
CR-V



Uzlabotajai, modernajai, jaunai CR-V automašīnai ir unikāls un spēcīgs izskats, 
un tā ir aprīkota ar daudziem atjautīgiem risinājumiem un noderīgām inovācijām. 
Tai piemīt jūsu piedzīvojumu gars, tā nodrošina elastīgumu un atklājumu brīvību.
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Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive, krāsa Passion Red Pearl, ar Honda SENSING papildaprīkojumu.



DROSMĪGS UN ATŠĶIRĪGS
DINAMISKS DIZAINS

CR-V ir praktisks, jaudīgs un ar mūsdienīgu virsbūvi, kuru izceļ automašīnas drosmīgais un dinamiskais 
priekšējais režģis, elegantie, īpašā formā veidotie priekšējie lukturi un izsmalcinātie vieglmetāla diski. Tāpēc šis 
modelis iederēsies itin visur, kur vien jūs brauksiet – uz kalnu ceļa vai uz pilsētas galvenās ielas.



MODERNS 
ELEGANTS UN STILĪGS

CR-V plūstošās līnijas ir rūpīgi izstrādātas, 
lai izceltu automašīnas dizainu un uzlabotu 
veiktspēju, un tās sniedz automašīnai elegantu, 
dinamisku izskatu, kā arī efektīvāk novada gaisa 
plūsmu, tādējādi samazinot degvielas patēriņu.  

Dizaina detaļas, piemēram, hromētie apdares elementi 
un aizmugurējā plāksne, piešķir CR-V individuālu un 
mērķtiecīgu izskatu. Sānu spogulīšu forma harmoniski 
iekļaujas automobiļa kopējā dizainā, kā arī uzlabo 
redzamību. Iespaidīgie logi nodrošina teicamu un 
pilnīgu redzamību, kas ne tikai ļauj labāk pārredzēt 
apkārtni no automašīnas salona, bet arī padara 
automašīnu pievilcīgāku.

ELEKTRISKI DARBINĀMAS BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA DURVIS

Vienreiz nospiežot centrālās atslēgas 
pogu, tiek atvērtas un paceltas bagāžas 
nodalījuma durvis, bet, nospiežot to vēlreiz, 
durvis tiek viegli un droši aizvērtas.
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DZINĒJA 
IEDARBINĀŠANAS POGA*

CR-V padara dzīvi vienkāršāku 
pirms vēl esat iekāpuši pašā 
automobilī. Bezatslēgas pults* 
atslēdz un aizslēdz automobiļa 
durvis, kā arī iedarbina dzinēju 
bez atslēgas.

* “Tehniskā specifi kācija ir atsevišķā brošūrā.“. Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD 
Executive ar automātisko pārnesumkārbu un melnas krāsas ādas salonu.

LABI APRĪKOTS
UN PĀRDOMĀTS

Uzlabots, ietilpīgs un praktisks.

CR-V vadītāja zonā katra vadības ierīce atrodas tieši tur, kur 
tai jābūt, palīdzot vadītājam nezaudēt modrību ne uz mirkli.

Vienkāršais un elegantais instrumentu panelis ietver 
modernas transportlīdzekļa vadīšanas tehnoloģijas. Ātrai 
svarīgākās informācijas uztveršanai tas atrodas tieši 
vadītāja redzamības laukā. Transportlīdzekļa vadīšanas 
ērtības papildina arī inteliģentais multi-informācijas displejs 
(i-MID). Tas sniedz noderīgu informāciju par ceļojumu, un 
ir ērti vadāms ar uz ādas stūres rata intuitīvi izvietotajiem 
slēdžiem.* Tas līdztekus jaunajai Honda CONNECT izklaides 
sistēmai ar skārienjutīgo ekrānu nodrošina jums pilnīgu 
kontroli.
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SAVIENOJUMS UN 
IZKLAIDE ITIN VISUR

Mēs esam izstrādājuši inovatīvu un inteliģentu tehnoloģiju, kas uzlabo ikvienu 
braucienu. 

CR-V automašīnās ir iebūvēta jaunā Honda CONNECT audio un informācijas sistēma, 
kas ļauj jums uzturēt saikni ar sev tuvām lietām, piemēram, mūziku un draugiem, turklāt 
viss ir pieejams vienā centrālā skārienjutīgajā displejā, kuru var kontrolēt līdzīgi kā 
viedtālruni.

Honda CONNECT nodrošina izcilu savienojamību, lai, esot ceļā, jūs varētu kontrolēt 
izklaides sistēmu un sazināties, izmantojot WiFi piesaisti* vai mobilo WiFi maršrutētāju. 
Honda CONNECT 7” skārienjutīgo ekrānu var personalizēt ar jūsu iecienītākajām 
fotogrāfi jām. Savukārt lietotnes AHA™ radio var viegli izvēlēties muzikālo pavadījumu 
braucienam. Jūs varat klausīties savus iecienītākos interneta mūzikas pakalpojumus 
un radio programmas no visas pasaules, tostarp ziņu raidījumus, laika ziņas, sporta 
pārraides, apraides un audio grāmatas. 

Bluetooth savienojamība ļauj savienot viedtālruni ar automašīnas brīvroku tālruņa 
sistēmu. Skārienjutīgajā ekrānā var arī pārlūkot internetu**. Kā papildaprīkojums 
pakalpojumā Honda CONNECT ir pieejama godalgotā Garmin satelītnavigācija. Vienkāršā 
ikonu izvēlne sniedz piekļuvi reāllaika informācijai par satiksmi, brīdinājumiem par ceļu 
satiksmes ātruma ierobežojumiem, turklāt 5 gadus bez maksas tiek nodrošināti kartes 
atjauninājumi. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink***.

PERSONALIZĒTS SĀKUMA EKRĀNS

Personalizējiet Honda CONNECT, augšupielādējot savas iecienītākās 
fotogrāfi jas un izmantojot tās kā fona tapeti. Displeju varat pielāgot un 
personalizēt pēc saviem ieskatiem.

BLUETOOTH® BRĪVROKU TĀLRUŅA SISTĒMA†

Izmantojiet ērto skārienjutīgo ekrānu, lai piekļūtu visiem mobilajā tālrunī 
saglabātajiem kontaktiem.

GARMIN NAVIGĀCIJA†

Garmin PhotoReal™ rāda fotoreālistiskus attēlus nākamajiem krustojumiem un 
nobrauktuvēm, un vajadzīgā josla ir apzīmēta ar bultiņu, lai norādes būtu skaidras. 
Sistēmā ir pieejami arī prognozētie maršruti, reāllaika informācija, kas ļauj izvairīties 
no intensīvas satiksmes, ceļu satiksmes ātruma ierobežojumi, ēku attēlojums 3D 
formātā, reljefa skats un citas funkcijas.

* Izm
antojot lietotnes pakalpojum

ā Honda CONNECT, var tikt piem
ērota m

aksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. 
M

ēs iesakām
 jum

s pārbaudīt savu m
obilo sakaru tarifu plānu.

** Šo funkciju var izm
antot tikai tad, kad autom

ašīna nav kustībā.
*** Šī funkcija ir pieejam

a tikai tad, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojum
u Honda CONNECT M

irrorLink.
Šī tehnoloģija ļauj pārnest viedtālruņa ekrāna saturu uz displeju un piekļūt viedtālruņa lietojum

program
m

ām
.

