дизайна. Съвременните форми на HR-V привличат 
вниманието, но също така вълнуват и сърцето. Неговият солиден външен 
вид и спортен страничен профил му придават вид, който не само привлича 
погледа, но и с който ще искате да бъдете забелязани. Така че независимо 
от настилката, от времето през уикенда в провинцията или до срещата с 
приятели в града, HR-V е проектиран, за да се приспособи. 

Помислено е за всичко. Малките детайли наистина са от значение, като 
например мястото за лични вещи на вратите и скосените задни прозорци. 
Това е автомобил с целеустремен дизайн; със забележителни външни 
светлини и отличителни, изваяни линии, спойлер в цвета на купето и 
багажника и елегантни релси на покрива*, с отварящ се панорамен стъклен 
покрив* - HR-V изглежда толкова впечатляващо отвън, колкото и отвътре.
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ДОБРИЯТ ДИЗАЙН
СИ ЗАСЛУЖАВА 

Дизайн, който няма да ви остави незабелязани. Прекрасният 
дизайн на HR-V не е само отвън. Всичките подобрения имат своето 
предназначение. Изваяните линии са проектирани да направят 
автомобила по-аеродинамичен и икономичен. 

Но няма място за икономии по отношение на стила. Дизайнерски 
щрихи като плавната предна решетка и спортните линии на профила 
означават, че HR-V ще бъде забелязван, дори когато е неподвижен. 
Въпреки своята пъргавина, той също така притежава и стабилност. 
Детайли като преливащите долни панели и отличителните брони му 
придават солиден вид. Комбинирано с изтънчената, но и ефективна 
динамика при шофиране, HR-V наистина е на вашето високо ниво. 
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ДИЗАЙН 

Показаният модел е HR-V 1.5 Executive в цвят White Orchid Pearl. 



ДА МИСЛИТЕ МАЩАБНО 
ТОВА УЛЕСНЯВА НЕЩАТА  

Проектиран за вас. Когато трябва да следите 
пътя, добре е да знаете, че всичко ви е под ръка. 
Направихме кокпита на HR-V интуитивен, така че 
всяка функция да е на лесно място. Елегантното 
табло използва най-модерните технологии, но 
въпреки това е невероятно лесно за запомняне 
и използване. Заедно с новата система за 
забавление Honda CONNECT, вие притежавате 
пълен контрол. 

Другите екстри също са пред вас. Двузоновият 
климатик* означава, че не само на вас ще ви 
е приятно по време на дългите пътувания, но 
и на пътниците с вас. Добавете електрически 
регулируеми странични огледала, електрически 
прозорци и отопляеми предни седалки и ще 
откриете, че да стоите в HR-V е нещо, което 
определено можете да приемете с топло 
отношение. 

Дистанционно управление на 
аудиосистемата от волана 

Интелигентна система за 
отключване на автомобила и 
стартиране на двигателя без 
ключ Показаният модел е HR-V 1.5 Executive с механична скоростна кутия и Honda CONNECT. *За повече информация за кои модели се предлагат тези функции, моля, вижте техническите данни на страници 35-38. 
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ОБИЧАТЕ ПРОСТРАНСТВОТО 
ОБОЖАВАТЕ ГЪВКАВОСТТА

1026 литра капацитет за товарене 
Адаптивен, гъвкав и просторен. 

*Измерването е на базата на обема от пода до 
прозорците със сгънати задни седалки.
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МАГИЧЕСКИ 

СЕДАЛКИ

Показаният модел е HR-V 1.5 Executive с механична скоростна кутия 
и панорамен стъклен покрив. 

*За повече информация за кои модели се предлагат тези функции, 
вижте страниците с технически данни 35-38. 

Създаден, за да се приспособява и променя 
заедно с вашия живот. 
HR-V е проектиран така, че да подхожда на вашия 
начин на живот. Той не просто ви предоставя много 
пространство, но го прави по много полезен начин. 
Централно монтираният резервоар за гориво 
освобождава място в багажника и дава простор 
за иновативната система на Honda – магически 
седалки. 

Сгъващите се в съотношение 60:40 магически 
седалки се адаптират безпроблемно. Задните 
седалки могат да бъдат конфигурирани по много 
полезен начин. С едно просто движение седалката 
може да бъде сгъната към облегалката за глава, 
предоставяйки място за високи предмети зад 
предните седалки. 

Багажникът също е доста обемен, с капацитет 
от 453 литра при вдигнати задни седалки и 1026 
литра до линията на прозорците при сгънати задни 
седалки. Широкият отвор за задното багажното 
пространство и ниския товарен ръб допълнително 
улесняват и правят използването му още по-
достъпно. 

Но не само седалките са магически. Фактът, че 
HR-V предлага удобно място за краката и главите, 
което обикновено е предимство на по-големите 
автомобили, също е забележителен акцент. 
Чувството за пространство е допълнително 
засилено от отварящия се панорамен стъклен 
покрив*, който пропуска светлина и въздух в 
купето. 
 



*Употребата на приложения през Honda CONNECT може да доведе до натрупване на мобилен трафик и такси за роуминг. 
Препоръчваме ви да проверите плана на мобилния си телефон. 

** Функцията може да се използва само когато автомобилът не е в движение. 
*** Предлага се стандартно само за модел Executive 
**** Тази функция е налична само когато смартфонът на потребителя е съвместим с Honda CONNECT MirrorLink™. Тази технология 

позволява на потребителя да дублира екрана на смартфона си и да получи достъп до инсталираните в него приложения. 
†За информация за кои модели се предлагат тези функции, моля, вижте техническите данни на страници 35-38. 
ΔHFT съвместимостта може да се различава. 

НАВИГАЦИЯ GARMIN†

Garmin PhotoReal™ показва реалистични 
изображения на кръстовищата пред вас и 
изходи с индикации със стрелки за по-ясни 
указания. Системата също така включва 
предвиждане на маршрута, избягване 
на трафика в реално време, показване 
на ограниченията на скоростта на пътя, 
триизмерни сгради, изглед на терена и други.

ПЕРСОНАЛИЗИРАН НАЧАЛЕН ЕКРАН†

Персонализирайте Honda CONNECT, като 
качите любимата си снимка като тапет. Дисплеят 
може да бъде настроен и персонализиран така, 
че да отговаря на стила ви.

AHA™*

Приложението Aha™ ви позволява да слушате 
интернет радио, да влизате в профилите си във 
Facebook™ и Twitter™ и да търсите ресторанти 
и хотели край вас. 

