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PRECIZITĀTE,   
KĀDU NESASNIEGT IKDIENAS DZĪVĒ 

Izcilā jaunā automašīna HR-V sniedz vairāk. Šis modernais, universālais 
un praktiskais modelis nodrošina daudzveidīgu braukšanas pieredzi. 
Nekādu kompromisu un daudz jo daudz prieka! Ar izcilajām kupejas 
līnijām un SUV praktisko ietilpību un stingrību šī ir automašīna, kas 
dzīvos līdzi jūsu dzīves ritmam. 
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Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā. *Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.
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VIRSBŪVE 



Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā. *Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.

IZCILI  
ELEGANTS DIZAINS   

Dizains ir mūsu kaislība. HR-V mūsdienīgā forma ne tikai 
piesaista acu skatienu, bet arī aizkustina sirdi. Tā robustais izskats un 
sportiskais sānu profils ir izstrādāts, lai padarītu to par automašīnu, 
ko ir neiespējami nepamanīt un kurā gribas tikt pamanītam. 
Neatkarīgi no ceļa, pa kuru pārvietojaties, un neatkarīgi no galamērķa 
— atpūta nedēļas nogalē vai tikšanās ar draugiem pilsētā — 
automašīna HR-V ir tam piemērota. 

Viss ir pārdomāts. Mazās detaļas, piemēram, neizvirzītie durvju 
rokturi un trapecveida aizmugurējie logi, padara to patiesi atšķirīgu. 
Tā ir automašīna ar jēgpilnu izskatu, uzkrītošiem mērinstrumentu 
paneļiem, izteiksmīgām reljefām līnijām, sportisku bagāžas 
nodalījuma spoileri virsbūves krāsā, elegantiem jumta reliņiem* 
un HR-V panorāmas stikla jumtu*, lai lūkoties ārā būtu ne mazāk 
saviļņojoši, kā lūkoties iekšā. 



Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā. 



LABS IZSKATS  
LIEK ATSKATĪTIES 

Dizains, kas piesaista uzmanību. HR-V izskata burvība nav tikai 
virspusēja. Katram uzlabojumam ir iemesls. Precīzi izstrādātās līnijas piešķir 
automašīnai vēl aerodinamiskāku izskatu un ļauj samazināt degvielas 
patēriņu. 

Taču, veidojot stilu, radošums nav jātaupa. Dizaina rozīnītes, piemēram, 
plūstošās priekšējā režģa līnijas un asie profila vaibsti, nozīmē, ka HR-V 
izceļas, pat stāvot uz vietas. Automašīna ir gan veikla, gan uzticama. Tādas 
detaļas kā plūdenie apakšējie virsbūves paneļi un atšķirīgie buferi padara 
to ievērojami pievilcīgāku. Apvienojot moderno un izklaidējošo braukšanas 
dinamiku ar degvielas patēriņu samazinošo sniegumu, automašīna HR-V ir 
patiesi iespaidīga.  
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Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive ar manuālo pārnesumkārbu un Honda CONNECT. *Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.



DOMĀJOT VISPUSĪGI,  
LIETAS VAR PADARĪT  
VIENKĀRŠĀKAS   

Dizains visapkārt. Lai neatrautu skatienu no ceļa, ir 
labi zināt, ka viss nepieciešamais ir pa rokai. Optimāli 
izkārtojot visas funkcijas, esam radījuši ērtu HR-V 
autovadītāja vietu. Elegantā mērinstrumentu paneļa 
izstrādē ir izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, kas ir 
patiesi viegli saprotamas un parocīgi izmantojamas. 
Kopā ar jauno skārienekrāna izklaides sistēmu Honda 
CONNECT jūs varat visu pilnvērtīgi kontrolēt. 

Arī citas funkcijas ir pa rokai. Divplūsmu klimata 
kontroles sistēma* padarīs garu ceļu patīkamāku 
ne tikai jums, bet arī jūsu pasažieriem. Papildiniet ar 
elektriski regulējamiem sānu atpakaļskata spoguļiem, 
elektriski regulējamiem logiem un priekšējiem 
apsildāmiem sēdekļiem, un jūs konstatēsiet, ka esat 
patiesi pieķēries savam HR-V. 

AUDIO TĀLVADĪBAS IERĪCES  
UZ STŪRES 

BEZATSLĒGAS PIEKĻUVES 
UN IEDARBINĀŠANAS SISTĒMA 
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IZBAUDIET PLAŠUMU, 
NOVĒRTĒJIET ELASTĪGUMU 

1533 litru plaša telpa kravai 
Pielāgojama un ietilpīga. 

10
SISTĒMA 

MAGIC SEATS

Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive ar manuālo pārnesumkārbu un panorāmas stikla jumtu. 
*Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.

