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PRECIZIŠKAI  
SUKONSTRUOTAS   
NES GYVENIME TAIP NEBŪNA

Naujasis išraiškingas HR-V suteikia daugiau. Jis – stilingas, universalus 
ir praktiškas, leidžia mėgautis daugiamačiais vairavimo pojūčiais, kurie 
suteiks daug malonumo ir nereikalaus kompromisų. Tai grakščių kupė 
linijų, praktiškos erdvės ir SUV būdingo tvirtumo automobilis, kuris 
neatsiliks nuo jūsų gyvenimo ritmo. 
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis. *Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis. *Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.

IŠRAIŠKINGAS IR  
ŽVILGSNIUS KAUSTANTIS  
APTAKUS DIZAINAS   

Aistra dizainui. Modernios HR-V formos patraukia dėmesį ir 
pavergia širdį. Dėl veržlios išvaizdos ir sportiško šoninio profilio jums 
ne tik patiks žiūrėti į šį automobilį, bet ir būti jame matomam. Kad ir 
kur vyktumėt – savaitgalio išvykos ar susitikti su draugais mieste – 
HR-V puikiai tiks. 

Viskas apgalvota. Tokios mažos smulkmenos kaip įleistos durų 
rankenėlės ir pleišto formos galiniai langai iš tikrųjų yra svarbios. Tai 
veržlios išvaizdos automobilis: ryškūs žibintai, išskirtinės išraiškingos 
linijos, kėbulo spalva dažytas galinio dangčio aptakas, elegantiški 
laikikliai ant stogo* ir panoraminis stoglangis* – žvalgytis iš HR-V 
vidaus taip pat įspūdinga, kaip ir žiūrėti į jį. 



Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis.



PUIKI IŠVAIZDA,  
PRIVERSIANTI  DAR KARTĄ ATSIGRĘŽTI  

Dizainas, dėl kurio būsite pastebėtas. HR-V išvaizda nėra paviršutiniška. 
Visos smulkmenos sukurtos turint konkretų tikslą. Kėbului suteiktos aštrios 
linijos, kad automobilis būtų aerodinamiškesnis ir vartotų mažiau degalų. 

Tačiau kuriant stilių negali būti taupoma. Dėl tokių dizaino akcentų, kaip 
aptakios priekinės radiatoriaus grotelės ir aštrios profilio linijos, HR-V išsiskiria 
iš kitų automobilių net stovėdamas vietoje. Jis atrodo ne tik vikrus, bet ir 
solidus. Veržlų įvaizdį sukuria apatinės kėbulo apdailos juostos ir išskirtiniai 
buferiai. HR-V išties pateisina savo išvaizdą – jis ne tik subtiliai ir smagiai 
valdomas, bet ir taupiai vartoja degalus. 
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Pavaizduotas „HR-V 1.5 Executive“ modelis su mechanine pavarų dėže ir „Honda CONNECT“. *Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.



GALVOJANT PLAČIAU  
VISKAS TAMPA ŠIEK TIEK PAPRASČIAU   

Sukurtas galvojant apie jus. Kai turite atidžiai 
stebėti kelią, gera žinoti, kad viskas pasiekiama 
ranka. Kurdami HR-V vairuotojo vietą, rėmėmės 
intuicija, kad kiekvienas mygtukas būtų ten, kur jo 
reikia. Elegantiškame prietaisų skydelyje įdiegtos 
naujausios technologijos, tad jį neįtikėtinai lengva 
perprasti ir naudotis. Naujoji pramogų sistema „Honda 
CONNECT“ su jutikliniu ekranu leis viską puikiai valdyti. 

Kita įranga taip pat lengvai pasiekiama ranka. Dviejų 
zonų automatinis oro kondicionierius* užtikrina, kad 
ilgose kelionėse patogiai jaustumėtės ne tik jūs, bet 
ir jūsų keleiviai. Pridėkite elektra valdomus šoninius 
veidrodžius, elektra valdomus langus ir šildomas 
priekines sėdynes ir pajusite, kaip malonu sėdėti HR-V 
viduje. 

GARSO SISTEMOS VALDYMAS 
ANT VAIRARAČIO 

PROTINGA DURELIŲ  
ATRAKINIMO IR  
VARIKLIO PALEIDIMO 
BE RAKTELIO SISTEMA 
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Pavaizduotas „HR-V 1.5 Executive“ modelis su mechanine pavarų dėže ir panoraminiu stoglangiu. 
*Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.



MĖGAUKITĖS ERDVE, 
DŽIAUKITĖS UNIVERSALUMU  

Lengvai pritaikoma, lanksti ir erdvi 
1 026 litrų bagažo erdvė. 
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„MAGIC 
SEATS“

Pavaizduotas „HR-V 1.5 Executive“ modelis su mechanine pavarų dėže ir panoraminiu stoglangiu. 
*Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.