BLUETOOTH ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА †∆

Използвайте интуитивния сензорен екран, за 
да осъществявате достъп до всичките си 
телефонни контакти. 

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ
ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ 

HR-V използва новата аудио и информационна система 
Honda CONNECT, която ви позволява да останете свързани 
с всичко, което обичате в живота, например музиката и 
приятелите си. 

Honda CONNECT предлага отлична свързаност чрез Wi-Fi 
тетъринг* или мобилен Wi-Fi рутер, за да не губите връзка, 
когато сте на път. Можете да персонализирате 7-инчовия 
сензорен екран на Honda Connect с любимите си снимки. 
Също така е лесно да изберете музиката за пътуването си 
с DAB*** или AhaTM радио. Можете да слушате любимите 
си онлайн музикални услуги и радио програми от цял свят, 
включително новини, прогнози за времето, спорт и аудио 
книги. 

Свързаността чрез Bluetooth™ ви позволява да свържете 
смартфона си към телефонната система „свободни 
ръце“ в автомобила. Освен това можете да сърфирате в 
интернет** на сензорния екран. Спечелилата много награди 
сателитна навигация на Garmin се предлага като опция в 
Honda CONNECT и използва лесно меню с икони, за да 
ви предостави информация за трафика в реално време, 
предупреждения за ограниченията на скоростта на пътя и 
достъп до безплатни актуализации на картите за 5 г. Honda 
CONNECT поддържа**** и MirrorLink™.
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Отдъхнете от натоварения си ден. Отпуснете се. Проектирали 
сме просторния интериор на HR-V да бъде наистина приятно 
място. Може просто да обикаляте за седмичния пазар, но това 
не означава, че не можете да го направите просторно и със стил. 
Щедрото пространство в интериора е комбинирано с качествени 
детайли като хромирани дръжки на вратите и кожен волан и топка 
на скоростния лост*, които придават на HR-V усещане за разкош. 

Казват, че пространството е върховният лукс и новият HR-V 
позволява на шофьора и пътниците да пътуват в тиха, удобна и 
прохладна атмосфера. На задните седалки има предостатъчно 
място, така че дългите пътувания ще ви се сторят по-приятни. 

НАСТАНЕТЕ СЕ УДОБНО 
ПОМИСЛИЛИ СМЕ ЗА ВСИЧКО 
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КОМФОРТ НА 

ИНТЕРИОРА

Показаният модел е HR-V 1.5 Executive в цвят White Orchid Pearl с механична скоростна кутия и Honda CONNECT. * За информация за кои модели се предлагат тези функции, моля, вижте техническите данни на страници 35-38.



Бутон за спиране 
на двигателя при 
свободни обороти

Бутон ECON 
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ДИНАМИКА

Показаният модел е HR-V 1.5 Executive в цвят White Orchid Pearl.

СЕРИОЗНА ДИНАМИКА 
ОТЛИЧЕН РАЗХОД НА ГОРИВО

Модерни технологии, които ви 
предоставят отлично и високоефективно 
шофиране. Всичко това е благодарение 
на новите ни двигатели и инженерство, 
което означава, че не трябва да правите 
компромиси. Изберете измежду отзивчивия 
и ефективен 1.5 i-VTEC бензинов двигател 
със 130 к.с. или 1.6 i-DTEC със 120 к.с. 
И двата двигателя се предлагат със 
6-степенна механична скоростна кутия за 
елегантно и плавно шофиране. 

Освен това новият 1,5-литров i-VTEC е 
наличен с автоматична CVT скоростна 
кутия, която гарантира оптимална мощност 
на двигателя според вашата скорост. 
Резултатът е плавно и удобно шофиране. 

С добавената полза от намалените емисии, 
той реагира бързо и освен това е по-
отговорен. 

Всички двигатели разполагат със система 
за автоматично стопиране на двигателя, 
която се активира при спиране. След това 
тя автоматично стартира отново двигателя, 
когато изберете предавка, като спомага да 
намалите емисиите на CO2 до 104 г/км. 

Когато натиснете бутона ECON, икономията 
на гориво става още по-голяма. Щом е 
активиран, скоростната кутия и двигателят 
се оптимизират за пестене на гориво. 
Например, по-деликатният педал на газта 
контролира мощността и въртящия момент, 
а климатикът е настроен да консумира по-
малко енергия. 

Можете да не забележите разликата 
веднага, но ще разберете, когато започнете 
да посещавате бензиностанциите по-рядко. 



BRIGHT AND MODERN

Ние смятаме, че най-добрият начин за избягване 
на злополуки е да бъдете една крачка напред, ето 
защо ви предлагаме технологиите на разширената 
система за подпомагане на водача. Те подпомагат 
шофирането, като изпълняват функцията на 
допълнителни сензори, които предупреждават и 
реагират при необходимост. 

Например, системата за аварийно спиране в 
градски условия, която е стандартна за всички 
модели, следи бавно движещия се трафик пред 
автомобила и предупреждава за насрещен 
удар. Това дава на водача време да предприеме 
действие, като системата дори прилага 
спирачките аварийно, за да намали максимално 
скоростта, ако водачът не реагира. 

Предупреждението при напускане на лентата за 
движение* известява, ако вашият HR-V се отклони 
от лентата без подаден мигач, а интелигентното 
предупреждение за насрещен удар* следи зоната 
около автомобила, за да ви помогне да избегнете 
сблъсъци и така защитава всички. 

1:  Докато шофирате в града със скорост между 5 
и 32 км/ч, тази система може да следи разстоянието 
между вас и автомобила пред вас, за да ви предостави 
най-голям шанс да избегнете сблъсък. 

СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ В 
ГРАДСКИ УСЛОВИЯ 

2:  Ако продължите да се приближавате към 
засечения автомобил, HR-V ви предупреждава със 
звуков и визуален сигнал чрез дисплея i-MID. 

3:  Ако не реагирате и сблъсъкът стане неизбежен, 
системата за аварийно спиране в градски условия 
може да натисне автоматично спирачките, за да 
намали максимално скоростта. При добри условия 
за шофиране може дори да избегне сблъсъка. 

СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА 
ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ*

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА 
ЛЕНТАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ*

Когато автомобилът се отклони от текущата 
пътна лента, без да подаде мигач, системата за 
предупреждение при напускане на лентата за движение 
ви предупреждава със звукови и визуални сигнали. 

