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NYE HONDA CR-V
Diskret raffinert og forbedret – den dristige nye HR-V 

leverer en multidimensjonal kjøreopplevelse som er forsiktig 
med kompromissene, men generøs med moroa. Verdens 

bestselgende blant små SUV-er* kombinerer de vakre linjene 
i kupeen med praktisk plass og robusthet som kjennetegner 
SUV-er, og skaper en bil som henger med i livet ditt, uansett 

hvor du skal.

*Kilde: JATO Dynamics (salgsperiode januar 2015 – desember 2017). Markeder 
inkluderer EU + EFTA, NAFTA, Kina, Japan, Brasil, Russland, India, Indonesia, 

Australia, Argentina, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand, Vietnam.
Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.01 02



DYNAMISK 
STIL

HR-Vs moderne form vekker oppsikt og appellerer 
til hjertet. De myke linjene er ikke bare designet 

for at bilen skal få et dramatisk utseende, men for 
aerodynamikk og drivstoffeffektivitet, som er viktigere. 

Nye designdetaljer som den karakteristiske frontgrillen 
i mørk krom, slanke frontlys, kromstyling bak og en 

sporty støtfanger foran gir den et elegant, men robust 
utseende. Uansett hvilken vei du kjører på, om du er 

på helgetur eller møter venner i byen, er HR-V designet 
for å dekke behovet.

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic. 03 04



Modellen på bildene er HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i Platinum Grey Metallic.

NYE HR-V 
SPORT

Nye HR-V Sport er dristig og 
trygg, fra de særpregede 18" helt 
svarte lettmetallfelgene og svarte 

stylingdetaljene på karosseriet, til de 
doble eksosrørene.

Den drives av en 1,5-liters VTEC 
TURBO-motor som yter 182 hk, og 
den er koblet til enten en 6-trinns 

manuell girkasse eller en 7-trinns CVT 
automatisk girkasse. Kjøredynamikken er 
forbedret med ytelsesdempere, variable 
girutvekslingsforhold og Agile Handling 

Assist-teknologien. 

Det sporty temaet fortsetter på innsiden, 
der kupeen er halvveis kledd i skinn, 

inkludert nye kombiseter og mørk 
takkledning. Denne kombinasjonen er 

designet for å sikre at du gleder deg over 
hver eneste tur.
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DESIGNET 
RUNDT DEG

Vi har gitt HR-V en cockpit der alt er der 
du trenger det. Selv om det elegante 

dashbordet inkluderer den aller nyeste 
teknologien, er det utrolig enkelt å forstå 

og bruke. Tosoners klimakontroll*, elektrisk 
justerbare sidespeil og forseter med 

setevarme, trukket med nytt premium-stoff, 
er bare noen av detaljene som sørger for at 

du vil ha glede av hver eneste reise.

*Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller denne og andre 
funksjoner er tilgjengelig i, kan du se spesifikasjonssidene 39-42. Modellen 

på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.07 08



UTVIKLET FOR Å PASSE 
I LIVET DITT
HR-V er designet for å tilpasse deg 
livsstilen din og gir deg et smart, 
komfortabelt og romslig interiør. En 
drivstofftank montert midt på kjøretøyet 
gir HR-V stor bagasjeromsplass, og Magic 
Seats er enda et bevis på smart tenking. 

Disse smarte setene med 60 : 40-deling 
kan felles ned mot gulvet, slik at den store 
plassen blir enda større, eller vippes ned 
(som vist her) for å laste inn vanskelige 
gjenstander, som sykler, fra siden. I tillegg 
kan du felle ned setene med én hånd, i én 
bevegelse.

Bagasjeplassen er totalt 1533* liter, og den 
store baklukeåpningen og lave lastehøyden 
gjør alt lett tilgjengelig. Fra parkert til 
pakket på 1-2-3.

Det er ikke bare setene som er magiske. 
At HR-V har like komfortabel benplass og 
like god takhøyde som man vanligvis finner 
i større biler, er godt gjort. Romfølelsen 
forsterkes av panoramaglasstaket** som 
kan åpnes for å slippe inn lys og luft. 

