
CR-V



Ištobulintas, išskirtinis, įspūdingų formų ir stilingas naujasis CR-V yra pilnas 
sumanių idėjų ir naudingų inovacijų. Šiam automobiliui patiks jūsų nuotykių 
dvasia. Jis suteiks jums lankstumo ir laisvės atrandant nauja.
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Pavaizduotas „Passion Red Pearl “ spalvos 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis, su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu.



RYŠKUS IR IŠSKIRTINIS
DINAMIŠKAS DIZAINAS

CR-V būdinga įspūdinga išvaizda ir liudijanti galią šiuolaikiška forma, kurią papildo paryškintos dinamiškos 
grotelės, grakštūs, dailūs priekiniai žibintai ir puošnūs lengvojo lydinio ratlankiai. Kad ir kur jus vestų kelionė – 
kalnų keliu ar pagrindine miesto gatve – niekada neatrodysite ne savo vietoje.



TOBULAI 
GRAKŠTUS IR STILINGAS

Aptakios CR-V linijos buvo kruopščiai apgalvotos 
siekiant patobulinti dizainą ir pagerinti greičio 
charakteristikas. Taip buvo sukurtas grakštus 
dinamiškas kėbulas, kuris, be to, veiksmingiau 
nukreipia oro srautą, todėl leidžia efektyviau 
taupyti degalus.  

Dizaino elementai, pvz., chromo apdaila ir galinė dugno 
apsauga, suteikia CR-V savitą tikslinfumą liudijančią 
išvaizdą. Lenkti automobilio durų veidrodėliai dera su 
bendru automobilio dizainu, taip pat mažina vairuotojui 
nematomas zonas aplink automobilį. Stulbinamai dideli 
langai užtikrina puikų matomumą visomis kryptimis 
ir leidžia ne tik lengvai pažvelgti į išorę, bet ir teikia 
malonumo būti matomam viduje.

ELEKTRA VALDOMOS 
BAGAŽINĖS DURELĖS

Vienu raktelio pultelio mygtuko 
paspaudimu bagažinės durelės pakils, 
kitu paspaudimu durelės sklandžiai ir 
saugiai užsidarys.
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VARIKLIO 
UŽVEDIMO MYGTUKAS*

Su CR-V viskas labai paprasta 
dar net neįsėdus į automobilį: 
išmanioji patekimo į automobilį 
sistema* ne tik atrakina 
ir užrakina visas duris, bet 
ir užveda variklį – Jums 
nebereikia ieškoti raktelių.

* “Specifi kacijos nurodytos atskirame priede”. Pavaizduotas 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis su 
automatine transmisija ir juodos spalvos odiniu salonu.

GERAI 
APRŪPINTAS
IR GERAI APGALVOTAS
Ištobulintas, erdvus ir intuityvaus dizaino.

CR-V vairuotojo vietoje kiekviena funkcija ar savybė yra po 
ranka, tad vairuotojas visuomet gali viską valdyti.

Neperkrautas ir elegantiškai atrodantis prietaisų 
skydelis pažangiausias vairavimo technologijas pateikia 
paprasčiausiu įmanomu būdu: esminė informacija yra tiesiai 
priešais akis, tad itin greitai peržvelgiama. Šį patogumą 
papildo išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas 
(i-MID), kuriame rodoma naudinga informacija apie Jūsų 
kelionę – įvairius duomenis labai paprasta perjungti 
odiniame vaire* Šios savybės, taip pat naujoji „Honda 
CONNECT“ pramogų sistema su jutikliniu ekranu leis viską 
puikiai valdyti.
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UŽTIKRINS RYŠĮ 
SUTEIKS PRAMOGŲ

Sukūrėme inovacinių ir išmanių technologijų, padėsiančių kiekvienoje 
kelionėje. 

CR-V įrengta naujoji „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir informacinė sistema, 
neleisianti atitrūkti nuo dalykų, kuriuos gyvenime labiausiai mėgstate, pvz., muzikos 
ir draugų, – viskas telpa viename centriniame jutikliniame ekrane, kurį galima valdyti 
panašiai kaip išmanųjį telefoną.

„Honda CONNECT“ suteikia galimybę palaikyti ryšį kelionėje naudojant „Wi-Fi“ 
susiejimo funkciją* arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. „Honda CONNECT“ 
7 colių jutiklinį ekraną galima prisitaikyti įkėlus asmeninių nuotraukų. Savo kelionei galite 
lengvai pasirinkti garso takelį naudodamiesi AHATM radiju. Galite klausyti mėgstamos 
internetu transliuojamos muzikos ir radijo programų iš viso pasaulio, įskaitant naujienas, 
informaciją apie orus, sportą, tinklalaides ir garso knygas. 

„Bluetooth“ ryšys leis prijungti išmanųjį telefoną prie automobilyje įrengtos laisvų rankų 
telefono sistemos. Be to, jutiklinis ekranas teikia galimybę naršyti internete**. Pasirinktinai 
galima apdovanojimų pelniusi „Garmin“ palydovinė navigacija „Honda CONNECT“ 
sistemoje. Joje naudojama piktogramų meniu, leidžiantis pasirinkti informaciją apie eismo 
situaciją tikruoju laiku ir greičio apribojimus kelyje, be to, 5 metus galite gauti nemokamų 
žemėlapių naujinių. „Honda CONNECT“ taip pat aktyvinta „MirrorLink“***.

PRITAIKYTAS PRADŽIOS EKRANAS

Prisitaikykite „Honda CONNECT“ įkėlę savo mėgstamą nuotrauką fonui. 
Ekraną galima papildyti ir pritaikyti, kad jis atspindėtų jūsų stilių.

„BLUETOOTH™“ LAISVŲ RANKŲ TELEFONAS†

Naudodamiesi intuityviu jutikliniu ekranu galite pasiekti visus savo 
mobiliojo telefono adresatus.

„GARMIN“ NAVIGACIJA

„Garmin PhotoReal™“ rodo artėjančią sankryžą su realistinių 
nuotraukų vaizdais ir išvažiavimus su eismo juostų indikacija 
rodyklėmis, kurios pateikia aiškią informaciją apie kryptį. Į sistemą 
taip pat įtraukti prognozuojamieji maršrutai, spūsčių apvažiavimo 
tikruoju laiku, greičio apribojimų kelyje rodymas, trimačiai pastatai, 
reljefo vaizdai ir dar daugiau.

* Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiam
i duom

enys ir gali būti taikom
i tarptinklinio ryšio m

okesčiai. Rekom
enduojam

e pasitikrinti
m

obiliajam
e telefone prenum

eruojam
ą paslaugų paketą.

** Funkcija galim
a naudotis tik autom

obiliui stovint.
*** Ši funkcija galim

a tik tuo atveju, kai naudotojo išm
anusis telefonas suderinam

as su „Honda CONNECT M
irrorLink“.