† “Tehniskā specifi kācija ir atsevišķā brošūrā.“ 
Attēlā redzam

ais m
odelis ir 1.6 i-DTEC 4W

D Executive

AHA™*

Izmantojot lietotni AHA™, var pieslēgties 
interneta radio, piekļūt Facebook™ un 
Twitter™ kontiem un atrast tuvākos 
restorānus un viesnīcas.
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* “Tehniskā specifi kācija ir atsevišķā brošūrā.“ 
Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive ar bēšas krāsas ādas salonu.

KOMFORTS
TAS SLĒPJAS DETAĻĀS

Esiet sveicināti jūsu patvērumā no ikdienas steigas. CR-V plašais 
salons ir radīts klusiem, izsmalcinātiem un komfortabliem braucieniem. Šajā 
salonā ir patīkami atrasties vienalga, vai esat vadītājs vai pasažieris.

Mīkstais durvju paneļu un instrumentu paneļa apdares materiāls piešķir 
papildu kvalitāti, bet plašais sēdekļu audumu klāsts, tostarp āda klasiski melnā 
vai modernā ziloņkaula krāsā, ļaus ikvienam justies patiesi ērti.

Vadītāja un pasažieru sēdekļos iebūvētais ķermeņa balsts ir viegli regulējams 
transportlīdzekļa vadīšanas laikā, bet vadītāja sēdekļa elektroniskā atmiņa* ļauj 
saglabāt līdz pat diviem sēdekļa iestatījumiem.
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VADĪTĀJA SĒDEKĻA ATMIŅA*

Diviem vadītājiem ļauj saglabāt 
sev visērtākos sēdekļa 
iestatījumus. 

APSILDĀMI PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI*

Gan vadītāja, gan priekšējā 
pasažiera sēdekļiem ir divu pakāpju 
apsilde.
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* Tilpums noteikts, izmērot bagāžas ietilpību līdz loga apakšai, kad ir noliektas sēdekļu atzveltnes.
Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive ar bēšas krāsas ādas salonu.

IZBAUDIET

ELASTĪGUMU
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Ērtie ar vienu kustību noliecamie sēdekļi 
nozīmē vienkāršu vietas atbrīvošanu lieliem bagāžas 
piederumiem. Aizmugurējo pasažieru sēdekļi ir vienkārši 
noliecami, pavelkot sviru sēdekļa aizmugurē vai 
siksniņu sānos. Šādi bagāžas nodalījuma tilpums ir ātri 
palielināms līdz 1146 litriem, turklāt sēdekļu atzveltnes 
veido pilnīgi līdzenu bagāžas nodalījuma grīdu*.

Noliecot 60/40 dalījuma aizmugurējos sēdekļus, bagāžas 
nodalījuma telpa ir teicami piemērota dažādu lielgabarīta 
priekšmetu pārvadāšanai.

ONE-MOTION NOLIECAMI 
AIZMUGURĒJIE SĒDEKĻI



UZLABOTAS 
TEHNOLOĢIJAS 
REĀLA EFEKTIVITĀTE
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CR-V automašīna ietver lērumu atjautīgu ideju un modernāko tehnoloģiju, 
kas mijiedarbojas, lai uzlabotu efektivitāti. 

CR-V automašīna ietver daudz atjautīgu ideju un modernāko tehnoloģiju, kas 
mijiedarbojas, lai uzlabotu efektivitāti. Piemērs tam ir pilnpiedziņas CR-V 
automašīnās pieejamais jaunais inovatīvais 1.6 i-DTEC dzinējs ar 160 ZS jaudu 
un 350/Nm griezes momentu, kā arī CO2 izmešu apjomu tikai 129 g/km apjomā 
modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu un 134 g/km modeļiem ar automātisko 
pārnesumkārbu. Tādējādi jūs iegūstat vairāk jaudas un lielāku griezes momentu, 
bet vienlaikus tikpat labu degvielas ekonomiju.

Vēl viena tehnoloģija ir elektroniski vadāma 4WD sistēma. Tā kā priekšējo riteņu 
piedziņa ir standarta piedziņas veids vairumā braukšanas situāciju, CR-V 4WD 
automātiski ieslēdzas tikai gadījumos, kad mitra, apledojuša vai slidena ceļa 
dēļ ir zaudēta saķere ar ceļa segumu. Turklāt sistēmas nepārtrauktās darbības 
dēļ piedziņa tiek nodrošināta tikai tiem riteņiem, kam tā ir patiesi nepieciešama. 
Šī tehnoloģija palīdz samazināt degvielas patēriņu, vienlaikus ļaujot baudīt 
pārliecinošu saķeri un stabilitāti.

Vienmērīgā jauda nav atkarīga tikai no dzinēja un pilnpiedziņas sistēmas. Tāpēc 
mēs piedāvājam arī modeļus ar jauno 9 pakāpju automātisko pārnesumkārbu 
uzlabotajam 1,6 litru dīzeļdzinējam. Deviņi pārnesumi nozīmē, ka vienmēr varēs 
izvēlēties vispiemērotāko pārnesumu, kas ļaus vienmērīgi palielināt un samazināt 
ātrumu, panākt maksimālo dzinēja reakciju, ietaupīt degvielu un samazināt 
izmešu apjomu.

9 PAKĀPJU AUTOMĀTISKĀ 
PĀRNESUMKĀRBA

Vienmērīga un efektīva jauda ar 
sportisko “S” režīmu.



Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive, krāsa Passion Red Pearl, ar Honda SENSING papildaprīkojumu.



Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive, krāsa Lunar Silver Metallic, ar Honda SENSING papildaprīkojumu.



IZMĒĢINĀTS UN PĀRBAUDĪTS 

SNIEGUMS
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Uzņēmumā Honda mēs dzinējus darbinām ar pilnu 
jaudu. Nevis stundām, bet gan dienām ilgi. Mēs tos 
atdzesējam un uzkarsējam. Atkal un atkal.  

Pēc tam mēs dzinēju pilnībā izjaucam un pārbaudām ikvienu 
detaļu, lai pārliecinātos, vai viss darbojas pareizi. Tas ir traki? 
Varbūt. Neatlaidīgi? Noteikti. Rezultāti runā paši par sevi.  
155 Zs 2.0 i-VTEC benzīna dzinējs ar elktroniski kontrolētu 
mainīgu vārstu atvēršanas laiku optimizē izplūdi pie augstiem 
dzinēja apgriezieniem, un samazina degvielas patēriņu pie 
zemiem motora apgriezieniem. Jauninājums pieejams kā 
pilnpiedziņas versijā ar 5-pakāpju automātisko  transmisiju, 
tā arī priekšpiedziņas versijā ar 6-ātrumu manuālo 
pārnesumkārbu.

Mūsu inovatīvie 1.6 i-DTEC dīzeļdzinēji nodrošina smalku 
līdzsvaru starp veiktspēju un efektivitāti. Šie dzinēji ir pieejami 
ar 120 ZS jaudu divu riteņu piedziņas modeļiem un ar 160 
ZS jaudu pilnpiedziņas modeļiem, un tie padara automašīnas 
gaitu vieglāku un veiklāku nekā citi dīzeļdzinēji, kā arī 
nodrošina 350/Nm griezes momentu, un CO2 izmešu apjoms 
ir tikai 115 g/km. 9 pakāpju automātiskā pārnesumkārba 
ir pieejama modeļos ar progresīvo pilnpiedziņas tehnoloģiju, 
bet 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba tiek piedāvāta gan 
modeļos ar divu riteņu piedziņu, gan pilnpiedziņas modeļos. 
Mēs ticam, ka 1.6 i-DTEC dzinējs varētu būt nākotnes 
dīzeļdzinējs, tāpēc mēs to saucam par Earth Dreams 
tehnoloģiju.