*Målt med baksete nede, lastet opp til tak (VDA-metode).
**Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller denne og andre funksjoner er tilgjengelig i, kan du se spesifikasjonssidene 39-42.
Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.
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HOLDER DEG 
TILKOBLET

HR-V har et Honda Connect-system for lyd og informasjon i bilen* med 7-tommers fargeberøringsskjerm, 
som inkluderer digital DAB-radio og Aha™-appen**. Dette lar deg lytte til musikktjenester på Internett, 

radioprogrammer, podcaster og lydbøker, og du kan få tilgang til kontoene dine på sosiale medier. 
Bluetooth™ kobler smarttelefonen din til Hondas håndfrie telefonsystem i bilen, som lar deg holde kontakten 

når du er på farten.ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

OPPVARMEDE SETER

Forseter med varme holder deg varm og 
komfortabel på de kaldeste dagene.

Denne funksjonen erstatter det manuelle håndbrekket 
og gir bedre plass rundt føreren. Den kobler inn 

håndbrekket elektronisk via en bryter og løser det ut 
ved enten å trykke på bryteren igjen eller trykke på 

gasspedalen.

Kamerabildet vises automatisk på den 
7-tommers Honda CONNECT-skjermen når 
du setter bilen i revers. Dette gir deg god 

oversikt over hva som befinner seg bak bilen.

Garmin PhotoReal™ viser kommende veikryss og 
avkjørsler med fotorealistiske bilder, med pilindikasjon 
av kjørefelt for tydelig veivisning. Systemet inkluderer 

også forslag til kjøreruter, hvordan unngå trafikk i 
sanntid, fartsgrenser, 3D-bygninger, terreng og mer.

*Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller denne og andre funksjoner er tilgjengelig i, kan du se spesifikasjonssidene 39-42. **Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert 
nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler 
deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes når bilen står stille. Modellene på bildet er HR-V 1.5 i-VTEC Executive og HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport.

RYGGEKAMERA MED FLERE VINKLER*

GARMIN-NAVIGASJON*
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EN GOD 
FØLELSE

Ta deg fri i en hektisk hverdag. Slapp av. Vi har designet 
det romslige interiøret i HR-V for å være et behagelig sted 

å tilbringe tiden. 

Du skal kanskje bare på den ukentlige handleturen, 
men det betyr ikke at du har vondt av å kjøre med plass 

og stil. Nytt setetrekk utfyller det generøse interiøret 
og kombineres med sporty detaljer som dørhåndtak 
i krom, skinntrukket ratt og girkule*, som gir HR-V 

premiumfølelsen.

*For mer informasjon om i hvilke modeller disse og andre egenskaper er 
tilgjengelig i, kan du se spesifikasjonssidene 39-42.

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive med manuell girkasse.
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FREMRAGENDE 
YTELSE

Avansert teknologi gir deg en flott og svært effektiv kjøretur.  
Den effektive 1,5 i-VTEC-motoren på 130 hk har en 

sekstrinns manuell girkasse med god respons for en 
raffinert og behagelig kjøreopplevelse.

1.5 i-VTEC er også tilgjengelig med 7-trinns CVT automatgir. 
Når du velger CVT-versjonen, kan du kjøre bilen i en 

avslappet, helautomatisk modus eller, hvis du er i stemning, 
gire med de racinginspirerte girhendlene på rattet.

Alle HR-V-motorene har tomgangsstopp som slår av motoren  
når du stanser. Den starter da automatisk når du skal kjøre,  
noe som gir så lave CO2-utslipp fra denne bensinmotoren 
som 148 g/km (WLTP) / 121 g/km (NEDC)*. Når du trykker på 

ECON-knappen, får drivstofføkonomien enda et løft. Når 
dette er aktivert, er girkassen og motoren optimalisert 

for å bevare drivstoff. Du merker kanskje ikke forskjellen 
med én gang, men det vil du når du slipper å stikke innom 

bensinstasjonen så ofte.

*For full oversikt over økonomi og utslipp kan du se side 39. 
Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.
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1: For å gi en best mulig sjanse til å 
unngå en kollisjon ved bykjøring mellom 
5–32 km/t, kan dette systemet overvåke 
distansen mellom deg og bilen foran. 

2: Dersom du fortsetter å nærme deg 
et oppdaget kjøretøy, vil HR-V gi deg 
hørbare og visuelle advarsler via  
MID-displayet. 

3: Dersom du fortsatt ikke har reagert, 
og en kollisjon er nært forestående, kan 
det aktive bybremsesystemet automatisk 
utløse nødbremsen for å redusere 
hastigheten så mye som mulig. Ved gode 
kjøreforhold kan det sågar forhindre 
kollisjonen helt.