Няма човек, който да не иска да защити 
семейството си.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА 
СКОРОСТТА*

Автоматично задава ограничението на скоростта, 
показана от системата за разпознаване на пътните 
знаци. 

Когато интелигентният ограничител за скоростта 
е активиран, автомобилът ще се движи нормално, 
но няма да надвишава ограничението за скоростта, 
освен ако водачът не вземе превес над системата. 

ПОМОЩНА СИСТЕМА ЗА ДЪЛГИ 
СВЕТЛИНИ*

Помощната система за дълги светлини преценява 
условията за шофиране около вас и превключва 
автоматично между дълги и къси светлини. 

Системата за разпознаване 
на пътните знаци 
идентифицира пътните знаци 
на разстояние до 100 м и 
предава тази информация на 
водача чрез дисплея i-MID, 
докато ги подминавате. По 
всяко време може да се 
показват два знака. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАСРЕЩЕН 
УДАР*

Ако предната камера засече наличието на 
автомобил пред вас, системата ви предупреждава 
за сблъсък, като ви осигурява време за реакция. 

*Предлага се само за модели Elegance и Executive. За информация за кои модели се предлагат тези функции, моля, вижте техническите данни на страници 35-38.
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СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
СПИРАНЕТО  
Системата за подпомагане на спирането 
помага на автомобила да спре по-рано при 
аварийно спиране. 

АВАРИЕН СИГНАЛ ЗА СПИРАНЕ 
Аварийните светлини мигат бързо, когато 
индикаторът за аварийна сигнализация 
е задействан, като по този начин 
предупреждава водачите зад вас, ако 
трябва да спрете рязко и намалява 
вероятността от сблъсък отзад. 

СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ПОТЕГЛЯНЕТО ПО НАКЛОН
Система за подпомагане на потеглянето по 
наклон предотвратява тръгването назад 
при потегляне по наклон. Чрез използване 
на сензор се контролира натиска върху 
спирачката, което задържа автомобила за 
1½ секунди след като сте отпуснали педала 
на спирачките. 

СЪЗДАДЕН
ЗА ВАШАТА 

БЕЗОПАСНОСТ

Сигурността на вашите пътници, 
други участници в движението и 

пешеходци винаги е била едно 
от нашите основни изисквания 
към дизайна. Ето защо новият 
HR-V изобилства от модерно 

инженерство, повечето от което е 
стандартно за цялата гама. 

SRS ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА 
ШОФЬОРА И ПЪТНИКА ОТПРЕД

Предните възглавници се надуват на две 
степени за максимална защита, което 

позволява моментът и силата на раздуване 
да варират според сериозността на удара. 

Странични въздушни завеси защитават 
водача и пътниците отпред и отзад в случай 
на страничен удар, като работят съвместно 

с 3-точковите предпазни колани.

ОБЛЕГАЛКИ НА ПРЕДНИТЕ СЕДАЛКИ 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ КАМШИЧЕН УДАР 
В случай на удар облегалките на предните 
седалки и предпазните колани помагат на 

пътниците да останат в безопасност. 

ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА 
АВТОМОБИЛА 

Следи независимо всички четири колела и 
изчислява точната мощност или спирачна 

сила, които са необходими, за да бъде поет 
контрол, ако сцеплението е изгубено. На 

хлъзгав път тя регулира въртящия момент и 
спирането на всяко колело, като намалява 

скоростта до точка, която позволява 
безопасно и нормално пътуване. 
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24
ГАМА МОДЕЛИ

Executive
1.6 i-DTEC
6-степенна механична скоростна кутия 

1.5 i-VTEC
6-степенна механична скоростна кутия 
CVT безстепенна скоростна кутия

Алуминиеви джанти/текстилен/кожен салон 
Волан и топка на скоростния лост с кожена 
облицовка 
Панорамен отварящ се стъклен покрив 
Релси на покрива 
Паркинг сензори (предни и задни) 
Заден спойлер в цвета на каросерията 
Затъмнено задно стъкло 
Помощна система за дълги светлини 
LED дневни светлини 
Фарове за мъгла 
Таймер за включване/изключване на фаровете 
(функция „прибиране у дома“/„излизане от 
вкъщи“) 
Режим ECON 
Интелигентен мултифункционален дисплей 
Система за спиране на двигателя при свободни 
обороти 
Лостове за превключване на предавкитеΔ 
Задна паркинг камера 
Електронно серво управление 
Двузонова автоматична климатична уредба 
Автопилот и ограничител на скоростта 
Отопляеми седалки (предни) 
Ръчно регулиране на височината на седалката 
на водача и пътника до водача 
Магически седалки 
Електрически предни и задни стъкла 
Електрически регулируеми и отопляеми 
странични огледала 
Електрически прибиращи се странични огледала 
Наклоняване на страничните огледала при 
заден ход 
Въздушна възглавница за водача i-SRS 
(двуетапно надуване) 
Въздушна възглавница за пътника до водача с 
опция за изключване 
Странични въздушни възглавници (предни) 
Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ 
(предни и задни) 
Облегалки на предните седалки за намаляване 
на последиците от камшичен удар 
Антиблокираща спирачна система 
Електронно разпределение на спирачното 
усилие 
Система за подпомагане на спирането 
Система за динамична устойчивост 

Система за подпомагане на потеглянето при наклон 
Система за аварийно спиране в градски условия 
Предупреждение за насрещен удар 
Система за разпознаване на пътните знаци
Интелигентен ограничител на скоростта 
Предупреждение за напускане на пътна лента 
Кора за багажник 
Интелигентно отключване и стартиране (с дистанционно централно 
заключване) 
Bluetooth™ телефонна система** 
Волан с дистанционно управление на аудиосистемата
Honda CONNECT с навигация Garmin и CD плеър, 7-инчов 
сензорен дисплей, AM/FM приемник, интернет радио, интеграция 
на приложението AhaTM*, възможност за сърфиране в интернет* 
DAB радио 
2x USB входа / HDMI™ вход† 
6 високоговорителя 

Показаният модел е HR-V 1.5 Executive в цвят White Orchid Pearl. 
За пълните технически данни за този модел, моля, вижте страници 35-38.

Затъмнено задно 
стъкло

Затъмненото задно 
стъкло ви позволява 
да се уедините и 
подчертава спортното 
излъчване на вашия 
HR-V.

Задна паркинг камера

Разположената в капака 
на багажника камера ви 
предоставя ясна картина на 
всичко зад вас, когато се 
движите на заден ход.