Sukurtas prisitaikyti ir keistis kartu su jūsų 
gyvenimu. HR-V sukurtas prisiderinti prie jūsų 
gyvenimo. Jis suteikia ne tiesiog daug erdvės, bet 
daug naudingos erdvės. Dėl centrinėje automobilio 
dalyje sumontuoto degalų bako bagažinė tapo 
erdvesnė ir atsirado vietos pažangiai „Honda“ 
sistemai „Magic Seats“. 

60:40 santykiu dalijamos galinės sėdynės „Magic 
Seats“ pritaikomos be didesnių pastangų. Jas 
galima sulankstyti daugybe skirtingų būdų. Vienu 
lengvu judesiu sėdynę galima pakelti prie galvos 
atramos ir taip už priekinių sėdynių sukurti aukštą 
erdvę. 

Bagažinė taip pat labai erdvi – 453 litrai, kai galinės 
sėdynės naudojamos, ir 1 026 litrai, pakrovus iki 
lango lygio, kai galinės sėdynės nulenktos. Be 
to, dėl plačios bagažinės angos ir žemo krovimo 
aukščio bagažinė greitai ir lengvai pasiekiama. 
Susikrauti daiktus užtruksite vos akimirką. 

Visgi nepaprastos ne tik sėdynės. Tai, kad HR-V 
suteikia patogios erdvės kojoms ir galvai, 
paprastai būdingos didesniems automobiliams, 
taip pat maloniai stebina. Erdvės pojūtį dar 
labiau sustiprina panoraminis stoglangis*, saloną 
pripildantis šviesos ir oro. 



*Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. 
**Funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
***Galima tik kaip standartinė įranga „Executive“ komplektacijoje. 
****Ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink™“. Ši technologija leidžia naudotojui dubliuoti savo išmaniojo telefono ekrano vaizdą ir valdyti savo išmanųjį telefoną. 
†Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe. 
ΔHFT suderinamumas gali skirtis. 

„GARMIN“ NAVIGACIJA†

„Garmin PhotoReal™“ rodo artėjančias sankryžas 
su tikroviškais sankryžų nuotraukų vaizdais 
ir išvažiavimus su rodyklėmis, parodančiomis 
eismo juostos kryptį. Sistema taip pat rodo 
prognozuojamus maršrutus, greičio kelyje 
apribojimus, trimačius pastatus, reljefo vaizdus ir 
dar daugiau. 

PRITAIKYTAS PRADŽIOS EKRANAS†

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

AHA™*
„Aha™“ programa leidžia prisijungti prie interneto 
radijo, savo „Facebook™“ ir „Twitter™“ paskyrų ir 
rasti netoliese esantį restoraną ar viešbutį. 

„BLUETOOTH™“ LAISVŲ RANKŲ 
TELEFONINĖ ĮRANGA†∆

Naudokite intuityvų jutiklinį ekraną, kad 
pasiektumėte visus savo mobiliojo telefono 
adresatus.  

UŽTIKRINA RYŠĮ  
IR SUTEIKIA PRAMOGŲ  

HR-V įrengta naujoji „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir 
informacinė sistema, leidžianti jums neatitrūkti nuo to, ką labiausiai 
mylite, pavyzdžiui, muzikos ir draugų. 

„Honda CONNECT“ suteikia puikias galimybes palaikyti ryšį 
kelionėje, naudojant „Wi-Fi“ susiejimą* arba mobilųjį „Wi-Fi“ 
maršruto parinktuvą. „Honda CONNECT“ 7colių jutiklinį ekraną 
galima pritaikyti naudojant jūsų asmenines nuotraukas. Savo 
kelionei galite lengvai pasirinkti garso takelį, naudodamiesi 
DAB*** ir „Aha™“ radiju. Galite klausytis mėgstamos, internetu 
transliuojamos muzikos ir radijo programų iš viso pasaulio, 
įskaitant naujienas, informaciją apie orus, sportą, tinklalaides ir 
garso knygas. 

„Bluetooth™“ ryšys leis prijungti savo išmanųjį telefoną prie 
automobilyje įrengtos laisvų rankų telefoninės įrangos. Be to, 
jutikliniame ekrane galėsite naršyti internete**. Apdovanojimų 
pelniusi „Garmin“ palydovinė navigacija „Honda CONNECT“ 
sistemoje galima kaip pasirinktinė. „Honda CONNECT“ taip pat 
yra aktyvintas „MirrorLink™“****. 
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis su mechanine pavarų dėže ir „Honda CONNECT“. *Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.