Šī automašīna ir izstrādāta, lai pielāgotos 
jūsu dzīvei un mainītos kopā ar jums. 
Automašīna HR-V ir izstrādāta, lai pieskaņotos 
jums. Tai ir nevis daudz vietas, bet tieši daudz 
noderīgas vietas. Vidusdaļā uzstādītā degvielas 
tvertne atvēl vairāk vietas bagāžas nodalījumam, 
turklāt šai automašīnai ir Honda novatoriskā 
sistēma Magic Seats. 

60:40 dalījuma sistēma Magic Seats pielāgojas 
bez piepūles. Aizmugurējos sēdekļus var ļoti 
dažādi konfigurēt. Ar vienu vienkāršu darbību 
sēdekli var pacelt augšup galvas balsta virzienā, 
nodrošinot plašu, brīvu telpu aiz priekšējiem 
sēdekļiem. 

Arī bagāžas nodalījums ir plašs — tas nodrošina 
470 litru ietilpību, ja izmanto aizmugurējos 
sēdekļus, un 1533 litru ietilpību līdz loga līnijai, 
ja aizmugurējo sēdekļu atzveltnes ir nolaistas. 
Plaša bagāžas nodalījuma durvju aile un zems 
iekraušanas augstums garantē ātru un ērtu 
piekļuvi. No novietota stāvēšanai līdz piekrautam 
un gatavam braukšanai — dažu sekunžu laikā. 

Tomēr tie nav tikai maģiskie sēdekļi. Fakts, ka 
automašīnai HR-V ir ērta vieta kājām un galvai, 
kas bieži ir pieejama lielākām automašīnām, 
ir ar rozīnīti. Ietilpību vēl ievērojamāk palielina 
panorāmas stikla jumts*, kas ļauj iekļūt gaismai un 
gaisam. 



* Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot lietojumprogrammas, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. 
** Funkciju var izmantot tikai, ja automašīna nav kustībā. 
*** Standartaprīkojumā — tikai modelim Executive 
**** Funkcija ir pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink™. Izmantojot šo tehnoloģiju, lietotājs var pārnest viedtālruņa ekrāna saturu uz displeju un piekļūt viedtālruņa lietojumprogrammām. 
†Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni. 
ΔBrīvroku tālruņa sistēmas savietojamība var atšķirties. 

GARMIN NAVIGĀCIJA†

Garmin PhotoReal™ rāda fotoreālistiskus 
nākamo krustojumu un nobrauktuvju attēlus 
un atzīmē vajadzīgo joslu ar bultiņu, lai norādes 
būtu iespējami skaidras. Sistēmā ir nodrošināti 
arī prognozētie maršruti, kas ļauj izvairīties 
no intensīvas satiksmes, braukšanas ātruma 
ierobežojumi, ēku attēlojums 3D formātā, reljefa 
skats un citas funkcijas. 

PERSONALIZĒTS SĀKUMEKRĀNS†

Personalizējiet Honda CONNECT, 
augšupielādējot savus iecienītākos fotoattēlus un 
izmantojot tos kā darbvirsmas fonu. Displeju varat 
pielāgot savai gaumei. 

AHA™*
Izmantojot Aha™ lietojumprogrammu, var 
pieslēgties interneta radio, piekļūt Facebook™ un 
Twitter™ kontiem un atrast tuvākos restorānus un 
viesnīcas. 

BLUETOOTH™ BRĪVROKU  
TĀLRUŅA SISTĒMA†∆

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

SAZIŅAS SISTĒMAS  
IZKLAIDES SISTĒMAS  

Automašīnā HR-V ir iebūvēta jaunā Honda CONNECT audio 
un informācijas sistēma, kas nodrošina iespēju sazināties ar 
draugiem un klausīties savu iecienīto mūziku. 

Honda CONNECT nodrošina izcilu savienojamību, lai, esot ceļā, 
jūs varētu kontrolēt izklaides sistēmu un sazināties, izmantojot 
Wi-Fi piesaisti* vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. Honda CONNECT 
7” skārienjutīgo ekrānu var personalizēt ar jūsu iecienītākajām 
fotogrāfijām. Savukārt, izmantojot DAB*** un 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 nodrošina viedtālruņa savienojumu 
ar automašīnas brīvroku tālruņa sistēmu. Turklāt skārienekrānā 
var arī pārlūkot internetu**. Kā papildaprīkojums pakalpojumā 
Honda CONNECT ir pieejama Garmin godalgotā satelītnavigācija. 
Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija 
MirrorLink™****. 
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Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā ar manuālo pārnesumkārbu un Honda CONNECT. *Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.