LED фарове и дневни 
светлини

Предоставят мощно 
осветление за по-лесно 
нощно шофиране и придават 
незабравимо и отличително 
излъчване на вашия HR-V.

Релси на покрива

Добре изглеждащи и 
практични, точно като 
самия HR-V.

Панорамен отварящ 
се стъклен покрив

Предоставя повече 
светлина, въздух и 
усещане за простор.

Интелигентна система 
за отключване на 
автомобила и стартиране 
на двигателя без ключ

Интелигентната система за 
отключване на автомобила 
и стартиране на двигателя 
без ключ ви позволява да 
заключвате, отключвате и 
стартирате автомобила, без да 
вадите ключа от джоба си.

ПАНОРАМЕН ОТВАРЯЩ СЕ СТЪКЛЕН 
ПОКРИВ

КОРА ЗА БАГАЖНИК 

* Връзката към интернет за приложението AhaTM (включително интернет радио) и за сърфиране се извършва чрез Wi-Fi тетъринг или мобилен Wi-Fi рутер. Употребата на приложения през 
Honda CONNECT може да доведе до натрупване на мобилен трафик и такси за роуминг. 

Препоръчваме ви да проверите плана на мобилния си телефон. Функцията за сърфиране в интернет може да се използва само когато автомобилът не е в движение. 
Забележка: Honda CONNECT поддържа и MirrorLink™ (тази функция е налична само когато смартфонът на потребителя е съвместим с Honda CONNECT MirrorLink™). 
ΔПредлага се само заедно с 1.5 i-VTEC и CVT  
†Винаги използвайте препоръчаното USB устройство с памет. Някои USB устройства с памет може да не работят с тази аудиосистема.
**За списък със съвместимите телефони, моля, посетете  www.hondahandsfree.com



BLUETOOTH™ ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА

Алармена система за 
безопасност

За да сте сигурни, че вашият 
HR-V е в пълна безопасност.

Фарове за мъгла

Предоставят 
допълнително 
осветление при 
недобри условия, като 
правят шофирането 
по-лесно и безопасно

Двузонова автоматична 
климатична уредба

Климатичната уредба ще 
поддържа температурата в 
автомобила автоматично, като 
има отделно управление за 
шофьора и пътника.

Elegance
1.6 i-DTEC
6-степенна механична скоростна кутия 

1.5 i-VTEC
6-степенна механична скоростна кутия 
CVT безстепенна скоростна кутия 

Алуминиеви джанти/текстилен салон 
Волан и топка на скоростния лост с кожена 
облицовка 
Заден спойлер в цвета на каросерията 
Халогенни фарове 
Халогенни дневни светлини 
Таймер за включване/изключване на фаровете 
(функция „прибиране у дома“/„излизане от 
вкъщи“) 
Режим ECON 
Интелигентен мултифункционален дисплей 
Система за спиране на двигателя при свободни 
обороти 
Лостове за превключване на предавкитеΔ 
Електронно серво управление 
Автопилот и ограничител на скоростта 
Отопляеми седалки (предни) 
Ръчно регулиране на височината на седалката 
на водача 
Магически седалки 
Светлинен индикатор за превключване на 
предавките 
Електрически предни и задни стъкла 
Електрически регулируеми и отопляеми 
странични огледала 
Електрически прибиращи се странични огледала 
Наклоняване на страничните огледала при заден 
ход 
Въздушна възглавница за водача i-SRS 
(двуетапно надуване) 
Въздушна възглавница за пътника до водача с 
опция за изключване 
Странични въздушни възглавници (предни) 
Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ 
(предни и задни) 
Облегалки на предните седалки за намаляване 
на последиците от камшичен удар 
Антиблокираща спирачна система 
Електронно разпределение на спирачното усилие 
Система за подпомагане на спирането 
Система за динамична устойчивост 
Система за подпомагане на потеглянето при 
наклон 
Система за аварийно спиране в градски условия 
Предупреждение за насрещен удар

Система за разпознаване на пътните знаци
Интелигентен ограничител на скоростта
Предупреждение за напускане на пътна лента
Меко покривало
Дистанционно централно заключване с 2 броя сгъваеми 
ключа
Bluetooth™ телефонна система**
Honda CONNECT 7-инчов сензорен дисплей, AM/FM 
приемник, интернет радио, интеграция на приложението 
AhaTM*, възможност за сърфиране в интернет*
2x USB входа / HDMI™ вход†
4 високоговорителя
Управление на аудиосистемата от волана
Интелигентен ограничител на скоростта 

Паркинг сензори

Предните и задни паркинг 
сензори ви улесняват, когато 
трябва да паркирате в тясно 

пространство. Чува се повтарящ 
се звуков сигнал, който става 
все по-настоятелен, колкото 
повече се приближавате до 

обекта.

* Връзката към интернет за приложението AhaTM (включително интернет радио) и за сърфиране се извършва чрез Wi-Fi тетъринг или мобилен Wi-Fi рутер. Употребата на приложения през 
Honda CONNECT може да доведе до натрупване на мобилен трафик и такси за роуминг. 

 Препоръчваме ви да проверите плана на мобилния си телефон. Функцията за сърфиране в интернет може да се използва само когато автомобилът не е в движение. 
 Забележка: Honda CONNECT поддържа и MirrorLink™ (тази функция е налична само когато смартфонът на потребителя е съвместим с Honda CONNECT MirrorLink™)
 ΔПредлага се само заедно с 1.5 i-VTEC и CVT.
†Винаги използвайте препоръчаното USB устройство с памет. Някои USB устройства с памет може да не работят с тази аудиосистема.
**За списък със съвместимите телефони, моля, посетете www.hondahandsfree.com

Чистачки със сензор 
за дъжд 

Чистачките със сензор 
за дъжд се активират, 
когато по предното стъкло 
бъде засечена влажност 
и автоматично регулират 
скоростта си при 
необходимост.

Волан с кожена 
облицовка 

Придава лукс на 
вашия HR-V.