AKTIVT BYBREMSESYSTEM

1 2 3

KJØREFELTVARSLING*

Hvis bilen beveger seg ut av kjørefeltet uten at du har satt 
på blinklyset, aktiveres lys- og lydvarsler for at du skal 
rette opp kursen.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING*

Systemet for trafikkskiltgjenkjenning identifiserer trafikkskilt 
og formidler denne informasjonen til deg på en skjerm.  
To skilt kan vises om gangen.

SYSTEM FOR FJERNLYSSTYRING

Systemet for fjernlysstyring vurderer kjøreforholdene 
rundt deg og skifter automatisk mellom fjernlys og nærlys.

VARSLINGSSYSTEM FOR FRONTKOLLISJONER*

Dersom frontkameraet oppdager en bil foran, vil systemet 
advare om en frontkollisjon og gi deg tid til å handle.

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRENSNING*

Kombinerer den eksisterende justerbare fartsbegrenseren 
med trafikkskiltgjenkjenning for automatisk holding av 
fartsgrensen som trafikkskiltgjenkjenningen oppdager.

BAKKESTARTASSISTENT

Bakkestartassistent forhindrer at bilen ruller bakover ved 
start i helling. Ved hjelp av en hellingssensor kontrolleres 
bremsetrykket, og bilen holdes stillestående i 1,5 sekund  
etter at du slipper bremsepedalen. 

NØDSTOPPSIGNAL

Nødstoppsignalet blinker raskt med nødblinklysene for å 
varsle bilister bak deg om at du må bremse kraftig. Dette 
reduserer faren for å bli påkjørt bakfra.

BREMSEASSISTANSE

Bremseassistanse bidrar til at kjøretøyet stopper raskere 
under nødbremsing.

*Bare tilgjengelig på modellene Elegance, Sport og Executive. Hvis du vil ha mer 
informasjon om hvilke modeller denne og andre funksjoner er tilgjengelig i, kan 
du se spesifikasjonssidene 39-42.
Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.

Sikkerheten til passasjerene dine, andre 
personer på veien og fotgjengere har alltid 
vært et av våre grunnleggende designkrav. 
Derfor har vi pakket en god del avansert 
teknologi inn i nye HR-V, og mesteparten 
er standard i hele serien. Vi mener at den 
beste måten å unngå kollisjoner på er å 
være et skritt foran, og det er grunnen til at 
vi tilbyr teknologiene i systemet for avansert 
kjøreassistanse. De hjelper føreren ved å 
fungere som ekstra sensorer som advarer og 
reagerer når det er nødvendig. 

I likhet med alle andre modeller fra Honda, 
er HR-V grundig testet for å oppfylle de 
strengeste sikkerhetskravene, og den har 
den høyeste sikkerhetsvurderingen med  
5 stjerner fra Euro NCAP. 

EKSTRA SMART
EKSTRA TRYGG
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DIN HR-V

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic. 19 20



COMFORT 1.5 i-VTEC
6-trinns manuell girkasse

♦ 16" lettmetallfelger
♦ tekstilpolstring
♦ baklukespoiler
♦ LED-frontlys
♦ LED-kjørelys
♦ automatiske hovedlys med skumringssensor
♦  tidsstyring for hovedlys på/av (utstignings-/

innstigningsfunksjon)
♦ ECON-modus
♦ tilt- og teleskopjustering av ratt
♦ multiinformasjonsskjerm
♦ tomgangsstopp
♦ automatisk klimakontroll for klimaanlegg
♦ cruisekontroll med fartsbegrensning
♦ vindusvisker bak med intervall og kobling til revers
♦ elektriske vinduer (foran og bak)
♦ ettrykks elektrisk vindu (foran)
♦ manuell høydejustering av førersete
♦ Magic Seats
♦ girskiftlampe
♦ elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
♦ fartstilpasset elektrisk servostyring 
♦ elektrisk parkeringsbrems
♦  sikkerhetsbelter med 

nødlåsingsrulle (foran og bak)
♦ i-SRS-kollisjonspute for fører (totrinns oppblåsing)
♦  SRS-kollisjonspute for passasjer med 

utkoblingsbryter

♦ sidekollisjonsputer (foran)
♦ sidekollisjonsgardiner (foran og bak)
♦ nakkeslengreduserende nakkestøtter foran
♦ varslingssystem for lavt dekktrykk
♦ nødstoppsignal
♦ system for blokkeringsfrie bremser
♦ elektronisk bremsekraftfordeling
♦ bremseassistanse
♦ kjøretøystabiliseringssystem
♦ bakkestartassistent
♦ aktivt bybremsesystem
♦ startsperre
♦ fleksibelt bagasjeromstrekk
♦ sentrallås med to foldenøkler
♦ håndfritt Bluetooth™-telefonsystem
♦ lydkontroller på rattet
♦ 1 CD-tuner
♦ aux-kontakt
♦ USB (iPod-kompatibel)
♦ 4 høyttalere
♦  Honda CONNECT med GARMIN-navigasjon og 