Apturiet uz mirkli savu drudžaino dienu. Relaksējieties. Mēs 
esam radījuši HR-V lielas ietilpības salonu, kur ir patiesi patīkami 
pavadīt laiku. Pat ja dodaties vien veikt iknedēļas pirkumus, arī to var 
izdarīt moderni un ar vērienu. Ietilpīgais HR-V salons ir papildināts 
ar kvalitatīvām detaļām, piemēram, stūri un pārnesumu pārslēgu ar 
ādas apdari un hromētiem durvju rokturiem*, nodrošinot salonā īpašu 
gaisotni. 

Nereti uzskata, ka ietilpība ir sevišķs luksuss, taču jaunajā HR-V 
vadītājs un pasažieri var pārvietoties klusā, ērtā un labi ventilētā vidē. 
Aizmugurē ir pārpārēm vietas, tāpēc gari ceļojumi šķitīs patiesi īsi. 

IZBAUDIET KOMFORTU  
JO PAR VISU IR PADOMĀTS 
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KOMFORTS



Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā. 



AUTOMĀTISKĀS DZINĒJA 
IZSLĒGŠANAS SISTĒMA 
TUKŠGAITĀ

POGA ECON  
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SNIEGUMS

BAGĀTĪGS SNIEGUMS  
IZCILA DEGVIELAS EKONOMIJA 

Modernas tehnoloģijas sniedz jums izcilu 
un ļoti efektīvu braukšanas pieredzi. To 
nodrošina mūsu jaunie dzinēji un inženierijas 
sasniegumi, un tas nozīmē, ka jums vairs nav 
jāpiekāpjas! Izvēlieties reaģējošo un efektīvo 
130Zs 1,5 i-VTEC benzīna dzinēju vai 120Zs 
1,6 i-DTEC. Abi dzinēji ir pieejami ar 6 pakāpju 
manuālo pārnesumkārbu izsmalcinātai un 
vienmērīgai braukšanas pieredzei. 

Turklāt ir pieejams jauns 1,5 i-VTEC ar 
bezpakāpju automātisko pārnesumkārbu, 
kas nodrošina ātrumam atbilstīgu optimālu 
dzinēja jaudu. Rezultāts — vienmērīga un ērta 
braukšana. Radot mazāku izmešu daudzumu, 
šī automašīna gan reaģē, gan saudzē. 

Visiem motoriem ir automatiskā dzinēja 
izslēgšanas sistēma tukšgaitā, kas aptur 
dzinēju, līdzko apstājaties. Dzinējs tiek 
automātiski iedarbināts, kad pārslēdzat kādā no 
pārnesumiem. Tas ļauj nodrošināt CO2 izmešu 
daudzumu tikai 104 g/km apmērā. 

Nospiežot pogu ECON, degviela tiek 
taupīta arī turpmāk. Līdzko tā ir aktivizēta, 
pārnesumkārbas un dzinēja darbība tiek 
optimizēta, lai taupītu degvielu. Piemēram, 
vienmērīgākas darbības drosele kontrolē jaudu 
un griezes momentu, un gaisa kondicionēšanas 
sistēma ir iestatīta tā patērēt mazāk enerģijas. 
Atšķirība var netikt pamanīta uzreiz, taču kādā 
brīdī jūs noteikti konstatēsiet, ka apmeklējat 
degvielas uzpildes stacijas retāk.



BRIGHT AND MODERN

Mēs uzskatām, ka vislabākais veids, kā izvairīties 
no sadursmēm, ir būt vienu soli priekšā, un 
tieši tāpēc piedāvājam autovadītāja progresīvās 
palīgsistēmas ADAS tehnoloģiju. Tā palīdz 
autovadītājam, gan rīkojoties kā papildu sensori, 
gan brīdinot un reaģējot, kad nepieciešams. 

Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma, kas 
iekļauta visu modeļu standartaprīkojumā, uzrauga 
lēnas kustības satiksmi automašīnas priekšpusē 
un brīdina par iespējamu frontālu sadursmi. Šādi 
autovadītājam ir laiks rīkoties. Ja autovadītājs 
nedara neko, sistēma aktivizē ārkārtas 
bremzēšanu, lai pēc iespējas samazinātu ātrumu. 

Joslas maiņas brīdinājuma funkcija* brīdina, ja 
automašīna HR-V novirzās no joslas, neieslēdzot 
virzienrādītāju, savukārt viedā frontālās 
sadursmes brīdinājuma sistēma* uzrauga 
telpu ap automašīnu, lai palīdzētu izvairīties no 
sadursmēm un garantētu vēl lielāku drošību 
ikvienam braucējam. 

1:  Braucot pa pilsētu ar ātrumu 5–32 km/h, sistēma var 
uzraudzīt attālumu starp jūsu automašīnu un priekšā braucošu 
transportlīdzekli, lai nodrošinātu jums optimālu iespēju izvairīties 
no sadursmes. 

