
JAUNAIS
HR-V

HR-V IR ATGRIEZIES!
Mūsu kompaktā SUV klases automašīna 
ir atgriezusies ar modernu, stilīgu un 
daudzpusīgu pakotni. 

PATĪKAMA GAITA  
Jaunā automašīna HR-V ir gan vizuāli pievilcīga, gan 
patīkami vadāma. Jūs iegūstat izsmalcinātu automašīnu ar 
atjautīgiem vadības parametriem un sportisku, labi pārdomātu, 
vadītājam piemērotu vidi. HR-V panorāmas stikla jumts ielaiž 
salonā gaismu, ļaujot arī baudīt brīnišķīgus skatus. Kas par 
brīvības sajūtu!

HR-V  komplektācijā pieejami dažāda tilpuma dzinēji ar 
ekoloģiskas braukšanas palīdzības sistēmu (ECON Mode), 
kas samazina degvielas patēriņu.

www.honda.lv

Šī informācija nav attiecināma uz kādu konkrētu tirgū pieejamu izstrādājumu. Uzņēmums Honda Motor Co. Ltd patur tiesības mainīt 
aprīkojumu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētā informācija, krāsas, apraksti un attēli ir paredzēti tikai kā atsauce. 
Šajā brošūrā ietvertā informācija var atšķirties no aprīkojuma, kas pieejams dažādos Latvijā pārdotos modeļos. Šī publikācijā nekādā veidā 
neapliecina uzņēmuma apņemšanos pret kādu citu pusi. Piegādātāja vai izplatītāja pārdošanas un garantijas nosacījumi ir attiecināmi uz 
visiem pārdošanas darījumiem. Informāciju par noteikumiem un nosacījumiem pēc pieprasījuma var izsniegt rakstiski. Lai uzzinātu vairāk, 
sazinieties ar uzņēmuma Honda izplatītāju. Izplatītājs vienmēr sniegs atbilstošu informāciju un precīzu aprīkojuma un funkciju aprakstu. 

Honda Motor Europe, Baltic 

DĪLERIS: 

SIA “Nippon Auto“ 
Krasta iela 42  
Rīga, LV-1003  

tel. +371 6711 3333



White  
Orchid P

Chrystal 
Black P

Ruse Black Morpho Blue

Milano Red Brilliant  
Blue M

Alabaster 
Silver M

Modern 
Steel M

LIELA IETILPĪBA

KONCENTRĒJOTIES  
UZ VADĪTĀJU

Automašīna HR-V ir radīta, lai pielāgotos 
jūsu dzīvesstilam, piedāvājot savā klasē 
lielāko ietilpību. Honda Magic Seats sēdekļu 
locīšanas sistēma nodrošina iespēju palielināt 
jau tā ietilpīgo salonu. Kā jums patiktu 1026 
litru liela kravas telpa?
Automašīnā HR-V var ievietot gandrīz jebko.

Jaunā automašīna HR-V ir veidota tā, lai 
viss būtu vadītājam tieši pa rokai. Tādējādi 
varat koncentrēties pilnībā uz to, kas ir jums 
priekšā — ceļu. 

Honda Connect, mūsu jaunā informatīvi 
izklaidējošā sistēma, nodrošina piekļuvi 
visam tīkamajam, piemēram, mūzikai un jūsu 
draugiem. Tā ir centrāli novietota un aprīkota 
ar tehnoloģiju, ko atpazīst viedtālrunis.

HR-V dzinējs: 1,5 i-VTEC, 130 Zs/1,6 i-DTEC, 120 Zs. Degvielas patēriņš dažādos braukšanas apstākļos: 
4,0–5,7 l/100 km. CO2 izmeši: 104–134 g/km. Apkārtējas vides klasifikācija: EURO 6. Garums: 4294 mm. 
Platums: 1772 mm. Kopējais platums ar sānu spoguļiem: 2019. Augstums: 1605 mm.

CENA SĀKOT NO

18.500€

IZSMALCINĀTU KRĀSU 
PIEDĀVĀJUMS 
Jaunajai automašīnai HR-V ir pieejamas 
astoņas pievilcīgas krāsas, kas izceļ 
automašīnas slaido dizainu. Mēs esam 
pārliecināti, ka jūs noteikti atradīsiet 
tieši to, kas atspoguļo jūsu personību. 

PAMANĀMA UN ELEGANTA 
Automašīna HR-V jūs vienkārši apburs 
– ar tikai tai vien raksturīgajām un 
izteiksmīgajām formām. 

Panorāmas stikla jumts

LED priekšējie lukturi/LED priekšējie dienas gaismu lukturi

Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma

Aizmugures skata kamera

Jumta reliņi

7” Honda Connect ar kompaktdisku atskaņotāju

Divplūsmu klimata kontroles sistēma

Stūre ar ādas apdari/pārnesumu pārslēgšanas poga

Lietus sensors ar mainīgu intervālu

Apsildāmi elektriski regulējami sānu spoguļi 
CD audio ar 5” krāsu LCD ekrānu (MP3/USB)
Pilsētas bremžu aktīvā sistēma
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

Bluetooth handsfree (brīvroku) sistēma

Apsildāmie sēdekļi

Honda CONNECT ar navigācijas sistēmu

Pusādas salona apdare

17” alumīnija diski

Tonēti aizmugurējie stikli

Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošana

Frontālās sadursmes brīdinājums
Joslu maiņas brīdinājuma funkcija 
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Inteliģentais ātruma ierobežotājs
Aktīvās tālās gaismas (HSS)

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori

Priekšējie miglas lukturi

Signalizācija

automātiska klimata kontroles sistēma

Priekšējie un aizmugurējie regulējamie logi
16” alumīnija diski

Divpakāpju priekšējo sēdekļu sildītāji
ABS bremzes ar elekronisku spēka sadales sistēmu (EBD)
Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)
Divpakāpju priekšējo sēdekļu sildītāji
Metāliska krāsa
8 drošības spilveni
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TRĪS APRĪKOJUMA LĪMEŅI
Pat HR-V pamata versija Comfort ir labi aprīkota. 
Ja nepieciešamas papildfunkcijas, tā vietā 
izvēlieties Elegance vai Executive modeli. 