CD-spiller: 7-tommers berøringsskjerm, AM/FM/DAB 
digital radio, internettradio, Aha™-app-integrasjon 
og nettleserfunksjon*

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Comfort i Platinum White Pearl.

Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du gå til side 39–42.
* Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan 
medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes når bilen står stille. 
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ELEGANCE 1.5 i-VTEC
6-trinns manuell girkasse
7-trinns CVT automatisk girkasse 

♦ parkeringssensorer (foran og bak)
♦ mørktonede vinduer bak
♦ tåkelys foran
♦ automatiske vindusviskere med regnsensor
♦ skinnkledd ratt og girkule
♦ system for fjernlysstyring
♦ automatisk tosoners klimakontroll for klimaanlegg
♦ girhendel∆
♦ ettrykks elektriske vinduer (foran og bak)
♦ elektrisk innfellbare sidespeil
♦ vippbare utvendige speil for reverskjøring
♦ ryggekamera
♦ varslingssystem for frontkollisjoner
♦ trafikkskiltgjenkjenning
♦ intelligent fartsbegrenser
♦ kjørefeltvarsling
♦ alarmsystem
♦ bagasjeromtrekk (bakhylle)
♦  Honda CONNECT med GARMIN-navigasjon og 

CD-spiller: 7-tommers berøringsskjerm, AM/FM/DAB 
digital radio, internettradio, Aha™-app-integrasjon 
og nettleserfunksjon*

♦ 2 x USB-kontakt/HDMI-kontakt
♦ 6 høyttalere

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Elegance i Modern Steel Metallic.

I tillegg til egenskapene som er tilgjengelige på 
Comfort-modellene, har Elegance-modellene 
følgende egenskaper:

Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du gå til side 39–42.
* Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan 
medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes når bilen står stille.

∆Bare tilgjengelig på versjoner med CVT automatgir.
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SPORT 1.5 VTEC TURBO
6-trinns manuell girkasse
7-trinns CVT automatisk girkasse

♦ 18" helt svarte lettmetallfelger
♦ LED-tåkelys foran
♦ svarte sidespeildeksler
♦ svart grill med bikakemønster
♦ utvendig sportsdekor (foran, bak, hjulbue)

og sideterskel)
♦ doble eksosrør
♦ sportspedaler
♦ svart stoffinteriør / mørkerødt skinninteriør
♦ servostyring med variabelt utvekslingsforhold
♦ demper
♦ Agile Handling Assist

Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du gå til side 39–42.

Modellen på bildene er HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i Platinum Grey Metallic.

I tillegg til egenskapene som er tilgjengelige 
på Elegance-modellene, har Sport-modellene 
følgende egenskaper:
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EXECUTIVE 1.5 i-VTEC
6-trinns manuell girkasse
7-trinns CVT automatisk girkasse

♦ 18" lettmetallfelger i matt svart
♦ smart start- og låsesystem
♦ panoramaglasstak (med åpning)
♦ takskinner
♦ svart stoff-/skinninteriør
♦ bakspeil med automatisk dimming
♦ lomme i førerseterygg
♦ manuell høydejustering av passasjersete
♦ utvendig sportsdekor (foran, bak, hjulbue)

og sideterskel)

Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du gå til side 39–42.

Modellen på bildene er HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic.

I tillegg til egenskapene som er tilgjengelige på 
Executive-modellene, har Executive-modellene 
følgende egenskaper:
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Modellene på bildet er HR-V 1.5 i-VTEC Executive, unntatt Platinum Grey Metallic, som er og HR-V 1.5 VTEC 
TURBO Sport.

LEV LIVET I 
FARGER
Uttrykk personligheten din og velg fra vårt utvalg av 
farger som utfyller HR-Vs dynamiske styling perfekt. 
Blant dem finner du tre spennende nye farger – 
Midnight Blue Beam Metallic og Platinum White Pearl 
og Platinum Grey Metallic. 