Atitrūkite nuo dienos įtampos. Atsipalaiduokite. Sukūrėme erdvų 
HR-V saloną, kad jame išties būtų malonu leisti laiką. Net jei vykstat 
tik savaitinio apsipirkimo, visai nereiškia, kad to negalite padaryti 
erdviai ir stilingai. Erdviame salone gausu tokių kokybiškų smulkmenų 
kaip chromuotos durų vidinės rankenėlės, oda aptrauktas vairaratis ir 
pavarų perjungimo svirtis*, kurios HR-V suteikia aukščiausios klasės 
pojūtį. 

Dažnai sakoma, kad erdvė yra prabangos dalykas, naujasis HR-V 
vairuotojui ir keleiviams leidžia keliauti tylioje, patogioje ir erdvioje 
aplinkoje. Gale daug vietos, todėl ilgos kelionės atrodys kur kas 
trumpesnės. 

MĖGAUKITĖS KOMFORTU  
MES APIE VISKĄ PAGALVOJOME 
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis.



VARIKLIO IŠJUNGIMO 
FSUSTOJUS FUNKCIJOS 
MYGTUKAS

ECON MYGTUKAS 
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GALIA

DIDELĖ GALIA,  
MAŽOS DEGALŲ SĄNAUDOS 

Pažangios technologijos leidžia mėgautis 
puikiu ir ypač taupiu važiavimu, kurį, 
neaukojant kitų savybių, užtikrina mūsų 
naujieji varikliai ir inžineriniai sprendimai. 
Rinkitės greitai reaguojančius ir efektyvius 
130 AG 1,5 i-VTEC benzininį arba 120 AG 
1,6 i-DTEC dyzelinį variklius. Abu varikliai 
komplektuojami su 6 pavarų mechaninėmis 
pavarų dėžėmis ir užtikrina komfortišką ir 
sklandų važiavimą. 

Be to, naujasis 1,5 litro i-VTEC variklis gali 
būti montuojamas su automatine CVT pavarų 
dėže, kuri, atsižvelgdama į jūsų greitį, užtikrina 
optimalią variklio galią, todėl automobilis važiuoja 
tolygiai ir patogiai. Variklis ne tik išmeta mažiau 
teršalų, bet greitai reaguoja į akceleratorių ir yra 
ekologiškesnis. 

Visi varikliai turi variklio išjungimo sustojus 
funkciją. Variklis automatiškai vėl užsiveda, kai 
įjungiate pavarą, ir leidžia sumažinti CO2 emisijas 
iki 104 g/km. 

Paspaudus mygtuką ECON (ekologiško 
važiavimo pagalbinė sistema), degalų sąnaudos 
sumažėja dar labiau. Įjungus šią funkciją, 
pavarų dėžė ir variklis suderinami taupyti 
degalus. Pavyzdžiui, švelnesnis akceleratoriaus 
reguliavimas optimizuoja galią ir sukimo 
momentą, o oro kondicionierius nustatomas 
vartoti mažiau energijos. Galbūt iš karto 
skirtumo ir nepastebėsite, bet jį pajusite šiek tiek 
rečiau užsukdami į degalinę.



BRIGHT AND MODERN

Manome, kad geriausias būdas išvengti 
susidūrimų – būti vienu žingsniu priekyje, būtent 
todėl siūlome savo išmaniojo vairuotojo asistento 
sistemos technologijas. Jos naudoja papildomus 
jutiklius ir padeda vairuotojui įspėdamos ir, kai 
reikia, perimdamos automobilio valdymą. 

Pavyzdžiui, aktyvaus stabdymo mieste sistema, 
kuri yra įdiegta kaip standartinė įranga visose 
komplektacijose, stebi priešais automobilį lėtai 
judančias transporto priemones ir įspėja apie 
priekinį susidūrimą. Taip ji vairuotojui suteikia laiko 
imtis veiksmų, o jei vairuotojas nieko nedaro, pati 
pradeda avariniu būdu stabdyti automobilį, kad 
kuo labiau sumažėtų greitis. 

Mūsų pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema* 
įspėja, jei jūsų HR-V nukrypsta nuo eismo juostos 
nerodydamas posūkio signalo, o išmanioji priekinio 
susidūrimo įspėjimo sistema* stebi aplinką aplink 
automobilį, kad padėtų išvengti susidūrimo ir 
padidintų visų eismo dalyvių saugumą. 

1:  Kai važiuojate mieste 5–32 km/val. greičiu, ši sistema gali 
stebėti atstumą tarp jūsų ir priekyje važiuojančio automobilio, 
kad turėtumėte didžiausią galimybę išvengti susidūrimo. 

AKTYVAUS STABDYMO MIESTE SISTEMA* 

2:  Jei ir toliau artėjate prie pastebėto automobilio, HR-V jus 
įspėja garsu ir vaizdu i-MID ekrane. 

