


Predstavljeni model je HR-V 1.5 Executive v White Orchid biserni barvi. Dodatne informacije o razpoložljivosti dodatne opreme pri posameznih modelih lahko najdete na straneh s tehničnimi podatki.

NOVA HONDA HR-V
PRILAGOJENA ZAME



DRZNA IN LEPA 
STRASTNA IN ZAPELJIVA 

Njena zasnova deluje usklajeno, celovito, popolno. Tako kot sama 
sebi, se bo prilegala vašemu življenjskemu stilu, predvsem zaradi njene 
notranje prostornosti - vodilne v svojem razredu. Njen praktičen, vendar 
kljub temu značilen slog ter inteligentna tehnologija, soustvarjata popolno 
kompaktno crossover vozilo. Popolnoma prilagojeno zanjo in za vas. To je 
nova Honda HR-V. 
S strastjo do lepega in modernega dizajna, vas bo nova Honda HR-V 
naravnost zapeljala in ugrabila vaše srce. Športne linije klasičnega 
kupeja in mišice SUV-ja sta lastnosti, ki ji dajeta moč, da se boste želeli videti 
v njej. Ne glede po kakšni poti se boste peljali z njo, čez vikend, natrpan 
delovnik ali samo na večerno druženje s prijatelji, se vam bo nova Honda 
HR-V prilagodila v tem.
Vse je skrbno premišljeno. Majhne podrobnosti, ki štejejo, kot so kljuke 
na vratih in vzvratna ogledala. To je avto z izgledom z namenom. Športno 
oblikovana tretja zavorna luč, osupljivo oblikovana svetila in značilna stranska 
linija. Če boste izbrali model s športno panoramsko streho, vas ne bo 
razočarala. Iz nje boste izgledali prav tako navdušeno, kot se počutili v njej.



Predstavljeni model je HR-V 1.5 Executive, z ročnim menjalnikom in sistemom Honda CONNECT. Dodatne informacije, o razpoložljivosti dodatne opreme pri posameznih modelih, lahko najdete na straneh s tehničnimi podatki.



ZUNANJOST  
IN NOTRANJOST
NAJBOLJŠE OBEH SVETOV

Dizajn novega HR-V-ja ni le površinske narave. 
Vendar nismo varčevali na račun stila. Tekoče speljana 
sprednja maska in izklesane linije profila - slog in 
oblika, s katerim novi HR-V blesti tudi, ko miruje. 
Združuje najbolje obeh svetov, prefinjeno vendar 
zabavno vozno dinamiko in odlično zmogljivost. 

Notranjost novega HR-V-ja je zasnovana okoli vas. 
Vse je na pravem mestu, tako da bo vaša pozornost 
na cesti lahko vedno stoodstotna. Intuitivna zasnova 
z voznikovega delovnega okolja, pri katerem je vsak 
element skrbo premišljen in pozicioniran točno tam, 
kjer ga potrebujete. Elegantna armaturna plošča z 
najsodobnejšo tehnologijo, vendar kljub temu zelo 
enostavna za razumeti in uporabljati. Skupaj z novim 
avdio in informacijskim sistemom Honda CONNECT, 
boste pri vožnji pod popolnim nazdorom.

Volanska stikala za  
avdio sistem

Pametni ključ in 
gumb start



NAREJENA 
ZA VAŠO VARNOST 

POMOČ PRI ZAVIRANJU 

OPOZORILO ZAVIRANJA 
V SILI (ESS) 

POMOČ PRI SPELJEVANJU 
V KLANEC (HSA)

SRS ZRAČNI BLAZINI 
(VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA)

SPREDNJA SEDEŽA ZA 
UBLAŽITEV POŠKODB

NADZOR STABILNOSTI VOZILA 
(VSA)

*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. 
***Funkcija je na voljo kot standardna oprema pri modelih z Executive opremo. ****Funkcija je možna le v primeru, da je vaš pametni telefon kompatibilen z Honda Connect MirrorLink™. Tehnologija uporabniku omogoča zrcaljenje ekrana pametnega telefona in 
dostop do aplikacij. Dodatne informacije, o razpoložljivosti dodatne opreme pri posameznih modelih, lahko najdete na straneh s tehničnimi podatki. Preverite HFT kompatibilnost. 

POPOLNOMA POVEZANA
POPOLNA ZA ZABAVO 

V HR-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 preko zaslona na dotik. 

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 razvedrite z DAB*** in Aha™ radiem. Poslušate lahko vašo najljubšo glasbo 
s spleta in z radijskih programov z vsega sveta, vključno z novicami, vremensko napovedjo, 
športom, podkasti in avdio knjigami. 

Bluetooth™ 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™***.