PLATINUM GREY METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL RALLYE RED

LUNAR SILVER METALLIC

PLATINUM GREY METALLIC

29



01 SVART 1/2 STOFF/SKINN

Enten du velger det smarte nye stoffet eller 
førsteklasses halvt skinninteriør, betyr polstringen 
vår at din HR-V ikke bare ser bra ut, den føles bra 

også.

INTERIØRTREKK

SVART
STOFF SVART 1/2 STOFF/SKINN SVART OG MØRKERØD 1/2 

STOFF/SKINN

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
SPORT ♦
EXECUTIVE ♦

02 SVART STOFF 03 SVART OG MØRKERØD 1/2 STOFF/SKINN
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Gi bilen et mer kraftfullt utseende med Robust-pakken.  
Pakken inneholder: nedre dekor foran, bak og på sidene, og speildeksler.

Bildet inkluderer 18" HR1803 lettmetallfelger. Selges separat.

DINE VALG
GI HR-V ET PERSONLIG PREG MED ORIGINALT TILBEHØR.

De er ikke bare produsert i henhold til de samme krevende  
standardene – hver enkelt er også spesifikt utformet for å forbedre 

og passe perfekt til din HR-V.

Black Edition-pakken gir bilen din et intenst og kraftfullt nytt utseende. 
Pakken inneholder: svart nedre dekor foran og bak, svarte pulverlakkerte 

stigbrett, Black Edition gulvmatter, en bagasjeromsmatte, Black Edition 
emblem og svarte speildeksler.

Bildet inkluderer 18" HR1804 lettmetallfelger. Selges separat.

Aero-pakken gir bilen et mer sofistikert og dynamisk utseende.  
Pakken inneholder: aerodynamisk støtfanger foran og bak, stigbrett og 

baklukespoiler.

Bildet inkluderer 18" HR1803 lettmetallfelger. Selges separat.

SPOILERPAKKE

BLACK EDITION-PAKKE

ROBUST-PAKKE
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FØRSTEKLASSES BAGASJEORGANISATOR

18" HR1803 LETTMETALLFELG

Denne innovative bagasjeromorganisatoren lar deg 
organisere bilens bagasjerom og hindrer gjenstander fra 

å flytte på seg under kjøring.

Denne lettmetallfelgen har åpninger i Gunpowder Black 
og en diamantkuttet A-flate med skinnende klarlakk.

BAGASJEROMSBRETT MED SKILLERE

18" HR1802 LETTMETALLFELG

Dette vanntette og sklisikre bagasjeromsbrettet er perfekt 
formet for bilens bagasjerom og beskytter mot skitt og 
riper. Det har høye kanter og HR-V-logoen. Skillerne er 

inkludert for å holde bagasjen på plass.

Denne lettmetallfelgen har åpninger i Kaiser Silver og en 
diamantkuttet A-flate med skinnende klarlakk.

BELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken bruker en kombinasjon av lys for å gi bilen en egen atmosfære 
innvendig. Pakken inneholder: omgivelsesbelysning i fotbrønner foran og opplyste 

dørterskelkledninger.

BAKLUKESPOILER

Gi HR-V et ekstra sporty preg bak med denne helintegrerte 
baklukespoileren i karosserifarge.
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SPEILDEKSLER

Styrk individualiteten til din HR-V med disse speildekslene 
i EU Matte Silver. Designet for å erstatte de gamle.  

Settet inneholder: to speildeksler.

ELEGANCE GULVMATTER

Disse elegante og komfortable tilpassede, knyttede 
gulvmattene med nubuck-kanting er slitesterke og har 

et vevd HR-V-emblem. Settet inneholder: front- og 
bakmatter.

STATIVER

Øk bilens fraktekapasitet med et sikkert takstativ, 
inkludert fire låser. Maksimum lastekapasitet er 30 kg 

(maksimum vekt på 35 kg på taket).

AVTAKBART TILHENGERFESTE MED 
13-PINNERS KONTAKT

Med dette avtakbare tilhengerfestet trenger du ikke å gå på 
kompromiss med bilens styling hvis du planlegger å trekke tilhenger. 
Det har slepekapasitet på 1000 kg og en vertikal belastning på 70 kg.

SIDELISTER FOR KAROSSERI

Ingenting er mer irriterende enn riper og bulker på karosseriet. Disse sideskjørtene er laget 
av et mykt, støtbestandig materiale i karosserifarge og gir beskyttelse rundt hele bilen.

