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Paprastas, lankstus ir patogus būdas įsigyti  
ir apdrausti savo naująją „Honda“.

„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų. Neišmesk manęs! 
Perduok mane draugui arba perdirbk.

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam ar parduodamam gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokiu, jų manymu, tinkamu būdu keisti techninius duomenis, 
įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atlikta didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų tiksli. 
Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiam asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartines pardavimo ir garantijos, kurią 
suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Nors ir stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių 
prieš pradedant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi techninių duomenų pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius 

duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.
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Geriausiai pasaulyje parduodamas* visureigis buvo patobulintas, 
perkurtas ir perdarytas. Rezultatas – unikalus ryškios, išskirtinės 

išvaizdos ir pažangių inžinerinių technologijų derinys. Tikrą 
vairavimo džiaugsmą teikiantis automobilis su mūsų naujuoju 

1.5 VTEC TURBO benzininiu varikliu ir naujosiomis „2.0 i-MMD“ 
hibridinėmis galios pavaromis. Be to, tam tikrų benzino klasių 

CR-V automobiliuose pirmą kartą galima rinktis septynių  
sėdynių konfigūraciją.

* Šaltinis: „JATO Dynamics“ (pardavimo laikotarpis: nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn.).  
Rinkos apima EU + EFTA, NAFTA, Kiniją, Japoniją, Braziliją, Rusiją, Indiją, Indoneziją, Australiją, Argentiną, 
Pietų Afriką, Pietų Korėją, Tailandą, Vietnamą. Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, 
spalva – „Premium Crystal Red Metallic“
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JAUDINANTIS DIZAINAS
Naujojo CR-V siluetas gali būti pažįstamas, tačiau jo dizainas yra 
visiškai naujas. Kiekviena detalė – nuo aptakių dinaminių linijų ir 

tvirtų ratų lankų iki tarsi išlieto gaubto – sukurta taip, kad pagerintų 
našumą ir maksimaliai padidintų aerodinaminį efektyvumą.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.03 04



VIDINĖ  
RAMYBĖ

CR-V salonas sukurtas taip, kad jaustumėte 
didesnį ryšį su automobiliu. Aiškios linijos 

suteikia erdvės pojūtį, kurį dar labiau 
padidina kontrastingos medžiagos su 

nuostabiai sukurtomis apdailos detalėmis. 
Įrengti valdikliai yra intuityvūs ir paprasti, 

tad, nors ir esate apsupti išmaniųjų 
technologijų, jos niekada netrukdo.

Mūsų aktyvaus triukšmo valdymo funkcija, 
įeinanti į standartinę visų asortimento 

automobilių komplektaciją, užtikrina tylą 
ir ramybę salone. Be to, didelį patogumą 

suteikia keturiomis kryptimis elektra 
valdoma šildomų priekinių sėdynių 

juosmens atrama. Taip pat yra galimybė 
rinktis šildomas galines sėdynes ir šildomą 

vairą*. Taip užtikrinamas didžiausias 
komfortas ir atsipalaidavimo jausmas  

per kiekvieną kelionę.

* Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kurių klasių automobiliuose ši ir kitos  
funkcijos pasiekiamos, skaitykite specifikacijų puslapius (41–44). 
 
Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“, su juodu odiniu salonu. 05 06



ŠILDOMOS PRIEKINĖS IR  
GALINĖS SĖDYNĖSΔ

Manome, kad kiekvienas, keliaujantis su 
naujuoju CR-V, turi jaustis šiltai ir patogiai. 

Todėl siūlome ne tik priekines, bet ir 
galines šildomas sėdynes.

„APPLE CARPLAY®“ IR „ANDROID AUTO™“*Δ

Galite lengvai integruoti „Android“ arba „iPhone“  
telefoną į „Honda CONNECT“ informacijos ir pramogų 
sistemą – 7 col. jutiklinis ekranas suteikia galimybę 

skambinti, klausytis muzikos arba siųsti ir gauti pranešimus.

ŠILDOMAS VAIRASΔ

Mėgaukitės šilto vairo pojūčiu šaltą dieną. 
Iš šių mažų detalių ir susideda CR-V 

vairavimo malonumas.