NAVIGACIJA GARMIN†

PERSONALIZIRAN EKRAN† BLUETOOTH™ PROSTOROČNO TELEFONIRANJE∆

AHA™*
Aplikacija omogoča povezovanje s Facebook™-om, Twitter™-jem, 
internetnim radiem in pomaga najti bližnje restavracije in hotele.



Napredna tehnologija za čudovito, učinkovito vožnjo.  
Z novimi motorji in tehnologijo, pri katerih vam ne bo treba sklepati kompromisov. Izbirate lahko med učinkovitim 
bencinskim,130 KM 1.5 i-VTEC ali dizelskim 120 KM 1.6 i-DTEC motorjem. Oba sta na voljo s 6-stopenjskim menjalnikom. 
Vožnja v tej kombinaciji ne more biti nič manj kot prefinjena in mirna izkušnja. 

1.5 litrski i-VTEC motor je na voljo tudi z samodejnim CVT menjalnikom. Z manjšimi emisijami je odziven in odgovoren hkrati.

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

POPOLNA ZMOGLJIVOST 
POPOLNOMA VARČNA 

Zato razmišljamo korak naprej in vam nudimo tehnologijo 
paketa Advanced Driver Assistance. Tehnologija, ki deluje 
kot voznikov drugi čut, ki ga opozarja in reagira ko je to 
potrebno.

Aktivni sistem zaviranja v mestu (City-Brake Active 
System), ki je standarden pri vseh opremah, 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 naprednih 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. 

1: Pri hitrosti 5-30 km/h, sistem zazna varnostno razdaljo 
in zmanjša možnost naleta. 

NAPREDNI SISTEM POMOČI VOZNIKU 
(ASP PAKET) 

SISTEM PREPOZNAVE PROMETNIH 
ZNAKOV (TSR)* 

2: Pri možnosti naleta, se oglasijo zvočna in vizualna 
opozorila na prikazovalniku i-MID. 

3: Zavorni sistem za ublažitev trka sproži odločno zaviranje 
v primeru ko je nesreča neizogibna.

EKSTRA PAMETNA
EKSTRA VARNA 

OPOZORILO PRED ZAPUSTITVIJO 
VOZNEGA PASU (LDW)*

Vsak želi zaščititi svoje najbljižje. 

OPOZORILO PRED NALETOM (FCW)* 

SISTEM NASTAVITVE HITROSTI*

SISTEM PODPORE DOLGIH LUČI (HSS)* 

*Na voljo pri modelih z opremo Elegance in Executive. Dodatne informacije o razpoložljivosti 
dodatne opreme pri posameznih modelih lahko najdete na straneh s tehničnimi podatki.

Gumb ECON



Zračna blazina i-SRS za voznika (2-stopenjsko napihovanje) • • •
Zračna blazina i-SRS za sovoznika (možnost izključiteve) • • •
Bočni zračni blazini (spredaj) • • •
Bočni zračni zavesi (spredaj in zadaj) • • •
Aktivna zglavnika (spredaj) • • •
16-palčni zavorni diski (prilino hlajeni) spredaj • • •
15-palčni zavorni diski zadaj • • •
ABS (protiblokirna zavorna naprava) • • •
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) • • •
Ojačitev zaviranja (BA) • • •
Nadzor stabilnosti vozila (VSA) • • •
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA) • • •
Sprednja varnostna pasova z 2-stopenjskim zaskočnim navijalnikom (ELR) • • •
Zadnji varnostni pasovi z zaskočnim navijalnikom (ELR) • • •
ISOFix pritrdišča • • •
Signal zaviranja v sili (ESS) • • •
Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatiki (DWS) • • •
Pomoč aktivnega zaviranja v mestu (CTBA) • • •
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)  • •
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)  • •
Inteligentni pomočnik za uravnavanje hitrosti vozila (ISA) (v povezavi s tempomatom)  • •
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)  • •
Zaščita
Elektronska blokada zagona motorja • • •
Sistem zaščite z alarmom  • •
Prekrivalo prtljažnega prostora • • •
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema zložljivima ključema • •  
Pametni ključ za odklepanje in zagon   •
Notranjost - oblazinjenje
Tkanina • •  
Oblazinjenje - 1/2 Tkanina/Usnje   •
Kromane notranje kljuke • • •
Usnjen volanski obroč  • •
Usnjen ročaj prestavne ročice  • •
Funkcije in tehnologija
ECON način vožnje • • •
Inteligenten večnamenski informacijski prikazovalnik (i-MID) • • •
Lučka za menjavo prestave (SIL) • • •
Električno servokrmilo (EPS) • • •
Gibanju prilagodljiv električni servo volan (EPS) • • •
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA) • • •
Ustavitev motorja v prostem teku • • •
Volanski prestavni ročki  • (pri CVT) • (pri CVT)
Udobje in koristna oprema
Samodejna klimatska naprava •   
Dvoobmočna samodejna klimatska naprava  • •
Tempomat z omejevalnikom hitrosti • • •
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev  • •
Zadnji brisalec z intervali in vklopu pri vzvratni vožnji • • •
Senzor dnevne svetlobe za samodejni vklop luči • • •
Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala   •
Parkirni senzorji (spredaj in zadaj)  • •
Vzvratna kamera   •
Električni pomik stekel (spredaj in zadaj) • • •
Pomik voznikovega/sovoznikovega stekla s funkcijo proti priprtju • • •
Pomik zadnjih stekel s funkcijo proti priprtju  • •
Daljinsko odpiranje oken (vsa okna)  • •
Zlaganje vzvratnih ogledal z daljinskim upravljalnikom  • •