3: Jei vis tiek nereaguojate ir susidūrimas tampa neišvengiamas, 
aktyvaus stabdymo mieste sistema gali pradėti automatiškai 
avariniu būdu stabdyti automobilį, kad kuo labiau sumažėtų 
greitis. Esant geroms važiavimo sąlygoms, sistema gali padėti iš 
viso išvengti susidūrimo. 

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA* NEĮTIKĖTINAI IŠMANUS  
IR YPAČ SAUGUS  

ĮSPĖJIMO KERTANT EISMO JUOSTĄ SISTEMA* 

Jei įspėjimo kertant eismo juostą sistema aptinka kelio 
ženklinimo linijas ir automobilis, nerodydamas posūkio signalo, 
nukrypsta nuo dabartinės eismo juostos, sistema apie tai įspėja 
garsu ir vaizdu. 

Visi nori apsaugoti savo šeimą. 

IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS*  

Automatiškai nustato kelio ženklų atpažinimo sistemos 
užfiksuotą greičio limitą. 

Kai išmanusis greičio ribotuvas įjungtas, automobilis 
važiuos įprastai, bet negalės viršyti didžiausio leistino 
greičio, nebent sistemą išjungs vairuotojas. 

AKTYVŪS TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI*  

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai vertina važiavimo sąlygas 
aplink jus ir automatiškai perjungia tolimąsias ir artimąsias 
šviesas. 

Kelio ženklų atpažinimo 
sistema atpažįsta iki 100 m 
atstumu esančius kelio žen-
klus ir šią informaciją rodo 
vairuotojui i-MID ekrane, kai 
juos pravažiuojate. Vienu 
metu gali būti rodomi du 
kelio ženklai. 

PRIEKINIO SUSIDŪRIMO ĮSPĖJIMO SISTEMA*  

Priekinei kamerai priešais aptikus automobilį, sistema įspėja 
apie priekinį susidūrimą, duodama vairuotojui laiko imtis 
veiksmų. 

*Galima tik „Elegance“ ir „Executive“ komplektacijose. Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.
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AKTYVAUS STABDYMO MIESTE SISTEMA* 



SUKURTA 
JŪSŲ SAUGUMUI  

UŽTIKRINTI  

Jūsų keleivių, kitų eismo dalyvių ir 
pėsčiųjų saugumas visada buvo 

vienas svarbiausių mūsų reikalavimų 
kuriant automobilį.Būtent todėl 

naujajame HR-V gausu pažangios 
inžinerijos, kurios dauguma į 

visus modelius montuojama kaip 
standartinė įranga. 

VAIRUOTOJO IR KELEIVIO SRS  
SAUGOS ORO PAGALVĖS  

Siekiant užtikrinti didžiausią apsaugą, priekinėse 
saugos pagalvėse naudojamas dviejų pakopų pripū-

timo mechanizmas, leidžiantis pagal smūgio stiprumą 
keisti pagalvės išsiskleidimo trukmę ir jėgą. Šoninės 

saugos užuolaidos kartu su 3 taškų saugos diržais ap-
saugo vairuotoją ir priekyje bei gale sėdinčius keleivius 

šoninio susidūrimo atveju. 

AKTYVUS KAKLO  
APSAUGOS MECHANIZMAS  

Galvos atramos ir saugos diržai susidūrimo 
atveju padeda apsaugoti keleivius. 

STABILUMO KONTROLĖS SISTEMA  
Atskirai stebi visus keturis ratus ir apskaičiuoja 

tikslų reikiamą variklio galios arba stabdymo jėgos 
kiekį valdymui atkurti, kai prarandamas sukibimas. 

Ant slidžios dangos sistema reguliuoja variklio 
sukimo momentą ir kiekvieno rato stabdymą ir 
sumažina greitį iki tokio, kuriuo važiavimas yra 

saugus ir tolygus. 
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AVARINIO STABDYMO STIPRINTUVAS   
Avarinio stabdymo stiprintuvas padeda 
greičiau sustabdyti automobilį avarinio 
stabdymo atveju.  

AVARINIO STABDYMO SIGNALAS 
Suveikus avarinio stabdymo signalui, 
pradeda greitai mirksėti avarinės šviesos, 
įspėdamos iš paskos važiuojančius 
vairuotojus, kad staigiai stabdote ir 
sumažina galinio susidūrimo galimybę. 

PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE  
PAGALBOS SISTEMA  
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema neleidžia 
pariedėti atgal, kai pradedama važiuoti įkalnėje. 
Stabdžių išjungimą valdo pokrypio jutiklis, 
todėl, atleidus stabdžių pedalą, automobilis 
išlaikomas vietoj dar 1½ sekundės. 