GALVOS PALENKTI NEREIKALAUJANTIS EKRANASΔ

Papildytosios realybės galvos palenkti nereikalaujantis 
ekranas rodo pagrindinę informaciją taip, kad 

vairuotojas duomenis galėtų matyti nenukreipdamas 
žvilgsnio nuo kelio.

DAUGIAKAMPĖ GALINIO  
VAIZDO KAMERAΔ

Įjunkite atbulinę pavarą ir 7 col. 
„Honda CONNECT“ ekrane 

automatiškai bus rodomas galinio 
vaizdo kameros vaizdas.

*„Honda CONNECT“ įeina tik į „Elegance“, „Lifestyle“ ir „Executive“ klasių standartines komplektacijas. Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir 
naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos 

„Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete funkcija veikia tik automobiliui stovint. Su „Apple CarPlay®“ suderinami 
tik „iPhone 5“ arba naujesni telefonai, kuriuose veikia 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „Apple CarPlay®“ funkcijos, programos ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne 

visuose regionuose, o jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudoti „Android Auto™“, turite į savo išmanųjį telefoną atsisiųsti „Android Auto™“ programą iš 
„Google Play™“. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis 

atsižvelgiant į geografiją. „Apple CarPlay®“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Δ Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kurių klasių automobiliuose šios ir kitos funkcijos pasiekiamos, skaitykite specifikacijų puslapius (41–44).

ĮTRAUKIANČIOS TECHNOLOGIJOS  
Sukūrėme daugybę technologijų, dėl kurių naujojo CR-V vairavimas taps išties

įdomia patirtimi. Naujoji galvos palenkti nereikalaujančio ekrano sistema svarbiausią 
informaciją rodo jūsų matymo linijoje, tad nereikia atitraukti žvilgsnio nuo kelio. Išsamūs 

važiavimo duomenys aiškiai rodomi išmaniajame daugiafunkciame informaciniame ekrane ir 
juos galima pasiekti naudojant vairo valdiklius.

Centre įmontuota 7 col. spalvinio jutiklinio ekrano informacijos ir pramogų sistema 
„Honda CONNECT“* gali tinkamai susieti jūsų išmanųjį telefoną, kad galėtumėte pasiekti 

programas, kontaktus, el. laiškus, muzikos transliacijas ir daugiau. Palaikykite ryšį su 
pasauliu ir darykite tai, ką mėgstate.
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SEPTYNIŲ SĖDYNIŲ PARINKTIS†

Sumaniai išnaudota salono erdvė leidžia naudotis trečiąja sėdynių eile. 
Taip užtikrinamas lankstumas ir galima vežti iki septynių žmonių. Kai nereikia, šias 

sėdynes galima nulenkti, kad būtų galima naudotis visa bagažinės erdve.

NENAUDOJANT RANKŲ ATIDAROMAS ELEKTRA VALDOMAS  
BAGAŽINĖS GAUBTAS* 

Automatinis bagažinės gaubtas valdomas pakišus koją po galiniu buferiu. 
Tai puiki išeitis, kai jūsų rankos yra užimtos.

JŪSŲ ERDVĖ
Gyvenime jums daug ko reikia, tad norėjome sukurti tokį saloną, kuriame visa tai tilptų. Naujasis CR-V 

pasižymi lanksčia ir praktiška erdve, suteikiančia daugybę sumanaus daiktų laikymo galimybių. Be to, joje 
paliekama daug vietos kojoms, o jos bagažinės talpa nulenkus galines sėdynes yra daugiau nei 1 700 

litrų. Automobilis sukurtas taip, kad jūsų gyvenimas taptų lengvesnis – visa tai dėl patogių funkcijų, pvz., 
bagažinės gaubto atidarymo nenaudojant rankų*, vienu judesiu nulenkiamų sėdynių ir plokščių bagažinės 

grindų, leidžiančių maksimaliai padidinti kroviniams skirtą erdvę. Jei turite vežti daugiau nei penkis 
žmones, jokių problemų – CR-V dabar gali būti su septyniomis sėdynėmis†.