DØRTERSKELKLEDNING

Dørterskelkledningen gir bilen et personlig preg, samtidig som det beskytter 
dørterskelen mot skraper og riper. De har en iøynefallende inngravert HR-V-logo og er 

laget av rustfritt stål. Settet inneholder: front- og bakskjørter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hele utvalget av originalt tilbehør som er 
tilgjengelig, kan du be forhandleren din om en egen tilbehørsbrosjyre for HR-V.37 38



♦ Standard  Ekstrautstyr - Ikke tilgjengelig

†Tall for drivstofforbruk fra EU-regulerte laboratorietester brukes kun til sammenligningsformål og gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske kjøreopplevelsen. Honda HR-V har gjennomgått WLTP-testing for CO2 og drivstofforbruk i henhold til EUs 
forordning 2017/1151. WLTP-tallene gjenspeiler bedre den faktiske ytelsen til kjøretøyet ved kjøring på vei. I overgangsfasen mellom NEDC (det gamle testregimet) og WLTP vil NEDC-verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk være tilgjengelig i henhold 
til kommisjonsforordning (EU) 2017/1153.
* Maksimale slepevekter er basert på en 12 % helling og er testet i henhold til EU-forskrifter.
‡Bakhylle.
Fleksibelt deksel.

sikkerhet

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

manuell 1.5 i-VTEC manuell 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
manuell

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
manuell 

1.5 i-VTEC 
CVT

i-SRS-airbag for fører (med totrinns oppblåsing) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SRS-kollisjonspute for passasjer med 
utkoblingsbryter

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sidekollisjonsputer (foran) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sidekollisjonsgardiner (foran og bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

nakkeslengreduserende nakkestøtter foran ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

forbrems med 16" ventilert skive ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bakbrems med 15" massiv skive ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

system for blokkeringsfrie bremser (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

elektronisk bremsekraftfordeling ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bremseassistanse ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

kjøretøystabiliseringssystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bakkestartassistent ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sikkerhetsbelter med 
nødlåsingsrulle (foran og bak)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-punkter ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

nødstoppsignal ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

varslingssystem for lavt dekktrykk ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

aktivt bybremsesystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

varslingssystem for frontkollisjoner - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

trafikkskiltgjenkjenning - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

intelligent fartsbegrenser - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

kjørefeltvarsling - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sikkerhet

startsperresystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

alarmsystem - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bagasjeromstrekk ♦  ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ 

fjernsentrallåsing med to foldenøkler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

smart tilgang og start - - - - - ♦ ♦

interiør – kledning

stoffinteriør ♦ ♦ ♦ - - - -

1/2 stoff-/skinninteriør (svart) - - - - - ♦ ♦

1/2 stoff-/skinninteriør (svart/mørkerød) - - - ♦ ♦ - -

innvendige dørhåndtak i krom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

skinnkledd ratt - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

girkule kledd i skinn - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

funksjon og teknologi

ECON-modus ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

multiinformasjonsdisplay ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

girskiftlampe ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bevegelsestilpasset elektrisk servostyring ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

elektronisk parkeringsbrems ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tomgangsstopp ♦ ♦ ♦  ♦ - ♦ ♦

girhendel - - ♦ - ♦ - ♦

Agile Handling Assist - - - ♦ ♦ - -

demper - - - ♦ ♦ - -

servostyring med variabelt utvekslingsforhold - - - ♦ ♦ - -

sportspedaler - - - ♦ ♦ - -

Motor

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

manuell 1.5 i-VTEC manuell 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
manuell

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
manuell 

1.5 i-VTEC 
CVT

type bensin bensin bensin bensin bensin bensin bensin

sylindervolum 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498

ventilmekanisme DOHC 4VLV VTEC og VTC DOHC 4VLV VTEC og VTC DOHC 4VLV VTEC og VTC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV VTEC og VTC DOHC 4VLV VTEC og VTC

utslippsstandard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

drivstofftype BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95)

ytelse

maksimal effekt for motor (kW ved o/min) 96 ved 6600 96 ved 6600 96 ved 6600 134 ved 5500 134 ved 6000 96 ved 6600 96 ved 6600 

maksimal motoreffekt (hk ved o/min) 130 ved 6600 130 ved 6600 130 ved 6600 182 ved 5500 182 ved 5500 130 ved 6600 130 ved 6600 

maksimalt dreiemoment for motor (Nm ved o/min) 155 ved 4600 155 ved 4600 155 ved 4600 240 ved 5000 220 ved 5500 155 ved 4600 155 ved 4600

