


DINAMIČNI  
SLOG

Sodobna oblika modela HR-V privlači poglede 
in razvnema srca. Gladke linije niso bile 

zasnovane samo zato, da bi avtomobil vzbujal 
pozornost, ampak tudi zaradi aerodinamičnosti 

in manjše porabe goriva, kar je nadvse 
pomembno. 

Nova zasnova podrobnosti, kot so značilna 
temna kromana sprednja maska, elegantni 
žarometi, zadnja kromana obloga in športni 

sprednji odbijač, mu daje eleganten, a hkrati 
robusten videz. HR-V je oblikovan tako, da se 
prilega čisto vsaki cesti, ne glede na to, ali se 
podate na vikend ali na srečanje s prijatelji v 

mesto.

Prikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive v barvi Midnight Blue Beam Metallic.  
 
*Vir: JATO Dynamics (prodajno obdobje januar 2015–december 2017). Trgi vključujejo EU in EFTA, NAFTA, Kitajsko, Japonsko, Brazilijo, Rusijo, Indijo, Indonezijo, Avstralijo, Argentino, Južno Afriko, Južno Korejo, Tajsko, Vietnam.

NOVA  
HONDA HR-V

Prefinjeno elegantna, izboljšana in drzna nova Honda HR-V 
omogoča večplastno izkušnjo vožnje, ki ne zahteva veliko 
kompromisov, a omogoča veliko zabave. Na svetu najbolje 

prodajani mali SUV* združuje čudovite linije kupeja z 
uporabnim prostorom in vzdržljivostjo SUV-a. Tako je bil 
ustvarjen avtomobil, ki je v koraku z vašim življenjem, 

kamorkoli vas popelje.



ZASNOVANO  
ZA VAS

Kabino modela HR-V smo zasnovali 
intuitivno, s čimer smo zagotovili, da 

je pri roki vse, kar potrebujete. Čeprav 
elegantna armaturna plošča vključuje 

najnovejšo tehnologijo, je nadvse 
preprosta za uporabo. Dvopodročna 

klimatska naprava*, BluetoothTM 
prostoročno telefoniranje in ogrevani 

sprednji sedeži, oblazinjeni z novo 
vrhunsko tkanino, so samo nekatere od 

značilnosti, ki zagotavljajo, da boste 
uživali na vsakem potovanju.

*Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na voljo ta ali druga dodatna 
oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih vozil Honda. 

Prikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive v barvi Midnight Blue Beam Metallic..



IZDELANA TAKO,  
DA SE PRILEGA 
VAŠEMU ŽIVLJENJU
HR-V se prilagaja vašemu življenju, hkrati pa 
ga spreminja. Ne nudi vam le veliko prostora, 
temveč tudi veliko uporabnih rešitev. 
Sredinsko nameščeni rezervoar za gorivo 
sprosti več prostora v prtljažniku in omogoča 
namestitev inovativnega sistema sedežev 
Honda Magic Seats.

Pametni zadnji sedeži deljivi v razmerju 
60:40, z dvižnim sedalnim delom in 
popolnoma ravno zložljivostjo, ponujajo 
vsestranskost za vsako priložnost. Prtljažnik 
je prav tako prostoren in se s pametno 
zasnovano 1533-litrsko kapaciteto* prilagaja 

vašim potrebam. Zaradi široke odprtine in 
nizke nakladalne višine je prtljažnik hitro in 
lahko dostopen. Od parkiranega do 
natovorjenega v trenutku.

Toda čarobni niso samo sedeži. Nadvse 
pomembno je, da ima HR-V veliko udobnega 
prostora za noge in glavo, kar je pogosto 
značilno samo za velika vozila. Občutek 
prostornosti se še stopnjuje s panoramsko 
stekleno streho** s funkcijo odpiranja, ki 
notranjosti doda veliko svetlobe in svežega 
zraka.

*Meritve z zloženimi zadnjimi sedeži in tovorom do stropa (metoda VDA).
**Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na voljo ta ali druga dodatna oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih vozil Honda.
Prikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive v barvi Midnight Blue Beam Metallic.



