
CR-V

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.

Papirna masa za izdelavo tega papirja je iz lesa, proizvedenega iz povsem 
obnovljivih virov. Ne vrzite me v koš, prosim. Izročite me prijatelju ali me reciklirajte.

Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Honda. 
Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije 
CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Vse pravice pridržane. 
Pridržujemo si pravico do napak. Pospeški, poraba goriva in izpusti CO2 ser razlikujejo glede na paket opreme (interne meritve Honda).
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GUMB START ZA ZAGON 
MOTORJA*

CR-V življenje še olajša še preden 
stopiš v notranjost, saj pametni 
ključ odklepa in zaklepa vozilo 
brez ključa. Brez da bi iskali ključ 
motor lahko tudi zaženete. 

BOGATO OPREMLJEN 
OSTANITE POVEZANI S SVETOM

Izboljšan, prostoren in intuitivno zasnovan.

V novem CR-V je vsak element točno tam, kjer ga 
potrebujete, da imate ves čas popoln nadzor. Čista 
in elegantno izvedena armaturna plošča predstavlja 
napredno tehnologijo. Vožnja je sproščujoča in v 
veselje takrat, ko so bistvene informacije berljive takoj, 
neposredno v vašem vidnem polju. 

Priročnost se nadaljuje z našim inteligentnim 
Multiinformacijskim zaslonom (i-MID), ki z instinktivnim 
delovanjem in upravljanjem na usnjenem volanu 
zagotavlja koristne podatke o potovanju. 

Skupaj z novim razvedrilnim sistemom Honda 
CONNECT z zaslonom na dotik vozniku omogoča 
popoln nadzor. 
 

Razvili smo inovativno in pametno tehnologijo, ki 
izboljša in polepša vaše potovanje. 

V CR-V je vgrajen nov avdio in informacijski sistem 
Honda CONNECT, ki vam omogoča, da ste na tekočem 
z vsemi vam dragimi stvarmi v življenju, kot so vaši 
prijatelji ali vaša glasba. In to samo z enim osrednjim 
zaslonom na dotik. Nadzirate ga na način, podoben 
upravljanju pametnega telefona.

Da ste med potjo na tekočem, Honda CONNECT 
nudi izjemno povezljivost z Wifi * ali z mobilnim 
Wifi usmerjevalnikom (Mobile Wifi Router). Hondin 
CONNECT 7-palčni zaslon na dotik lahko prilagodite 
svojim željam z vašimi najljubšimi fotografijami. Med 
potovanjem se lahko preprosto rzavedrite z AHATM 
radiem. Poslušate lahko vašo najljubšo glasbo s spleta 
in z radijskih programov z vsega sveta, vključno z 
novicami, vremensko napovedjo, športom, podkasti in 
zvočnimi knjigami.

Bluetooth povezljivost omogoča, da priključite vaš 
pametni telefon v sistem prostoročnega telefoniranja  
v vozilu. 

Nadalje je z vašim zaslonon na dotik mogoče brskati  
po spletu**. 

Nagrajena satelitska navigacija Garmin je v Honda 
CONNECTU na voljo kot izbirna možnost. Uporablja se 
zelo preprosto. Na meniju v slovenskem jeziku nudi 
prometne informacije v realnem času, npr. opozarja 
vas tudi na omejitve hitrosti. Omogočamo vam 5-letno 
obdobje brezplačnih posodobitev zemljevidov. Honda 
CONNECT prav tako omogoča MirrorLink***.
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CR-V 
ZMOGLJIVOST IN MOČ

CR-V je poln pionirskih tehnologij, ki skupaj  
povečujejo učinkovitost. Na primer novi inovativni  
motor 1,6 i-DTEC, ki je na voljo s štirikolesnim  
pogonom AWD. V naš napredni 1,6-litrski dizel  
smo uvedli možnost 9-stopenjskega samodejnega 
menjalnika.

Kamorkoli se zapeljete, na gorske ceste ali v 
nakupovalna središča, peljite se samozavestno.