Ši technologija leidžia naudotojui dubliuoti išm
aniojo telefono ekrano vaizdą ir valdyti išm

anųjį telefoną.
†“Specifi kacijos nurodytos atskiram

e priede”.
Pavaizduotas 1.6 i-DTEC 4W

D „Executive“ m
odelis

AHATM

AHA™ programa leidžia prisijungti 
prie interneto radijo, „Facebook™“ ir 
„Twitter™“ paskyrų, surasti netoliese 
esantį restoraną ar viešbutį.
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* “Specifikacijos nurodytos atskirame priede”.
Pavaizduotas 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis su smėlio spalvos odiniu salonu.

KOMFORTAS
KIEKVIENOJE SMULKMENOJE

Štai jūsų prieglobstis nuo šiuolaikinio gyvenimo įtampos!
Erdvus CR-V salonas suprojektuotas taip, kad sukurtų tobulą, ramią ir 
atpalaiduojančią aplinką. Tai labai maloni erdvė kelionei – nesvarbu, ar Jūs 
vairuotojas, ar keleivis. Papildomos kokybės suteikia minkštos vidinės durų 
pusės ir prietaisų skydelio medžiagos, o sėdynių apmušalai (juos galite rinktis 
iš daugybės variantų, įskaitant klasikinės juodos arba šiuolaikiškos dramblio 
kaulo spalvos odą) leidžia pajusti ypatingą komfortą.

Vairuotojo ir keleivio sėdynėse įtaisytas juosmens atramas galima reguliuoti, 
kad važiuoti būtų patogu, o vairuotojo sėdynės elektroninėje atmintyje* galima 
išsaugoti du programuojamus nustatymus.
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ĮSIMENANTI VAIRUOTOJO SĖDYNĖ*

Leidžia įrašyti vieno arba dviejų vairuotojų 
pageidaujamą sėdėjimo poziciją. 

ŠILDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS*

Tiek vairuotojo, tiek priekinio keleivio sėdynės 
turi dviejų pakopų šildymo galimybę.
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* Bagažinės tūris skaičiuojamas iki langų apačios, kai sėdynės nulenktos.
Parodytas „1.6 i-DTEC 4WD Executive“ modelis su smėlio spalvos odiniu salonu.

MĖGAUKITĖS

LANKSTUMU
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Naujoviškos vienu judesiu sulankstomos sėdynės 
leidžia vieninteliu judesiu padaryti daugiau vietos didelių 
matmenų daiktams. Tereikia patraukti kiekvieną keleivio 
sėdynės gale esantį svertą arba šone įtaisytą dirželį ir 
galinė sėdynė išsyk susilanksto sudarydama plokščią 
pagrindą ir padidindama bagažo talpą iki įspūdingų 1146 
litrų.

*Sulanksčius 60:40 santykiu padalintas galines sėdynes 
sukuriama daugybė vietos bagažui ir tampa įmanoma 
vežti įvairiausius Jums reikalingus daiktus.

VIENU JUDESIU 
SULANKSTOMOS 

GALINĖS SĖDYNĖS



PAŽANGI TECHNOLOGIJA 
TIKRAS VEIKSMINGUMAS
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CR-V yra pilnas įkūnytų idėjų ir pirmaujančių technologijų, kurios, 
veikdamos kartu, padidina veiksmingumą. Antai naujasis inovacinis 
1.6 i-DTEC variklis, diegiamas keturių varomųjų ratų CR-V modelyje, 
užtikrina 160 AG galią ir 350 Nm sukimo momentą bei mažas CO2 emisijas, 
modeliuose su mechanine transmisija siekiančias vos 129, o modeliuose 
su automatine transmisija – 134 g/km. Tai reiškia daugiau galios ir sukimo 
momento, kai tik prireiks, nebloginant ekonomiškumo rodiklių. 

Kita iš tokių technologijų yra elektroniniu būdu valdoma  keturių varomų ratų 
sistema. Normaliomis važiavimo sąlygomis CR-V varomas tik priekiniais ratais, bet 
jo sistemoms užfiksavus, kad dėl drėgnos, apledėjusios ar slidžios kelio dangos 
nebėra sukibimo, automatiškai įsijungia visų keturių varomų ratų pavara. O kadangi 
ši atnaujinta sistema nuolat stebi kelio dangą, ji išmaniai užtikrina, kad galia būtų 
perduodama tik tiems ratams, kuriems jos reikia – taip taupomas kuras ir tuo pačiu 
pasiekiamas užtikrintumo suteikiantis sukibimas ir stabilumas.

Sklandus galios perdavimas priklauso ne vien nuo variklio ir keturių varomųjų 
ratų (4WD) sistemos. Būtent todėl suteikėme galimybę pasirinkti naująją 9 
pavarų automatinę transmisiją pažangiajam 1,6 litro dyzeliniam varikliui. Devynių 
pavarų transmisija visada parenka tinkamą perdavimo santykį, todėl užtikrinamas 
sklandesnis greitėjimas ir lėtėjimas, maksimaliai padidinamas variklio 
dinamiškumas ir ekonomiškumas, o emisijos sumažėja.

9 PAVARŲ  
AUTOMATINĖ TRANSMISIJA

Sklandus ir veiksmingas galios 
perdavimas važiuojant sportiniu S režimu.



Pavaizduotas „Passion Red Pearl “ spalvos 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis, su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu



Pavaizduotas „Lunar Silver Metallic“ spalvos 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis, su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu



IŠBANDYTA IR PATIKRINTA 

GALIA
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„Honda“ bendrovėje mes variklį bandome visa 
galia. Ne keletą valandų, bet ištisas dienas. Mes jį 
atvėsiname, tada vėl įkaitiname. Daugelį kartų.  

Tada visą jį išrenkame ir patikriname iki paskutinės 
sudedamosios dalies, kad įsitikintume, jog viskas tinkamai 
veikia. Pamišę? Galbūt. Apimti aistros? Žinoma!. 

Mūsų inovaciniai 1.6 i-DTEC dyzeliniai varikliai sukuria tobulai 
suderintą galios ir veiksmingumo pusiausvyrą. Jie diegiami 
120 AG galios dviejų varomųjų ratų (2WD) modeliuose bei 160 
AG galios keturių varomųjų ratų (4WD) modeliuose ir – kaip 
jokie kiti dyzeliniai varikliai – leis patirti lengvumą bei judresnį 
važiavimą užtikrindami 350 Nm sukimo momentą ir mažas, 
vos 115 g/km, CO2 emisijas. 9 pavarų automatinė transmisija 
diegiama mūsų pažangioje keturių varomųjų ratų (4WD) 
technologijoje, o 6 pavarų automatinė transmisija siūloma ir 
2WD, ir 4WD modeliuose. Mes tikime, kad 1.6 i-DTEC variklis 
galėtų tapti ateities dyzeliniu varikliu, todėl jį vadiname „Earth 
Dreams Technology“.



ECON MYGTUKAS

Kad važiuotumėte dar efektyviau ir 
išmestumėte dar mažiau teršalų, tiesiog 
paspauskite ECON mygtuką.

„CR-V“ MĄSTO EKONOMIŠKAI
NUOLATOS STEBĖDAMAS KELIO SĄLYGAS

CR-V naudojama Honda bendrovės patogi Eco Assist sistema.