* Pasiekiama „Executive“ klasės automobiliuose.
† Pasiekiama „Elegance“ ir „Lifestyle“ klasių automobiliuose. Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.09 10



DINAMIŠKAS 
VAIRAVIMAS

Naująjį CR-V varo mūsų naujausi 
aukštųjų technologių varikliai – 

benzininiai arba hibridiniai (benzininiai 
ir elektriniai)*. Mūsų 1.5 VTEC TURBO 

benzininis variklis turi dvi galios išvestis 
ir užtikrina puikų

našumo bei efektyvumo balansą. Jis 
gali būti su lengva 6 greičių mechanine 
pavarų dėže (173PS) arba su patobulinta 

7 greičių CVT (193PS) transmisija. 
Pasirinkę CVT versiją, turite galimybę 

automobilį vairuoti atsipalaidavę, 
visiškai automatiniu režimu arba 

panorėję galite keisti pavaras 
lenktyninių automobilių įkvėpta, ant 

vairo sumontuota pavarų perjungimo 
svirtele.

Apačioje sukūrėme lengvą važiuoklę, 
kuri yra moderniausia, kokia kada nors 

buvo sukurta CR-V automobiliui, o ją 
papildo mūsų naujoji „MacPherson“ 

atraminė priekinė pakaba ir kelių 
jungčių galinė sąranka. Visa tai užtikrina 
judrų važiavimą ir didelį komforto lygį.

* Hibridinė galios pavara bus pasiekiama 2019 m. pavasarį.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį platintoją.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.11 12
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HIBRIDAS, KURĮ  
GALITE PAJUSTI
Naujasis CR-V – mūsų naujos kartos hibridinis automobilis 

– Europoje pristatomas pirmą kartą. Mes jį vadiname 
pažangiąja vairavimo keliais režimais („i-MMD“) technologija. 

Šis automobilis apima sklandžiai veikiantį, galingą 2,0 litrų 
benzininį variklį su aukštųjų technologijų elektriniais 

motorais, kad galėtumėte kasdien mėgautis pastangų 
nereikalaujančiu vairavimu.

„i-MMD“ technologija yra išmani, nes nuolat stebi jūsų CR-V 
našumą ir ekonomiją, kad nustatytų geriausią galios šaltinių 

kombinaciją. Tokiu būdu optimali automobilio energija 
perduodama sklandžiai ir tolygiai, automatiškai perjungiant 

tris vairavimo režimus: variklio pavarą, hibridinę pavarą ir vien 
tik elektrinę elektromobilio pavarą.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive“, spalva „Platinum White Pearl“.
Hibridinis automobilis bus prekyboje 2019 m. pavasarį. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį platintoją. 13 14



NAUDINGOS 
TECHNOLOGIJOS

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.

Siekiant užtikrinti jūsų ir jūsų keleivių saugumą, buvo 
sukurta daugybė inžinerinių technologijų. Tiesą sakant, 
išmaniosios technologijos jums vairuojant veikia visada 

ir dažnai jūs jų net nepastebite.

INFORMACIJOS APIE NEMATOMĄ ZONĄ SISTEMA 
Šis išmanusis prietaisas užtikrina saugesnį eismo juostų 

keitimą ir lenkimą, nes įspėja jus, kai
nematomoje zonoje aptinka automobilius – tuomet jūsų 

šoniniame veidrodėlyje ima šviesti lemputė.

UŽ NUGAROS ESANČIO EISMO STEBĖJIMO 
PRIETAISAS

Važiuojant atbuline eiga, už nugaros esančio eismo 
stebėjimo prietaisas gali aptikti iš bet kurios pusės 

besiartinančius automobilius ir jus įspėti apie  
gresiantį pavojų.

PAGALBOS SKAMBUTIS (EL. SKAMBUTIS)
Pagalbos skambučio (SOS) jungiklis yra lengvai 

pasiekiamas – greta galinio vaizdo veidrodėlio. Avariniu 
atveju pagalbą galima iškviesti palietus mygtuką.

15 16



VISŲ RATŲ  
PAVARA

Elektroniniu būdu valdoma realaus laiko visų ratų 
pavara su išmaniąja valdymo sistema sukurta tam, kad 

automatiškai suveiktų aptikus traukos praradimą.