AKTĪVĀ PILSĒTAS BREMZĒŠANAS SISTĒMA 

2:  Ja turpināt tuvoties transportlīdzeklim, HR-V atskaņo 
signālu un daudzfunkcionālajā informācijas displejā parāda 
brīdinājumu. 

3: Ja joprojām nereaģējat un sadursme, jums nerīkojoties, 
ir nenovēršama, aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma var 
automātiski aktivizēt ārkārtas bremzēšanu, lai iespējami 
samazinātu ātrumu. Teicamos braukšanas apstākļos visas 
sistēmas kopā var novērst sadursmi. 

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA* ĪPAŠI VIEDS  
ĪPAŠI DROŠS  

JOSLAS MAIŅAS BRĪDINĀJUMA FUNKCIJA* 

Kad līnijas uz ceļa ir noteiktas un automašīna novirzās no 
izvēlētās joslas, neieslēdzot virzienrādītāju, joslas maiņas 
brīdinājuma funkcija informē par to, gan parādot, gan 
atskaņojot brīdinājumu. 

Ikviens vēlas pasargāt savu ģimeni. 

INTELIĢENTAIS ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS*  

Tas automātiski iestata ātruma ierobežojumu, ko 
nosaka ceļa zīmju atpazīšanas sistēma. 

Ja inteliģentais ātruma ierobežotājs ir aktivizēts, 
automašīna brauc kā ierasts, taču nevar pārsniegt 
ātruma ierobežojumu (ja vien autovadītājs neatceļ 
ierobežojumu). TĀLO GAISMU ATBALSTA SISTĒMA*  

Tālo gaismu atbalsta sistēma novērtē braukšanas 
apstākļus ap automašīnu un automātiski pārslēdz tuvās 
vai tālās gaismas. 

Ceļa zīmju atpazīšanas 
sistēma atpazīst ceļu 
satiksmes zīmes pat 100 
m attālumā un, līdzko 
automašīna tām pietuvojas, 
parāda šo informāciju 
autovadītājam daudz-
funkcionālajā informācijas 
displejā (i-MID). Vienlaikus 
var parādīt divas zīmes. 

FRONTĀLĀS SADURSMES  
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA*  

Ja priekšā uzstādītā kamera konstatē automašīnu, sistēma 
brīdina par iespējamu frontālu sadursmi, lai jūs varētu rīkoties. 

* Sistēma ir pieejama tikai modeļiem Elegance un Executive. Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni
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AKTĪVĀ PILSĒTAS BREMZĒŠANAS SISTĒMA 



RADĪTS 
JŪSU DROŠĪBAI 

Jūsu pasažieru, citu ceļu satiksmes 
dalībnieku un gājēju drošība vienmēr 
ir bijusi viena no mūsu projektēšanas 

pamatprasībām. Tāpēc mēs esam 
aprīkojuši jauno automašīnu HR-V 
ar vairākiem mūsdienu inženierijas 

sasniegumiem, no kuriem daudzi jau 
ietilpst standartaprīkojumā. 

VADĪTĀJA UN PASAŽIERA SRS  
DROŠĪBAS SPILVENI  

Maksimālai aizsardzībai, priekšējiem drošības spilveniem 
izmanto divpakāpju sūkni, iedarbības laiku un spēku 

pielāgojot trieciena pakāpei. Sānu aizkarveida drošības 
spilveni, darbojoties kopā ar 3 punktu drošības jostu, 

aizsargā autovadītāju un pasažierus priekšpusē un 
aizmugurē, ja notiek sadursme no sāniem. 

ATSITIENA SPĒKU MAZINOŠI PRIEKŠĒJO 
SĒDEKĻU GALVAS BALSTI  

Sadursmes gadījumā galvas balsti un drošības 
jostas teicami pasargā braucējus. 

AUTOMAŠĪNAS STABILIZĀCIJAS PALĪGSISTĒMA  
Sistēma uzrauga visus četrus riteņus neatkarīgi citu 
no cita un precīzi aprēķina nepieciešamo jaudu vai 

bremzēšanas spēku, lai atgūtu kontroli, kad ir zaudēta 
saķere. Slidenos apstākļos sistēma pārvalda dzinēja 

griezes momentu un bremzē katru riteni atsevišķi, 
samazinot ātrumu līdz tādam, ar kuru iespējams 

atjaunot drošu un pastāvīgu kustību. 
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BREMZĒŠANAS PALĪGSISTĒMA   
Bremzēšanas palīgsistēma palīdz automašīnai 
apstāties ātrāk, kad ir aktivizēta ārkārtas 
bremzēšana. 

ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS SIGNĀLS 
Ārkārtas apstāšanās signāls strauji darbina 
avārijas gaismas, brīdinot aizmugurē 
braucošos, ka esat spiests strauji bremzēt, 
un šādi samazinot aizmugures sadursmes 
iespējamību.  