JŪSŲ „HR-V“
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„Comfort“
1.6 i-DTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė

1.5 i-VTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė

Garso sistema, AM/FM 1-CD+MP3 radijo imtuvas
4 garsiakalbiai
AUX elektroninių prietaisų jungtis
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga*
Garso sistemos valdymas ant vairaračio
USB/jungtis†

Automatinis oro kondicionierius
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio 
ribotuvu
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Automatiniai prieblandos žibintai
Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
Dviejų režimų,šildomos priekinės sėdynės 
Magic Seats
Dėtuvė žurnalams (už keleivio sėdynės atlošo)
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai 
Galinio stiklo valytuvas su kintamu intervalu
Saulės skydeliai su apšviečiamais veidrodėliais 
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas 
Dieniniai Halogeniniai žibintai (priekiniai)
Halogeniniai žibintai
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo 
namo“ funkcija)
Papildomas “stop” žibintas ant galinio lango
Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema (ECON 
Mode)
Vairo mechanizmas su elektriniu prie greičio 
prisitaikančiu vairo stiprintuvu (EPS) 
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
Variklio išjungimo funkcija sustojus
Prisitaikantis elektroninis vairo stiprintuvas
Pažangus daugiafunkcinis informacinis ekranas 
(i-MID)
Pavarų perjungimo indikatoriai 
Salono medžiagos
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos 
paskirstymu (EBD)
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
I-SRS (dviejų pakopų) vairuotojo saugos pagalvės *Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com

†Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.

BLUETOOTH LAISVŲ RANKŲ 
TELEFONINĖ ĮRANGA*

MAGIC SEATS

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)
Avarinio stabdymo signalas 
priekiniai ir galiniai saugos diržai su avariniu fiksatoriumi (ELR)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu
Šoninės saugos pagalvės
Šoninės saugos užuolaidos 
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
Imobilizavimo sistema su kintamu kodu
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas
Bagažinės uždangalas
16” lengvo lydinio ratlankiai
TRK
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Pastovaus greičio palaikymo 
sistema su greičio ribotuvu

Elektroninė pastovaus greičio 
palaikymo sistema leidžia palaikyti 
pastovų greitį, kad ilgos kelionės 
būtų lengvesnės.

Automatiniai prieblandos 
žibintai

Žibintai automatiškai 
įjungiami, kai stipriai 
sumažėja apšviestumas.

Automatinis oro 
kondicionierius  

Oro kondicionierius automobilyje 
automatiškai palaiko nustatytą 
temperatūrą.

Elektra valdomi, šildomi 
šoniniai veidrodėliai

Lengva nustatyti jums patogiu 
kampu ir greitai nuvalyti šaltais 
rytais.

Šildomos sėdynės 

Ir vairuotojo, ir priekinėje 
keleivio sėdynėje įrengtas 
dviejų pakopų šildymas.

Pavaizduotas „Ruse Black Metallic“ spalvos „HR-V 1.5 Comfort“ modelis. 
Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.



„Elegance“ 
1.6 i-DTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė

1.5 i-VTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė
Automatinė CVT pavarų dėžė

Papildomai prie Comfort komplektacijos:
2x USB jungtis, HDMI jungtis† 
6 garsiakalbiai 
Honda Connect ekranas (7 colių lietimui jautrus, 
MirrorLink, CD/MP3 )* 
Papildomas lizdas (centr. konsolėje) 
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas 
Automatinis šoninio veidrodžio pakreipimas įjungus 
atbulinę pavarą (tik keleivio pusės)
Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai 
Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo 
intervalu 
Porankiai gale 
Greitas langų uždarymas (užvedimo raktelio 
pagalba) 
Nuotolinis lauko veidrodėlių užlenkimas 
Priekiniai rūko žibintai 
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) 
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
Oda aptrauktas vairaratis 
Centrinės daiktų dėtuvės apšvietimas 
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema  
Išmanusis greičio ribotuvas 
Įspėjimo kertant eismo juostą sistema  
Kelio ženklų atpažinimo sistema  
Apsaugos sistema 
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)∆

Pasirinktinai:
Honda Connect Navi (7 colių lietimui jautrus 
ekranas, CD-MP3 grotuvas, MirrorLink, Navigacija)*
 

*Ryšys „Aha™“ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami
duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių.
Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint.
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink™“ (ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink™“).
ΔGalimos tik su 1,5 i-VTEC varikliu ir CVT pavarų dėže.
†Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.

SAUGUMAS (IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS, PRIEKINIO 
SUSIDŪRIMO ĮSPĖJIMO SISTEMA, ĮSPĖJIMO KERTANT EISMO 
JUOSTĄ SISTEMA, KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA)

HONDA CONNECT



Apsaugos sistema

Sukurta apsaugoti jūsų HR-V.