Опция:
Honda CONNECT с навигация GARMIN и CD плеър, 
7-инчов сензорен дисплей, AM/FM/DAB, интернет радио, 
интеграция на приложението AhaTM*, възможност за 
сърфиране в интернет*
2x USB входа / HDMI™ вход†
6 високоговорителя

Показаният модел е HR-V 1.5 Elegance в цвят Morpho Blue Pearl. 
За пълните технически данни за този модел, моля, вижте страници 35-38.
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Comfort
1.6 i-DTEC
6-степенна механична скоростна кутия 

1.5 i-VTEC
6-степенна механична скоростна кутия

Алуминиеви джанти/текстилен салон
Заден спойлер в цвета на каросерията
Халогенни фарове
Халогенни дневни светлини
Таймер за включване/изключване на фаровете 
(функция „прибиране у дома“/„излизане от 
вкъщи“)
Режим ECON
Интелигентен мултифункционален дисплей
Система за спиране на двигателя при свободни 
обороти
Електронно серво управление
Автоматичен климатик
Автопилот и ограничител на скоростта
Задна чистачка с интервали и свързаност към 
задната предавка
Отопляеми седалки (предни)
Ръчно регулиране на височината на седалката 
на водача
Електрически предни и задни стъкла
Магически седалки
Електрически регулируеми и отопляеми странични 
огледала
Въздушна възглавница за водача i-SRS (двуетапно 
надуване)
Въздушна възглавница за пътника до водача с 
опция за изключване
Странични въздушни възглавници (предни)
Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ 
(предни и задни)
Облегалки на предните седалки за намаляване на 
последиците от камшичен удар
Антиблокираща спирачна система
Електронно разпределение на спирачното усилие
Система за подпомагане на спирането
Система за динамична устойчивост
Система за подпомагане на потеглянето при 
наклон
Система за аварийно спиране в градски условия
Имобилайзер
Меко покривало

Дистанционно централно заключване 
с 2 броя сгъваеми ключа
Bluetooth™ телефонна система**
Управление на аудиосистемата от 
волана
1CD тунер
AUX вход
USB (iPod съвместимост)†
4 високоговорителя

Автопилот и ограничител на 
скоростта

Електронната система за 
поддържане на постоянна 
скорост ви позволява да 
поддържате постоянна скорост, 
като намалява стреса при 
шофиране на дълги разстояния.

Автоматични фарове 
с вграден сензор за 
смрачаване

Включват се автоматично, 
когато нивото на светлината 
намалее значително.

Автоматичен климатик  

Климатикът ще поддържа 
автоматично определена 
температура в автомобила.

Електрически регулируеми 
и отопляеми странични 
огледала

Предлагат лесна настройка 
на перфектния ви зрителен 
ъгъл и се размразяват бързо в 
студените сутрини.

Отопляеми седалки  

Седалките на водача и 
пътника до водача включват 
двустепенно отопление.

РЕЖИМ ECON МЕКО ПОКРИВАЛО

Показаният модел е HR-V 1.5 Comfort в цвят Ruse Black Metallic. 
За пълните технически данни за този модел, моля, вижте страници 35-38.

Опция:
Honda CONNECT с навигация GARMIN и 
CD плеър, 7-инчов сензорен дисплей, AM/
FM/DAB, интернет радио, интеграция на 
приложението AhaTM*, възможност за 
сърфиране в интернет*
DAB радио
2x USB входа / HDMI™ вход†
6 високоговорителя

* Връзката към интернет за приложението AhaTM (включително интернет радио) и за сърфиране се извършва чрез Wi-Fi тетъринг или мобилен Wi-Fi рутер. Употребата на приложения през 
Honda CONNECT може да доведе до натрупване на мобилен трафик и такси за роуминг. 

 Препоръчваме ви да проверите плана на мобилния си телефон. Функцията за сърфиране в интернет може да се използва само когато автомобилът не е в движение. 
 Забележка: Honda CONNECT поддържа и MirrorLink™ (тази функция е налична само когато смартфонът на потребителя е съвместим с Honda CONNECT MirrorLink™)
 ΔПредлага се само заедно с 1.5 i-VTEC и CVT.
†Винаги използвайте препоръчаното USB устройство с памет. Някои USB устройства с памет може да не работят с тази аудиосистема.
**За списък със съвместимите телефони, моля, посетете www.hondahandsfree.com
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ВАШИЯТ 
ЦВЯТ

Независимо дали става дума за елегантен 
текстилен или висококачествен полукожен 
салон, нашата тапицерия означава, 
че вашият HR-V не само ще изглежда 
отлично, но усещането да седите в него 
също ще бъде прекрасно. 

Избор от цветове, които звучат толкова добре, колкото и изглеждат. От Morpho Blue Pearl 
до Milano Red, изборът от цветове ще пасне перфектно на вашата личност.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl

ВАШЕТО 
УДОБСТВО

30
ТАПИЦЕРИЯ 
И ЦВЕТОВЕ

Полукоженият салон се предлага само за модел Executive. 

Текстилният салон се предлага само за модели Elegance и Comfort. Показаните модели са HR-V 1.5 Executive. 
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ВАШИТЕ 
ОПЦИИ

Този пакет аксесоари комбинира акценти Milano Red 
в капачките на страничните огледала и 18-инчови 
алуминиеви джанти. Придава на автомобила ви 
закачлива, но въпреки това стилна нотка.
Съдържание на пакета:
Капачки на страничните огледала Milano Red
18-инчови алуминиеви джанти Ignis

ПАКЕТ
MILANO RED

ПАКЕТ
AERO
Пакетът Aero предоставя на автомобила ви 
по-изтънчен вид. Той включва елементи, които 
променят дизайна на екстериора на автомобила 
чрез аксесоари в един и същ цвят.
Съдържание на пакета:
Предна аеродинамична броня
Задна аеродинамична броня
Странични прагове
Изображението включва 18-инчови алуминиеви джанти Fortis

Пакетът Chrome предоставя на автомобила ви 
по-изтънчен вид. Той включва елементи, които 
променят дизайна на екстериора на автомобила 
чрез аксесоари с хромирано покритие.
Съдържание на пакета:
Декорация за предната броня
Декорация за задната броня
Долна декорация за вратата
Декорация за задния регистрационен номер
Изображението включва 18-инчови алуминиеви джанти Potis

ПАКЕТ
CHROME

За да видите всички налични аксесоари, изтеглете приложението за аксесоари 
от iTunes™ и Google Play™

Пакет от аксесоари със стилен дизайн, 
проектиран да предпазва автомобила ви от кал, 
пясък и драскотини.
Съдържание на пакета:
Странични елементи за каросерията
Декорации за праговете
Предни и задни калници
Изображението включва 18-инчови алуминиеви джанти Potis

ПАКЕТ
CONVENIENCE

ПАКЕТ
CARGO
Пакет с аксесоари, който да подобри 
функционирането и естетиката на багажника.
Съдържание на пакета:
Тава за багажника с разделители
Декорации за зоната за багаж
Протектор за прага на багажника

ПАКЕТ
ILLUMINATION
Този пакет придава атмосфера на салона 
и подобрява видимостта на екстериора на 
автомобила.
Съдържание на пакета:
Светлини в корите
Светещи декорации за праговете

Пакетът Robust придава на автомобила 
ви по-мощно и по-изразително 
присъствие. Включените в него елементи 
имат както естетическа, така и предпазна 
функция.