* Več informacij, pri katerih modelih je mogoča ta ali druga dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki. Predstavljeni model je  
1,6 i-DTEC 4WD Executive s samodejnim menjalnikom in črnim usnjenim oblazinjenjem. Pri uporabi Honda Connecta lahko pride do vključitve 
podatkovnega prenosa in s tem povezanih stroškov. Predlagamo, da se o pogojih uporabe in stroških pozanimate pri svojem operaterju mobilnih storitev.
**funkcijo lahko uporabljate le, ko je avto v mirovanju.
***ta funcija je možna le v primeru, da je vaš telefon kompatibilen z Honda Connect MirrorLInk-om.



* Več informacij, pri katerih modelih je mogoča ta ali druga dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki.
Prikazani model je 1,6 i-DTEC 4WD Executive z bež usnjenim oblazinjenjem.

UDOBJE 
JE V PODROBNOSTIH

Dobrodošli v vaše zatočišče, kjer si spočijete od 
aktivnega sveta. Namen zasnove prostorne notranjosti CR-V je 
ustvarjanje mirnega, prefinjenega in sproščenega vzdušja. Je zelo 
prijetno mesto za potovanje, tako za vas kot vaše sopotnike. 

Dotaknite se mehkih materialov na oblazinjenju vrat in na 
armaturni plošči; visoka kakovost! Izbirate lahko med različnim 
oblazinjenjem sedežev, kakovostno tkanino, alcantaro® ali usnje, 
v klasični črni ali bež barvi za pravi občutek udobja. Električno 
nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sopotnikovem sedežu 
olajša vožnjo tudi na daljših potovanjih. 
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POMNILNIK ZA VOZNIKOV 
SEDEŽ *

Omogoča, da dva voznika 
shranita sebi ustrezne 
nastavitve vozniškega položaja.

OGREVANA SPREDNJA 
SEDEŽA

Oba sprednja sedeža 
sta opremljena z 
dvostopenjskima grelnikoma.

* Meritve so zasnovane na zmogljivosti prtljage do spodnjega roba oken z zloženimi zadnjimi sedeži.
Prikazani model je 1,6 i-DTEC 4WD Executive z bež usnjenim oblazinjenjem.

UŽIVAJTE V 

PRILAGODLJIVOSTI
Razvit z mislijo na udobje in prilagodljivost  
je CR-V zasnovan za največjo prostornost in 
prilagodljivost. Ne samo prostor in preglednost na 
prednjih sedežih, tudi zadnji sedeži z zložljivimi nasloni 
in vbočenimi oblogami vrat ustvarijo več prostora za 
sproščenost vaših potnikov. Končni rezultat je odprt in 
visoko prilagodljiv prostor, ki vsakemu omogoča, da 
prispe na cilj svež, ne glede na dolžino potovanja.

Samo s potegom vzvoda v naslonjalu ali traku na boku 
sedeža se zadnji sedeži gladko zložijo na tla in v hipu 
nastane ravna površina, prostornina prtljažnika pa se 
poveča na izdatnih 1.146 litrov.

Zloženi zadnji sedeži, lahko tudi ločeno v razmerju 60:40, 
pripravijo velik in vsestransko prilagodljiv prtljažni prostor 
za prevoz najrazličnejših predmetov, ki ustrezajo vašemu 
življenjskemu slogu.

ONE-MOTION 
FOLDING SEATS

PREIZKUŠENA IN TESTIRANA 

ZMOGLJIVOST
Pri Hondi vzamemo motor in ga ženemo s polno 
močjo. Ne nekaj ur, ampak dni. Nato ga ohladimo in 
ponovno grejemo. Znova in znova.  

Nato ga povsem razstavimo in preverimo do zadnjega dela, 
da vidimo, ali vse deluje tako, kot bi moralo. Noro? Morda. 
Pretirano? Jasno. A rezultati govorijo sami zase. 2,0-litrski 
bencinski motor i-VTEC s 155 KM uporablja sistem 
spremenljivih krmilnih časov dviga ventilov za optimiziranje 
moči pri visokih obratih in dober izkoristek goriva pri nižjih. 
Na voljo je s 5-stopenjskim samodejnim ali 6-stopenjskim 
ročnim menjalnikom ob izbiri 2WD ali 4WD pogona.