PAKET OPREME COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

Varnost



Udobje in koristna oprema
Nastavljiv volan po globini in nagibu • • •
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali • • •
Električno zložljivi vzvratni ogledali  • •
Nagibno vzvratno ogledalo v vzvratni prestavi  • •
Sredinski komolčni naslon v zadnji klopi  • •
Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih • • •
Električna vtičnica (spredaj) • • •
Električna vtičnica (sredinska konzola)  • •
Električna vtičnica (prtljažnik) • • •
Ročno nastavljiva višina voznikovega sedeža • • •
Ročno nastavljiva višina sovoznikovega sedeža   •
Žep na voznikovem naslonjalu   •
Žep na sovoznikovem naslonjalu • • •
Ogrevana sprednja sedeža • • •
Zadnja sedežna klop (Magic Seat) - enostavno zlaganje in dvigovanje klopi • • •
Dodatni prostor pod dnom prtljažnika  • •
Notranje luči
Lučka za branje (spredaj) • • •
Žepna lučka  • •
Lučka v prtljažniku • • •
Vstopne lučke • • •
Avdio in komunikacije
Radio s CD-predvajalnikom •   
Honda CONNECT; 7” zaslon na dotik: AM/FM/DAB sprejemnik, Internet radio, Aha™ app povezljivost*, internet brskalnik*  •  
Honda CONNECT; dodatno še Garmin Navigacija in CD predvajalnik   •
Radio DAB   •
Vhod za zunanje naprave (Aux) •   
USB vhod (združljiv z iPod®)Δ •   
USB vhod (2x) / HDMI vhod  • •
4 zvočniki • • •
6 zvočnikov (2 visokotonska)  • •
Volanski gumbi za avdiosistem • • •
Sistem Bluetooth® za prostoročno telefoniranje (HFT) • • •
Zunanjost
Antena v obliki plavuti • • •
Dodatno zatemnjena stekla zadaj   •
Spojler na zadnjih vratih v barvi vozila • • •
Kromane zunanje kljuke vrat • •
Premium /satenasta barva zunanjih kljuk   •
Steklena panoramsk streha z odpiranjem   •
Vzdolžna strešna nosilca   •
Zunanje luči
Halogenska žarometa • •  
LED prednji glavni žarometi   •
Sistem podpore dolgih luči (HSS)  • •
Sprednji meglenki  • •
Halogenske dnevne luči (DRL) • •
LED dnevne luči integrirane v prednja žarometa   •
LED tretja zavorna luč • • •
Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob prihodu/odhodu) • • •
Platišča in pnevmatike
16-palčna aluminijska platišča • •  
17-palčna aluminijska platišča   •
Pnevmatike 2015/60 R16 • •
Pnevmatike 215/55 R17   •
Komplet za popravilo pnevmatike • • •