ECON POGA

Lai palielinātu transportlīdzekļa vadīšanas 
efektivitāti un samazinātu izmešus vēl vairāk, 
vienkārši nospiediet ECON pogu.

CR-V DOMĀ EKONOMISKI
PASTĀVĪGA CEĻA APSTĀKĻU KONTROLE

CR-V iekļauj Honda ērto Eco Assist sistēmu 

Lai brauktu efektīvāk un samazinātu izmešu daudzumu, vienkārši piespiediet 
pogu ECON. Brauciet vienmērīgi, izvairoties no straujas ātruma palielināšanas vai 
bremzēšanas, un spidometra fons kļūs zaļš. Turpretim, kad strauji bremzēsiet vai 
palielināsiet ātrumu, tas izgaismosies baltā krāsā.

ECON poga palīdz sasniegt maksimālu degvielas ekonomiju reālās transportlīdzekļa 
vadīšanas situācijās. Kad poga ir nospiesta, dzinējs, gaisa kondicionēšana un kruīza 
vadība darbojas īpašā režīmā, nodrošinot vēl augstāku degvielas ekonomiju.
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Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 2WD Elegance





MOTION ADAPTIVE ELEKTRONISKAIS STŪRES PASTIPRINĀTĀJS (MA-EPS)

Motion Adaptive elektroniskais stūres pastiprinātājs (MA-EPS) ir jauna tehnoloģija, 
kas cieši sadarbojas ar stabilitātes vadības sistēmu (skatīt 27. lapu). Ja 
transportlīdzeklis zaudē stabilitāti (nereti uz sniegotiem vai apledojušiem ceļiem), tā 
gandrīz nejūtami iedarbojas uz stūres mehānismu, liekot vadītājam intuitīvi pagriezt 
stūri pretējā virzienā, kā arī nedaudz sabremzē tikai transportlīdzekļa ārējos riteņus. 
Citiem vārdiem – šī tehnoloģija palīdz pareizi novērst bīstamu situāciju.

KAKLA TRAUMAS MAZINOŠI PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI

ELEKTRONISKI VADĀMA VISU RITEŅU PIEDZIŅA

Reāllaika visu riteņu piedziņa (AWD) ar inteliģentās 
vadības sistēmu nodrošina CR-V pilnīgi automātisku 
un vienmērīgu visu četru riteņu piedziņu uz slapja, 
sniegota, grantēta vai netīra ceļa seguma.

PALĪGSISTĒMA BRAUKŠANAS UZSĀKŠANAI PRET NOGĀZI (HSA)

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret nogāzi (HSA) novērš 
automobiļa ripošanu atpakaļ, kad uzsākat braukšanu pret nogāzi. 
Slīpuma sensors regulē bremžu spiedienu, neļaujot automobilim 
pusotru sekundi pēc bremžu pedāļa atlaišanas ripot atpakaļ.

Sadursmes gadījuma sēdekļa atsperes optimizējas, 
ļaujot sēdeklim vienmērīgāk absorbēt triecienu un 
mazināt kakla traumu risku.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS SIGNĀLS

Ārkārtas situācijas signāls aktivizē strauju avārijas 
brīdinājuma gaismu mirgošanu, brīdinot aizmugurē braucošo 
transportlīdzekļu vadītājus, ka sadursmes novēršanai 
nepieciešams strauji bremzēt.



AR ATBILDĪBU

PAR JŪSU DROŠĪBU
Jaunajā CR-V par jūsu un pasažieru drošību rūpējas 
vairākas modernas tehnoloģijas. 
Jaunajā CR-V par jūsu un pasažieru drošību rūpējas 
vairākas modernas tehnoloģijas. 
Jaunajā CR-V par jūsu un pasažieru drošību rūpējas 

Honda mērķis ir sniegt vislabākās drošības tehnoloģijas, no kurām 
lielākā daļa ir iekļauta mūsu automobiļu standarta aprīkojumā, ko 
apliecina CR-V piešķirtais Eiropas jauno automašīnu novērtēšanas 
programmas (Euro NCAP) 5 zvaigžņu novērtējums – maksimālais 
iespējamais novērtējums šajās neatkarīgajās sadursmes pārbaudēs.
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Piekabes vilkšanas laikā piekabes stabilitātes 
palīgsistēma (TSA) pastāvīgi uzrauga piekabes 
kustību attiecībā pret CR-V un pārmērīgu 
atšķirību gadījumā (piemēram, spēcīga sānu 
vēja vai joslas maiņas dēļ) savlaicīgi iesaistās, 
pirms situācija ir kļuvusi bīstama.

Koriģējot dzinēja griezes momentu un precīzi 
bremzējot attiecīgos riteņus, TSA efektīvi 
atjauno transportlīdzekļa ar piekabi stabilitāti.

PIEKABES STABILITĀTES PALĪGSISTĒMA (TSA)

SRS GAISA DROŠĪBAS SPILVENI

Maksimālai aizsardzībai priekšējie gaisa 
drošības spilveni ir aprīkoti ar divpakāpju 
kapsulu, kas gaisa drošības spilvena 
piepūšanās ātrumu un spēku pielāgo 
triecienam. Sānu gaisa drošības spilveni 
aizsargā vadītāju un pasažierus sānu 
sadursmju gadījumā, bet priekšējie galvas 
balsti, darbojoties saskaņoti ar 3-punktu 
drošības jostām ar nospriegotājiem (ELR), 
samazina kakla traumu risku.

AKTĪVĀS LĪKUMA IZBRAUKŠANAS 
GAISMAS (ACL)∆

Jo ātrāk redzat ceļu sev priekšā – sevišķi 
tumšā laikā vai nepietiekamā apgaismojumā 
–, jo ātrāk varat atbilstoši rīkoties. Aktīvās 
līkuma izbraukšanas gaismas automātiski 
pēc pagrieziena rādītāja ieslēgšanas vai 
stūres rata pagriešanas izgaismo priekšā 
esošo līkumu.

PALĪGSISTĒMA BRAUKŠANAI 
NO KALNA*

Palīgsistēma braukšanai no 
kalna (HDC) ar vienu pieskārienu 
pogai nodrošina vienmērīgu un 
kontrolētu braukšanu no kalna un 
vadītājam nav nepieciešams pat 
pieskarties bremžu pedālim.

Braukšanas laikā sistēma 
uzrauga transportlīdzekļa ātrumu. 
Ja ātrums palielinās bez vadītāja 
darbībām, sistēma automātiski 
sāk bremzēšanu un samazina 
CR-V ātrumu.

PRIEKŠĒJO LUKTURU IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS

Šī funkcija, kas pazīstama arī kā "mājās 
atgriešanās gaisma", ļauj atstāt priekšējās gaismas 
ieslēgtas vēl 60 sekundes pēc dzinēja izslēgšanas, 
izgaismojot ceļo no CR-V līdz pat mājokļa durvīm.