0–100 km/t (sekunder) 10,2 10,2 11,2 7,8 8,6 10,7 11,4

maksimal hastighet (km/t) 191 191 187 215 200 191 187

drivstofføkonomi og utslipp – 
verdensomspennende harmonisert 
testprosedyre av lette kjøretøy (WLTP)†

lav – FC (l/100 km) 8,2 8,2 8,6 8,5 10,5 8,3 8,7

høy – FC (l/100 km) 5,7 5,7 5,6 5,8 5,9 5,8 5,8

kombinert – FC (l/100 km) 6,6 6,6 6,6 6,7 7,2 6,8 6,9

kombinert – CO2 (g/km) 128-185 128-185 126-195 131-193 134-239 132-188 131-198

drivstofføkonomi og utslipp – ny europeisk 
kjøresyklus (NEDC)†

bykjøring (l/100 km) 7,0 7,0 6,1 7,3 7,6  7,0 6,1

landeveiskjøring (l/100 km) 4,9 4,9 4,8 5,1 5,1 4,9 4,8

blandet (l/100 km) 5,7 5,7 5,3 5,9 6,0 5,7 5,3

kombinert CO2 (g/km) 113-160 113-160 110-140 117-166 116-174 113-160 110-140

mål

total lengde (mm) 4335 4335 4335 4346 4346 4346 4346

total bredde (mm) 1772 1772 1772 1790 1790 1790 1790

total bredde inkludert sidespeil (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

total høyde ved karosseri – uten last (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605

akselavstand (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610

hjulavstand forhjul (mm) 1535 1535 1535 1536 1536 1535 1535

hjulavstand bakhjul (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

bakkeklaring – med fører (mm) 185 185 185 180 180 185 185

maksimal setekapasitet (personer) 5 5 5 5 5 5 5

svingradius – ved karosseri (m) 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9

rattomdreininger fra side til side 2,79 2,79 2,79 2,38 2,38 2,71 2,71

kapasitet
bagasjeromskapasitet – baksete oppe (liter, 
VDA-metode) 431 393 393 431 431 393 393

total bagasjeromkapasitet inkludert underrom / 
bagasjeromsboks – baksete oppe (liter, VDA-metode) 448 470 470 448 448 470 470

bagasjeromskapasitet – baksete nede, last til vindu 
(liter, VDA-metode) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026

total bagasjeromkapasitet inkludert underrom / 
bagasjeromsboks – baksete nede, last til vindu 
(liter, VDA-metode) 

1043 1103 1103 1043 1043 1103 1103

total bagasjeromskapasitet – baksete nede, last til 
taket (liter, VDA-metode) 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

total bagasjeromkapasitet inkludert underrom / 
bagasjeromsboks – baksete nede, last til tak  
(liter, VDA-metode) 

1473 1533 1533 1473 1473 1533 1533

Drivstofftank (liter) 50 50 50 50 50 50 50

vekt*

egenvekt (kg) 1243-1333 1243-1333 1251-1340 1342-1350 1381-1388 1243-1333 1251-1340

maksimal tillatt vekt (kg) 1790 1790 1790 1790 1830 1790 1790

nyttelast (kg) 473–549 473–549 466-541 441-449 395-402 473–549 466-541

maksimal tillatt akselvekt – foran og bak (kg) 965/865 965/865 965/865 1050/865 1050/865 965/865 965/865 

maksimal tilhengervekt med brems (kg) 1000 1000 1000 1400 1400 1000 1000

maksimal tilhengervekt uten brems (kg) 650 650 650 700 500 650 650

maksimal vekt på tilhengerfeste (kg) 70 70 70 70 70 70 70

maksimal taklast (kg) 75 75 75 75 75 75 75
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komfort og bekvemmelighet

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

manuell 1.5 i-VTEC manuell 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
manuell