Pavyzdžiui, sistema gali nustatyti, kad CR-V važiuoja į 
kalną, ir perduoti daugiau galios

į galinius ratus. Kai šis papildomas sukimo momentas 
nebereikalingas, daugiadiskė sankaba

automatiškai atjungia propelerio veleną nuo galinio 
diferencialo, kad būtų taupomi degalai.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.
17 18



„HONDA SENSING“
„Honda SENSING“ yra vienas pažangiausių 
pasiekiamų saugos technologijų paketų, įeinančių 
į visų asortimento automobilių standartinę 
komplektaciją.

SUSIDŪRIMO SUŠVELNINIMO  
STABDŽIŲ SISTEMA 
Jei yra susidūrimo su transporto priemone arba 
pėsčiuoju tikimybė, ši funkcija jus įspės apie 
pavojų bei sumažins greitį, kad padėtų sušvelninti 
bet kokį smūgį.

ĮSPĖJIMO APIE KERTAMĄ EISMO  
JUOSTĄ SISTEMA 
Jei automobilis kerta savo eismo juostą jums 
neįjungus posūkio signalo, sistema atkreipia jūsų 
dėmesį mirksinčiu ir garsiniu signalu, kad padėtų 
likti savo eismo juostoje.

IŠVAŽIAVIMO IŠ KELIO  
SUŠVELNINIMO SISTEMA 
Ant priekinio stiklo sumontuota kamera aptinka, 
jei automobilis iškrypsta iš kelio, ir naudodama 
elektrinio vairo stiprintuvo sistemą atlieka 
švelnius pataisymus, kad automobilis liktų savo 
eismo juostoje. Tam tikromis aplinkybėmis ji gali 
pritaikyti ir stabdymo jėgą.

PAGALBINĖ EISMO JUOSTOS  
IŠLAIKYMO SISTEMA 
Padeda išlikti eismo juostos viduryje, todėl 
vairavimas yra mažiau įtemptas, nes važiuojant 
greitkeliu sumažinamas poreikis koreguoti vairą ir 
reikia dėti mažiau pastangų.

IŠMANIOJI ADAPTYVIOJI PASTOVAUS 
GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA VALDYMAS

Ši funkcija aptinka, jei gretimoje eismo 
juostoje važiuojanti transporto priemonė 
ketina kirsti eismo juostą priešais jus, ir iš 
anksto pakoreguoja jūsų CR-V greitį. Be to, ji 
padeda išlaikyti atstumą tarp jūsų automobilio 
ir priekyje esančio automobilio, kad jums 
nereikėtų keisti greičio.

ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA SU MAŽO GREIČIO 
PALAIKYMO FUNKCIJA VAŽIUOJANT IŠ 
PASKOS*

Ši funkcija išlaiko nustatytą pastovų greitį ir 
važiavimo iš paskos atstumą priešais esančio 
automobilio atžvilgiu. Jei aptiktas automobilis 
sustoja, funkcija sumažina greitį ir sustabdo jūsų 
automobilį jums nelaikant pėdos ant stabdžio 
pedalo. Priekyje esančiam automobiliui vėl 
pradėjus judėti, tiesiog palieskite greičio pedalą, 
kad galėtumėte važiuoti toliau.

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA 
Kelio ženklų atpažinimo sistema identifikuoja 
kelio ženklus ir pateikia šią informaciją 
vaizdiniame ekrane. Vienu metu gali būti 
rodomi du ženklai.

IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS 
Ši technologija apjungia reguliuojamo greičio 
ribotuvo funkciją ir kelio ženklų atpažinimo 
sistemą: greičio riba automatiškai nustatoma 
pagal kelio ženklų atpažinimo sistemos 
aptiktus ženklus.