Ši sistema stebi Jūsų važiavimą ir padeda važiuoti efektyviau. Kai važiuojate tolygiai 
(nei sparčiai greitinate, nei staigiai stabdote), aplink spidometrą esantis indikatorius 
švyti žalia spalva. Jei staigiai stabdysite arba sparčiai didinsite greitį, šis indikatorius 
ims šviesti mėlynai.

Kad būtų lengviau važiuoti efektyviai ir sumažinti išmetamų teršalų kiekį paprasčiausiai 
nuspauskite ECON mygtuką. Važiuokite tolygiai, venkite spartaus greitėjimo bei 
staigaus stabdymo– tuomet aplink spidometrą esantis indikatorius švytės žalia spalva. 
Jei staigiai stabdysite arba sparčiai didinsite greitį, šis indikatorius ims šviesti baltai.

1 9  :  E F E K T Y V U M A S

Pavaizduotas 1.6 i-DTEC 2WD „Elegance“ modelis.





ADAPTYVUS ELEKTRINIS VAIRO STIPRINTUVAS (ANGL. MOTION ADAPTIVE-ELECTRIC POWER STEERING, MA-EPS)

Adaptyvus elektrinis vairo stiprintuvas – tai nauja technologija, veikianti 
kartu su Automatine automobilio stabilizavimo sistema: pernelyg staigiai 
pasukus vairą (paprastai taip nutinka apsnigtame arba apledėjusiame kelyje) 
ji sustiprina jėgą, kurios reikia sukimui į posūkio vidų, ir mažina instinktyvaus 
vairo sukimo į priešingą pusę jėgą bei tuo pačiu metu aktyvuoja tik išorinių 
ratų stabdžius. Kitaip sakant, ji padeda vairuoti teisingai ir paprastai išspręsti 
pavojingą situaciją išlaikant visišką automobilio kontrolę

KAKLO SUŽALOJIMUS SUSIDŪRIMO METU 
MAŽINANČIOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS

ELEKTRONINIU BŪDU VALDOMA VISŲ KETURIŲ 
VAROMŲ RATŲ PAVARA

Realiuoju laiku valdoma visų keturių varomų ratų 
pavara su Pažangios kontrolės sistema leidžia CR-V 
visiškai automatiškai ir tolygiai persijungti į varymo 
visais keturiais ratais režimą lyjant ar sningant, 
važiuojant pažliugusiu ar skalda dengtu keliu.

JUDĖJIMO ĮKALNE PAGALBINĖ SISTEMA
 (ANGL. HILL START ASSIST, HSA)

judėjimo įkalne pagalbinė sistema neleidžia automobiliui 
pradėti riedėti atgal, kai pradedama važiuoti į įkalnę. 
Panaudojant šlaito jutiklį kontroliuojamas stabdžio spaudimo 
stiprumas, vairuotojui atleidus stabdžio pedalą ji pusantros 
sekundės išlaiko automobilį nejudantį.

Susidūrimo atveju optimizuojamos sėdynės 
spyruoklės, kad sėdynė tolygiau amortizuotų 
keliautojo kūno jėgą – tai gali sumažinti kaklo 
sužalojimų sunkumą.

AVARINIO STABDYMO SIGNALAS

Automobilio gale esantys stabdžių žibintai greitai mirksėdami 
įspėja iš paskos važiuojančius vairuotojus apie vykstantį 
staigų stabdymą – tai mažina tikimybę, kad į Jūsų automobilį 
atsitrenks važiuojantis iš paskos.



ĮPAREIGOTAS

UŽTIKRINTI 
SAUGUMĄ
Naujajame CR-V panaudota daug inžinerinių sprendimų, 
kad Jūs ir Jūsų keleiviai būtų saugūs. 

Honda yra įsipareigojusi kurti geriausias saugumo užtikrinimo 
savybes, dauguma jų jau tapo standartinėmis visose klasėse.
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Velkant TSA nuolat stebi priekabos judėjimą 
CR-V atžvilgiu. Užfi ksavusi per didelį 
nukrypimą (pavyzdžiui, pučiant šoniniam 
vėjui arba keičiant eismo juostą) ji įsiterpia ir 
užkerta kelią pavojingai įvykių eigai.

Ši sistema reguliuoja variklio sukimo momentą 
ir kiekvieną ratą stabdo būtent tiek, kiek reikia, 
taip išlygindama priekabą.

PRIEKABOS STABILUMO PALAIKYMO SISTEMA (ANGL. TRAILER STABILITY ASSIST, TSA)

SRS ORO PAGALVĖS

Siekiant suteikti maksimalią apsaugą 
priekinėse oro pagalvėse naudojamas dviejų 
lygių iškleidimo mechanizmas, leidžiantis 
parinkti pagalvių išskleidimo laiką ir jėgą 
priklausomai nuo smūgio stiprumo. Šoninės 
„užuolaidinės“ oro pagalvės saugo vairuotoją 
bei priekyje ir gale sėdinčius keleivius 
automobiliui gavus šoninį smūgį, o priekinės 
galvos atramos juda ir veikdamos kartu 
su trijų taškų saugos diržais su avarinio 
blokavimo įtraukikliais (ELR) sumažina kaklo 
sužalojimų tikimybę.

AKTYVŪS POSŪKIO APŠVIETIMO ŽIBINTAI 
(ANGL. ACTIVE CORNERING LIGHTS, ACL)∆

Kuo anksčiau pastebėsite kelyje Jūsų laukiančias 
kliūtis, tuo anksčiau į jas sureaguosite – tai ypač 
aktualu neapšviestuose arba prastai apšviestuose 
keliuose. Jums pradėjus rodyti posūkio signalą 
arba sukti automobilio vairą, aktyvieji posūkio 
apšvietimo žibintai nušviečia būsimą posūkį.

VAŽIAVIMO NUOKALNE 
KONTROLĖ* (ANGL. HILL 
DESCENT CONTROL, HDC)

Tik vienas mygtuko paspaudimas 
ir važiavimo nuokalne kontrolės 
sistema užtikrina tolygų ir puikiai 
valdomą leidimąsi automobiliu 
nuo kalno – vairuotojui nebereikia 
spausti stabdžio pedalo.

Ši sistema stebi automobilio greitį 
leidimosi nuo kalno metu. Jei CR-V 
pradeda greitėti savaime, sistema 
automatiškai ima stabdyti, kad 
automobilio greitis sumažėtų.

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ IŠSIJUNGIMO LAIKMATIS

Sistema, dar žinoma kaip palydėjimas į 
namus“, leidžia palikti priekinius žibintus šviesti 
iki 60 sekundžių po variklio išjungimo – taip 
apšviečiamas Jums kelias nueinant nuo CR-V.

TRANSPORTO PRIEMONĖS 
PAGALBINĖ STABILUMO SISTEMA

Atskirai stebi visus keturis ratus ir tiksliai 
apskaičiuoja perduodamą galią arba stabdymo 
jėgą, kurios prireiks kontrolei atgauti praradus 
trauką. Slidžiame kelyje ji valdo variklio sukimo 
momento ir stabdymo jėgos perdavimą atskirai 
kiekvienam ratui ir taip sumažina greitį iki vertės, 
leidžiančios saugiai ir patikimai keliauti.