Съдържание на пакета:
Предна долна декорация
Задна долна декорация
Странична долна декорация
Изображението включва 18-инчови алуминиеви джанти Fortis

Персонализирайте вашия HR-V с оригинални аксесоари – 
можете да избирате измежду множество пакети. 

Те не само са проектирани и произведени по същите прецизни 
стандарти, но всеки е специфично създаден, за да подобри и 
пасне на вашия HR-V перфектно.

ПАКЕТ
ROBUST
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ОСВЕТЛЕНИЕ 
ОКОЛО 
ГОВОРИТЕЛИТЕ

ДЕКОРАЦИЯ ЗА 
ПРЕДНАТА БРОНЯ 

Този хромиран аксесоар придава 
на предницата на автомобила ви 
по-изтънчен вид.

ТАВА ЗА 
БАГАЖНИКА С 
РАЗДЕЛИТЕЛИ

Перфектно пасваща на формата 
на багажника на автомобила ви, 
водоустойчивата, неплъзгаща се тава 
за багажника с повдигнати ръбове ще 
защитава боята на автомобила ви от 
мръсотия и ожулвания. Разделителите 
са включени в комплекта.

ПРОТЕКТОР ЗА 
ПРАГА НА 
БАГАЖНИКА

Този елемент защитава каросерията на автомобила ви 
от дразнещи ожулвания и драскотини, когато товарите и 
разтоварвате предмети в багажника.

С подвижния теглич за ремарке 
можете да теглите каравана 
или ремарке с максимално 
тегло от 1000 кг до 1500 кг в 
зависимост от вида на двигателя и 
скоростната кутия. Предлага се и 
неподвижен теглич за ремарке.

ПОДВИЖЕН ТЕГЛИЧ ЗА 
РЕМАРКЕ

ПРЕДНИ И ЗАДНИ 
АЕРОДИНАМИЧНИ БРОНИ

Подобрете динамичния дизайн на автомобила ви с предни и задни аеродинамични брони, 
като прибавите акценти в същия цвят или в мат сребристо към зоната на бронята.

СТРАНИЧНИ
ПРАГОВЕ

За лесно влизане и излизане от автомобила. Тези елегантно 
вградени странични прагове също добавят дизайн и 
функционалност.

ОСВЕТЛЕНИЕ 
ПОД 
АВТОМОБИЛА

LED светлините под автомобила 
за водача и пътника до него. За 
по-добра видимост при влизане или 
излизане.

ДЕКОРАТИВЕН 
КАПАК ЗА 
СТРАНИЧНО 
ОГЛЕДАЛО

Лесна смяна и перфектен дизайн, 
добавят естетична нотка към 
автомобила. Възможност за 
сребърен мат или Milano Red.

Този аксесоар предоставя 
съвременна и приятна атмосфера в 
интериора на автомобила.

ТРИИЗМЕРЕН ЗВУК НА 
HONDA

Триизмерен звук на Honda. „Музиката никога не е 
звучала толкова истински“. 
Всички искаме звуковите уредби в автомобила ни да 
възпроизвеждат достоверно музиката на избраните от нас 
изпълнители. Като добавите компактен уред за дигитална 
обработка на звука към съществуващата аудиосистема 
в своята Honda, можете да подобрите музикалното си 
изживяване и да се почувствате сякаш сте в концертна зала.

ПОКРИВАЛО ЗА 
ПРЕДНОТО 
СТЪКЛО

ДЪРЖАЧ ЗА 
ТАБЛЕТ

За да бъде забавно на вашите пътници, вече 
можете да добавите и нашия държач за 
таблет. Различните позиции на държача ви 
предоставят удобно място, от което да гледате 
филм, четете имейлите си или да играете игри. 

Защитете предното стъкло на автомобила 
си и огледалата от лошото време, когато 
сте паркирали навън, като монтирате това 
оригинално покривало. За да видите всички налични аксесоари, изтеглете приложението за аксесоари 

от iTunes™ и Google Play™

АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ

18" Potis Alloy Wheel

Увеличете мястото за багаж в 
автомобила си със здрави, стабилни 
напречни релси или носачи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА 
ПОКРИВА

Налични принадлежности: 
Багажник за ски
Багажник за покрива
Приставка за ски и сноуборд
Приставка на покрива за велосипед

18" Ignis Alloy Wheel 18" Fortis Alloy Wheel



†Разход на гориво: Този тест е създаден да покаже разхода на гориво. 
*Максималното тегло при теглене се изчислява при 12-градусов наклон и се тества в съответствие с регламентите на ЕС.  Легенда   • Стандартно       Опция    – Не е наличен Легенда   • Стандартно       Опция    – Не е наличен 
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Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

6MT 6MT 6MT CVT 6MT 6MT CVT 6MT

Двигател 
Тип Petrol Diesel Petrol Petrol Diesel Petrol Petrol Diesel
Работен обем (куб.м) 1498 1597 1498 1496 1597 1498 1498 1597
Диаметър х ход на буталото (мм) 73.0 x 89.5 76.0 x 88.0 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 76.0 x 88.0 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 76.0 x 88.0
Компресия 11.5 16.0 11.5 11.5 16.0 11.5 11.5 16.0
Стандарт за вредни емисии EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Гориво UNLEADED(95) DIESEL UNLEADED(95) UNLEADED(95) DIESEL UNLEADED(95) UNLEADED(95) DIESEL
Представяне
Мощност кВ при об./мин 96kw/6600rpm 88kw/4000rpm 96kw/6600rpm 96kw/6600rpm 88kw/4000rpm 96kw/6600rpm 96kw/6600rpm 88kw/4000rpm 
Мощност кс при об./мин 130ps/6600rpm 120ps/4000rpm 130ps/6600rpm 130ps/6600rpm 120ps/4000rpm 130ps/6600rpm 130ps/6600rpm 120ps/4000rpm 
Въртящ момент Нм/об.мин 155Nm/4600rpm 300Nm/2000rpm 155Nm/4600rpm 155Nm/4600rpm 300Nm/2000rpm 155Nm/4600rpm 155Nm/4600rpm 300Nm/2000rpm 
Ускорение сек. 10.2 10.0 10.2 11.2 10.1 10.7 11.4 10.5
Макс. Скорост км/ч 192 192 192 187 192 192 187 192
Интериорен шумl (dB) 65 65 65 65 65 65 65 65
Разход на гориво и вредни емисии†