* Mažo greičio palaikymo važiuojant iš paskos sistema pasiekiama tik modeliuose su CVT automatine transmisija.
Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.19 20
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JŪSŲ 
CR-V

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“. 21 22
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COMFORT 1.5 VTEC TURBO
173PS 2WD
6 greičių mechaninė transmisija

♦ 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Vairuotojo SRS, keleivio SRS, šoninės (priekinės)  

ir šoninės užuolaidinės oro pagalvės
♦ Stabdžių antiblokavimo sistema ir pagalbinė  

stabdymo sistema
♦ Elektrinis stovėjimo stabdys su automatine  

stabdžio laikymo funkcija
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo laikmatis 

(grįžimo namo / išvykimo iš namų funkcija)
♦ Dienos šviesos LED žibintai
♦ Priekiniai LED žibintai su priekinių žibintų plautuvais
♦ Elektriniai reguliuojami, šildomi veidrodėliai
♦ Pagalbinė automobilio stabilumo kontrolės sistema
♦ Pagalbinė priekabos stabilumo kontrolės sistema
♦ Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema
♦ Variklio išjungimo sustojus funkcija
♦ Įspėjimo apie susidūrimą iš priekio sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema
♦ Įspėjimo apie kertamą eismo juostą sistema
♦ Išvažiavimo iš kelio sušvelninimo sistema
♦ Išmanusis greičio ribotuvas
♦ Pagalbinė judraus valdymo sistema
♦ Įspėjimo apie sumažėjusį slėgį padangose sistema
♦ Avarinio stabdymo signalas
♦ Susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema

♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Apsaugos signalizacijos sistema ir imobilizavimo sistema
♦ Pagalbos skambutis
♦ Režimas ECON
♦ Pakreipiamas, teleskopinis daugiafunkcis vairas
♦ Medžiaginiai apmušalai
♦ Priekinės šildomos sėdynės
♦ Vienu judesiu 60/40 padalijama nulenkiama galinė sėdynė
♦ Rankinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
♦ Elektra valdoma vairuotojo juosmens atrama
♦ Automatinis vienos zonos klimato valdymo oro 

kondicionierius
♦ Išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas
♦ Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema / išmanioji 

adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
♦ 5 col. ekrano garso sistema su DAB skaitmeniniu radiju
♦ 8 garsiakalbiai
♦ Nuotoliniai ant vairo sumontuoti garso valdikliai
♦ „Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įranga
♦ 1 x USB jungtis
♦ Priekinis instrumentų skydelis, centrinis pultas ir bagažinės 

priedų lizdai
♦ Medžio stiliaus instrumentų skydelio papuošimas
♦ Nuimamas galinis uždangalas

Visos šiai klasei taikomos specifikacijos pateiktos 41–44 p.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort“, spalva –„Cosmic Blue Metallic“.24



ELEGANCE 1.5 VTEC TURBO
173PS 2WD/AWD
6 greičių mechaninė transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD
7 greičių CVT automatinė 
transmisija

Be funkcijų, pasiekiamų „Comfort“ klasės automobiliuose, 
funkcijos, esančios „Elegance“ 
klasės automobiliuose, apima toliau nurodytas
♦ 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Priekiniai halogeniniai rūko žibintai
♦ Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais
♦ Nuotoliniu būdu ir elektra valdomas langas bei užlenkiami 

durelių veidrodėliai (naudojant rakto pultelį)
♦ Dviejų zonų automatinis klimato valdymas
♦ Automobilio statymo jutikliai (priekinis ir galinis)
♦ Galinio vaizdo kamera
♦ Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
♦ Mažo greičio palaikymo važiuojant iš paskos sistemaΔ
♦ Pavarų perjungimo svirtelėΔ
♦ Odinis vairas
♦ Odinė pavarų perjungimo svirtis (tik modeliuose su 

mechanine transmisija)
♦ „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos sistema: 7 col. 

jutiklinis ekranas, AM / FM / DAB skaitmeninis radijas, „Apple 
CarPlay®“, „Android Auto™“, internetinis radijas, „Aha™“ 
programos integravimas ir naršymas internete*

♦ 2 x priekinės USB jungtys
♦ 2 x galinės USB jungtys (skirtos tik krauti)