* Montuojama tik į automobilius su automatine pavarų dėže.
Δ Montuojama tik į Lifestyle ir Executive klasių automobilius.



Visi nori apsaugoti savo šeimą.

Ir niekas to nesupranta geriau už mus, būtent todėl siūlome 
Išmaniojo vairuotojo asistento paketo technologijas. 
Aktyvaus stabdymo mieste sistema†, t. y. standartinė 
„Comfort“ komplektacijos įranga, stebi eismą automobilio 
priekyje ir įspėja dėl priekinio susidūrimo galimybės 
duodama vairuotojui laiko imtis veiksmų, netgi stabdanti 
avariniu būdu, kad kuo labiau sumažintų greitį, jei 
vairuotojas veiksmų nesiima. Galite mėgautis šia teikiama 
ramybe, naudodamiesi mūsų pačiomis moderniausiomis 
technologijomis, pvz., pagalbine eismo juostos palaikymo 
sistema sistema ir išmaniąja priekinio susidūrimo įspėjimo 
sistema, kurios stebi aplinką aplink automobilį, kad padėtų 
išvengti susidūrimo ir truputį padidintų visų eismo dalyvių 
saugumą.

Susikertančiomis kryptimis judančių 
automobilių stebėjimo sistema

Susikertančiomis kryptimis judančių 
automobilių stebėjimo sistema gali aptikti 
iš bet kurios pusės artėjančias transporto 
priemones ir įspėti vairuotoją, kai šis 
sukasi, dėl gresiančio pavojaus. Įspėjimas 
rodomas i-MID ekrane.

Eismo juostos palaikymo sistema

Kai aptinkamos eismo juostos, o 
automobilis nerodydamas posūkio 
nukrypsta iš esamos eismo juostos, 
įspėjimo kertant eismo juostą sistema 
įspėja garso ir vaizdo įspėjamaisiais 
signalais.

Tolimųjų šviesų 
palaikymo sistema

Tolimųjų šviesų palaikymo sistema 
vertina važiavimo sąlygas ir automatiškai 
perjungia tolimąsias ir artimąsias šviesas.

IŠMANIOJO VAIRUOTOJO ASISTENTO PAKETAS

Nematomų zonų 
stebėjimo sistemą

Šis inovacinė sistema įspėja, kai 
nematomoje zonoje atsiranda transporto 
priemonių, todėl rikiavimasis eismo 
juostose ir lenkimas tampa saugesnis.

PAŽANGI TECHNOLOGIJA

PAŽANGUS 
SAUGUMAS

Priekinio susidūrimo 
įspėjimo sistema

Priekinei kamerai priekyje užfi ksavus 
automobilį, sistema įspės dėl priekinio 
susidūrimo pavojaus ir suteiks laiko 
imtis veiksmų.

Kelio ženklų atpažinimo sistema 

Kelio ženklų atpažinimo sistema atpažįsta 
iki 100 m atstumu esančius kelio ženklus 
ir juos pravažiuojant perduoda atitinkamą 
informaciją vairuotojui i-MID ekrane. 
Vienu metu gali būti rodomi du ženklai.

† Aktyvaus stabdymo mieste sistema veikia 5–32 km/h greičio diapazone.
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„Honda SENSING“ gali padėti aptikti objektus, kurių galbūt 
nepastebėjote vairuodami, – ne tik transporto priemones, bet 
ir pėsčiuosius. Patobulinta susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema, perduodanti garso ir vaizdo įspėjamuosius signalus, 
prireikus automatiškai stabdo ir padeda išvengti eismo įvykio.

„HONDA SENSING“

SUSIDŪRIMŲ PASEKMES 
SUŠVELNINANTI STABDYMO SISTEMA 
(angl. Collision Mitigation Braking System, CMBS)*

CMBS padeda Jums stabdyti automatiškai sukurdama 
reikiamo dydžio stabdymo jėgą ir taip sudarydama galimybes 
Jums išvengti susidūrimo su priekyje važiuojančia transporto 
priemone arba sumažina tokio susidūrimo tikimybę.  Netgi 
važiuojant mažesniu greičiu galima aptikti pėsčiuosius ir įspėti 
vairuotoją dėl gresiančio pavojaus.

IŠMANIOJI PRISITAIKANTI 
PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA*

Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, 
nuolatos stebinti situaciją ir pagal poreikį priderinant greitį, 
leidžia nustatyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės, todėl dabar važiuoti greitkeliu lengviau 
nei kada nors anksčiau. 

Tarsi įrodydama „Honda“ įsipareigojimą taikyti pažangiąsias 
technologijas ir siekti saugumo, išmanioji prisitaikanti pastovaus 
greičio palaikymo sistema stebi ne tik transporto priemones, 
važiuojančias priešais jūsų „CR-V“, bei ir esančias gretimose 
eismo juostose, taip pat iki penkių sekundžių anksčiau numato, 
kada priešais jus važiuojanti transporto priemonė kirs eismo 
juostą.

„Honda SENSING“ yra technologijų rinkinys, apimantis visas 
išmaniojo vairuotojo asistento paketo saugos funkcijas, taip 
pat susidūrimo sušvelninimo stabdant sistemą, išmaniąją 
prisitaikančio pastovaus greičio palaikymo funkciją ir 
pagalbinę judėjimo eismo juosta sistemą.

Trečiasis įspėjimas: 
Šiuo metu jau yra tikimybė, kad susidūrimas įvyks. CMBS sistema pradeda 
avarinį stabdymą ir aktyvuoja pagalbinio stabdymo funkciją greičiui 
sumažinti. Tuo pačiu metu įtempiami saugos diržai siekiant sumažinti 
susidūrimo poveikį vairuotojui ir šalia jo sėdinčiam keleiviui.

SAUGAUS ATSTUMO IKI KITOS TRANSPORTO 
PRIEMONĖS PALAIKYMO SISTEMA 
(angl. Adaptive Cruise Control, ACC)*

Ši sistema gali koreguoti Jūsų greitį pagal priekyje važiuojančio 
automobilio greitį, kad visąlaik būtumėte tokiu pačiu atstumu 
nuo jo. Ji leidžia Jums pasirinkti greitį ir atstumą tarp Jūsų 
ir priekyje važiuojančio automobilio. Už priekinių grotelių 
sumontuotas radaras nuolat stebi erdvę priešais automobilį ir 
kontroliuoja atstumą automatiškai reguliuodamas droselį arba 
stabdydamas jei atstumas ima mažėti. Jei priekyje važiuojanti 
transporto priemonė nutolsta, ACC sistema Jūsų automobilio 
greitį atstato.

* “Specifi kacijos nurodytos atskirame priede”.

Pirmasis įspėjimas: 
Kilus rizikai susidurti su priekyje esančia kliūtimi arba atstumui tarp dviejų 
transporto priemonių pernelyg sumažėjus duodamas garsinis įspėjimas, o 
i-MID (išmaniajame daugiainformaciniame ekrane) pasirodo užrašas BRAKE 
(STABDYTI). Taip vairuotojas įspėjamas imtis veiksmų susidūrimui išvengti.