Priekiniai rūko žibintai

Papildomai apšviečia 
kelią esant blogoms 
sąlygoms, todėl vairuoti 
yra lengviau ir saugiau.

Dviejų zonų automatinis oro 
kondicionierius

Oro kondicionierius automobilyje 
automatiškai palaiko nustatytą 
temperatūrą, vairuotojas ir 
keleivis gali pasirinkti skirtingas 
temperatūras.
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Automobilio statymo jutikliai

Priekiniai ir galiniai automobilio 
statymo jutikliai padės lengviau 

pravažiuoti siaurose erdvėse. 
Pasikartojantis pypsėjimas tampa 

tuo atkaklesnis, kuo arčiau 
priartėjate prie objekto.

Lietaus jutiklis su kintamu 
valytuvų veikimo intervalu 

Priekinio stiklo valytuvai su 
lietaus jutikliu įjungiami, kai 
ant priekinio stiklo aptinkama 
drėgmės. Jų greitis nustatomas 
automatiškai pagal poreikį.

Oda aptrauktas 
vairaratis

Suteiks jūsų HR-V 
prabangos.

Pavaizduotas „Morpho Blue Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Elegance“ modelis.  
*Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.



„Executive“ 
1.6 i-DTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė  

1.5 i-VTEC
Mechaninė 6 pavarų dėžė
Automatinė CVT pavarų dėžė
 
Papildomai prie Comfort ir Elegance 
komplektacijos:
Skaitmeninė garso sistema (DAB)
Honda Connect Navi (7 colių lietimui jautrus ekranas, 
CD-MP3 grotuvas, MirrorLink, Navigacija)*
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis
Dėtuvė žurnalams (už vairuotojo sėdynės atlošo)
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Galinio vaizdo kamera
Panoraminis stoglangis
Išorinės durų rankenėlės Satin Finish spalvos
Tamsinti galiniai stiklai
Laikikliai ant stogo
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)
LED artimos šviesos žibintai
Pusiau odinis interjeras
Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo 
sistema
17” lengvo lydinio ratlankiai

*Ryšys „Aha™“ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami
duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių.
Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint.
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink™“ (ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink™“).

PANORAMINIS STOGLANGIS PROTINGA DURELIŲ ATRAKINIMO IR 
VARIKLIO PALEIDIMO SISTEMA
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „HR-V 1.5 Executive“ modelis.  
*Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.

Tamsinti galiniai stiklai

Tamsinti stiklai jūsų HR-V 
sukurs privačią erdvę ir 
suteiks sportiškų akcentų.

Statymo galinio vaizdo 
kamera

Įrengta bagažinės dangtyje, 
ji užtikrins aiškų vaizdą 
automobilio gale važiuojant 
atbuline eiga.

LED artimos šviesos ir 
dieniniai žibintai (priekiniai)

Sukuria galingą šviesos srautą, 
kuris padės lengviau vairuoti 
naktį ir suteiks jūsų HR-V 
įspūdingą ir išskirtinę išvaizdą.

Laikikliai ant stogo

Gražūs ir praktiški – 
kaip pats HR-V.

Panoraminis 
stoglangis

Įleidžia šviesos, oro ir 
sukuria erdvės pojūtį.

Protinga durelių atrakinimo 
ir variklio paleidimo be 
raktelio sistema

Protinga durelių atrakinimo ir 
variklio paleidimo be raktelio 
sistema leidžia užrakinti, atrakinti 
ir užvesti automobilį, raktelį 
laikant kišenėje.



JŪSŲ 
SPALVOS

Tiek su puošniais medžiaginiais, tiek ir su 
aukščiausios klasės pusiau odiniais ap-
mušalais jūsų HR-V ne tik atrodys puikiai, bet 
ir suteiks malonų pojūtį.

Gerai skambančių ir atrodančių spalvų gama. Nuo „Morpho Blue Pearl“ iki „Milano Red“ –
kiekvienas išsirinks sau tinkamiausią spalvą.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

JŪSŲ 
KOMFORTAS

Pusiau odiniai apmušalai galimi tik „Executive“ komplektacijoje. 

Salono medžiagos galimos tik „Elegance“ ir „Comfort“ komplektacijose. 



Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl
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APMUŠALAI  
IR SPALVOS

Pavaizduoti „HR-V 1.5 Executive“ modeliai.  
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JŪSŲ 
PRIEDAI

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

„CARGO“ 
PAKETAS
Priedų rinkinys bagažo skyriaus funkcionalumui 
ir išvaizdai pagerinti.
Paketą sudaro: 
bagažinės padėklas su skyriais,
krovinių erdvės apdaila,
bagažinės slenksčio apsauga.