PAKET OPREME COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

Varnost



MODELI IN POGONSKI SKLOPI COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
Oblika karoserije 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan 5 vrat karavan
Motor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
Gnana kolesa 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD
Prenos navora 6MT 6MT 6MT CVT CVT 6MT 6MT 6MT
PAKET OPREME COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
Motor
Motor Bencinski Bencinski Bencinski Bencinski Bencinski Dizelski Dizelski Dizelski
Gibna prostornina (cm3) 1498 1498 1498 1498 1498 1597 1597 1597
Vrtina x gib (mm) 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 76.0 x 88.0 76.0 x 88.0 76.0 x 88.0
Kompresijsko razmerje 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 16,0 16,0 16,0
Ventilni mehanizem VTEC VTEC VTEC VTEC VTEC Verižno gnan Verižno gnan Verižno gnan
Standard za izpuste EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Gorivo NEOSVINČENI (95) NEOSVINČENI (95) NEOSVINČENI (95) NEOSVINČENI (95) NEOSVINČENI (95) Dizelski Dizelski Dizelski
Zmogljivost
Največja moč (kW pri vrt.min) 96kW/6600 96kW/6600 96kW/6600 96kW/6600 96kW/6600 88kW/4000 88kW/4000 88kW/4000
Največja moč (KM pri vrt.min)) 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600 120KM/4000 120KM/4000 120KM/4000
Največji navor (Nm pri vrt.min) 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600 300Nm/2000 300Nm/2000 300Nm/2000
0–100 km/h (sekund) 10,2 10,2 10,7 11,2 11,4 10,0 10,1 10,5
Največja hitrost (km/h) 192 192 192 187 187 192 192 192
Hrup v notranjosti (dB) 65 65 65 65 65 65 65 65
Poraba goriva in izpusti†
Mesto (l/100 km) 7,0 7,0 7,1 6,1 6,3 4,2 4,2 4,4
Zunaj mesta (l/100 km) 4,8 4,8 4,9 4,6 4,8 3,8 3,8 3,9
Kombinirano (l/100 km) 5,6 5,6 5,7 5,2 5,4 4,0 4,0 4,1
Kombinirano CO2 (g/km) 130 130 134 120 125 104 104 108
Emisije dušikovih oksidov NOx (mg/km) 3 3 2,8 6,8 3,4 68,8 68,8 72,2
Trdi delci (mg/km) - - - - - 0,73x1011 0,73x1011 0,81x1011

Dimenzije
Dolžina (mm) 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294
Širina (mm) 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772
Skupna širina z vzvratnima ogledaloma (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Višina – brez tovora (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605
Medosna razdalja (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610
Kolotek spredaj (mm) 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535
Kolotek zadaj (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Prosta razdalja od tal – z voznikom (mm) 170 170 170 170 170 170 170 170
Največje število potnikov 5 5 5 5 5 5 5 5
Obračalni krog – karoserija (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Zavrtljaji volana med skrajnima položajema 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,71 2,71 2,71
Prostornine
Prostornina prtljažnika – zadnja klop na mestu (litrov, metoda VDA) 431 393 393 393 393 431 393 393
Prostornina prtljažnika – zadnja klop zložena, do okna (litrov, metoda VDA) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
Posoda za gorivo (litrov) 50 50 50 50 50 50 50 50
Mase*
Lastna masa (kg) 1241-1313 1241-1313 1241-1313 1249-1322 1249-1322 1324-1404 1324-1404 1324-1404
Največja dovoljena masa (kg) 1790 1790 1790 1790 1790 1870 1870 1870
Koristni tovor (kg) 477-549 477-549 477-549 468-541 468-541 466-546 466-546 466-546
Največja dovoljena obremenitev preme – spredaj in zadaj (kg) 960/865 960/865 960/865 965/865 965/865 1025/865 1025/865 1025/865
Največja dovoljena masa vleke (kg), z zavorami 1000 1000 1000 1000 1000 1400 1400 1400
Največja dovoljena masa vleke (kg), brez zavor 500 500 500 500 500 500 500 500
Največja dovoljena obremenitev strehe (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75
Menjalnik
Prenos navora 6MT 6MT 6MT CVT CVT 6MT 6MT 6MT 
Prestavno razmerje 1. 3,642 3,642 3,642 2,526 ~ 0,408 2,526 ~ 0,408 3,642 3,642 3,642
Prestavno razmerje 2. 2,080 2,080 2,080   1,884 1,884 1,884
Prestavno razmerje 3. 1,361 1,361 1,361   1,179 1,179 1,179
Prestavno razmerje 4. 1,023 1,023 1,023   0,869 0,869 0,869
Prestavno razmerje 5. 0,829 0,829 0,829   0,705 0,705 0,705
Prestavno razmerje 6. 0,686 0,686 0,686   0,592 0,592 0,592
Prestavno razmerje Vzvratna 3,673 3,673 3,673 2,706 ~ 1,382 2,706 ~ 1,382 3,673 3,673 3,673
Prestavno razmerje Končno 4,705 4,705 4,705 5,436 5,436 3,850 3,850 3,850



HR-V 
BARVE

Od biserne modre do milanske rdeče. Pestra barvna paleta, ki bo povsem zadovoljila vaš barvni okus. 
Prilagojena za vas.

Lunar Silver

Ruse Black

Brilliant Sporty Blue

White Orchid

Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel

Morpho Blue



Kombinirana poraba goriva 4,0 - 5,7 l/100 km, Emisije CO2 104-134 g/km, NOX 2,8 - 72,2 g/km, 
Trdi delci 0,73x1011 – 2,82x1011, Emisijska stopnja EURO 6, Emisijski razred C-D.

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. 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.  
Pospeški, poraba goriva in izpusti CO2 se razlikujejo glede na paket opreme (interne meritve Honda). Pridržujemo si pravico do napak.  
Vse pravice pridržane.

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. www.honda.si