Naš novi dizel motor 1,6 i-DTEC nudi prefinjeno in 
uglašeno ravnovesje zmogljivosti in učinkovitosti. Na voljo 
je s 120 KM pri 2WD različici in s 160 KM pri 4WD pogonu. 
Motor s 160KM in s 350 Nm navora je lahek, izpušča nizke 
emisije CO2. Je zelo odziven in prožen, nudi lahkotnejši 
občutek in živahnejšo vožnjo kot drugi dizelski motorji. 
9-stopenjski samodejni menjalnik je na voljo z našo 
napredno 4WD tehnologijo, medtem ko je 6-stopenjski 
ročni menjalnik na voljo tako za 2WD kot 4WD modele. 
Verjamemo, da je motor 1,6 i-DTEC bodočnost dizel 
motorjev; imenujemo ga Earth Dreams Technology.

CR-V-jev štirikolesni pogon AWD se samodejno vklopi ob 
zaznavi izgube oprijema, ki jo povzroči mokro, poledenelo 
ali spolzko cestišče. Ker ta izpopolnjeni sistem nenehno 
spremlja stanje cestišča, smiselno dovaja moč tistim 
kolesom, ki jo potrebujejo. To prinaša boljši izkoristek goriva, 
medtem ko hkrati zagotavlja oprijem in stabilnost.

GUMB ECON

V skrbi za ekonomično vožnjo in zmanjšanje 
izpustov za dodatno pomoč preprosto 
pritisnite gumb ECON.

CR-V RAZMIŠLJA VARČNO 
NENEHNI NADZOR CESTNIH RAZMER

CR-V je opremljen s priročnim Honda  
Eco Assist.

Za pomoč pri učinkoviti vožnji in zmanjšanju emisij 
preprosto pritisnite gumb ECON. Če vozite nežno z 
izogibanjem močnim pospeševanjem in zaviranjam, 
je osvetlitev okoli merilnika hitrosti zelena; ob ostrem 
zaviranju in pospeševanju se merilniki osvetlijo belo. 
Gumb ECON vam je v pomoč za dosegane največjega 
izkoristka goriva v realnih okoliščinah na cesti. Ko je 
vključen, se izboljša izkoristek goriva, s prilagoditvijo 
zmogljivosti menjalnika, klimatske naprave in 
tempomata pa omogoča še nadaljne prihranke goriva.

Slika služi samo za ponazoritev in se lahko v ponudbi izbirne opreme, ki je na voljo pri posameznem 
paketu, razlikuje glede na motor, menjalnik in tehnologijo.
Prikazani model je 1,6 i-DTEC 2WD Elegance.

9-STOPENJSKI  
SAMODEJNI MENJALNIK

Mehak, učinkovit prenos 
moči s športnim načinom
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Vsak želi zaščititi sebe in svoje najbiljžje. 

Nihče tega ne razume bolje kot mi in zato vam nudimo 
tehnologijo paketa sistema Advanced Driver Assistance. 
Aktivni sistem zaviranja v mestu (City-Brake Active 
System)†, ki je standarden v opremi pri modelih od 
Comforta dalje, nadzira promet pred vozilom in opozarja 
na trčenje spredaj, omogoča vam, da ukrepate, oziroma 
če ne ukrepate, sam vklopi zaviranje v sili, da v čim 
večji meri zmanjša hitrost. To je prednost, ki vas lahko 
dodatno razbremeni z uporabo drugih najnaprednejših 
tehnologij, kot sta opozorilo pred zapuščanjem voznega 
pasu in pametno opozorilo pred naletom spredaj. Sistema 
nadzirata prostor okoli vozila in vam pomagata, da se 
izognete naletom, zaradi česar so varnejši vsi.

V novem CR-V-ju je na delu veliko zapletene 
tehnike, ki varuje vas in vaše sopotnike. 

Honda je zavezana vgrajevanju najboljše varnostne 
opreme. Večina je na voljo kot standard pri vseh 
modelih. Zato je bila na testih Euro NCAP nagrajena s 
5 zvezdicami, najvišjo oceno na teh neodvisnih testih. 
Pametna tehnologija CR-V-ju deluje ves čas vaše vožnje 
in pogosto sploh ne boste vedeli, da je tam, četudi jo 
uporabljate. Ko skupaj delujejo vsi varnostni elementi, 
se vse suče okoli kooperativnega nadzora, kar nudi 
neprestano podporo vozniku.