Pasirinktinai:
♦ 7 sėdynės

Model shown is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir 
mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete 
funkcija veikia tik automobiliui stovint. Su „Apple CarPlay®“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni telefonai, kuriuose veikia 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „Apple 
CarPlay®“ funkcijos, programos ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose, o jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudoti „Android Auto™“, 
turite į savo išmanųjį telefoną atsisiųsti „Android Auto™“ programą iš „Google Play™“. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės 
versijos. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis atsižvelgiant į geografiją.
Δ Pasiekiama tik modeliuose su CVT automatine transmisija.
Visos specifikacijos pateiktos 41–44 p.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Elegance“, spalva –„Platinum White Pearl“.26
25
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LIFESTYLE
Be funkcijų, pasiekiamų „Elegance“ klasės automobiliuose, 
funkcijos, esančios „Lifestyle“ klasės automobiliuose, apima 
toliau nurodytas
♦ Priekiniai LED rūko žibintai
♦ Stogo skersiniai
♦ Tamsinti stiklai
♦ Odiniai apmušalai
♦ Elektra valdoma vairuotojo ir keleivio juosmens atrama
♦ Aplinkos apšvietimas (vairuotojo / keleivio kojoms skirtos 

srities / durelių rankenos)
♦ Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema
♦ Priekinio stiklo valytuvo ledo tirpinimo funkcija
♦ Informacijos apie nematomą zoną ir už nugaros esančio 

eismo stebėjimo prietaisas
♦ Aktyvūs posūkių žibintai 

Pasirinktinai:
♦ 7 sėdynės

Visos specifikacijos pateiktos 41–44 p.

1.5 VTEC TURBO
173PS AWD
6 greičių mechaninė transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD
7 greičių CVT automatinė
transmisija

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle“, spalva – „Modern Steel Metallic“.
27 28

Priekinio stiklo valytuvų ledo atitirpinimo funkcija

Stogo išilginiai
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EXECUTIVE
Be funkcijų, pasiekiamų „Lifestyle“ klasės automobiliuose, 
Funkcijos, esančios „Executive“ klasės automobiliuose, apima 
toliau nurodytas
♦ 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Panoraminis stiklinis stoglangis (atidaromas)
♦ Galvos palenkti nereikalaujantis ekranas
♦ Šildomas vairas
♦ Galinės šildomos sėdynės
♦ Nenaudojant rankų atidaromas elektra valdomas  

bagažinės gaubtas
♦ Elektrinis vairuotojo sėdynės reguliavimas (8 kryptimis) su 

vairuotojo padėčių atmintimi

1.5 VTEC TURBO
173PS AWD
6 greičių mechaninė transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD
7 greičių CVT automatinė
transmisija

Visos šiai klasei taikomos specifikacijos pateiktos 41–44 p.

Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“.30



GYVENIMAS  
PILNAS SPALVŲ

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLYE RED**

* „Premium Crystal Red Metallic“ pasiekiama tik „Lifestyle“ ir „Executive“ klasių automobiliuose. 
** „Rallye Red“ pasiekiama tik „Comfort“ ir „Elegance“ klasių 5 sėdynių konfigūracijos 
automobiliuose ir kaip specialusis užsakymas renkantis „Elegance“ klasės 7 sėdynių 
konfigūracijos, „Lifestyle“ ir „Executive“ klasių automobilius.

Pavaizduoti modeliai – „1.5 VTEC TURBO Executive“.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Kiekviena spalva sukurta taip, kad puikiai 
papildytų CR-V stilių. Viskas, ką turite padaryti – 
išsirinkti mėgstamiausią.
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01 JUODA ODA

Rinkitės iš mūsų aukštos kokybės medžiagų ir 
aukščiausios klasės odos asortimento. Sukurti taip, 

kad papildytų elegantišką jūsų CR-V saloną ir, žinoma, 
užtikrintų jūsų komfortą, kad ir kokio ilgio kelionė būtų.

JŪSŲ 
APMUŠALAI

JUODA MEDŽIAGA JUODA ODA DRAMBLIO KAULO 
SPALVOS ODA*

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

03 DRAMBLIO KAULO SPALVOS ODA*

* Dramblio kaulo spalvos odiniai apmušalai pasiekiami tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Crystal Black Pearl“; „Modern Steel Metal-
lic“; „Premium Crystal Red Metallic“ ir „Premium Agate Brown Pearl“.