„ILLUMINATION“ 
PAKETAS
Šis paketas salone sukuria jaukią aplinką ir 
pagerina matomumą automobilio išorėje.
Paketą sudaro:
žemės apšvietimas po durelėmis,
apšviesta durelių slenksčio apdaila.

Veržlumo paketas jūsų automobiliui suteikia 
tvirtesnio ir veržlesnio automobilio išvaizdą. 
Šio paketo priedai automobilį ne tik puošia, 
bet ir saugo.

Paketą sudaro:
priekinė apatinė apdaila,
galinė apatinė apdaila,
šoninė apatinė apdaila.
Nuotraukoje pavaizduotas modelis su 18” lengvojo lydinio ratlankiais „Fortis“

Pritaikykite HR-V savo poreikiams su originaliais priedais, 
rinkdamiesi iš skirtingų priedų paketų. Paketai ne tik buvo sukurti ir 
pagaminti laikantis tokių pačių griežtų standartų, bet kiekvienas jų 
specialiai sukurtas puikiai derėti ir papuošti jūsų HR-V.

„ROBUST“ 
PAKETAS



Šio paketo priedai papuošia šoninių 
veidrodėlių gaubtus ir 18” lengvojo lydinio 
ratlankius „Milano Red“ akcentais. Tai jūsų 
automobiliui suteikia žaismingumo ir stiliaus.
Paketą sudaro:
šoninių veidrodėlių gaubtai „Milano Red“,
18” lengvo lydinio ratlankiai „Ignis“.

„MILANO RED“  
PAKETAS

„AERO“   
PAKETAS
Su aerodinaminiu paketu jūsų automobilis bus dar 
stilingesnis. Pakete esantys kėbulo spalvos priedai 
pakeičia automobilio išorės išvaizdą.
Paketą sudaro: 
priekinis aerodinaminis buferis,
galinis aerodinaminis buferis,
paminos.
Nuotraukoje pavaizduotas modelis su 
18” lengvojo lydinio ratlankiais „Fortis“

Su chromo paketu jūsų automobilis bus dar 
solidesnis. Pakete esantys chromuoti priedai 
pakeičia automobilio išorės išvaizdą.
Paketą sudaro:
priekinio buferio apdaila,
galinio buferio apdaila,
durelių apačios apdaila,
galinio valstybinio numerio rėmelio apdaila.
Nuotraukoje pavaizduotas modelis su 
18” lengvojo lydinio ratlankiais „Potis“

„CHROME“ 
PAKETAS

Stilingų priedų paketas saugo jūsų automobilį 
nuo purvo, smėlio ir įbrėžimų.
Paketą sudaro:
šoninės apdailos juostos,
durelių slenksčių apdaila,
priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
Nuotraukoje pavaizduotas modelis su 
18” lengvojo lydinio ratlankiais „Potis“

„PATOGUMO“  
PAKETAS
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PLANŠETINIO KOMPIUTERIO
LAIKIKLIS

BAGAŽINĖS PADĖKLAS 
SU SKYRIAIS

STOGO
PRIEDAI

BAGAŽINĖS SLENKSČIO 
APSAUGA

Kad jūsų keleiviams būtų smagiau, dabar galite 
sumontuoti mūsų planšetinio kompiuterio laikiklį. 
Skirtingos laikiklio padėtys leidžia patogiai žiūrėti 
filmus, skaityti el. laiškus ar žaisti žaidimus.

Tiksliai atitinkantis jūsų automobilio bagažinės formą, 
nepralaidus vandeniui ir neslystantis bagažinės 
padėklas aukštais kraštais apsaugos bagažinę nuo 
purvo ir įbrėžimų. Skyrikliai įeina į komplektą.

Pervežkite savo auto mobiliu daugiau daiktų su stipriais ir saugiais stogo 
skersiniais. Didžiausia apkrova 75 kg arba 2 dviračiai. 
Galimi priedai: 
slidžių dėžė,
stogo dėžė,
slidžių ir snieglentės laikiklis,
dviračio laikiklis ant stogo.
Mes taip pat siūlome įsigyti tvirtinimo priedus automobiliams be laikiklių 
ant stogo.

Šis priedas apsaugo jūsų automobilio kėbulą nuo 
nepageidaujamų nubrozdinimų ir įbrėžimų, kai kraunate 
arba iškraunate bagažinę. 



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

PRIEKINIS IR GALINIS
AERODINAMINIAI BUFERIAI

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ 
DANGTELIAI 

ŠVIEČIANTYS GARSIAKALBIŲ
APVADAI

Išryškinkite savo automobilio veržlią išvaizdą su priekiniu ir galiniu aerodinaminiais 
buferiais, jiems suteikdami kėbulo spalvos arba matinių sidabro akcentų.