Antrasis įspėjimas:
Jei atstumas tarp dviejų transporto priemonių toliau mažėja, CMBS 
pradeda švelniai stabdyti, o vairuotojo saugos diržo E-įtempikliai švelniai 
timpteli du ar tris kartus. Šiuo metu E-įtempikliai saugos diržus tempia su 
tokia jėga, kurios pakanka tinkamam vairuotojo ir šalia jo sėdinčio keleivio 
pritvirtinimui – tai duoda laiko sureaguoti ir išvengti susidūrimo.



Į KĄ 

PANAŠUS

Pavaizduotas „Passion Red Pearl “ spalvos, 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis,  su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu.

JŪSŲ „CR-V“?





„Executive“
1.6 i-DTEC 160AG 4WD
6 pavarų mechaninė transmisija
9 pavarų automatinė transmisija

2.0 i-VTEC 155AG 4WD
6 pavarų mechaninė transmisija
5 pavarų automatinė transmisija

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS, keleivio SRS, šoninės (priekyje) 
ir šoninės užuolaidinės oro saugos pagalvės
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir 
pagalbinė stabdžių sistema (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Apsauginė signalizacija ir imobilizatoriaus sistema
Stogo bagažinė
HID priekiniai žibintai su automatinio aukščio 
nustatymo funkcija ir priekinių žibintų 
apiplovimo įtaisu
Priekinių žibintų automatinis įjungimo 
/ išjungimo laikmatis (grįžimo namo, 
išvažiavimo iš namų funkcija)
Dieniniai žibintai (LED)
Tolimųjų šviesų palaikymo sistemą
Aktyvūs posūkiuose pasisukantys žibintai
Priekiniai rūko žibintai
Prieblandą atpažįstantys automatiniai žibintai
Lietų atpažįstantys automatiniai valytuvai
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo 
veidrodėlis
Panoraminis stiklinis stogas
Tonuoti stiklai
Elektra reguliuojami, šildomi ir atlenkiami 
šoniniai veidrodėliai su pakreipimo funkcija
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
Išmanioji įlipimo ir variklio užvedimo be 
raktelių funkcija
Reguliuojamo aukščio teleskopinis odinis 
daugiafunkcis vairas
Odiniai apmušalai su priekinėmis šildomomis 
sėdynėmis
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi 
Rankiniu būdu reguliuojamas keleivio sėdynės 
aukštis 
Vairuotojo sėdynės atmintis

PANORAMINIS STIKLINIS STOGAS
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Δ Tik automatinė transmisija.    
* Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com 
** AhaTM “ programos (įsk. interneto radiją) ir interneto naršymo ryšys užtikrinamas naudojant „Wi-Fi“ susiejimo paslaugą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. * Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali būti 

taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame savo mobiliajame telefone pasitikrinti prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat aktyvinta 
„MirrorLink“ funkcija (ji galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“).

† Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
u Tik mechaninė transmisija. 

yra: AM/FM/DAB radijas, interneto radijas, „Aha™“ 
programos integravimo*, interneto naršymo* funkcijos, 
„Garmin“ navigatorius ir CD grotuvas 
„Bluetooth™“ laisvų rankų telefonas (HFT)*
Didelės galios garso sistema su 6 garsiakalbiais
2 x USB lizdas / HDMI lizdas
Priekinis prietaisų skydelis, centrinė konsolė ir 
bagažinės priedų lizdai

Pasirinktinai:
„Honda SENSING“ sistema, kurioje yra:
Kelio ženklų atpažinimo sistema
 − Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema
 −  Nematomų zonų stebėjimo sistema, įsk. susikert. 

kryptimis judančių automobilių stebėjimo funkciją
 − Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema 
 − Pagalbinė judėjimo eismo juosta sistema 
 −  Išmanioji prisitaikančio pastovaus greičio 

palaikymo sistema

Elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio juosmens 
atrama
Durelių ir vairuotojo / keleivio kojų erdvės apšvietimas
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema
Išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas (i-MID)
Automobilio statymo galinio vaizdo kamera
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo sistema
Priekabos stabilumo palaikymo sistema
Pajudėjimo įkalnėje asistentas
Nusileidimo nuokalnėje valdymo sistemaΔ
Rankinis pavarų perjungimasΔ
Variklio išjungimas veikiant laisvąja eigau  (2.0 5AT 
modelyje nėra) 
Vienu judesiu 60/40 santykiu padalijama sulankstoma 
galinė sėdynė
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio 
ribojimo funkcija
Elektra valdomos bagažinės durelės
„Honda CONNECT“ 7 colių jutiklinis ekranas, kuriame 



Panoraminis stiklinis stoglangis

Teikiantis šviesos, oro ir erdvės 
pojūtį, panoraminis stiklinis 
stoglangis tęsiasi beveik iki pat 
priekinio stiklo.

Odinis salonas

Odinis salonas jau 
pakankamai gerai 

įrengtam salonui suteikia 
prabangos įspūdį.

Elektra valdomos 
bagažinės durelės

Patogu atidaryti 
ir uždaryti vienu 
paspaudimu, kad lengvai 
sukrautumėte bagažą.

Elektra reguliuojamos sėdynės

Keliaukite patogiai sėdėdami 
vairuotojo sėdynėje su atmintimi, 
įsimenančia iki dviejų nustatytų 
sėdėjimo padėčių.

„Honda CONNECT“ su 
Navigacija 

Automobilio pramogų sistema 
su intuityviai valdomu jutikliniu 
ekranu, įrengtu palydoviniu 
navigatoriumi, padėsiančiu 
nuvykti iš taško A į taško B.

Išmanioji įlipimo ir variklio 
užvedimo be raktelių funkcija

Išmanioji įlipimo ir variklio užvedimo 
be raktelių funkcija leidžia užrakinti, 
atrakinti ir užvesti automobilį 
raktelius laikant kišenėje.

Pavaizduotas „Passion Red Pearl “ spalvos, 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis,  su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu.
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ALCANTARA SĖDYNĖS

** „AhaTM “ programos (įsk. interneto radiją) ir interneto naršymo ryšys užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimo* paslaugą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis 
„Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali būti taikomi mokėtini tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame savo mobiliajame telefone pasitikrinti 
prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvinta „MirrorLink“ 
funkcija (ji galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“). 

* Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com. 
† Naudokite tik rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
Δ Tik automatinė transmisija. 
u Tik rankinė transmisija. 