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
manuell 

1.5 i-VTEC 
CVT

automatisk klimaanlegg ♦ - - - - - -

tosoners automatisk klimakontroll for klimaanlegg - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

cruisekontroll med hastighetsbegrenser ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

automatiske vindusviskere med regnsensor - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

vindusvisker bak med intervall og kobling til revers ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

automatiske lys med skumringssensor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bakspeil med automatisk dimming - - - - - ♦ ♦

parkeringssensorer (foran og bak) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ryggekamera - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

elektriske vinduer (foran og bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ettrykks elektriske vinduer (foran) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ettrykks elektriske vinduer (bak) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

fjernstyrt elektrisk vindu (med fjernkontroll) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

fjernstyrte nedfellbare sidespeil (nøkkelringfunksjon) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tilt- og teleskopjustering av ratt ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

elektrisk justerbare sidespeil med varme ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

elektrisk innfellbare sidespeil - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

vippbare utvendige speil for reverskjøring - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

midtre armlene i baksete - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sminkespeil i solskjerm med lys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tilbehørskontakt (foran) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tilbehørskontakt (midtkonsoll) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

tilbehørskontakt (bagasjerom) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

manuell høydejustering av førersete ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

manuell høydejustering av passasjersete - - - - - ♦ ♦

lomme i førerseterygg - - - ♦ ♦ ♦ ♦

seterygglomme på passasjersete ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

oppvarmede seter (foran) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

underbagasjerom - ♦ ♦ - - ♦ ♦

boks i bagasjeromsgulvet ♦ - - ♦ ♦ - -

kupélys

kartlys (foran og bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

lommelys (midten) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

bagasjeromlys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

kupélys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

lyd og kommunikasjon

1 CD-tuner ♦ - - - - - -

Honda CONNECT med GARMIN-navigasjon og 
CD-spiller (7-tommers berøringsskjerm, digital AM/
FM/DAB-radio, Internett-radio, Aha™ appintegrasjon, 
nettleserfunksjon)*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

aux-kontakt ♦ - - - - - -

USB-kontakt (iPod-kompatibel)∆ ♦ - - - - - -

2 stk. USB-/HDMI-innganger∆ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

4 høyttalere ♦ - - - - - -

6 høyttalere ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

lydkontroller på rattet ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ håndfritt telefonsystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard  Ekstrautstyr - Ikke tilgjengelig

* Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan medføre databruk og roaming-kostnader. 
ΔEn USB-flashstasjon med 256 MB eller høyere anbefales, og enkelte enheter er kanskje ikke kompatible.

utvendig

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

manuell 1.5 i-VTEC manuell 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
manuell

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
manuell 

1.5 i-VTEC 
CVT

haifinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

mørktonede vinduer bak - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

utvendig sportsdekor (foran/bak/hjulbue og 
sideterskel)

- - - ♦ ♦ ♦ ♦

dobbel eksosutgang med sluttstykke - - - ♦ ♦ - -

baklukespoiler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

utvendige dørhåndtak i krom ♦ ♦ ♦ - - - -

utvendige dørhåndtak i mørk krom - - - ♦ ♦ - -

svarte sidespeil med integrert indikator - - - ♦ ♦ - -

sportsstøtfanger bak - - - ♦ ♦ - -

dekor på nummerskilt bak i svart krom - - - ♦ ♦ - -

utvendige dørhåndtak i platina/krom - - - - - ♦ ♦

panoramaglasstak (med åpning) - - - - - ♦ ♦

takskinner - - - - - ♦ ♦

utvendige lys

LED-hovedlys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

system for fjernlysstyring (HSS) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

halogentåkelys - ♦ ♦ - - - -

LED-tåkelys - - - ♦ ♦ ♦ ♦

LED-kjørelys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

høytmontert LED-bremselys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

automatisk på/av-timer for hovedlys (funksjon for 
hjemkomst/utkjøring)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

felger

16" lettmetallfelger ♦ ♦ ♦ - - - -

18" lettmetallfelger (matt svart) - - - - - ♦ ♦

18" lettmetallfelger (helt svart) - - - ♦ ♦ - -

dekk 215/60 R16 ♦ ♦ ♦ - - - -

dekk 225/50 R18 - - - ♦ ♦ ♦ ♦

dekkreparasjonssett ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Drømmer kan være mektige – de driver deg til å oppnå mer, til å utforske nye ideer og nye teknologier og til 
å oppdage nye måter å løse problemer på. Drømmen om en bedre verden har gitt liv til en menneskelignende 
robot ved navn ASIMO, fått HondaJet opp i luften og skapt noen av verdens mest populære motorsykler. 
Kunnskapen vi får fra alt vi gjør og alt vi lærer brukes i alt vi lager, inkludert vår nye SUV-serie.

DRØMMER  
BLIR FAKTISK 
TIL VIRKELIGHET

Modellene på bildene er CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive i Premium Crystal Red Metallic 
og HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic. 43 44



Modellen på bildene er HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i Platinum Grey Metallic. 45 46



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.

Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment 
til generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side 
overfor andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. 

Selgeren kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  
Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no
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