AUTOMAŠĪNAS STABILIZĀCIJAS SISTĒMA

Atsevišķi uzrauga katru no četriem riteņiem un precīzi 
aprēķina nepieciešamo jaudu vai bremzēšanas spēku, lai 
atgūtu kontroli, ja ir zudusi saķere ar ceļa virsmu. Slidenos 
apstākļos sistēma kontrolē dzinēja griezes momentu un 
katra riteņa bremzēšanas spēku, samazinot ātrumu līdz 
tādam līmenim, kad ir iespējams braukt droši un vienmērīgi.

* Pieejams tikai modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
∆ Pieejams tikai Lifestyle un Executive versijām.



Ikviens vēlas aizsargāt savu ģimeni.

Un neviens to nesaprot labāk par mums, tāpēc mēs 
piedāvājam autovadītāja palīgsistēmas pakotnes tehnoloģijas. 
Aktīvā pilsētas bremzēšanas palīgsistēma†, kas ietilpst 
komforta klases standartaprīkojumā, uzrauga jums priekšā 
esošo satiksmes plūsmu un brīdina par gaidāmu frontālo 
sadursmi, lai vadītājs varētu savlaicīgi rīkoties, bet, ja vadītājs 
nerīkojas, sistēma pati veic ārkārtas bremzēšanu, pēc iespējas 
vairāk samazinot ātrumu. Vēl lielāku sirdsmieru sniegs mūsu 
vismodernākās tehnoloģijas, piemēram, brīdinājuma sistēma 
par joslas maiņu un viedā frontālās sadursmes brīdinājuma 
sistēma, kas uzrauga vietu ap automašīnu, palīdzot izvairīties 
no sadursmēm un uzlabojot ikvienas personas drošību.

Brīdinājuma sistēma par joslas 
maiņu

Kad brīdinājuma sistēma par joslas maiņu 
ir konstatējusi ceļa joslu marķējumu 
un jūs novirzāties no savas joslas, 
nesignalizējot par to ar virzienrādītājiem, 
sistēma par to brīdina ar skaņas un 
vizuāliem brīdinājumiem.

Satiksmes šķērsvirziena 
uzraudzības sistēma

Braucot atpakaļgaitā, satiksmes 
šķērsvirziena uzraudzības sistēma 
konstatē transportlīdzekļus, kas tuvojas 
no sāniem, un brīdina vadītāju par 
iespējamām briesmām. Brīdinājums tiek 
rādīts inteliģentajā daudzfunkcionālajā 
informācijas displejā.

AUTOVADĪTĀJA PROGRESĪVĀS PALĪGSISTĒMAS PAKOTNE

Aklās zonas informācijas sistēma

Šī inovācija padara joslu maiņas un 
apdzīšanas manevrus drošākus un 
brīdina jūs par aklajā zonā konstatētiem 
transportlīdzekļiem.

Tālo gaismu atbalsta sistēma

Tālo gaismu atbalsta sistēma novērtē 
apkārtējos braukšanas apstākļus un 
automātiski pārslēdz tālās un tuvās 
gaismas.

UZLABOTAS TEHNOLOĢIJAS

UZLABOTA 
DROŠĪBA

Frontālās sadursmes brīdinājuma 
sistēma

Ja priekšējā kamera uztver bīstamu situāciju 
ar priekšā esošo automašīnu, tā jūs brīdina 
par frontālu sadursmi, lai jūs savlaicīgi 
varētu rīkoties.

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma atpazīst 
ceļa zīmes no 100 m attāluma un sniedz 
vadītājam šo informāciju inteliģentajā 
daudzfunkcionālajā informācijas displejā. 
Sistēma var vienlaikus parādīt divas ceļa 
zīmes.

†Aktīvā pilsētas bremzēšanas palīgsistēma darbojas ātrumā no 5 km/h līdz 32 km/h
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HONDA SENSING 

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM*

Joslas noturēšanas atbalsta sistēmaLane Keeping Assist 
System lieto atpakalskata spoguļa korpusā iemontētu 
kameru, kas nemitīgi "sajūt" līniju marķējumu uz ceļa.Lane 
Keeping Assist System izdod skaņas brīdinājuma signālu, 
ja  tarnsportlīdzeklis novirzās no kursa, un automātiski izlabo 
stūrēšanu, atgriežot jūs atpakaļ uz ceļa, lai palīdzētu droši palikt 
savā joslā.

Honda SENSING ir tehnoloģiju kopums, kas ietver visas 
autovadītāja progresīvās palīgsistēmas funkcijas, kā 
arī sadursmes novēršanas bremžu sistēmu, inteliģento 
adaptīvo kruīza kontroli un braukšanas joslas saglabāšanas 
palīgsistēmu.

Honda SENSING var palīdzēt uztvert to, ko jūs braukšanas 
laikā varētu palaist garām – ne tikai transportlīdzekļus, bet 
arī gājējus. Uzlabota sadursmju novēršanas funkcija palīdz 
izvairīties no satiksmes negadījumiem, sniedzot vadītājam 
vizuālus un skaņas brīdinājumus un vajadzības gadījumā 
automātiski veicot bremzēšanu.

Pirmais un otrais posms: atskan brīdinājuma signāls un multi-
informācijas displejā parādās vizuāls brīdinājums.

Trešais posms: pēc tam CMBS sāk viegli bremzēt transportlīdzekli, un, ja 
sadursme tomēr ir nenovēršama, sistēma uzsāk strauju bremzēšanu.

Ceturtais posms: bremzēšana aktivizē drošības jostu nospriegotājus, kas 
pietiekami spēcīgi nospriego gan jūsu, gan priekšējā pasažiera drošības 
jostas, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību sadursmes laikā.

INTELIĢENTĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE*

Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole ļauj iestatīt gan ātrumu, gan arī 
distanci līdz priekšā braucošajai automašīnai un pastāvīgi kontrolē un 
pēc vajadzības pielāgo jūsu braukšanas ātrumu, padarot braukšanu pa 
autostrādi tik vienkāršu kā vēl nekad. 

Apliecinot Honda apņemšanos nodrošināt progresīvas tehnoloģijas 
un drošību, inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole uzrauga ne tikai tos 
transportlīdzekļus, kas brauc pirms jūsu CR-V, bet arī transportlīdzekļus 
blakus joslās, piecas sekundes pirms notikuma prognozējot, kad kāds 
transportlīdzeklis izbrauks jums priekšā, aizšķērsojot ceļu. 

“Tehniskā specifi kācija ir atsevišķā brošūrā.“ 

SADURSMES MAZINĀŠANAS BREMŽU SISTĒMA (CMBS)*  

CMBS palīdz bremzēt, lai palīdzētu jums izvairīties no 
sadursmes ar priekšā braucošo automašīnu vai samazinātu 
šādu iespējamību. Radara sistēma ar aiz motora restes iebūvētu 
raidītāju automātiski nosaka, kad sadursme ar priekšā braucošo 
transportlīdzekli ir nenovēršama. CMBS darbībai ir četri posmi. 
Atskan brīdinājuma signāls un multi-informācijas displejā 
parādās vizuāls brīdinājums. Pēc tam CMBS sāk viegli bremzēt 
transportlīdzekli, un, ja sadursme tomēr ir nenovēršama, sistēma 
uzsāk strauju bremzēšanu. Bremzēšana aktivizē drošības jostu 
nospriegotājus, kas pietiekami spēcīgi nospriego gan jūsu, gan 
priekšējā pasažiera drošības jostas, lai nodrošinātu optimālu 
aizsardzību sadursmes laikā. 



KĀDS IR 

JŪSU CR-V

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC Executive, krāsa Passion Red Pearl, ar Honda SENSING papildaprīkojumu.