33 34

02 JUODA MEDŽIAGA



CARGO PACK

Jei dažnai vežate bagažą ar 
specializuotą įrangą, komplektas 

„Cargo Pack“ padės užtikrinti, 
kad kroviniai būtų vežami 

tvarkingai ir saugiai. Į komplektą 
įeina: aukščiausios klasės 

bagažinės daiktadėžė, buferio 
slenksčio apsauga ir bagažinės 

slenksčio apdailos detalės.

Pritaikykite CR-V savo poreikiams  
su originaliais „Honda“ priedais.

Jie pagaminti ne tik pagal tuos pačius griežtus  
standartus – kiekvienas jų specialiai sukurtas taip,  

kad patobulintų jūsų CR-V ir puikiai jame tiktų.

JŪSŲ PARINKTYS

AERO PACK

Komplektas „Aero Pack“ suteikia jūsų automobiliui modernesnę, dinamiškesnę išvaizdą ir pasižymi 
patobulintų, kėbulo spalvos savybių deriniu. Į komplektą įeina: priekinis aerodinaminis buferis, galinis 

aerodinaminis buferis, pakojos ir bagažinės gaubto aptakas.
Paveikslėlyje pavaizduoti 19 col. „Galena“ lengvojo lydinio ratlankiai. Parduodami atskirai.

CONVENIENCE PACK

Komplektas „Convenience Pack“ – tai rinkinys priedų, stilingai  
sukurtų jūsų automobiliui saugoti nuo įdrėskimų, įbrėžimų, purvo ir smėlio.

Į komplektą įeina: šoninės kėbulo juostos, durelių slenksčio juostos ir purvasaugiai.
Paveikslėlyje pavaizduoti 18 col. „Emerald“ lengvojo lydinio ratlankiai. 

Parduodami atskirai.
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Komplektą sudaro:
Komplektą sudaro:

g.stumbraite
Highlight

g.stumbraite
Highlight

g.stumbraite
Sticky Note
Komplektą sudaro:



ILLUMINATION PACK

Komplektas „Illumination Pack“ apima įvairias šviesas, kurios jūsų automobilio 
salone padeda sukurti aplinkos atmosferą. Į komplektą įeina: priekinės kojų srities 

apšvietimo lemputės ir apšviestos durelių slenksčio juostos.

PAKOJOS

Jei norite lengviau įlipti į automobilį ir iš jo išlipti, rinkitės mūsų pakojas. 
Jos sukurtos taip, kad visiškai susilietų su aptakiu jūsų CR-V dizainu ir yra 
padengtos aliuminiu bei papuoštos juodomis detalėmis arba yra visiškai 

juodos spalvos, kuri jūsų automobiliui suteikia klasiškesnę išvaizdą.

VEIDRODĖLIŲ GAUBTELIAI

Suteikite savo CR-V išskirtinumo su šiais „Asphalt Silver“ spalvos 
veidrodėlių gaubteliais. Sukurti taip, kad jais būtų galima pakeisti 

jau esamus. Į rinkinį įeina: du veidrodėlių gaubteliai.

BAGAŽINĖS GAUBTO APDAILOS DETALĖ

Pabrėžkite automobilio išorę, pasirinkę patrauklią bagažinės 
gaubto apdailos detalę. Dėl išskirtinės chromuotos apdailos jūsų 

CR-V atrodys stilingesnis ir modernesnis.

ŠONINĖS APATINĖS APDAILOS DETALĖS – 
SIDABRO SPALVOS

Dėl šių sumaniai apgalvotų stilingų apdailos detalių 
jūsų CR-V atrodo itin patvarus ir tvirtas. Jos nudažytos 

„Asphalt Silver“ spalva, priderinta prie priekinių ir 
galinių apatinių standartinio buferio apdailos detalių. 

Į rinkinį įeina: dvi dalys kiekvienai pusei.