„Lifestyle“
1.6 i-DTEC 160AG 4WD
6 pavarų rankinė transmisija
9 pavarų automatinė transmisija

1.6 i-DTEC 120AG 2WD
6 pavarų rankinė transmisija

2.0 i-VTEC 155AG 4WD
6 pavarų rankinė transmisija
5 pavarų automatinė transmisija

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS, keleivio SRS, šoninės (priekyje) 
ir šoninės užuolaidinės oro saugos pagalvės
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir 
pagalbinė stabdžių sistema (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Apsauginė signalizacija ir imobilizatoriaus sistema
Stogo bagažinė
HID priekiniai žibintai su automatinio aukščio 
nustatymo funkcija ir priekinių žibintų 
apiplovimo įtaisu
Priekinių žibintų automatinis įjungimo 
/ išjungimo laikmatis (grįžimo namo, 
išvažiavimo iš namų funkcija)
Dieniniai žibintai (LED)
Tolimųjų šviesų palaikymo sistemą
Aktyvūs posūkiuose pasisukantys žibintai
Priekiniai rūko žibintai
Prieblandą atpažįstantys automatiniai žibintai
Lietų atpažįstantys automatiniai valytuvai
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Tonuoti stiklai
Elektra reguliuojami, šildomi ir atlenkiami šoniniai 
veidrodėliai su pakreipimo funkcija
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
Reguliuojamo aukščio teleskopinis odinis 
daugiafunkcis vairas
½ odiniai, ½ „Alcantara“ apmušalai su 
priekinėmis šildomomis sėdynėmis
Vienu judesiu 60/40 santykiu padalijama 
sulankstoma galinė sėdynė
Rankiniu būdu reguliuojamas vairuotojo ir keleivio 
sėdynės aukštis 
Elektra reguliuojama vairuotojo ir kel|eivio strėnų 
atrama

„Bluetooth™“ laisvų rankų telefonas (HFT)*
Didelės galios garso sistema su 6 garsiakalbiais
2 x USB lizdas / HDMI lizdas
Priekinis prietaisų skydelis, centrinė konsolė ir 
bagažinės priedų lizdai

Pasirinktinai:
„Honda“ su „Garmin“ navigatoriumi ir CD grotuvu
Išmaniojo vairuotojo asistento paketas, kuriame yra:
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema
Kelio ženklų atpažinimo sistema
Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
Nematomų zonų stebėjimo sistemą
Susikertančiomis kryptimis judančių automobilių 
stebėjimo sistema

Durelių ir vairuotojo / keleivio kojų erdvės apšvietimas
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema
Išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas (i-MID)
Statymo galinio vaizdo kamera
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo sistema
Priekabos pagalbinė stabilumo sistema
Pajudėjimo įkalnėje asistentas
Nusileidimo nuokalnėje valdymo sistemaΔ
Rankinis pavarų perjungimasΔ
Variklio išjungimas veikiant tuščiąja eigau (2.0 5AT 
modelyje nėra) 
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio 
ribojimo funkcija
„Honda CONNECT“ 7 colių jutiklinis ekranas, kuriame 
yra: AM/FM/DAB radijas, interneto radijas, „Aha™“ 
programos integravimo*, interneto naršymo* funkcijos
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Durelių kišenėlių 
apšvietimas ir kojų erdvė 

Subtili ir išmani mėlynos spalvos 
šviesa, apšviečianti durelių 

kišenėlių zoną ir kojų erdvę.

HID priekiniai žibintai

Sukuria galingą šviesos 
šaltinį, padedantį 
lengviau vairuoti 
naktimis ir suteikiantį 
automobiliui CR-V 
simbolišką ir individualią 
išvaizdą.

Stogo bagažinė

Gerai atrodanti ir praktiška, 
kaip ir pats CR-V. Aktyvūs posūkiuose 

pasisukantys žibintai

Parodžius posūkio signalą 
arba pasukus vairą, apšviečia 
įveikiamą posūkį ir taip padeda 
matyti priekyje esantį kelią.

Tonuoti stiklai

Tonuoti stiklai sukuria 
privačią erdvę ir 
sumažina saulės 
šviesos srautą, 
patenkantį į CR-V galą.

Galinga garso sistema

Aukštos kokybės garsas 
sklinda iš modernios 320 
W garso sistemos.

Parodytas „1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle“ modelis, „Polished Metal Metallic“ spalvos.
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GALINIO VAIZDO KAMERA

„Elegance“
1.6 i-DTEC 160AG 4WD
6 pavarų rankinė transmisija
9 pavarų automatinė transmisija

1.6 i-DTEC 120AG 2WD
6 pavarų rankinė transmisija

2.0 i-VTEC 155AG 2WD / 4WD
6 pavarų rankinė transmisija
5 pavarų automatinė transmisija (tik 4WD) 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS, keleivio SRS, šoninės (priekyje) 
ir šoninės užuolaidinės oro saugos pagalvės
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir 
pagalbinė stabdžių sistema (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Apsauginė signalizacija ir imobilizatoriaus sistema
Priekinių žibintų automatinis įjungimo 
/ išjungimo laikmatis (grįžimo namo, 
išvažiavimo iš namų funkcija)
Dieniniai žibintai (LED)
Halogeniniai priekiniai žibintai su priekinių žibintų 
apiplovimo įtaisu
Priekiniai rūko žibintai
Prieblandą atpažįstantys automatiniai žibintai
Lietų atpažįstantys automatiniai valytuvai
Elektra reguliuojami, šildomi ir atlenkiami šoniniai 
veidrodėliai su pakreipimo funkcija
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
Reguliuojamo aukščio teleskopinis odinis 
daugiafunkcis vairas
Tekstiliniai apmušalai, priekinės šildomos sėdynės
Rankiniu būdu reguliuojamas vairuotojo 
sėdynės aukštis 
Elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio 
strėnų atrama
Vienu judesiu 60/40 santykiu padalijama 
sulankstoma galinė sėdynė
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema
Išmanusis daugiafunkcis informacinis 
ekranas (i-MID)
Galinio vaizdo kamera
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo 
sistema
Priekabos pagalbinė stabilumo sistema

Pajudėjimo įkalnėje asistentas
Variklio išjungimas veikiant tuščiąja eiga (5AT 
benzininiame modelyje nėra) 
Nusileidimo nuokalnėje valdymo sistemaΔ
Rankinis pavarų perjungimasΔ
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio 
ribojimo funkcija
„Honda CONNECT“ 7 colių jutiklinis ekranas, kuriame 
yra: AM/FM/DAB radijas, interneto radijas, „Aha™“ 
programos integravimo*, interneto naršymo* funkcijos
6 garsiakalbiai 
„Bluetooth™“ laisvų rankų telefonas (HFT)*
2 x USB lizdas / HDMI lizdas
Priekinis prietaisų skydelis, centrinė konsolė ir 
bagažinės priedų lizdai

** „AhaTM “ programos (įsk. interneto radiją) ir interneto naršymo ryšys užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimo* paslaugą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis 
„Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali būti taikomi mokėtini tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame savo mobiliajame telefone pasitikrinti 
prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvinta „MirrorLink“ 
funkcija (ji galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“). 

* Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com. 
† Naudokite tik rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
Δ Tik automatinė transmisija. 
u Tik rankinė transmisija. 



„Honda CONNECT“

Automobilio pramogų 
sistema su intuityviai 

valdomu jutikliniu ekranu.

Prieblandą atpažįstantys 
automatiniai žibintai

Žibintai automatiškai įjungiami, kai 
labai suprastėja apšviestumas.

Lietų  
atpažįstantys valytuvai 

Lietų atpažįstantys priekinio 
stiklo valytuvai aktyvinami, 
kai ant priekinio stiklo 
aptinkama drėgmės. 
Jų greitis nustatomas 
automatiškai pagal poreikį.