IZSKATS?





Executive
1.6 i-DTEC 160ZS 4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
9 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

2.0 i-VTEC 155ZS 4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
5 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

18” vieglmetāla diski
Vadītāja puses i-SRS, pasažiera puses SRS, sānu 
(priekšējais) un sānu aizkarveida drošības spilveni
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) un 
bremzēšanas palīgsistēma (BA)
Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma 
Signalizācija un imobilizācijas sistēma
Jumta reliņi
HID priekšējie lukturi ar automātisku līmeņa 
regulēšanu un priekšējo lukturu mazgātājiem
Priekšējo lukturu automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas taimeris
Dienas gaitas gaismas (LED)
Tālo gaismu atbalsta sistēma
Aktīvās sānu gaismas
Priekšējie miglas lukturi
Automātiskie lukturi ar krēslas sensoru
Automātiskie stikla tīrītāji ar lietus sensoru
Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošanās
Panorāmas stikla jumts
Tonēti stikli
Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu 
atpakaļskata spoguļi ar slīpuma funkciju
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Smart Entry & Start bezatslēgas sistēma
Daudzfunkcionāla stūre ar ādas apdari un ar 
regulējamu slīpumu un augstumu
Priekšējie sēdekļi ar ādas apdari un apsildi
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas 
funkciju 
Pasažiera sēdeklis ar manuāli regulējamu 
augstumu 
Vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
Elektriski regulējams vadītāja un pasažiera 
sēdekļa gurnu atbalsts
Durvju un vadītāja/pasažiera puses kāju 
nodalījuma apgaismojums
Duālā automātiskā klimata kontroles sistēma

STIKLA PANORĀMAS JUMTS

Executive versija ir pieejama ar melnas vai ziloņkaula krāsas ādas sēdekļu 
apdari.
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*  Δ Tikai modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu    
*  Ar sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com 
** Lai izmantotu lietotni AhaTM (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot WiFi piesaisti vai mobilo WiFi maršrutētāju. Izmantojot 

lietotnes pakalpojumā Honda CONNECT, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. 
Interneta pārlūka funkciju var izmantot tikai tad, kad automašīna nav kustībā. Piezīme. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (šī funkcija ir 
pieejama tikai tad, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink)

†  Vienmēr lietojiet ieteikto USB zibatmiņas ierīci. Dažas USB zibatmiņas ierīces var nedarboties ar šo audio iekārtu.
■ Tikai modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu.

Papildpiederumu kontaktligzdas viduskonsolē un 
bagāžas nodalījumā

Papildaprīkojums:
Honda SENSING, kurā ietilpst:

• Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
• Brīdinājuma sistēma par joslas maiņu
• Aklās zonas informācijas sistēma, tostarp  
 satiksmes šķērsvirziena uzraudzības sistēma
• Sadursmes novēršanas bremžu sistēma 
• Braukšanas joslas saglabāšanas palīgsistēma 
• Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole

Inteliģentais daudzfunkcionālais informācijas displejs 
(i-MID)
Aizmugurējā parkošanās kamera
Automašīnas stabilizācijas sistēma
Piekabes stabilizācijas sistēma
Palīgsistēma kustības sākšanai ceļa kāpumā
Palīgsistēma braukšanai lejup no ceļa kāpumaΔ

Pārnesumu pārslēgšana ar pārnesumu pārslēgiem uz 
stūresΔ

Automātiska dzinēja izslēgšana tukšgaitā■ ( nav 
pieejama modelim 2.0 5AT) 
Ar vienu kustību nolokāms aizmugurējais sēdeklis, 
sadalīts attiecībā 60/40
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Elektriski darbināmas bagāžas nodalījuma durvis
Honda CONNECT 7” skārienjutīgais displejs ar AM/
FM/DAB atskaņotāju, interneta radio, instalētu lietotni 
Aha™*, interneta pārlūku*, Garmin navigāciju un 
kompaktdisku atskaņotāju 
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma (HFT)*
Jaudīga audio sistēma ar 6 skaļruņiem
2 USB ligzdas/HDMI ligzda



Panorāmas stikla jumts

Panorāmas stikla jumts 
sniedzas gandrīz līdz 
priekšējam stiklam un 
nodrošina gaismu, gaisa 
plūsmu un plašuma sajūtu.

Salona ādas apdare

Ādas apdare pievilcīgajam 
salonam piešķir īpašu 

izsmalcinātību.

Elektriski darbināmas 
bagāžas nodalījuma durvis

Ērti atvērt un aizvērt ar vienu 
pieskārienu, lai varētu viegli ielikt 
kravu.

Elektriski regulējami 
sēdekļi

Ceļojiet komfortabli, 
pateicoties vadītāja 
sēdeklim ar atmiņas 
funkciju, kas ļauj saglabāt 
līdz diviem izvēlētiem 
sēdekļa stāvokļiem.

Honda CONNECT ar 
navigāciju 

Automašīnas izklaides 
sistēma ar ērto skārienjutīgo 
ekrānu un ar iebūvētu 
satelītnavigāciju, kas palīdzēs 
jums nokļūt galamērķī.

Viedā bezatslēgas 
piekļuves un 
iedarbināšanas sistēma

Izmantojot bezatslēgas 
piekļuves un iedarbināšanas 
sistēmu, var aizslēgt, atslēgt 
un iedarbināt automašīnu, 
kad atslēgas ir jums kabatā.

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive, krāsa Passion Red Pearl, ar Honda SENSING papildaprīkojumu.
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Lifestyle

ALCANTARA SĒDEKĻU APDARE

1.6 i-DTEC 160 ZS 4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
9 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

1.6 i-DTEC 120 ZS 2WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

2.0 i-VTEC 155 ZS 4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
5 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

18” vieglmetāla diski
Vadītāja puses i-SRS, pasažiera puses SRS, sānu 
(priekšējais) un sānu aizkarveida drošības spilveni
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) un 
bremzēšanas palīgsistēma (BA)
Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma 
Signalizācija un imobilizācijas sistēma
Jumta reliņi
HID priekšējie lukturi ar automātisku līmeņa 
regulēšanu un priekšējo lukturu mazgātājiem
Priekšējo lukturu automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas taimeris 
Dienas gaitas gaismas (LED)
Tālo gaismu atbalsta sistēma
Aktīvās sānu gaismas
Priekšējie miglas lukturi
Automātiskie lukturi ar krēslas sensoru
Automātiskie stikla tīrītāji ar lietus sensoru
Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošanās
Tonēti stikli
Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu 
atpakaļskata spoguļi ar slīpuma funkciju
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Daudzfunkcionāla stūre ar ādas apdari un ar 
regulējamu slīpumu un augstumu
Priekšējie sēdekļi ar ½ ādas apdari un ½ 
Alcantara kompozītmateriāla apdari un apsildi
Ar vienu kustību nolokāms aizmugurējais 
sēdeklis, sadalīts attiecībā 60/40
Vadītāja un pasažiera sēdekļi ar manuāli 
regulējamu augstumu 
Elektriski regulējams vadītāja un pasažiera 
sēdekļa gurnu atbalsts
Durvju un vadītāja/pasažiera puses kāju 
nodalījuma apgaismojums

Papildaprīkojums:
Honda Garmin navigācija un kompaktdisku atskaņotājs
Autovadītāja palīgsistēmas ADAS pakotne, kurā ietilpst:

•  Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma
•  Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
•  Brīdinājuma sistēma par joslas maiņu
•  Aklās zonas informācijas sistēma
•  Satiksmes šķērsvirziena uzraudzības sistēma

Divplūsmu automātiskā klimata kontroles sistēma
Inteliģentais daudzfunkcionālais informācijas displejs 
(i-MID)
Aizmugurējā parkošanās kamera
Automašīnas stabilizācijas sistēma
Piekabes stabilizācijas sistēma
Palīgsistēma kustības sākšanai ceļa kāpumā
Palīgsistēma braukšanai lejup no ceļa kāpumaΔ

Pārnesumu pārslēgšana ar pārnesumu pārslēgiem uz 
stūresΔ

Automātiska dzinēja izslēgšana tukšgaitā■ ( nav 
pieejama modelim 2.0 5AT) 
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Honda CONNECT 7” skārienjutīgais displejs ar AM/
FM/DAB atskaņotāju, interneta radio, instalētu lietotni 
Aha™* un interneta pārlūku*
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma (HFT)*
Jaudīga audio sistēma ar 6 skaļruņiem
2 USB ligzdas/HDMI ligzda
Papildpiederumu kontaktligzdas priekšējā panelī, 
viduskonsolē un bagāžas nodalījumā
Tālo gaismu atbalsta sistēma

** Lai izmantotu lietotni AhaTM (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot WiFi piesaisti vai mobilo WiFi maršrutētāju. Lietojot Honda 
CONNECT lietojumprogrammas, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. Interneta 
pārlūka funkciju var izmantot tikai tad, kad automašīna nav kustībā. Piezīme. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (šī funkcija ir pieejama 
tikai tad, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink). 

*  Ar sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com 
†  Vienmēr lietojiet ieteikto USB zibatmiņas ierīci. Dažas USB zibatmiņas ierīces var nedarboties ar šo audio iekārtu.
Δ  Tikai modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
■ Tikai modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu. Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle, krāsa Polished Metal Metallic.
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Durvju kabatas un kāju 
nodalījuma apgaismojums 

Neuzkrītošs un elegants zilas 
krāsas apgaismojums, kas 
izceļ durvju kabatu un kāju 

nodalījumu.

HID priekšējie lukturi

Spēcīga gaisma, kas 
atvieglo braukšanu naktī 
un piešķir CR-V lielisku 
un individuālu izskatu.

Jumta reliņi

Izskatīgi un praktiski  
gluži kā pats CR-V. Aktīvās sānu 

gaismas

Palīdz saskatīt 
ceļu jums priekšā, 
izgaismojot 
nākamo līkumu 
tad, kad ieslēdzat 
virzienrādītājus vai 
pagriežat stūri.

Tonēti stikli

Tonēti stikli rada  
privātu telpu un 
ierobežo saules 
gaismas intensitāti 
CR-V aizmugurē.

Jaudīga audio sistēma

Izbaudiet augstas 
kvalitātes skaņu ar 320 W 
audio sistēmu.

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle, krāsa Polished Metal Metallic.
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Elegance  

AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS KAMERA

1.6 i-DTEC 160 ZS 4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
9 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

1.6 i-DTEC 120 ZS 2WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

2.0 i-VTEC 155 ZS 2WD/4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
5 pakāpju automātiskā pārnesumkārba  
(tikai pilnpiedziņas modeļiem) 

17” vieglmetāla diski
Vadītāja puses i-SRS, pasažiera puses SRS, sānu 
(priekšējais) un sānu aizkarveida drošības spilveni
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) un 
bremzēšanas palīgsistēma (BA)
Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma 
Signalizācija un imobilizācijas sistēma
Priekšējo lukturu automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas taimeris
Dienas gaitas gaismas (LED)
Priekšējie lukturi ar halogēnajām spuldzēm un 
priekšējo lukturu mazgātāji
Priekšējie miglas lukturi
Automātiskie lukturi ar krēslas sensoru
Automātiskie stikla tīrītāji ar lietus sensoru
Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu 
atpakaļskata spoguļi ar slīpuma funkciju
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Daudzfunkcionāla stūre ar ādas apdari un ar 
regulējamu slīpumu un augstumu
Priekšējie sēdekļi ar auduma apdari un apsildi
Vadītāja sēdeklis ar manuāli regulējamu 
augstumu 
Elektriski regulējams vadītāja un pasažiera 
sēdekļa gurnu atbalsts
Ar vienu kustību nolokāms aizmugurējais 
sēdeklis, sadalīts attiecībā 60/40
Divplūsmu automātiskā klimata kontroles sistēma
Inteliģentais daudzfunkcionālais informācijas 
displejs (i-MID)
Aizmugurējā parkošanās kamera
Automašīnas stabilizācijas sistēma
Piekabes stabilizācijas sistēma

Palīgsistēma kustības sākšanai ceļa kāpumā
Automātiska dzinēja izslēgšana tukšgaitā (nav pieejama 
modeļiem ar 5AT benzīna dzinēju) 
Palīgsistēma braukšanai lejup no ceļa kāpumaΔ

Pārnesumu pārslēgšana ar pārnesumu pārslēgiem uz 
stūresΔ

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Honda CONNECT 7” skārienjutīgais displejs ar AM/
FM/DAB atskaņotāju, interneta radio, instalētu lietotni 
Aha™* un interneta pārlūku*
Četri skaļruņi 
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma (HFT)*
2 USB ligzdas/HDMI ligzda
Papildpiederumu kontaktligzdas priekšējā panelī, 
viduskonsolē un bagāžas nodalījumā

** Lai izmantotu lietotni AhaTM (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot WiFi piesaisti vai mobilo WiFi maršrutētāju. Lietojot Honda 
CONNECT lietojumprogrammas, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. Interneta 
pārlūka funkciju var izmantot tikai tad, kad automašīna nav kustībā. Piezīme. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (šī funkcija ir pieejama 
tikai tad, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink). 

*  Ar sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com 
† Vienmēr lietojiet ieteikto USB zibatmiņas ierīci. Dažas USB zibatmiņas ierīces var nedarboties ar šo audio iekārtu.
Δ  Tikai modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu. 
■ Tikai modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu. 



Honda CONNECT

Automašīnas izklaides 
sistēma ar ērtu 

skārienjutīgo ekrānu.

Automātiskie lukturi ar 
krēslas sensoru

Automātiski ieslēdz 
lukturus, kad kļūst 
ievērojami tumšāks.

Stiklu tīrītāji ar lietus 
sensoru 

Priekšējā stikla tīrītāji ar 
lietus sensoru ieslēdzas, 
kad uz priekšējā stikla 
ir konstatēts mitrums, 
un automātiski pielāgo 
darbības ātrumu pēc 
vajadzības.

Parkošanās sensori

Automašīnas  
priekšpusē un  
aizmugurē esošie parkošanās 
sensori atvieglo automašīnas 
novietošanu. Tuvojoties kādam 
objektam, skaņas signāli 
atskan biežāk.

Stūre ar ādas apdari 

Piešķir CR-V izsmalcinātu 
izskatu.

Priekšējie miglas lukturi 

Nepietiekamas redzamības 
apstākļos nodrošina 
papildu apgaismojumu, 
atvieglojot braukšanu un 
uzlabojot drošību.

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-VTEC 2WD Elegance, krāsa Golden Brown Metallic, ar 17” vieglmetāla diskiem.