Honda SENSING vam je v pomoč pri zaznavanju stvari, ki bi 
jih med vožnjo morda spregledali. Sem ne sodijo samo vozila, 
ampak tudi pešci. Napredno blaženje naleta vam je v pomoč 
pri izogibanju nesreči z zvočnim in vizualnim opozorilom in po 
potrebi s samodejnim zaviranjem.

Nadzor 
približevanja 
vozila  
(CTM)

Opozorilo pred 
zapustitvijo 
voznega pasu 
(LDW)

Sistem 
podpore 
dolgih luči  
(HSS)

NAPREDNI SISTEM POMOČI VOZNIKU (PAKET ASP)

Informacija 
o mrtvem 
zornem kotu  
(BSI)

HONDA SENSING 

ZAVORNI SISTEM ZA UBLAŽITEV NALETA (CMBS)* 

CMBS vam pomaga tako, da samodejno uporabi ustrezno moč 
zaviranja, da se izognete naletu v vozilo pred seboj, ali to nevarnost 
kolikor mogoče zmanjša. Tudi pri nižjih hitrostih je sistem sposoben 
zaznati pešce in vas opozoriti, da grozi nevarnost.

SISTEM SLEDENJA VOZNEGA PASU (LKAS)*

LKAS uporablja kamero, nameščeno za vzvratnim ogledalom, ki 
nenehno ‘sledi’ začrtanim mejnim oznakam pasu na cestišču. 
LKAS odda slišno opozorilo, če vozilo skrene iz smeri, in 
samodejno popravi volan, da vozilo spravi nazaj in da varno 
ostanete na svojem voznem pasu.

Honda SENSING je niz tehnologij, ki vključujejo vse varnostne 
značilnosti sistemskega paketa Advanced Driver Assistance, z 
dodatkom zavornega sistema za ublažitev naleta, pametnega 
prilagodljivega tempomata in sistema sledenja voznega pasu.

Prva in druga stopnja: 
Oglasijo se alarmni znaki in vizualno opozorilo na prikazovalniku i-MID.

Tretja stopnja:
Sproži se lahko zaviranje in v primeru, da je nesreča še vedno neizogibna, 
zavorni sistem za ublažitev trka sproži odločno zaviranje. 

Četrta stopnja: 
Zaviranje aktivira E-zategovalnka, ki zategneta varnostna pasova dovolj 
močno, da zmanjšata vpliv trka ter zaščitita vas in vašega sovoznika.

PAMETNI PRILAGODLJIVI TEMPOMAT (i-ACC)*

Pametni prilagodljivi tempomat omogoča nastaviti tako hitrost 
kot tudi razdaljo do vozila spredaj, nenehno nadzira in po 
potrebi prilagaja vašo hitrost, zaradi česar je vožnja po avtocesti 
lažja kod kdajkoli prej. 

Z dokazano zavezanostjo Honde napredni tehnologiji 
varnosti pametni prilagodljivi tempomat spremlja vozila pred 
vašim CR-V-jem in tudi tista na sosednjih voznih pasovih s 
predvidevanjem, kdaj bo vozilo zapeljalo pred vaše vozilo s 
časom do pet sekund, preden dogodek nastopi. 

Opozorilo 
pred naletom 
spredaj  
(FCW)

* Več informacij, pri katerih modelih je mogoča ta ali druga dodatna oprema, 
poiščite na straneh s tehničnimi podatki.

Sistem 
prepoznave 
prometnih znakov 
(TSR)
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ZAVEZANOST K VAŠI VARNOSTI

NAPREDNA 
TEHNOLOGIJA
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Gibanju prilagodljivo 
električno servo krmilo 
(MA-EPS)

Zračne blazine SRS

Sprednja sedeža in 
ublažitev nihajnih 
poškodb

Elektronsko krmiljen 
sistem 4WD

Pomoč pri speljevanju  
na klancu (HSA) 

Aktivne luči v 
ovinku (ACL)∆

Nadzor spusta po 
klancu (HDC)* 

Časovni rele izklopa 
žarometov 

Opozorilo zaviranja 
v sili (ESS)

Nadzor stabilnosti 
vozila (VSA)

Nadzor stabilnosti prikolice (TSA)

* Na voljo samo s samodejnim menjalnikom
Δ Na voljo samo pri paketih opreme Lifestyle in Executive
†Deluje v razponu hitrosti 5–32 km/h, da bi preprečil nesreče pri nizkih hitrostih.