PALĪGSISTĒMA KUSTĪBAS  
SĀKŠANAI SLĪPUMĀ  
Palīgsistēma kustības sākšanai slīpumā novērš 
ripošanu, kad kustība jāsāk slīpumā. Ar slīpuma 
sensora palīdzību tiek kontrolēts bremžu 
spiediens, uzturot automašīnu nekustīgu vēl 1½ 
sekundi pēc tam, kad bremžu pedālis ir atlaists. 



JŪSU HR-V
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Comfort
1.6 i-DTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

1.5 i-VTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba

audiosistēma, AM/FM CD+MP3
4 skaļruņi
AUX  lineārā ieeja
Bluetooth  handsfree  (brīvroku)  sistēma*
Audiosistēmas vadība uz stūres
USB/ieeja†

Automātiska klimata kontroles sistēma
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Krēslas jūtīga gaismu režīma maiņa
Apsildāmi elektriski regulējami sānu spoguļi 
Divpakāpju priekšējo sēdekļu sildītāji
Magic Seats
Nodalījums žurnāliem (pasažiera sēdekļa 
aizmugurē)
Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurē
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar atpakaļgaitas funkciju
Saulessargi ar apgaismotiem spoguļiem
Stūres rats ar regulējamu augstumu un attālumu
Halogēnās priekšējie dienas gaismu lukturi
Halogēnās dienasgaismas
Automātiskās priekšējās gaismas ar laika funkciju
papildus bremžu lukturis uz aizmugurējā stikla
Ekoloģiskas braukšanas palīdzības sistēma (ECON 
Mode)
Zobstieņa stūres mehānisms ar ātrumjūtīgu 
elektromehānisku pastiprinātāju (EPS)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu
 tukšgaitas Stop režīms
Adaptīvā EPS
Multifunkcionāls informācijas displejs (MID)
Pārnesuma indikators 
Auduma salons
ABS bremzes ar elekronisku  spēka sadales 
sistēmu (EBD)
Bremžu asistents (BA)
Pilsētas bremžu aktīvā sistēma
Riepu spiediena kontroles sistēma
Vadītāja i-SRS daudzpakāpju drošības gaisa 
spilvens

† Vienmēr lietojiet ieteikto USB atmiņas ierīci. Dažas USB atmiņas ierīces var nebūt saderīgas ar šo audio ierīci.
* Ar sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com.

Straujas bremzēšanas uzmanības signāls
priekšējās un aizmugurējās drošības jostas ar avārijas 
spriegotājiem
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu
ISOFIX drošības sēdekļa stiprinājumu vietas
Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas funkciju
Sānu drošības spilveni
Sānu drošības aizkari
Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)
Aktīvais galvas balsts
Imobilaizers ar mainīgu kodu 
Centrālās atslēgas distances vadība
Bagāžas nodalījuma pārvalks
16” vieglmetāla sakausējuma diski
TRK

BLUETOOTH  HANDSFREE  
(BRĪVROKU)  SISTĒMA*

MAGIC SEATS
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Kruīza kontrole ar 
ātruma ierobežotāju

Elektroniskā kruīza 
kontrole nodrošina iespēju 
uzturēt nemainīgu ātrumu, 
atvieglojot automašīnas 
vadīšanu ilgos braucienos.

Krēslas jūtīga gaismu 
režīma maiņa

Iedegas automātiski, līdzko 
kļūst ievērojami tumšāks.

Automātiska klimata 
kontroles sistēma  

Klimata kontrole automātiski 
uztur norādīto temperatūru 
automašīnas salonā.

Elektriski regulējami apsildāmie 
sānu atpakaļskata spoguļi

Viegli noregulējami vajadzīgajā leņķī 
un ātri atkausējami vēsā rītā.

Apsildāmi sēdekļi  

Gan vadītāja, gan pasažiera 
priekšējo sēdekļu divpakāpju 
apsilde.

Redzamais modelis ir HR-V 1,5 Comfort, tonī Ruse Black Metallic. Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.



Elegance
1.6 i-DTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba  

1.5 i-VTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
Bezpakāpju pārnesumkārba

Papildaprīkojums Comfort: 
2x USB spraudņi/HDMI spraudnis†

6 skaļruņi
Honda Connect (7’’ skārienjūtīgs ekrāns, MirrorLink 
pieslēgums, CD/MP3) * 
12V kontaktligzda (vidējā konsolē)
Divplūsmu klimata kontroles sistēma
Elektriski saliekami sānu spoguļi 
Pasažiera puses atpakaļskata spoguļa augstuma 
maiņa
Priekšas un aizmugures parking sensori
Lietus sensors ar mainīgu intervālu
Aizmugures roku balsts 
Logu aizvēršana ar vadību no atslēgas
Sānu spoguļu nolocīšana ar distances vadību
Priekšējie miglas lukturi
Aktīvās tālās gaismas (HSS)
Pārnesumu sviras rokturis ar ādas apdari
Stūres rats ar ādas apdari
Nodalījuma apgaismojums (centrā)
Frontālās sadursmes brīdinājums
Inteliģentais ātruma ierobežotājs
Joslu maiņas brīdinājuma funkcija 
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Signalizācija
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām uz stūres 
(tikai CVT)∆