Comfort

BLUETOOTH® HTF
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1.6 i-DTEC 120 ZS 2WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

2.0 i-VTEC 155 ZS 2WD/4WD
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

17” vieglmetāla diski
Vadītāja puses i-SRS, pasažiera puses SRS, sānu 
(priekšējais) un sānu aizkarveida drošības spilveni
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) un 
bremzēšanas palīgsistēma (BA)
Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma 
Signalizācija un imobilizācijas sistēma
Priekšējo lukturu automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas taimeris 
Dienas gaitas gaismas (LED)
Priekšējie lukturi ar halogēnajām spuldzēm un 
priekšējo lukturu mazgātāji
Elektriski regulējams un apsildāms spogulis 
Daudzfunkcionāla stūre ar ādas apdari
Priekšējie sēdekļi ar auduma apdari un apsildi
Vadītāja sēdeklis ar manuāli regulējamu 
augstumu 
Elektriski regulējams vadītāja un pasažiera 
sēdekļa gurnu atbalsts
Divjoslu automātiskā klimata kontroles sistēma
Inteliģentais daudzfunkcionālais informācijas 
displejs (i-MID)
Automašīnas stabilizācijas sistēma
Piekabes stabilizācijas sistēma
Palīgsistēma kustības sākšanai ceļa kāpumā
Automātiskā dzinēja izslēgšana tukšgaitā
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
1 CD atskaņotājs
4 skaļruņi
USB savienojums un papildligzda  
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma (HFT)*
Papildpiederumu kontaktligzdas priekšējā panelī, 
viduskonsolē un bagāžas nodalījumā

* Ar sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com 
† Vienmēr lietojiet ieteikto USB zibatmiņas ierīci. Dažas USB zibatmiņas ierīces var nedarboties ar šo audio iekārtu.
Δ Tikai modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu. 
■ Tikai modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu.
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Kruīza kontrole ar 
ātruma ierobežotāju

Elektroniskā kruīza 
kontrole ļauj uzturēt 
stabilu braukšanas ātrumu 
un mazina nogurumu, 
braucot lielos attālumos.

Signalizācijas 
sistēma 

Tā ir izstrādāta CR-V 
drošībai un aizsardzībai.

Aktīvā pilsētas 
bremzēšanas sistēma

Tā darbojas, kad automašīna 
brauc ar ātrumu līdz 30 km/

stundā, palīdzot novērst 
negadījumus nelielā 
braukšanas ātrumā.

Klimata kontrole ar automātisko 
gaisa kondicionēšanas sistēmu  

Klimata kontrole automātiski uztur 
uzstādīto temperatūru automašīnas 
salonā.

Apsildāmi sēdekļi  

Gan vadītāja, gan pasažiera 
puses priekšējiem sēdekļiem ir 
divpakāpju apsilde.

Elektriski regulējams 
autovadītāja sēdekļa 
gurnu un sānu balsts

Autovadītāja sēdekļa 
gurnu un sānu balstu 
var regulēt, lai panāktu 
komfortu un stabilitāti.

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-VTEC 2WD Comfort, krāsa Twilight Blue Metallic, ar 17” vieglmetāla diskiem.



Automobiļa krāsa jums ir svarīga, tāpēc tā ir svarīga 
arī mums.

Kādai krāsai dodat priekšroku – Crystal Black, White 
Orchid, Passion Red vai varbūt Twilight Blue? Plašā krāsu 
klāsta dēļ jūs noteikti atradīsit savam stilam un raksturam 
vispiemērotāko.
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DZĪVOJIET

KRĀSAINI!

Attēlā redzamais modelis ir 1.6 i-DTEC 4WD Executive ar papildaprīkojumu Honda SENSING.

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 



Lai arī kādas krāsas CR-V izvēlējāties, 
varat būt droši, ka varēsit to papildināt ar 
teicami pieskaņotu augstākās kvalitātes 
sēdekļu apdari.

Apzīmējumi:   • Standarta   - Nav pieejams

SALONA 
APDARE
PATĪKAM SAJŪTAS SALONĀ

Melns audums Melns Alcantara 
materiāls un āda Melna āda Ziloņkaula 

krāsas āda

Executive - - • •

Lifestyle - • - -

Elegance • - - -

Comfort • - - -

MELNA ĀDA

MELNS AUDUMS MELNS ALCANTARA MATERIĀLS UN ĀDA

ZILOŅKAULA KRĀSAS ĀDA
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PA P I L D A P R Ī K O J U M S  :  3 8

PAKOTNES UN ATSEVIŠĶI 

PAPILDAPRĪKOJUMA ELEMENTI

Uzsveriet jūsu CR-V eleganci pievienojot 
hroma akcentus jūsu mašīnai.

PAKA  SATUR:
•  Hromētu Bagāžas nodalījumu
•  Hromētas līstes durvju lejasdaļā
•  Hromētu priekšējo resti 
•  Hromēta ovālā izpūtēja caurule
Attēls ietver 18 hidra vieglmetāla diskus

CHROME PAKA

CARGO PAKA
Ja jums ir nepieciešams bieži 
pārvadāt bagāžu vai arī speciālas 
iekārtas atpūtai vai darbam, Jūs 
varat izvēlēties Cargo Paku, kas 
piedāvā unikālu kombināciju 
glabāšanas risinājumam.

PAKA SATUR:
•  Premium bagāžnieka organizētājs
•  Kravas telpas rotājumi
•  Bagažnieka pakāpiena aizsargsPersonalizē savu CR-V ar unikāliem aksesuāriem, šeit ir dažādas pakas, ko var izvēlēties.

Šie aksesuāri tika izstrādāti kopā ar CR-V lai pārliecinātos, ka katrs produkts uzlabo jauno modeli ar 
ideālu saderību, drošību un izturību.

Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet Civic papildaprīkojuma lietojumprogrammu no pakalpojuma iTunes™ vai Google Play™  ➞



ILLUMINATION PAKA
Illumination paka izceļ automašinas apkārtējo 
atmosfēru, gan no iekšpuse, gan no ārpuses.

PAKA SATUR:
•  Apgaismoti durvju sliekšņi
•  Peļķu gaisma

AERO PAKA
Papildus izsmalcinātākam un ar 
spēcīgākam jūsu auto izskatam.

PAKA SATUR:
•  Priekšējo Aero buferi
•  Aizmugurējo Aero buferi
•  Bagāžas nodalījuma spoileri
•  Stilizētu pakāpienu 
Attēls ietver 19 Cursa vieglmetāla diskus
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Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet Civic papildaprīkojuma lietojumprogrammu no pakalpojuma iTunes™ vai Google Play™  ➞



ŠĶĒRSSTIEŅI UN 
JUMTA BAGĀŽNIEKA 

STIPRINĀJUMI

Palieliniet sava auto pārvadājumu kapacitāti ar 
drošu jumta bagāžnieku. Maksimālā slodze: 
75kg (max 80kg uz jumta).

PIEEJAMIE papildaprīkojumi:
•  Slēpju kaste
•  Jumta kaste
•  Slēpju un snovborda stiprinājums
•  Velosipēdu jumta stiprinājuma komplekts

PLANŠETDATORA TURĒTAJS SAKABES ĀĶIS
Skatieties video, pārbaudiet e-pastus, spēlējiet spēles 
planšetdatorā vai jūsu  dažādu izmēru iPad, kas ar ērtu un stilīgu 
sistēmu acu līmenī piestiprināts priekšējā sēdekļa galvas balstam. 
Īpašnieks var izmantot horizontālu vai vertikālu ekrāna pozīciju,kā 
arī to var noliekt un pagriezt, lai atvieglotu skatīšanos.