Automobilio 
statymo jutikliai

Automobilio priekyje ir 
gale esantys statymo 
jutikliai padės lengviau 
pravažiuoti siaurose 
erdvėse. Artinantis prie 
objekto vis atkakliau 
skamba pasikartojantis 
pypsėjimas.

Odinis vairas 

Suteiks jūsų CR-V 
prabangos pojūtį.

Priekiniai rūko žibintai 

Papildomai apšviečia kelią 
blogomis sąlygomis, todėl 
galima lengviau ir saugiau 
vairuoti.

Parodytas „1.6 i-DTEC 2WD Elegance“ modelis, „Golden Brown Metallic“ spalvos, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai.



BLUETOOTH LAISVŲ RANKŲ TELEFONINĖ ĮRANGA
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„Comfort“
1.6 i-DTEC 120AG 2WD
6 pavarų rankinė transmisija

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS, keleivio SRS, šoninės (priekyje) 
ir šoninės užuolaidinės oro saugos pagalvės
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir 
pagalbinė stabdžių sistema (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Apsauginė signalizacija ir imobilizatoriaus sistema
Priekinių žibintų automatinis įjungimo 
/ išjungimo laikmatis (grįžimo namo, 
išvažiavimo iš namų funkcija)
Dieniniai žibintai (LED)
Halogeniniai priekiniai žibintai su priekinių žibintų 
apiplovimo įtaisu
Elektra valdomas, šildomas veidrodėlis 
Daugiafunkcis vairas
Tekstiliniai apmušalai, priekinės šildomos sėdynės
Rankiniu būdu reguliuojamas vairuotojo 
sėdynės aukštis 
Elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio 
strėnų atrama
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema
Išmanusis daugiafunkcis informacinis ekranas 
(i-MID)
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo sistema
Priekabos pagalbinė stabilumo sistema
Pajudėjimo įkalnėje asistentas
Variklio išjungimas veikiant tuščiąja eiga
Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
greičio ribojimo funkcija
1 CD radijas
4 garsiakalbiai
USB jungtis ir papildomos įrangos lizdas  
„Bluetooth™“ laisvų rankų telefonas (HFT)*
Priekinis prietaisų skydelis, centrinė konsolė ir 
bagažinės priedų lizdai

* Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com. 
† Naudokite tik rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
Δ Tik automatinė transmisija. 
u Tik rankinė transmisija. 



IMAGE BEING CREATED
2WS2012037KG

Pastovaus greičio palaikymo  
sistema su greičio ribojimo funkcija

Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema 
leidžia palaikyti pastovų greitį ir taip sumažina 
įtampą ilgų kelionių metu.

Apsauginės  
signalizacijos sistema 

Sukurta tam, kad CR-V būtų 
saugus ir apsaugotas.

Aktyvaus stabdymo 
mieste sistema

Veikia, kai transporto 
priemonė juda mažesniu 
nei 30 mph greičiu, kad 

išvengtumėte eismo įvykių 
judėdami mažu greičiu.

Automatinė oro 
kondicionavimo sistema  

Oro kondicionavimo sistema 
automobilyje automatiškai 
palaiko nustatytą temperatūrą.

Šildomos sėdynės  

Ir vairuotojo, ir priekinėje 
keleivio sėdynėje įrengta 
dviejų pakopų šildymo 
sistema.

Elektra valdoma strėnų 
atrama vairuotojui ir šoninės 
sėdynės atramos

Reguliuojant vairuotojo strėnų 
atramą ir šoninės sėdynės atramas 
galima nustatyti patogią padėtį.

Parodytas „1.6 i-DTEC 2WD Comfort“ modelis, „Twilight Blue Metallic“ spalvos, 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai.



Automobilio spalva Jums yra svarbi. Mums taip pat.

Patinka juoda ar balta? O gal raudona arba mėlyna? Spalvų 
pasirinkimas išties didelis, tad tikrai rasite tinkamą Jūsų stiliui 
ir charakteriui.
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Gyvenkite

spalvingą gyvenimą

Parodytas „1.6 i-DTEC 4WD Executive“ modelis su pasirinktiniu „Honda SENSING“ technologijų rinkiniu.

Polished Metal Metallic

Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic



White Orchid Pearl

Urban Titanium Metallic

Twilight Blue Metallic

Rally Red

Crystal Black Pearl

Lunar Silver Metallic 



Nesvarbu, kokia spalva nudažytą CR-V 
pasirinkote – Nesvarbu, kokia spalva 
nudažytą CR-V pasirinkote.

Juoda 
medžiaga

Juoda alcantara 
ir oda

Juoda
oda

Dramblio kaulo 
spalvos oda

Executive – – • •

Lifestyle – • – –

Elegance • – – –

Comfort • – – –

JUODA ODA

JUODA MEDŽIAGA JUODA, PUSĖ ALCANTARA, PUSĖ ODA

DRAMBLIO KAULO SPALVOS ODA

• Standartas    – Nėra

APMUŠALAI
JAUSKITĖS GERAI VIDUJE
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PAKETAI IR ATSKIROS PARINKTYS

PARINKTYS

Pabrėžkite eleganciją pridėdami keletą 
chromo akcentų į savo naujajį CR-V.

PAKETO TURINYS:
•  Galinio dangčio apdaila 
•  Durų slenksčio apdaila
•  Priekinių grotelių apdaila
•  Ovalo formos išmetimo vamzdžių apdaila
Pavaizduoti 18 "Hydra lengvo lydinio ratlankiai

CHROMO PAKETAS

KROVINIŲ PAKETAS
Jei reikia dažnai vežti bagažą ar 
specializuotą laisvalaikio ar darbo 
įrangą - galite pasirinkti Krovinių 
paketą, kuris siūlo unikalius 
krovinių vežimo sprendimus.

PAKETO TURINYS:
•  Premium kokybės bagažinės 
 paskirstytojas
•  Krovinių skyriai
•  Bagažinės slenkstisSuasmeninkite CR-V su originalia papildoma įranga, galite pasirinkti iš kelių paketų.

Ši įranga buvo sukurta kartu su CR-V – būkite tikri, kad kiekvienas produktas puikiai tinka naująjam 
modeliui, o  tuo pačiu yra saugus ir patikimas.

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic“ priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“➞



APŠVIETIMO PAKETAS
Apšvietimo paketas sukuria jaukią atmosferą 
automobilio viduje ir išorėje.

PAKETO TURINYS:
•  Šviečiantys vidiniai pakojai
•  Puddle žibintai

AERO PAKETAS
Suteikite veržlią ir išskirtinę 
išvaizdą jūsų automobiliui.

PAKETO TURINYS:
•  Priekinis Aero bamperis
•  Galinis Aero bamperis
•  Galinis dangčio spoileris
•  Slenksčiai
Pavaizduoti 19 "Cursa lengvo lydinio ratlankiai
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Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic“ priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“➞



STOGO SKERSINIAI 
IR PRIEDAI

Išplėskite jūsų automobilio tūrį su saugia 
stogo bagažine. Maksimalus keliamoji galia: 
75kg (max 80kg ant stogo).