Градски цикъл (л/100 км) 7.0 4.2 7.0 6.1 4.2 7.1 6.3 4.4
Извънградски цикъл (л/100 км) 4.8 3.8 4.8 4.6 3.8 4.9 4.8 3.9
Комбиниран цикъл (л/100 км) 5.6 4.0 5.6 5.2 4.0 5.7 5.4 4.1
Комбинирани емисии на CO2 (г/км) 130 104 130 120 104 134 125 108
Размери 
Дължина (mm) 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294
Ширина (mm) 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772
Ширина със странични огледала (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Височина без натоварне (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605
Колесна база (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610
Клиренс (mm) 170 170 170 170 170 170 170 170
Максимален брой седящи места 5 5 5 5 5 5 5 5
Радиус на обратен завой (м) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Вмeстимости
Обем на багажното пространство с изправени задни 
седалки  (litres, VDA method)

431 431 393 393 393 393 393 393

Обем на багажното пространство със сгънати задни 
седалки до задното стъкло (litres, VDA method)

1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026

Максимален обем на багажника до тавана със сгънати 
седалки  (litres, VDA method)

1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

Вместимост на резервоара (litres) 50 50 50 50 50 50 50 50
Тегло*
Тегло на автомобила в готовност за движение (Kg) 1241-1313 1324-1404 1241-1313 1249-1322 1324-1404 1241-1313 1249-1322 1324-1404
Максимално допустимо тегло  (Kg) 1790 1870 1790 1790 1870 1790 1790 1870
Товар (Kg) 477-549 466-546 477-549 468-541 466-546 477-549 468-541 466-546
Максимално допустимо натоварване на осите - предна/
задна (Kg) 

960/865 1025/865 960/865 965/865 1025/865 960/865 965/865 1025/865

Максимално натоварване на покрива (Kg) 75 75 75 75 75 75 75 75
Трансмисия
Тип 6MT 6MT 6MT CVT 6MT 6MT CVT 6MT 

Предавателно число 1 предавка 3.642 3.642 3.642 2.526 ~ 0.408 3.642 3.642 2.526 ~ 0.408 3.642

Предавателно число 2  предавка 2.080 1.884 2.080 1.884 2.080 1.884

Предавателно число 3 предавка 1.361 1.179 1.361 1.179 1.361 1.179

Предавателно число 4 предавка 1.023 0.869 1.023 0.869 1.023 0.869

Предавателно число 5 предавка 0.829 0.705 0.829 0.705 0.829 0.705

Предавателно число 6 предавка 0.686 0.592 0.686 0.592 0.686 0.592

Предавателно число заден ход 3.673 3.673 3.673 2.706 ~ 1.382 3.673 3.673 2.706 ~ 1.382 3.673

Крайна предавка 4.705 3.850 4.705 5.436 3.850 4.705 5.436 3.850

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

6MT 6MT 6MT CVT 6MT 6MT CVT 6MT

Безопасност

Предпазна въздушна възглавница за водача i- SRS  (двустепенна) • • • • • • • •

Предпазна въздушна възглавница за пасажера SRS, с опция за 
изключване

• • • • • • • •

Странични предпазни възглавници  за предните две места • • • • • • • •

Странични предпазни въздушни възглавници тип „Завеса” за предните и 
задните места до прозорците

• • • • • • • •

Активни подглавници на предните седалки със система за намаляване на 
травмите при камшичен удар

• • • • • • • •

ABS (Антиблокираща спирачна система) • • • • • • • •

Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD) • • • • • • • •

Система за подпомагане на спирането (BA) • • • • • • • •

Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на 
автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за 
изключване - Vehicle Stability Assist (VSA)

• • • • • • • •

Система за подпомагане на потеглянето в наклон (Hill Start Assist) • • • • • • • •

Предпазни колани със система за управление на натягането • • • • • • • •

ISOFIX система за закрепване на детско столче (външните задни места) • • • • • • • •

Сигнал за аварийно спиране • • • • • • • •

Индикатор - предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) • • • • • • • •

Активна система за спиране в градски условия (CTBA) • • • • • • • •

Система за предупреждение при опасност от насрещен удар (FCW) • • • • • •

Система за разпознаване на пътните знаци (TSR) • • • • • •

Интелигентен ограничител на скоростта • • • • • •

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение (LDW) • • • • • •

Сигурност
Имобилайзер • • • • • • • •

Фабрично вградена алармена система • • • • • •

Щора в багажното отделение
• 

(Мека щора) 
• 

(Мека щора) 
•

(Кора за багажник*) 
•

(Кора за багажник*) 
•

(Кора за багажник*) 
•

(Кора за багажник*) 
•

(Кора за багажник*) 
•

(Кора за багажник*) 

Централно заключване с дистанционно управление и два сгъваеми ключа • • • • •

Интелигентна система за отключване на автомобила и стартиране на 
двигателя без ключ

• • •

Интериор
Текстилна тапицерия • • • • •

Комбинация от кожена тапицерия + алкантара • • •

Хромирани дръжки на вратите • • • • • • • •

Кожена облицовка на волана • • • • • •

Кожена облицовка на скоростния лост • • • • • •

Функционалност и технологии
Икономичен режим ECON • • • • • • • •

Мултифункционален дисплей (MID) • • • • • • • •

Светлинен индикатор за превключване на предавките за по-икономично 
управление (SIL)

• • • • • • • •

Електрическо усилване на волана (EPS) • • • • • • • •

Адаптивно електрическо усилване на волана • • • • • • • •

Електрическа паркинг спирачка • • • • • • • •



4294 мм

1605 м
м

1772 мм (2019 мм вкл. страничните огледала)