Papildaprīkojums:
Honda Connect Navi (7’’ skārienjūtīgs ekrāns, 
CD - MP3 atskaņotājs , MirrorLink pieslēgums, 
Navigācija)*

† Vienmēr lietojiet ieteikto USB atmiņas ierīci. Dažas USB atmiņas ierīces var nebūt saderīgas ar šo audio ierīci.
* Lai izmantotu Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot Wi-Fi piesaisti vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju.  
Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot 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™ (pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink™).
Δ Pieejams tikai kopā ar 1,5 i-VTEC un bezpakāpju pārnesumkārbu.

DROŠĪBAS APRĪKOJUMS (INTELIĢENTAIS ĀTRUMA 
IEROBEŽOTĀJS, FRONTĀLĀS SADURSMES BRĪDINĀJUMS, 
JOSLU MAIŅAS BRĪDINĀJUMA FUNKCIJA, CEĻA ZĪMJU 
ATPAZĪŠANAS SISTĒMA)

HONDA CONNECT



Signalizācija 

Izstrādāta HR-V 
aizsardzībai.

Priekšējie miglas lukturi

Ērtākai un drošākai braukšanai 
tie nepietiekamas redzamības 
apstākļos nodrošina papildu 
apgaismojumu.

Divplūsmu klimata  
kontroles sistēma

Klimata kontrole ar nesaistītām 
vadības ierīcēm autovadītājam 
un pasažierim automātiski 
uztur norādīto temperatūru 
automašīnas salonā.
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KOMPLEKTĀCIJA

Parkošanās sensori

Automašīnas priekšpusē un aizmugurē 
esošie parkošanās sensori atvieglo 

automašīnas novietošanu šaurā 
stāvvietā. Tuvojoties kādam šķērslim, 

pīkstieni atskan arvien biežāk.

Lietus sensors ar 
mainīgu intervālu 

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

Stūre ar ādas apdari

Piešķir HR-V izsmalcinātu 
izskatu.

Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Elegance Morpho Blue Pearl krāsā. 
*Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.



Executive
1.6 i-DTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba 

1.5 i-VTEC
6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
Bezpakāpju pārnesumkārba
 
Papildaprīkojums Comfort un Elegance: 
Digitālais audio uztvērējs (DAB)
Honda Connect Navi (7’’ skārienjūtīgs ekrāns, 
CD - MP3 atskaņotājs , MirrorLink pieslēgums, 
Navigācija)*
Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošana
Vadītāja sēdekļa aizmugurējā kabata
Pasažiera sēdekļa augstuma manuāla regulēšana
aizmugures skata kamera
Panorāmas stikla jumts
Premium satīna imitācijas durvju rokturi
tonēti aizmugures stikli
Jumta reliņi
LED priekšējie dienas gaismu lukturi
LED priekšējie lukturi (tikai tuvās gaismas)
½ ādas salona apdare
Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas 
sistēma
17” vieglmetāla sakausējuma diski

* Lai izmantotu Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot Wi-Fi piesaisti vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot 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™ (pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink™).

PANORĀMAS STIKLA JUMTS BEZATSLĒGAS PIEKĻUVES UN AUTO 
IEDARBINĀŠANAS SISTĒMA
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Modelis attēlā ir HR-V 1,5 Executive White Orchid Pearl krāsā. 
*Par specifikācijām lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.

Tonēti aizmugurējie stikli

Tonētie aizmugures stikli 
nodrošina privātu telpu un 
piešķir HR-V sportisku izskatu.

Aizmugures skata kamera 

Tā ir uzstādīta bagāžas nodalījuma 
durvīs un skaidri atspoguļo ainu 
aiz automašīnas, kad braucat 
atpakaļgaitā.

LED priekšējie lukturi un 
dienas gaitas gaismas lukturi

Jumta reliņi

Tie labi izskatās un ir 
praktiski — gluži kā 
pati automašīna HR-V.

Panorāmas stikla  
jumts

Nodrošina gaismu, 
gaisu un telpu

Bezatslēgas piekļuves 
un auto iedarbināšanas 
sistēma

Izmantojot viedo bezatslēgas 
piekļuves un iedarbināšanas 
sistēmu, var aizslēgt, atslēgt 
un iedarbināt automašīnu, ja 
atslēga ir kabatā.