BAGAŽINĖS GAUBTO APTAKAS

Pasirinkę stilingą prie automobilio puikiai derantį bagažinės 
gaubto aptaką, savo CR-V galui suteiksite dar didesnio 

išskirtinumo ir sportiškumo.
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Komplektą sudaro:

Rinkinį sudaro:
Rinkinį sudaro:



ĮLIPIMO / IŠLIPIMO ŠVIESOS

Įlipimo / išlipimo LED šviesos sukuria efektyvią, 
mažą šviesos sritį tiesiai po priekinėmis durelėmis, 
taip apšviesdamos šalia automobilio esančią sritį. 

Pasiekiamos tik kartu su pakojomis.

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS BAGAŽINĖS DAIKTADĖŽĖ

Ši inovatyvi bagažinės daiktadėžė leidžia suskirstyti automobilio 
bagažinės erdvę ir apsaugo daiktus, kad važiuojant jie nejudėtų.

ĮTRAUKIAMAS PRIKABINIMO ĮTAISAS SU 13 KONTAKTŲ 
PRIEKABOS DIRŽAIS

Naudodami šią naująją prikabinimo įtaiso sistemą, galite lengvai 
vilkti priekabą arba vežti dviračius. Didžiausia vilkimo galia: 

2 000 kg, atsižvelgiant į transmisijos tipą. Didžiausia vertikalioji 
apkrova: 100 kg. 13 kontaktų lizdas integruotas į prikabinimo 
įtaisą. Atidarymo mechanizmas yra bagažinės srities viduje, 
kad būtų lengviau. Pasirenkama 12 V akumuliatoriaus linija 

nepertraukiamai tiekia maitinimą į priekabą.

18 COL. „EMERALD“ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

18 col. „Emerald“ ratlankių plyšių apvadai yra „Gunpowder Black“ 
spalvos, o A paviršius – deimanto formos. Ratlankiai padengti 

blizgia skaidria dengiamąja medžiaga.

PRIEKINIO STIKLO GAUBTAS

Šis priekinio stiklo gaubtas veikia kaip apsauga nuo tam 
tikrų elementų. Be to, jis saugo veidrodėlius ir priekinius 
šoninius langus nuo prastų oro sąlygų, kai automobilis 
pastatytas lauke. Ant jo pavaizduotas CR-V logotipas.

BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS – SUNKUS

Šis vandeniui atsparus, sunkus bagažinės įdėklas pagamintas iš 
tvirtos aukštos kokybės medžiagos, o jo forma puikiai atitinka 

jūsų automobilio galinę daiktų laikymo erdvę. Jis apsaugo 
bagažinę nuo purvo ir įbrėžimų, turi aukštas sieneles ir yra su 

CR-V logotipu.

DURELIŲ SKYDELIAI NUO SAULĖS

Šie durelių skydeliai nuo saulės sumontuoti ant priekinių ir 
galinių durelių viršaus. Jie sklandžiai nukreipia oro srautus.

Į rinkinį įeina: keturių skydelių nuo saulės komplektas.

19 COL. „GALENA“ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

19 col. „Galena“ ratlankių plyšių apvadai yra „Rombo Silver“ 
spalvos, o A paviršius – deimanto formos. Ratlankiai padengti 

matine skaidria dengiamąja medžiaga.

Jei reikia daugiau informacijos apie visą pasiekiamų originalių priedų asortimentą, 
paprašykite, kad platintojas duotų atskirą CR-V priedų brošiūrą.39 40

Rinkinį sudaro:

Patogumui, atidarymo mechanizmas yra bagažinės srities viduje.

STANDUS



SVAJONĖS 
IŠ TIESŲ 
PILDOSI

Svajonės gali būti galingos, jos skatina siekti daugiau, domėtis naujovėmis, išbandyti naujas technologijas ir atrasti naujus 
būdus problemoms spręsti. Svajonė prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo įkvėpė mus sukurti robotą humanoidą ASIMO, 
pakilti į orą su „HondaJet“ ir sukurti populiariausius pasaulyje motociklus. Žinias, kurias įgyjame vykdydami savo veiklą ir 
mokydamiesi, panaudojame visose savo veiklos srityse, įskaitant mūsų naujųjų visureigių asortimentą.

Pavaizduoti modeliai – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal 
Red Metallic“, ir „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva „Midnight Blue Beam Metallic“. 41 42



Pavaizduotas modelis – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red Metallic“. 43 44