Sakabes āķis ļauj vilkt piekabi vai dzīvojamo vagoniņu ar 
pašmasu līdz 2000kg, atkarībā no jūsu transportlīdzekļa 
dzinēja un transmisijas tipa. Maksimālā vertikālā slodze uz 
sakabes āķi ir 100 kg.

IESPĒJAMS PASŪTĪT TRĪS VEIDU SAKABES ĀĶUS:
•  Fiksētos   •  Noņemamos   •  Nolaižamos

ŠĶĒRSSTIEŅI UN Palieliniet sava auto pārvadājumu kapacitāti ar 

CONVENIENCE PAKA
Convenience paka ir stilistiski veidotu aksesuāru pakete, 
lai pasargātu savu auto no skrambām, skrāpējumiem, 
dubļiem un smiltīm.

PAKA SATUR:
•  Moldingi virsbūves sānos
•  Rotājumi durvju sliekšņiem
•  Priekšējie dubļu sargi
•  Aizmugurējie dubļu sargi
•  Pretdubļu paplāte bagāžniekam
Attēlā parādīti 19 "Sirius vieglmetāla diski



SPORTISKA RADIATORA RESTE
Sportiska radiatora reste piešķir oriģinalitāti, kas ļauj atšķirties no pūļa.

JUMTA BAGĀŽNIEKS
Maksimālā celtspēja: 75 kg.

SĀNU MOLDINGI
Aizsargā virsbūvi no kaitinošiem skrāpējumiem un iespiedumiem, buktītēm durvīs.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVJU DEKORLĪSTE 
Eleganti papildina automobiļa aizmuguri.
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DEKORATĪVIE MOLDINGI DURVĪM
Pievilcīgi durvju moldingi piešķir automašīnai personisku pieskārienu.

OVĀLS IZPŪTĒJA UZGALIS
Izgatavots no nerūsējošā tērauda.

IZPŪTĒJA UZGALIS
Izgatavots no nerūsējošā tērauda.

JUMTA SPOILERIS
Uzlabo sportisko un robusto izskatu.

DEKORATĪVAS UZLIKAS MIGLAS LUKTURIEM
Papildina automobiļa priekšpuses dizainu.



PRETSKRĀPĒJUMU AIZSARGPLĀKSNE 
AIZMUGURĒJAM BAMPERIM
Aizsargā pret skrāpējumiem smagas bagāžas iekraušanas laikā.

SUŅU AIZSARGREŽĢIS
Aizsargā jūsu pasažierus no mājdzīvniekiem ceļojuma laikā.

KRAVAS FIKSĀCIJAS SIKSNAS
Nodrošina kravas  nostiprināšānu bagāžniekā.

TĪKLS KRAVAS STIPRINĀŠANAI BAGĀŽNIEKĀ
Nodrošina bagāžas fiksāciju ceļojuma laikā.

GUMIJAS BAGĀŽNIEKA VANNA
Ūdensnecaurlaidīga, neslīdoša.

4 3  :  PA P I L D A P R Ī K O J U M S

DEKORATĪVIE KĀPŠLI SLIEKŠŅIEM
Nodrošina vieglāku iekļūšanu automašīnā.Eleganti papildina sliekšņu dizainu un 
funkcionalitāti.
Pieejami divās versijās:
- Stilīgi (asimetriski)
- Pilna garuma (simetriski)



HONDA 3D SKAŅA
Mēs vēlamies, lai mūsu automašīnu skaņas sistēmas spētu precīzi atskaņot jūsu izvēlēto 
izpildītāju skaņdarbus neatkarīgi no tā, vai tas ir tehniski nevainojams studijas ieraksts vai 
koncerts. Honda skaņas sistēmu papildinot ar kompakto DSP (digitālo signālu apstrādes) 
iekārtu, skaņas kvalitāte sniedz koncertzālei līdzvērtīgu baudījumu.

ZILS APGAISMOJUMS DURVJU KABATĀS
Pieškir interjeram neatkārtojamu atmosfēru.

ZILS INTERJEREA APGAISMOJUMS
Piešķir kabīnei īpašu atmosfēru.

DURVJU SLIEKŠŅA APDARE AR IZGAISMOTU LOGO
Nerūsējošā tērauda uzlika ar apgaismotu CR-V logo.

GUMIJAS PAKLĀJIŅI
Ar augstu malu.

VORSALĪNA PAKLĀJIŅI
Iespējami standarta vai  elegante izpildījumā. Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet Civic papildaprīkojuma 

lietojumprogrammu no pakalpojuma iTunes™ vai Google Play™  ➞



PARKOŠANĀS SENSORI
Priekšā un aizmugurē.

SILDĪTĀJS
Ar tālvadības pulti / taimeri.

VĒJSTIKLA AIZSARDZĪBA PRET SALU UN SAULI

4 5  :  PA P I L D A P R Ī K O J U M S

SLĒPJU KASTE
225 x 80 x 34 cm. Atverama no abām pusēm.

AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS KAMERA
Kad ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, attēls parādās automašīnas In-Mid displejā.



VIEGLEMETĀLA DISKI
1. 17” CORVUS

2. 18” HYDRA 

3. 19” CURSA

4. 19” SIRIUS

5. 19” VEGA

6. 19” ORION 

1. 2.

4. 5. 6.

3.



Sapņiem var būt liels spēks, tie mudina sasniegt vairāk, izpētīt jaunas idejas, jaunas tehnoloģijas 
un atklāt jaunus problēmu risinājumus. Tie var iedvesmot projektēt un konstruēt īstu “superauto”,
piemēram, revolucionāro jauno NSX, vai izveidot sportisko jauno Civic.

Sapnis par labākas pasaules radīšanu cilvēku priekam ir ļāvis radīt cilvēkveidīgo robotu ASIMO, 
veikt lidojumu ar HondaJet un izstrādāt dažus no pasaulē populārākajiem motocikliem. Itin viss, ko 
mēs darām un mācāmies, sniedz mums zināšanas, kuras tiek izmantotas visos mūsu produktos, 
tostarp arī CR-V.
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SEKOJIET SAVIEM

SAPŅIEM

Attēlā redzamie modeļi ir 5 durvju Civic Sport, krāsa Brilliant Sporty Blue Metallic, un NSX konceptautomašīna.





SĀC SAVU PIEDZĪVOJUMU





Honda Motor Europe, Baltic  

DĪLERIS: 

SIA “Nippon Auto“  

Krasta iela 42

Rīga, LV-1003

tel. 67113333  

www.honda.lv  

Vienkāršs, ērts un elastīgs veids kā fi nansēt 

un aprdošināt Jūsu automašīnu Honda. 

  

Nolietotās automašīnas tiek uzskatītas par apkārtējai videi bīstamiem atkritumiem. Visa informācija par 
Honda uzņēmuma darbību vides aizsardzības jomā un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi ir pieejama mūsu 
vietnē www.honda.lv 

Lūdzu, nemetiet mani atkritumos! Nododiet mani pārstrādei. Šī papīra ražošanai izmantotā celuloze ir 
iegūta no ilgtspējīgā veidā atjaunojamas koksnes. Šī bukleta papīrs ir izgatavots no ECF (elementāro hloru 
nesaturošas) celulozes.   
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