JŪSU 
KRĀSAS

Vai tas būtu īpaši izstrādāts audums, vai arī 
augstas kvalitātes pusāda, mūsu apdares 
priekšrocība ir ne tikai tīkams HR-V izskats, 
bet arī komforts.

Paletē iekļautās krāsas ir tikpat krāšņas, cik daiļrunīgi ir to nosaukumi. 
No Morpho Blue Pearl līdz Milano Red – piedāvājumā noteikti atradīsiet 
savai personībai visatbilstīgāko krāsu!

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

JŪSU
KOMFORTS 

Pusādas apdares salons ir tikai modelim Executive. 

Auduma apdares salons ir tikai modeļiem Elegance un Comfort. 



Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl

30
APDARE  UN 

KRĀSAS

Modeļi attēlos ir HR-V 1,5 Executive.  
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JŪSU 
IESPĒJAS

Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞

CARGO
PAKOTNE
Piederumu pakotne bagāžas nodalījuma 
funkcionālai un estētiskai optimizēšanai.
Pakotnes sastāvs 
Bagāžas nodalījuma aizsargs ar starplikām
Bagāžas nodalījuma uzlikas
Aizmugurējā bagāžas nodalījuma kāpšļa aizsargs

ILLUMINATION
PAKOTNE
Pakotne rada īpašu gaisotni salonā un uzlabo 
redzamību ārpus tā.
Pakotnes sastāvs
Plafona gaismas
Izgaismotas sliekšņu uzlikas

Robust Pakotne nodrošina jūsu automašīnai 
vēl iespaidīgāku izskatu. Tajā ietvertie 
piederumi nodrošina aizsargfunkcijas, taču 
nemazina automašīnas pievilcību.

Pakotnes sastāvs
Priekšējā apakšējā uzlika
Aizmugurējā apakšējā uzlika
Sānu apakšējā uzlika
Attēlā — modelis ar 18” Fortis vieglmetāla diskiem

Personalizējiet savu automašīnu HR-V ar oriģinālajiem piederumiem – 
pieejamas dažādas pakotnes. Tās ir ne tikai projektētas un izgatavotas 
atbilstīgi mūsu augstajiem standartiem, bet katra ir īpaši izstrādāta, lai 
nevainojami iekļautos HR-V komplektācijā un uzlabotu tās sniegumu.

ROBUST
PAKOTNE



Šajā piederumu pakotnē ir apvienoti Milano 
Red akcenti sānu atpakaļskata spoguļu 
pārsegos un 18” vieglmetāla diski. Tas piešķir 
automašīnai rotaļīgi modernu izskatu.
Pakotnes sastāvs
Sānu atpakaļskata spoguļu uzlikas Milano Red
18” Ignis vieglmetāla diski

MILANO RED  
PAKOTNE

AERO  
PAKOTNE
Aero Pakotne piešķirs jūsu automašīnai vēl 
izsmalcinātāku izskatu. Tajā ir iekļauti ar krāsu 
saderīgi piederumi, kas maina automašīnas 
virsbūves izskatu.
Pakotnes sastāvs 
Priekšējais aerodinamiskais buferis
Aizmugurējais aerodinamiskais buferis
Kāpšļi
Attēlā — modelis ar 18” Fortis vieglmetāla diskiem

Chrome Pakotne piešķirs jūsu automašīnai vēl 
izsmalcinātāku izskatu. Tajā ir iekļauti hromēti 
piederumi, kas maina automašīnas virsbūves 
izskatu.
Pakotnes sastāvs
Priekšējā bufera uzlika
Aizmugurējā bufera uzlika
Durvju apakšējā uzlika
Aizmugurējās numura zīmes uzlika
Attēlā — modelis ar 18” Potis vieglmetāla diskiem

CHROME
PAKOTNE

Piederumu pakotnē ir iekļauts moderna izskata 
papildaprīkojums, kas pasargā automašīnu no 
dubļiem, smiltīm un skrāpējumiem.
Pakotnes sastāvs
Virsbūves sānu uzlikas
Durvju sliekšņu uzlikas
Priekšējais un aizmugurējais dubļu sargs
Attēlā — modelis ar 18” Potis vieglmetāla diskiem

CONVENIENCE  
PAKOTNE
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PLANŠETDATORA
TURĒTĀJS

BAGĀŽAS NODALĪJUMA
KĀPŠĻA AIZSARGS

JUMTA 
PALĪGIERĪCES

BAGĀŽAS NODALĪJUMA 
AIZSARGS AR
STARPLIKĀM

Šis piederums pasargā automašīnas virsbūvi no 
nepievilcīgām skrambām un skrāpējumiem, kas var 
rasties, iekraujot vai izkraujot bagāžu.

Palieliniet automašī nas ietilpību, izman tojot spēcīgos un 
drošos šķērsstieņus vai jumta kravas kastes. Maksimālā 
kravnesība 75kg, vai 2 velosipēdi.

