
Prekybos atstovas:
UAB „NIPPON AUTO“ Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

www.honda.lt

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

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

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

duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.



NAUJASIS 
„HONDA HR-V“
Vairuodami mūsų subtiliai padailintą ir patobulintą 
visiškai naują HR-V, galėsite mėgautis daugialype 

vairavimo patirtimi, keliančia mažai pavojaus ir teikiančia 
daug džiaugsmo. Geriausiai pasaulyje parduodamas 

nedidelis visureigis* pasižymi dailiomis kupė linijomis, 
susiliejančiomis su praktiška visureigio erdve ir tvirtumu – 
tai automobilis, kuriuo galite pasikliauti visose gyvenimo 

situacijose, kad ir kur juo keliautumėte.

* Šaltinis: „JATO Dynamics“ (pardavimo laikotarpis: nuo 2015 m. sausio mėn. 
iki 2017 m. gruodžio mėn.). Rinkos apima EU + EFTA, NAFTA, Kiniją, Japoniją, 

Braziliją, Rusiją, Indiją, Indoneziją, Australiją, Argentiną, Pietų Afriką, Pietų 
Korėją, Tailandą, Vietnamą. 01 02 Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC 

Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“.
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DINAMIŠKAS  
STILIUS

Moderni HR-V forma patraukia dėmesį ir 
jaudina. Automobilio grakščios linijos ne tik 
jam suteikia dinamiškos išvaizdos, bet ir kur 

kas svarbesnių savybių – aerodinamiškumo ir 
degalų naudojimo efektyvumo. 

Dėl naujų dizaino detalių – išskirtinių tamsių 
chromuotų priekinių grotelių, aptakios formos 
priekinių žibintų, galinės chromuotos juostos 

ir sportinio priekinio buferio – automobilis 
atrodo elegantiškai, tačiau kartu ir tvirtai. Tad 

kad ir kur keliautumėte – į savaitgalio išvyką ar 
susitikti su draugais mieste – HR-V prisitaikys 

prie jūsų poreikių.

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“. 03 04



Pavaizduotas HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport modelis, spalva Platinum Grey Metallic.

NAUJASIS  
HR-V SPORT
Naujasis „HR-V Sport“ sukurtas išsiskirti 

iš minios – tai ryškus ir užtikrintas 
automobilis su išskirtiniais 18 col. matiniais 

juodo lengvojo lydinio ratlankiais ir 
juodomis kėbulo puošybos detalėmis iki 
pat dvigubo išmetamųjų dujų vamzdžio.

Automobilis varomas mūsų 1,5 litro ir 
182 AG išvystančio VTEC TURBO variklio, 
susieto su 6 greičių mechanine pavarų 

dėže arba 7 greičių CVT automatine 
transmisija. Vairavimo dinamika 

patobulinta naudojant slopintuvus, 
kintamą perdavimo skaičių ir vikraus 
valdomumo pagalbinę technologiją.

Sportiška tema pratęsiama ir viduje – 
čia yra pusiau odinis salonas, įskaitant 

naująsias kombinuotas sėdynes ir tamsią 
stogo perdangą. Derinys suprojektuotas 

norint užtikrinti mėgavimąsi  
kiekviena kelione.

05 06



JŪSŲ 
POREIKIAMS 
PRITAIKYTAS 

DIZAINAS
HR-V saloną kūrėme intuityviai, 

kad užtikrintume, jog viskas 
būtų ten, kur turi būti. Taigi, 
nors elegantiškas prietaisų 

skydelis apima pačias 
naujausias technologijas, jį 
nepaprastai lengva suprasti 

ir naudoti. Dviejų zonų 
klimato valdymo funkcija*, 

elektra reguliuojami durelių 
veidrodėliai ir šildomos 

priekinės sėdynės, aptrauktos 
nauja aukščiausios kokybės 
medžiaga, – tai tik keletas 

savybių, leisiančių mėgautis 
kiekviena kelione.

Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši ir kitos  
funkcijos, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame puslapyje. 

 Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – 
„Midnight Blue Beam Metallic“.07 08



SUPROJEKTUOTA 
PAGAL JŪSŲ GYVENIMO 
POREIKIUS
Automobilis sukurtas taip, kad jį būtų galima 
pritaikyti ir keisti pagal poreikius. Jame ne tik 
daug vietos – jame daug naudingos vietos. 
Dėl centre įmontuoto degalų bako bagažinėje 
lieka daugiau vietos ir telpa inovatyvi 
„Honda“ sistema „Magic Seat“.

Sumaniai pagamintos 60:40 dalijamos galinės 
sėdynės ne tik iki galo nusilenkia – vienu 
paprastu judesiu jas galima užlenkti aukštyn 
link galvos atramos. Taip už priekinių sėdynių 
sukuriama į viršų kylanti erdvė ir užtikrinamas 
dar didesnis lankstumas. Bagažinė taip pat 
yra talpi – ji pasižymi apgaulingai didele 

1 533 l erdve*, sumaniai apgalvota jūsų 
poreikiams pritaikyti. Plati bagažinės anga ir 
mažas krovimo aukštis taip pat reiškia, kad 
bagažinė yra greitai ir lengvai pasiekiama. 
Automobilį kelionei paruošite per labai 
trumpą laiką.

Tačiau ne tik sėdynės yra nepaprastos. Tai, 
kad HR-V yra patogumo suteikiančios vietos 
kojoms ir galvai, kuria dažniausiai pasižymi 
didesni automobiliai, yra išties įspūdinga. 
Erdvės pojūtį dar labiau sustiprina atidaromas 
panoraminis stiklinis stoglangis**, į vidų 
leidžiantis patekti šviesai ir orui.

*Matavimas galinę sėdynę nulenkus žemyn, krovinys prie stogo (VDA metodas).
**Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kurių klasių automobiliuose ši ir kitos funkcijos pasiekiamos, skaitykite specifikacijų puslapius.
Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“.
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PALAIKYKITE RYŠĮ 
SU PASAULIU

Automobilyje HR-V yra spalvinio 7 col. jutiklinio ekrano „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir 
informacijos sistema*, apimanti DAB skaitmeninį radiją ir „Aha™“ programą**. Taip galite klausytis internetu 

transliuojamų muzikos paslaugų, radijo programų, tinklalaidžių ir garsinių knygų bei galite pasiekti savo 
socialinių tinklų paskyras. „Bluetooth™“ ryšiu jūsų išmanusis telefonas prijungiamas prie automobilyje 

esančios „Honda“ laisvų rankų telefoninės įrangos sistemos, kad keliaudami būtumėte pasiekiami.ELEKTRINIS STOVĖJIMO STABDYS

ŠILDOMOS SĖDYNĖS

Šildomos priekinės sėdynės leidžia jaustis 
šiltai ir patogiai net ir šalčiausiomis 

dienomis.

Jis pakeičia rankinį stabdį ir palieka daugiau vietos 
aplink vairuotoją. Jis elektroniniu būdu įjungia rankinį 
stabdį vienu jungiklio spustelėjimu ir yra išjungiamas 
arba dar kartą paspaudus jungiklį, arba nuspaudus 

greičio pedalą.

Kameros vaizdas automatiškai rodomas 
7 col. „Honda CONNECT“ ekrane, kai 

įjungiate atbulinės eigos pavarą. Taip galite 
aiškiai matyti, kas yra už automobilio.

„Garmin PhotoReal™“ ekrane rodomos artėjančios sankryžos 
su realiais fotografiniais sankryžų vaizdais ir išvažiavimo 

juostos su ant jomis pavaizduotomis rodyklėmis, kad būtų 
aiškiau. Sistema taip pat apima nuspėjamus kelius, tikralaikius 

eismo spūsčių padedančius išvengti duomenis, kelio greičio 
apribojimo rodinį, 3D pastatus, vietovių vaizdus ir kt.

Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame puslapyje. **Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant inter-
netinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos 

„Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“.