PAPILDOMI PRIEDAI:
•  Dėžė slidėms
•  Stogo bagažinė
•  Slidžių ir snieglenčių laikiklis
•  Dviračių laikiklis 

IŠMANIOSIOS PLANŠETĖS LAIKIKLIS KABLYS PRIEKABAI
Žiūrėkite fi lmus, patikrinkite el. paštą, žaiskite žaidimus 
planšetiniame kompiuteryje ar "iPad" įvairių dydžių, su 
pritvirtintomis pagalvėlėmis, patogia ir stilinga sistema. Laikiklis 
gali būti naudojamas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje ir gali 
būti pakreiptas ir pasukamas įvairia kryptimi.

Priekabos kablys leidžia vilkti savo priekaba su didžiausia vilkimo 
galia iki 2000 kg, priklausomai nuo jūsų automobilio variklio ir 
transmisijos tipo. Didžiausia vertikalioji apkrova yra 100kg.

GALIMI TRIJŲ TIPŲ PRIEKABOS KABLIAI:
•  Fiksuotas   •  Nuimamas   •  Atlenkiamas

PATOGUMO PAKETAS
Patogumas pakete yra stilingai suprojektuoti automobilio 
priedai, siekiant apsaugoti nuo įbrėžimų,  purvo ir 
smėlio. 

PAKETO TURINYS:
•  Šoninės apdailos
•  Pakojų apdailos
•  Priekinės purvo apsaugos
•  Galinės purvo apsaugos
•  Bagažinė įdėklas
Pavaizduoti 19 "Sirius lengvo lydinio ratlankiai



SPORTINĖS GROTELĖS
Išsiskiriančios sportinės grotelės, stilius ir elegancija.

STOGO BAGAŽINĖS IŠILGINIAI LAIKIKLIAI
Maksimali keliamoji galia: 75 kg.

ŠONINIAI SLENKSČIAI
Apsaugo nuo erzinančių įbrėžimų ir įlenkimų automobilio šonus.

GALINIO BAMPERIO APDAILA
Elegancija ir stilius.
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DEKORATYVIOS DURŲ JUOSTOS 
Patikimos durų juostos saugo nuo įbrėžimų ar įlenkimų

IŠMETIMO ANTGALIS, OVALO FORMOS
Pagaminta iš nerūdijančio plieno.

IŠMETIMO ANTGALIS (APVALUS)
Pagaminta iš nerūdijančio plieno.

STOGO BAGAŽINĖS SPOILERIS
Sportiška ir patikima išvaizda.

RŪKO ŽIBINTŲ DEKORACIJA
Papildo stilingą automobilio žibintų dizainą.



APSAUGINĖ GALINIO BUFERIO JUOSTA 
Apsaugo nuo įbrėžimų.

ŠUNŲ APSAUGA
Apsaugo jūsų augintinius.

ĮTEMPIMAS DIRŽAS
Apsaugo bagažą kelionės metu.

KROVINIŲ LAIKIKLIS
Apsaugo bagažą kelionės metu.

BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS
Neperšlampamas, neslidus.
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PAKOJAI
Padeda lengviau patekti į automobilį.
Stilingi pakojai tai dizainas ir funkcionalumas.
Yra dvi versijos:
- Stilingas (asimetriniai)
- Pilnas ilgis (simetriški)



HONDA ERDVINIS GARSAS
Visi norime, kad mūsų automobilio garso sistema tikroviškai atkurtų pasirinkto atlikėjo 
muziką – ar tai būtų studijoje įrašytas garsas, ar gyvos muzikos koncertas. Dėl prie 
esamos garso sistemos pridėto kompaktiško DSP (skaitmeninio signalo apdorojimo) 
bloko jūsų „Honda“ automobilyje gali pagerėti klausymosi pojūčiai, kurie prilygs 
įspūdžiams koncertų salėje.

MĖLYNA DURŲ KIŠENĖS ŠVIESA 
Suteikia salone malonią atmosferą.

MĖLYNAS APŠVIETIMAS
Suteikia salone malonią atmosferą.

DURŲ SLENKSČIO APDAILA SU ŠVIESA
Nerūdijančio plieno su apšviestu CR-V logotipu.

GUMINIAI KILIMĖLIAI
Su aukštu kraštu.

KILIMĖLIAI
Pasirinkite tarp standartinio ir Elegance. Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic“ 

priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“➞



PARKAVIMO JUTIKLIAI
Priekiniai ir galiniai.

ŠILDYTUVAS
Su nuotoliniu valdymu / laikmačiu.

ATBULINĖS EIGOS KAMERA
Įjungus atbulinės eigos pavarą vaizdas pasirodo automobilio In-Mid ekrane.

SNIEGO IR SAULĖS APSAUGA
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SLIDŽIŲ DĖŽĖ 
225 x 80 x 34 cm. Atidaroma iš abiejų pusių.



LENGVOJO LYDINIO RATLANKIUS
1. 17” CORVUS

2. 18” HYDRA 

3. 19” CURSA

4. 19” SIRIUS

5. 19” VEGA

6. 19” ORION 

1. 2.

4. 5. 6.

3.



Svajonės turi didelės galios, jos skatina daugiau siekti, išbandyti naujas idėjas, naujas technologijas 
ir atrasti naujus problemų sprendimo būdus. Jos suteikia įkvėpimo kurti ir konstruoti tikrą 
superautomobilį, kaip antai visiškai naują NSX, arba noro kurti naują sportišką „Civic“.

Svajonės apie geresnį pasaulį, kuriuo galėtų mėgautis žmonės, įkvėpė gyvybę robotui humanoidui, 
vardu ASIMO, leido pakilti „HondaJet“ ir išriedėti vieniems populiariausių pasaulyje motociklų. 
Žinias, kurių teikia mūsų darbai, ir išmoktas pamokas panaudojame kurdami visus mūsų dalykus, 
pvz., CR-V.
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IŠPILDYKITE

SAVO SVAJONES

Parodytas „Civic 5 door Sport“ modelis, „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos, ir koncepcinis NSX modelis.





PRADĖK SAVO NUOTYKIUS





Honda Motor Europe, Baltic

Prekybos atstovai:

UAB „NIPPON AUTO“

Oslo g. 7,

LT-04123 Vilnius,

tel. 5244 0005 

www.honda.lt  

Paprastas, lankstus, patogus

budas fi  nansuoti ir apdrausti

Jusu naujaja Honda.

Privalomi utilizuoti automobiliai yra pavojingos aplinkai atliekos. Reikalinga informacija apie Honda veikla 
aplinkos apsaugoje ir transporto priemoniu atlieku tvarkime galima rasti musu internetineje svetaineje www.
honda.lt

Neišmesti. Perduoti kitam arba pakartotinai panaudoti. Šio popieriaus gamyboje naudojama popieriaus 
mase pagaminta iš perdirbtos medienos maksimaliai tausojanciu budu. Brošiuros popierius pagamintas iš 
popieriaus mases be elementinio chloro (ECF). 
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