Pieejamās palīgierīces 
Slēpju kaste
Jumta kaste
Slēpju un snovborda dēļa stiprinājums
Velosipēda stiprinājums
Mēs piedāvājam arī jumta aprīkojumu mašīnām bez jumta reliņiem.

Ūdensdrošais un neslīdošais bagāžas nodalījuma 
durvju aizsargs lieliski atbilst durvju formai, un tam 
ir paaugstinātas malas, kas pasargā automašīnas 
apdari no netīrumiem un skrāpējumiem. Starplikas ir 
iekļautas komplektācijā.



PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE
AEORODINAMISKIE BUFERI

DURVJU SPOGUĻU 
KORPUSI

SKAĻRUŅA GREDZENA
IZGAISMOJUMS

Izvēlieties ar virsbūves krāsu saskaņotus vai matēta sudraba akcentus un piešķiriet automašīnai 
vēl dinamiskāku izskatu ar priekšējiem un aizmugurējiem aerodinamiskajiem buferiem.

Perfekti integrēti maināmi korpusi sānu spoguļiem.Tie sniedz 
papildus estētisko pieskārenu.Pieejami matēta sudraba vai 
Milano Red toņos. 

Šis piederums uzbur salonā īpašu un modernu 
gaisotni.

Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞
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Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞

SLIEKŠŅU
APGAISMOJUMS

KĀPŠĻI Ērtākai iekāpšanai automašīnā un izkāpšanai no tās. Šie kāpšļi ir ne tikai 
funkcionāli, bet arī nevainojami iekļaujas koptēlā.

PRIEKŠĒJĀ BUFERA 
UZLIKA

VĒJSTIKLA
PĀRSEGS

Šis hromētais piederums piešķir automašīnas 
priekšpusei izsmalcinātāku izskatu.

Novietojot automašīnu stāvēšanai, uzklājiet oriģinālo vējstikla 
pārsegu un pasargājiet vējstiklu un spoguļus no skarbiem 
laikapstākļiem.



HONDA
3D SKAŅA

Honda 3D skaņa — “Mūzika vēl nekad nav izklausījusies tik dzīvi”.  
Vai vēlaties, lai jūsu automašīnas skaņas sistēma precīzi atskaņotu jūsu izvēlēto 
izpildītāju skaņdarbus? Honda skaņas sistēmu papildinot ar kompakto DSP jeb 
digitālo signālu apstrādes iekārtu, skaņas kvalitāte sniegs baudījumu, kas līdzvērtīgs 
koncertzālē gūtajam.

VIEGLMETĀLA
DISKI

Alumīnija 18 collu diski Potis Alumīnija 18 collu diski Ignis Alumīnija 18 collu diski Fortis 

ATVIENOJAMAIS
PIEKABES ĀĶIS

Ar atvienojamo piekabes āķi var vilkt piekabi vai treileri. 
Maksimālā vilktspēja atkarībā no automašīnas dzinēja un 
pārnesumkārbas veida ir 1000–1500 kg. Ir pieejams arī 
stacionārais piekabes āķis.
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PĀREJA RITEŅU
SKRŪVĒM

JUMTA STATNES
DEKORĀCIJA

ZILS INTERJEREA  
APGAISMOJUMS 

PAKLĀJS BAGĀŽNIEKA 
GRĪDAI

SLIEKŠŅU DEKORATĪVĀS 
UZLIKAS



Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞

SUŅU  
AIZSARGREŽĢIS 

DURVJU STIKLU PRETVĒJA 
AIZSARGI

AUTOMĀTISKI PAŠAPTUMŠOJOŠAIS
SPOGULIS

TĪKLS KRAVAS STIPRINĀŠANAI 
BAGĀŽNIEKĀ 



Sapņos ir spēks! Tie liek mums sasniegt vairāk, izzināt jaunas idejas, izpētīt 
jaunas tehnoloģijas, atklāt jaunus problēmu risināšanas veidus. Tie var iedvesmot 
īstas superautomašīnas, piemēram, NSX, izstrādei vai mudināt radīt tehnoloģiski 
progresīvo CR-V. 

Sapņojot par cilvēkiem tīkamāku vidi, ir radīts cilvēkrobots ASIMO, veikts lidojums 
ar HondaJet un radīti motocikli, kas ir guvuši atzinību visā pasaulē. Zināšanas, 
kuras gūstam no visa, ko izmēģinām, un no visa, ko iepazīstam, 
atspoguļojas visā, ko radām. Arī jaunajā HR-V. 

SEKOJIET SAVIEM    
SAPŅIEM 
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SAPŅU  
SPĒKS

Attēlā — CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Executive Polished Metal Metallic krāsā un NSX.  









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 finansēt 

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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