DAUGIAKAMPĖ GALINIO VAIZDO KAMERA*

„GARMIN“ NAVIGACIJOS SISTEMA*
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VIDINĖ 
RAMYBĖ

Atitrūkite nuo dienos chaoso. Atsipalaiduokite. Sukūrėme 
erdvų HR-V saloną, kad jame leisti laiką būtų išties malonu.

Galbūt važiuojate tik tam, kad atliktumėte savaitinį 
apsipirkimą, tačiau tai nereiškia, kad negalite to daryti 

erdviai ir stilingai. Nauja sėdynių medžiaga papildo erdvų 
saloną ir prisiderina prie sportinių detalių, tokių kaip 
chromuotos durelių rankenos, odinis vairas ir pavarų 

perjungimo svirtis*, todėl HR-V jausitės lyg aukščiausios 
klasės automobilyje.

*Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kurių klasių automobiliuose 
ši ir kitos funkcijos pasiekiamos, skaitykite specifikacijų puslapius.

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“ su mechanine transmisija.
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MĖGAUKITĖS 
NAŠUMU

Pažangiosios technologijos leis mėgautis nuostabiu, 
itin efektyviu vairavimu. Rinkitės reaguojantį ir 

efektyvų „130 AG 1.5 i-VTEC" benzininį variklį arba 
„182 AG 1.5 V-TEC variklį su turbina". Abu varikliai 

pasiekiami modeliuose su 6 greičių mechanine pavarų 
dėže ir užtikrina puikų bei sklandų vairavimą.

Be to, „1.5 i-VTEC" pasiekiamas modeliuose su 7 greičių 
CVT automatine transmisija. Pasirinkę CVT versiją, turite 

galimybę automobilį vairuoti atsipalaidavę, visiškai 
automatiniu režimu arba panorėję galite keisti pavaras 
lenktyninių automobilių įkvėpta, ant vairo sumontuota 

pavarų perjungimo svirtele.

Visi HR-V varikliai turi variklio išjungimo sustojus 
funkciją, kuri išjungia variklį, kai automobilis stovi. 

Tuomet jis vėl automatiškai paleidžiamas jums 
pasirinkus pavarą. Taip užtikrinama itin maža 130 AG 

benzininio variklio CO2 emisija – vos 150 g/km  
(WLTP) / 121 g/km (NEDC). Paspaudus mygtuką ECON, 

degalai ir toliau taupomi. Aktyvinus, transmisija ir 
variklis optimizuojami degalams taupyti. Skirtumo 
galite nepastebėti iš karto, tačiau jį pajusite, kai  

daug rečiau teks apsilankyti degalinėje.

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“.
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1: važiuojant mieste 5–32 km/h 
greičiu, sistema gali stebėti atstumą 
nuo jūsų iki kito priekyje esančio 
automobilio, kad padėtų išvengti 
susidūrimo pavojaus.

2: jei toliau judate aptikto 
automobilio link, HR-V esančiame 
MID ekrane įjungiami garsiniai ir 
vaizdiniai įspėjimai.

3: jei į juos vis tiek nereaguojate, 
o susidūrimas neišvengiamas, 
aktyvaus stabdymo mieste sistema 
gali automatiškai įjungti avarinio 
stabdymo funkciją, kad kiek 
įmanoma labiau sumažintų greitį. 
Esant geroms eismo sąlygoms, ši 
funkcija gali net padėti galutinai 
išvengti susidūrimo pavojaus.

AKTYVAUS STABDYMO MIESTE SISTEMA

1 2 3

ĮSPĖJIMO APIE KERTAMĄ EISMO JUOSTĄ SISTEMA*

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

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA*

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

AKTYVŪS TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI

Aktyvių tolimųjų šviesų žibintų sistema įvertina vairavimo 
sąlygas ir automatiškai perjungia tolimąsias ir artimąsias 
šviesas.

PRIEKINIO SUSIDŪRIMO ĮSPĖJIMO SISTEMA*

Priekinio vaizdo kamerai užfiksavus priekyje esantį 
kitą automobilį, sistema įspėja apie galimą susidūrimą 
priekyje ir leidžia jums imtis atitinkamų veiksmų.

IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS*

Ši funkcija sumaniai apjungia reguliuojamo greičio ribotuvo 
funkciją ir kelio ženklų atpažinimo sistemą: greičio riba 
automatiškai nustatoma pagal kelio ženklų atpažinimo sistemos 
aptiktus ženklus.

PAGALBINĖ PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE SISTEMA

Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema apsaugo nuo riedėjimo 
atgal pradedant važiuoti į kalną. Naudojant šlaito jutiklį, 
reguliuojama jėga, kuria spaudžiamas stabdys. Taip automobilis 
po stabdžio pedalo atleidimo 1 sekundę lieka stovėti.

AVARINIO STABDYMO SIGNALAS

Avarinio stabdymo signalas greitai mirksi ir ima šviesti apie 
pavojų įspėjančios lemputės, kuriomis iš paskos važiuojantys 
vairuotojai įspėjami, jog turite stipriai stabdyti. Taip 
sumažinama susidūrimo iš galo tikimybė.

PAGALBINĖ STABDYMO SISTEMA

Pagalbinė stabdymo sistema avarinio stabdymo atveju padeda 
greičiau sustabdyti automobilį.

* Pasiekiama tik „Elegance“ ir „Executive“ klasių automobiliuose. Norėdami 
daugiau sužinoti apie tai, kurių klasių automobiliuose ši ir kitos funkcijos 
pasiekiamos, skaitykite specifikacijų puslapius.
Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“,  
spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“.

Jūsų vežamų keleivių, kitų eismo dalyvių ir 
pėsčiųjų saugumą visada laikome svarbiausiu 
reikalavimu kurdami automobilio dizainą. 
Todėl pasirūpinome, kad „HR-V“ veiktų daug 
pažangių funkcijų, kurių dauguma įeina į 
standartines viso automobilių asortimento 
komplektacijas. Esame įsitikinę, kad geriausias 
būdas sumažinti avarijų tikimybę – jas 
numatyti. Tuo tikslu buvo sukurta „Advanced 
Driver Assistance System“ (pagalbos vairuotojui 
sistemos) technologija. Tai papildomų jutiklių, 
įspėjimų ir reakcijų sistema, kuri esant poreikiui 
padeda vairuotojui kelyje.

Kaip ir kiekvienas „Honda“ automobilis, 
naujasis HR-V buvo kruopščiai išbandytas ir 
dar kartą patikrintas, kad būtume tikri, jog 
jis atitinka griežčiausius saugos standartus, 
o „Euro NCAP“ jį įvertino aukščiausiu penkių 
žvaigždučių saugumo įvertinimu.

ITIN 
PAŽANGUS, 
ITIN SAUGUS

17 18



JŪSŲ HR-V

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“. 19 20



COMFORT 1.5 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija

♦  Medžiaginiai apmušalai
♦  Bagažinės gaubto aptakas
♦  Priekiniai halogeniniai žibintai
♦  Dienos šviesos LED žibintai
♦  Automatiniai prieblandos žibintai
♦  Priekinių žibintų įjungimo / išjungimo laikmatis (grįžimo 

namo / išvykimo iš namų funkcija)
♦  Režimas ECON
♦  Pakreipiamas, teleskopinis vairas
♦  Daugiafunkcis informacinis ekranas
♦  Variklio išjungimo sustojus funkcija
♦  Automatinis klimato valdymo oro kondicionierius
♦  Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
♦  Galinio stiklo valytuvas su kintamu intervalu
♦  Elektra valdomi langai (priekiniai ir galiniai)
♦  Vienu palietimu elektra valdomi langai (priekiniai)
♦  Rankinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
♦  Sistema „Magic Seats“
♦  Pavarų perjungimo indikatorius
♦  Elektriniai reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
♦  Prie judesių prisitaikanti elektrinio vairo stiprintuvo sistema
♦  Elektrinis stovėjimo stabdys
♦  Sėdynių diržai su avariniu blokavimo mechanizmu (priekiniai 

ir galiniai)
♦  Vairuotojo „i-SRS“ oro pagalvė (dviejų pakopų pripūtimas) 
♦ Keleivio SRS oro pagalvė su atjungimo jungikliu