За списък със съвместимите телефони, моля, посетете www.hondahandsfree.com. †Винаги използвайте препоръчаното USB устройство с памет. Някои USB устройства с памет може да не работят с тази аудиосистема. †Разходът на гориво, 
емисиите на CO2 и теглото се измерват според процедурите на директивите на ЕО. В резултат от начина на шофиране, пътната обстановка, движението, климатичните условия, общото състояние и оборудването на автомобила реалният 
разход на гориво и емисиите на CO2 може да се различават от официалните стойности. Стойността на теглото (масата в изправно състояние) се отнася за автомобили със стандартно оборудване. Допълнителното оборудване може да увеличи 
тази стойност и да намали полезния товар. * Връзката към интернет за приложението AhaTM (включително интернет радио) и за сърфиране се извършва чрез Wi-Fi тетъринг или мобилен Wi-Fi рутер. Употребата на приложения през Honda 
CONNECT може да доведе до натрупване на мобилен трафик и такси за роуминг. Препоръчваме ви да проверите плана на мобилния си телефон. Функцията за сърфиране в интернет може да се използва само когато автомобилът не е в 
движение. Забележка: Honda CONNECT поддържа и MirrorLink (тази функция е налична само когато смартфонът на потребителя е съвместим с Honda CONNECT MirrorLink). 
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Легенда   • Стандартно       Опция    – Не е наличен 

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

6MT 6MT 6MT CVT 6MT 6MT CVT 6MT

Функционалност и технологии

Система за подпомагане на потеглянето в наклон (Hill Start Assist) • • • • • • • •

Система Idle Stop, прекъсваща работата на двигателя при престой с 
възможност за деактивиране (за МТ)

• • • • • • • •

Лостчета на волана за превключване на предавките (за АТ) • •

Комфорт и удобство
Автоматичен климатик с вграден филтър против полени • •

Автоматичен двузонов климатик с вграден филтър против полени • • • • • •

Автопилот (Cruise control) и ограничител на скоростта с управление от волана • • • • • • • •

Автоматично включващи се плоски многостепенни предни чистачки с вграден 
сензор за дъжд

• • • • • •

Задна чистачка с интервал при работа • • • • • • • •

Автоматични фарове • • • • • • • •

Електро-хроматично централно огледало • • •

Паркинг сензори, интегрирани в предна (4бр.) и задна (4бр.) броня • • • • • •

Камера, подпомагаща паркирането на заден ход • • •

Електрически задвижвани предни и задни стъкла • • • • • • • •

Функция за управление на предните стъкла с едно докосване • • • • • • • •

Функция за управление на задните стъкла с едно докосване • • • • • •

Дистанционно управление на всички стъкла • • • • • •

Дистанционно управление на страничните огледала • • • • • •

Регулировка на волана във височина и дълбочина • • • • • • • •

Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала • • • • • • • •

Електрически сгъваеми странични огледала • • • • • •

Автоматично наклоняване на страничните огледала при движение на заден ход • • • • • •

Централен заден подлакътник • • • • • •

Огледала в сенниците с осветление • • • • • • • •

Място за аксесоари отпред • • • • • • • •

Място за аксесоари в централна конзола • • • • • •

Място за аксесоари в багажното отделение • • • • • • • •

Ръчно регулиране височината на седалката на водача • • • • • • • •

Ръчно регулиране височината на седалката на пасажера • • •

Джоб в облегалката на седалката на водача • • •

Джоб в облегалката на седалката на пътника до водача • • • • • • • •

Отопляеми предни седалки ○ ○ • • • • • •

Magic Seats, сгъваеми задни седалки с едно движение (60:40) • • • • • • • •

Допълнителен багажник • • • • • •

Кутия на пода за багаж • •

Осветление за четене за предните места • • • • • • • •

Централно осветление в купето (плафон) • • • • • •

Осветление в багажното отделение • • • • • • • •

Декоративно осветление в джобовете на вратите • • • • • • • •

Аудиосистема и комуникации
1CD тунер • •

Аудио система с връзка с интернет и Смартфон HONDA CONNECT(7" дисплей) • • •

Аудио система с връзка с интернет, CD устройство и Смартфон HONDA CON-
NECT, Навигационна система (7" дисплей)

○ ○ ○ • • •

DAB радио ○ ○ ○ • • •

Aux вход • •

USB вход ( съвместим с iPod) • •

2 x USB / HDMI вход • • • • • •

4 Високоговорителя • •       

Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

6MT 6MT 6MT CVT 6MT 6MT CVT 6MT

Аудиосистема и комуникации

6 Високоговорителя • • • • • •

Управление на аудиосистемата от волана • • • • • • • •

Bluetooth TM система "Свободни ръце" (HFT) • • • • • • • •

Екстериор
Антена на покрива тип „Перка на акула” • • • • • • • •

Затъмнени стъкла • • •

Лайсна в долната част на вратите в цвета на купето • • • • • • • •

Хромирана декорация на вратата на багажника • • • • •

Премиум декорация на дръжките на вратите • • •

Панорамен покрив • • •

Лайсни на покрива в цвета на купето • • •

Екстериорни светлини
Халогенни фарове • • • • •

LED светлини • • •

Система за контрол на дългите светлини (автоматично изключване) • • • • • •

Предни светлини за мъгла • • • • • •

Високомонтирана LED стоп светлина • • • • • • • •

Таймер за включване/изключване на фаровете • • • • • • • •

Гуми и джанти
16" алуминиеви джанти • • • • •

17" алуминиеви джанти • • •

Гуми 215/60 R16 • • • • •

Гуми 215/55 R17 • • •

Комплект за резервна гума • • • • • • • •

Моделите автомобили и нивата на оборудване в тази брошура може да не са налични за всички държави. За по-точна информация, моля, свържете се с местния си упълномощен представител на Honda. 
Гамата на HR-V се предлага с няколко различни гаранции както следва: 3 години или 100 000 км стандартна гаранция
3 години гаранция срещу корозия на външното покритие 
5 години гаранция срещу корозия на изпускателната система 
10 години гаранция срещу корозия на шасито 
12 години гаранция срещу перфорация от корозия



Мечтите могат да ви предизвикват да се развивате, да проучвате нови идеи 
и нови технологии и да откривате нови начини да се справяте с проблемите. 
Те могат да бъдат 
вдъхновението, от което се нуждаем, за да проектираме и изградим истински 
супер автомобил като изключителния нов NSX, 
или желанието да създадем високите технологии на новия CR-V. 

Мечтите за по-добър свят за хората вдъхнаха живот на хуманоидния робот 
ASIMO, полетяха с HondaJet и създадоха някои от най-популярните 
мотоциклети на планетата. Използваме познанията от всичко, което правим и 
научаваме, за всичко, което създаваме – като например HR-V. 

СЛЕДВАЙТЕ   
МЕЧТИТЕ СИ 
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СИЛАТА 
НА МЕЧТИТЕ

Показаните модели са CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive в цвят Polished Metal Metallic и NSX. 