Idealiai suderinti keičiami šoninių veidrodėlių dangteliai. 
Suteikia estetinį akcentą. Siūlomi matinės sidabrinės ir 
Milano Red spalvų.

Šis priedas sukurs modernią ir jaukią aplinką 
jūsų automobilio salone.
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Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“   ➞

APŠVIETIMAS PO
DURELĖMIS 

PAMINOS LED šviesos vairuotojo ir keleivio pusėje po automobiliu. 
Geresniam matomumui įlipant ir išlipant iš jūsų automobilio.

Kad būtų lengviau įlipti ir išlipti iš savo automobilio. Šios dailiai 
įmontuotos paminos puošia automobilį ir yra funkcionalios.

PRIEKINIO BUFERIO 
APDAILA

PRIEKINIO STIKLO
UŽDANGALAS

Su šiuo chromuotu priedu jūsų automobilio priekis bus 
dar stilingesnis.

Apsaugokite lauke stovinčio jūsų automobilio priekinį 
stiklą ir veidrodėlius nuo blogo oro su originaliu 
priekinio stiklo uždangalu.



„HONDA“
ERDVINIS GARSAS

„Honda“ erdvinis garsas: muzika niekada neskambėjo taip tikroviškai.  
Visi norime, kad mūsų automobilių garso sistemos tiksliai atkurtų mėgstamiausių 
atlikėjų muziką. Prie savo „Honda“ automobilyje esamos garso sistemos prijungę 
kompaktišką DSP (skaitmeninio signalo apdorojimo) įrenginį, galėsite mėgautis muzika 
lyg koncertų salėje.

18" Potis 18” Ignis 18” Fortis

NUIMAMAS
PRIEKABOS KABLYS

Atsižvelgiant į automobilio variklį ir pavarų dėžės 
tipą, su nuimamu priekabos kabliu galite vilkti  
1000 –1400 kg priekabinį namelį arba priekabą. 
Taip pat galimas stacionarus kablys.

LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
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RATŲ VERŽLIŲ
DANGTELIAI

STATRAMSČIO
APDAILA

MĖLYNOS SPALVOS KOJŲ SRITIES  
APŠVIETIMAS 

KILIMĖLIAI 

SLENKSČIŲ 
APDAILOS



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

APSAUGA 
ŠUNIMS  

DURŲ 
APTAKAS

AUTOMATIŠKAI 
TAMSĖJANTIS VEIDRODĖLIS 

KROVINIŲ
TINKLELIS



Svajonės gali turėti didelės galios, jos skatina siekti daugiau, išbandyti naujas idėjas, 
naujas technologijas ir atrasti naujų problemų sprendimų būdų. Jos gali 
įkvėpti kurti ir gaminti tikrą superautomobilį, pavyzdžiui, visiškai naują stulbinamą 
NSX, arba kurti technologiškai pažangų naująjį CR-V. 

Svajonės apie geresnį pasaulį, kuriuo visi mėgautųsi, įkvėpė gyvybę robotui 
humanoidui, vardu ASIMO, leido pakilti „HondaJet“ ir sukurti vienus populiariausių 
pasaulyje motociklų. Žinios, kurių įgyjame vykdydami savo veiklą, ir visa, ko 
išmokstame, panaudojama visuose mūsų kuriamuose gaminiuose, pavyzdžiui, HR-V. 

IŠPILDYKITE    
SAVO SVAJONES 
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„THE POWER 
OF DREAMS“

Pavaizduoti: „Polished Metal Metallic“ spalvos „CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive“ modelis ir NSX. 









Honda Motor Europe, Baltic

Prekybos atstovai:

UAB „NIPPON AUTO“

Oslo g. 7,

LT-04123 Vilnius,

tel. 5244 0005 

www.honda.lt  

.

Paprastas, lankstus, patogus 

būdas finansuoti ir apdrausti 

Jūsų naująją Honda

Privalomi utilizuoti automobiliai yra pavojingos aplinkai atliekos. Reikalingą 
informaciją apie Honda veiklą aplinkos apsaugoje ir transporto priemoniu 
atliekų tvarkyme galima rasti mūsų interneto svetaineje  
www.honda.lt > Automobiliai > Mano Honda> Utilizacija 

Neišmesti. Perduoti kitam arba pakartotinai panaudoti. Šio popieriaus 
gamyboje naudojama popieriaus masė pagaminta iš perdirbtos 
medienos maksimaliai tausojančiu būdu. Brošiūros popierius 
pagamintas iš popieriaus masės be elementinio chloro (ECF). 
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