♦ Šoninės oro pagalvės (priekinės)
♦ Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (priekinės ir galinės)
♦ Kaklą apsaugančios priekinės galvos atramos
♦ Įspėjimo apie sumažėjusį slėgį padangose sistema
♦ Avarinio stabdymo signalas
♦ Stabdžių antiblokavimo sistema
♦ Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija
♦ Pagalbinė stabdymo sistema
♦ Pagalbinė automobilio stabilumo kontrolės sistema
♦ Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema
♦ Aktyvaus stabdymo mieste sistema
♦ Imobilizavimo sistema
♦ Lankstus nuimamas galinis uždangalas
♦ Nuotolinis centrinio užrakto valdymas su 2 nulenkiamais 

rakteliais
♦  „Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įranga
♦ Nuotoliniai ant vairo sumontuoti garso valdikliai
♦ 1 CD radijo imtuvas
♦ Papildomas lizdas
♦ USB jungtis (suderinama su „iPod“)
♦ 4 garsiakalbiai

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Comfort“, spalva – „Platinum White Pearl“.
21 22



ELEGANCE 1.5 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų CVT automatinė transmisija

Be funkcijų, pasiekiamų „Comfort“ klasės automobiliuose, 
funkcijos, esančios „Elegance“ klasės automobiliuose, apima 
toliau nurodytas

♦ Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai
♦ Tamsinti galiniai stiklai
♦ Priekiniai rūko žibintai
♦ Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais
♦ Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtis
♦ Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
♦ Automatinis dviejų zonų klimato valdymo oro kondicionierius
♦ Pavarų perjungimo svirtelė ∆
♦ Vienu palietimu elektra valdomi langai (priekiniai ir galiniai)
♦ Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
♦ Automatinis šoninio veidrodžio pakreipimas 
 įjungus atbulinę pavarą
♦ Automobilio statymo galinio vaizdo kamera
♦ Įspėjimo apie susidūrimą iš priekio sistema
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Išmanusis greičio ribotuvas
♦ Įspėjimo apie kertamą eismo juostą sistema
♦ Apsaugos sistema
♦ Nuimamas galinis uždangalas (galinė lentyna)
♦ „Honda CONNECT“ su „GARMIN“ navigacijos sistema ir CD 

leistuvu: 7 col. jutiklis ekranas, AM / FM / DAB skaitmeninis 
radijas, internetinis radijas, „Aha™“ programos integravimas ir 
naršymas internete*

♦ 2 x USB lizdai / HDMI lizdai
♦ 6 garsiakalbiai

* Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį.  
Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą 
mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
∆ Pasiekiama tik modeliuose su CVT automatine transmisija.

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Elegance“, spalva – „Modern Steel Metallic“.23 24



EXECUTIVE 1.5 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų CVT automatinė transmisija

Be funkcijų, pasiekiamų „Elegance“ klasės automobiliuose, 
funkcijos, esančios „Executive“ klasės automobiliuose, apima 
toliau nurodytas

♦ 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema
♦ Panoraminis stiklinis stoglangis (atidaromas)
♦ Stogo išilginiai
♦ Medžiaginis / odinis salonas
♦  Priekiniai LED žibintai
♦ Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
♦ Vairuotojo sėdynės galinė kišenė
♦ Rankinis keleivio sėdynės aukščio reguliavimas

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva – „Midnight Blue Beam Metallic“.
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SPORT 1.5 VTEC TURBO 182 AG
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų CVT automatinė transmisija

Be funkcijų, pasiekiamų „Elegance“ klasės automobiliuose, 
funkcijos, esančios „Sport“ klasės automobiliuose, apima  
toliau nurodytas:

♦ (LED) Šviesos diodų žibintai (trumposios ir ilgosios šviesos)
♦ Šviesos Diodų Priekiniai Priešrūkiniai Žibintai (LED)
♦ ½ Tekstilinis/Odinis interjeras (raudonos Oxblood spalvos)
♦ Išorės sportinė apdaila (Priekis/Galas/Ratų arkos)
♦ Galinis sportinis buferis
♦ Dviguba išmetimo sistema su antgaliais
♦ Tamsios chromuotos išorinės durų rankenėlės
♦ Juodos spalvos šoniniai veidrodėlių gaubtai su  integruotais  
    posūkių indikatoriais
♦ Galinio numerio rėmelio Juodo Chromo apdaila
♦ 18 " lengvo lydinio ratlankiai "Matt Black "
♦ Variklio išjungimo funkcija sustojus*
♦ Greito valdymo pagalbos sistema (AHA)
♦ Sportiškesnė pakaba
♦ Sportiniai pedalai

Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 i-VTEC TURBO Sport“, spalva – „ Platinum Grey Metallic“. 

*Pasiekiama tik modeliuose su mechaninė transmisija.
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BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLICPLATINUM GREY METALLIC* CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED

Pavaizduoti modeliai – „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“
* „Platinum Grey Metallic “ pasiekiama tik „Sport“ klasių automobiliuose. LUNAR SILVER METALLIC

GYVENIMAS 
PILNAS SPALVŲ
Išreikškite savo asmenybę – rinkitės iš mūsų 
spalvų, puikiai papildančių HR-V
dinaminį stilių, asortimento. Šiame asortimente yra 
dvi nuostabios naujos spalvos – „Midnight Blue 
Beam Metallic“ ir „Platinum White Pearl“.
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03 ½ TEKSTILINIS / ODINIS INTERJERAS  
(RAUDONOS „OXBLOOD“ SPALVOS)

01 JUODA ½ MEDŽIAGA / ODA

Nesvarbu, ar tai būtų nauja pažangi medžiaga 
ar aukščiausios kokybės pusiau oda, su mūsų 
apmušalais HR-V ne tik atrodys gerai – jame ir 

jausitės puikiai.

SALONO 
APMUŠALAI

02 JUODA MEDŽIAGA

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦ 
EXECUTIVE  ♦
SPORT   ♦

JUODA 
MEDŽIAGA

JUODA 1/2  
MEDŽIAGA / ODA

1/2 TEKSTILINIS/ODINIS INTERJERAS 
(RAUDONOS OXBLOOD SPALVOS)
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Įsigijus komplektą „Robust Pack“, jūsų automobilis atrodys dar tvirtesnis ir galingesnis.  
Komplektą sudaro: priekinės, galinės ir šoninės apatinės apdailos detalės ir veidrodėlių gaubteliai.

Paveikslėlyje pavaizduoti 18 col. HR1803 lengvojo lydinio ratlankiai. Parduodami atskirai.

JŪSŲ PARINKTYS
Pritaikykite HR-V savo poreikiams  

su originaliais priedais.

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

HR-V ir puikiai jame tiktų.

Komplektas „Black Edition Pack“ jūsų automobiliui suteikia intensyvią, galingą ir naują išvaizdą. 
 Komplektą sudaro: juoda priekinė ir galinė apdailos detalė, juodos matinės dangos pakojai, „Black 
Edition“ grindų kilimėliai, bagažinės kilimėlis, „Black Edition“ emblema ir juodi veidrodėlių gaubteliai.

Paveikslėlyje pavaizduoti 18 col. HR1804 lengvojo lydinio ratlankiai. Parduodami atskirai.

Komplektas „Aero Pack“ suteikia jūsų automobiliui modernesnę, dinamiškesnę išvaizdą.  
Komplektą sudaro: priekinis ir galinis aerodinaminiai buferiai, pakojai ir bagažinės gaubto aptakas.

Paveikslėlyje pavaizduoti 18 col. HR1803 lengvojo lydinio ratlankiai. Parduodami atskirai.

AERO PACK

BLACK EDITION PACK

ROBUST PACK
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AUKŠČIAUSIOS KLASĖS BAGAŽINĖS DAIKTADĖŽĖ

Ši inovatyvi bagažinės daiktadėžė leidžia suskirstyti 
automobilio bagažinės erdvę ir apsaugo daiktus, kad 

važiuojant jie nejudėtų.

BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS SU SKIRTUVAIS

Šis vandeniui atsparus neslystantis bagažinės įdėklas yra tokios 
formos, kad puikiai tilptų į jūsų automobilio galinę daiktų laikymo 

erdvę. Be to, jis apsaugo bagažinę nuo purvo ir įbrėžimų. Jis yra su 
pakeltais kraštais ir ant jo pavaizduotas HR-V logotipas.

Pateikiami skirtuvai, padėsiantys išlaikyti bagažą savo vietoje.

ILLUMINATION PACK

Komplektas „Illumination Pack“ apima įvairias šviesas, kurios jūsų 
automobilio salone padeda sukurti aplinkos atmosferą.  

Komplektą sudaro: priekinės kojų srities apšvietimo  
lemputės ir apšviestos durelių slenksčio juostos.

BAGAŽINĖS GAUBTO APTAKAS

Pasirinkę šį visiškai prie kėbulo spalvos priderintą bagažinės gaubto aptaką, 
savo HR-V galui suteiksite dar daugiau sportiškumo.

18 COL. „HR1803“ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

18 col. „HR1803“ ratlankių plyšių apvadai yra „Gunpowder 
Black“ spalvos, o A paviršius – deimanto formos. Ratlankiai 

padengti blizgia skaidria dengiamąja medžiaga.

18 COL. „HR1802“ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

18 col. „HR1802“ ratlankių plyšių apvadai yra „Kaiser 
Silver“ spalvos, o A paviršius – deimanto formos. Ratlankiai 

padengti blizgia skaidria dengiamąja medžiaga.
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VEIDRODĖLIŲ GAUBTELIAI

Suteikite savo HR-V išskirtinumo su šiais „EU Matte Silver“ 
spalvos veidrodėlių gaubteliais. Sukurti taip,  

kad jais būtų galima pakeisti jau esamus.  
Rinkinį sudaro du veidrodėlių gaubteliai

ELEGANTIŠKI KILIMĖLIAI

Šie elegantiški ir patogiai įdedami pluoštiniai  
kilimėliai, kurių kraštai sutvirtinti nabuku,  
yra patvarūs ir turi įaustą HR-V emblemą.  

Rinkinį sudaro priekiniai ir galiniai kilimėliai.

STOGO SKERSINIAI

Padidinkite savo automobilio krovumą su keturiuose 
taškuose fiksuojamais stogo skersiniais. Didžiausia keliamoji 

galia – 30 kg (didžiausias svoris ant stogo – 35 kg).

NUIMAMAS VILKIMO KABLYS SU 13 
KONTAKTŲ ROZETE PRIEKABAI

Jei planuojate vilkti priekabą, naudodami šį nuimamą prikabinimo įtaisą 
nesukelsite pavojaus savo automobilio stilingoms detalėms. Jo didžiausia 

vilkimo galia – 1 000 kg, o vertikalioji apkrova – 70 kg.

ŠONINĖS KĖBULO JUOSTOS

Nėra nieko labiau erzinančio, kaip įbrėžimai arba įdubimai jūsų automobilio kėbule. Šios šoninės 
kėbulo juostos pagamintos iš minkštos, smūgiams atsparios kėbulo spalvos medžiagos, tad jos 

užtikrina viso jūsų automobilio kėbulo apsaugą.

DURELIŲ SLENKSČIO JUOSTOS

Durelių slenksčio juostos ne tik suteikia jūsų automobiliui individualumo, bet ir apsaugo durelių 
slenksčius nuo žymių ir įbrėžimų. Ant jų yra dėmesį patraukiantis, išgraviruotas  

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

SVAJONĖS 
IŠ TIESŲ 
PILDOSI

Pavaizduoti modeliai – „CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive“, spalva – „Premium Crystal Red 
Metallic“, ir „HR-V 1.5 i-VTEC Executive“, spalva „Midnight Blue Beam Metallic“. 39 40



 Pavaizduotas modelis – „HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport“, spalva – „Platinum Grey Metallic“.41 42


