


Kjenn

Hondas designfilosofi setter mennesket i sentrum, og den 
intelligente e:HEV-hybriddrivlinjen veksler automatisk mellom tre 
kjøremoduser: elektrisk drift, hybriddrift og bensindrift, slik at du får 
en sømløs kjøreopplevelse.

En smart kombinasjon av to elektromotorer og en smidig 1,5-liters 
i-VTEC bensinmotor gir responsiv akselerasjon og svært effektiv 
ytelse, noe som sparer både miljø og drivstoff.

Hybriden er selvladende, så enten du skal en liten runde i byen eller 
en langtur på landeveien, trenger du ikke ofre ladingen en tanke, 
men kan senke skuldrene og nyte kjøreopplevelsen.

BATTERIET ER GARANTERT I FEM ÅR 
ELLER 100 000 KM

krefter
e:HEVs 

TRE YTELSESMODUSER
SPORT, NORMAL OG ECON
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Få alle fordelene ved en atletisk SUV.

Den responsive hybridmotoren har en sportsmodus med 
akselerasjon som kjennes i mellomgulvet – som skapt for 
forbikjøringer og høye hastigheter. 

Det nye chassiset har dessuten fjæring som er kalibrert for å ta 
brodden av humper og svinger, slik at du kan kose deg med ytelsen 
uansett hvor turen går.

Avansert
bilteknologi

UANSTRENGT BREMSING
FOR FULL KONTROLL

96 KILOWATT
MAKSIMAL EFFEKT

DRIVSTOFFØKONOMI
5,4 L/100 KM (WLTP)
0–100 KM/T PÅ 10,6 SEKUNDER
CO2 UTSLIPP FRA 122 G/KM (WLTP)
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Med et karismatisk utseende som kombinerer det selvsikre 
uttrykket til en SUV med de sporty egenskapene til en coupé, 
kommer du garantert til å bli lagt merke til.

Elegante skulderlinjer og et formspråk dominert av horisontale 
linjer gir HR-V et dristig og fremoverlent uttrykk som signaliserer 
at den alltid er klar for action.

Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, og gjennomarbeidede 
detaljer som den integrerte frontgrillen, de skjulte dørhåndtakene 
bak og den unike finishen skaper en elegant silhuett som vil 
tiltrekke seg lange blikk overalt hvor du ferdes.

som skiller 
seg ut

* Kun tilgjengelig på Advance Style-versjoner.

LYS GRÅ
KUNSTSKINN OG STOFF*

TOFARGET INTERIØR
I 5 VARIANTER*

Stil

54
N

y
e

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



Fiffige
funksjoner

Da vi designet den nye HR-V hybrid, ville vi 
imøtekomme moderne forbrukeres høye krav og 
verdier og appellere til en ny generasjon bileiere.

KOJIRO OKABE 
Sjef for store prosjekter i Honda

Enten vi kjører barna til skolen eller er på handletur, har vel de fleste 
av oss opplevd å ha hendene fulle iblant.

Derfor er den nye HR-V fullspekket med praktiske funksjoner 
som gjør hverdagen litt enklere: Bakluken har en håndfri 
åpningsmekanisme som gjør det lettere å laste inn handleposene, 
og Walk Away Close*-funksjonen betyr at du aldri mer trenger å 
snu deg for å sjekke at alt er låst.

*Tilgjengelig på utvalgte modellvarianter
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MAGIC SEATS (60/40-DELING)
GIR MANGE MULIGHETER

om plass
kan vinnes

Uansett hvilke utfordringer dagen måtte bringe, har HR-V det du 
trenger for å håndtere dem: Legg ned Magic Seats-setene med et 
enkelt håndgrep, så forvandles interiøret til et romslig bagasjerom 
til sykler eller ski – eller til og med en soveplass.

Enten du først og fremst bruker bilen til jobbpendling eller 
helgeturer til sjøen, gjør god benplass og et romslig bagasjerom 
bilturen behagelig.

Hvor mye får du plass til?

ROMSLIG BAGASJEROM
OG EN AV KATEGORIENS STØRSTE KUPEER

Kampen
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Kom deg 
på nett

HR-V har en rekke kontakter og tilkoblingsmuligheter som 
muliggjør sømløs synkronisering med bærbare enheter. Med alt 
fra Android Auto til trådløs Apple CarPlay trenger du aldri å savne 
spillelistene dine eller gå glipp av meldinger underveis.

Forbered turen ved å sjekke viktige bildata for HR-V fra det virtuelle 
dashbordet i My Honda+-appen før avreise, behold sinnsroen 
takket være ekstern låsing og lukking av vinduer, og gi inntil fem 
andre personer tilgang til bilen med den digitale nøkkelen. 

Her har du teknologien i din hule hånd.

NY 9" BERØRINGSSKJERM  
MED EN REKKE APPER OG 
NAVIGASJON FRA GARMIN

MY HONDA+-APPEN
BETJEN BILFUNKSJONER  
FRA SMARTTELEFONEN
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*Ikke tilgjengelig på alle modellvarianter

Sikkerhet er 
standard

AUTOMATISKE FJERNLYS 
FOR KJØRING I MØRKET

Honda SENSING-teknologien leser veiskilt, oppfatter 
kjøreforholdene før du rekker å reagere, og forutser potensielle farer 
med funksjoner som blindsoneovervåking*, kollisjonsbegrensende 
bremsesystem og intelligent hastighetsbegrenser.

Bak all teknologien ligger et ønske om å gi deg en behagelig biltur 
og skape trygghet om at passasjerenes sikkerhet er ivaretatt i 
enhver situasjon.

Uansett hvor turen går, skal det føles trygt å kjøre Honda!

FILHOLDERASSISTENT
HJELPER DEG Å HOLDE STØ KURS
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Honda Motor Europe Ltd. (Norge)  
Pb 1534, 3007 Drammen Tlf. 32 25 48 00

Opplev enda mer av Honda HR-V på  honda.no

Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. 
Ikke kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn, eller resirkuler meg.

Vil du ha nyheter om HR-V 
Hybrid før alle andre? 
Registrer din interesse  
for nyhetsbrev på  
honda.no