HONDA CONNECT* 

OGREVANI SEDEŽI

Ogrevani sprednji sedeži skrbijo, da vam je 
toplo in udobno tudi v najhladnejših dneh.

Zaslon na dotik Honda CONNECT z avdio in 
informacijskim sistemom vključuje digitalni radijski 

sprejemnik DAB in aplikacijo Aha™**. To vam omogoča, 
da poslušate internetne glasbene storitve, radijske 

programe, podkaste in zvočne knjige ter dostopate do 
svojih računov za družbene medije. Sistem Bluetooth™ 

povezuje vaš pametni telefon s sistemom Honda 
Hands Free Telephone.

Slika kamere se samodejno prikaže na
Honda CONNECT zaslonu, ko preklopite 

menjalnik v vzvratno vožnjo. To vam 
omogoča, da imate jasen pogled na vse, 

kar je za avtomobilom.

Garmin PhotoReal™ prikazuje naslednja križišča s 
fotografsko realističnimi slikami križišč in izvozov ter 
vas jasno usmerja s puščico, ki označuje vozni pas. 
Sistem vključuje tudi predvidljive poti, izogibanje 

prometu v realnem času, prikaz omejitve hitrosti na 
cesti, 3D zgradbe, pogled na teren in še več.

VZVRATNA KAMERA Z VEČ POGLEDI*

NAVIGACIJA GARMIN*

* Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na voljo ta ali druga dodatna oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih vozil Honda.. **Povezovanje za aplikacijo Aha™ (vključno z internetnim radijem) in za brskanje po spletu poteka preko WiFi povezave ali 
preko mobilnega WiFi usmerjevalnika. Uporabo podatkov in gostovanje omogočajo aplikacije na Honda CONNECT-u. Priporočamo vam, da preverite vaš naročniški paket za mobilni telefon. Funkcijo brskanja po medmrežju lahko uporabljate le, če vozilo miruje. Prikazani 

model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive.

DOBRO POČUTJE V NOTRANJOSTI
Oddahnite si od hitrega življenjskega ritma. Sprostite se. Prostorno notranjost modela HR-V smo zasnovali tako, da je postala 

resnično prijetno mesto za preživljanje časa.

Morda imate v načrtu samo tedenski nakup, vendar to ne pomeni, da tega ne morete opraviti z veliko prostora in v slogu. 
Velikodušno notranjost krasi nova tkanina za sedeže, dopolnjujejo pa jo športni detajli, kot so kromani ročaji za vrata, usnjen volan 

in usnjena prestavna ročica*, kar zagotavlja, da so vaši občutku v modelu HR-V vrhunski.

*Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na voljo ta ali druga dodatna oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih vozil Honda. 
Prikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive z ročnim menjalnikom.



UŽIVAJTE V 
ZMOGLJIVOSTI
Napredna tehnologija vam omogoča izvrsten in zelo 

učinkovit pogon. Izbirate lahko med odzivnim in 
učinkovitim bencinskim motorjem 130 KM 1,5 i-VTEC ali 
dizelskim 120 KM 1,6 i-DTEC* motorjem. Oba motorja 
sta na voljo s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom za 

prefinjeno in mehko vožnjo.

Poleg tega je 1,5 i-VTEC na voljo s 7-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom CVT. Odločitev za različico 

CVT pomeni možnost, da vozite v sproščenem, 
popolnoma samodejnem načinu, če pa vas prevzame 

športno razpoloženje, lahko menjate prestave z 
uporabo ročic menjalnika ob volanu. 

ECON način vožnje

S pritiskom na gumb ECON je poraba goriva še bolj 
ekonomična. Ko je funkcija aktivirana, sta prenos in 
motor optimizirana za varčevanje z gorivom. Razlika 

morda ne bo vidna v trenutku, vendar jo boste opazili, 
ko se boste na bencinskih črpalkah začeli ustavljati 

manj pogosto.

* Dizelski HR-V bo na voljo spomladi leta 2019. 
Prikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive v barvi Midnight Blue Beam Metallic.



1: Pri mestni vožnji pri hitrosti od 5 do 
32 km/h sistem nadzira razdaljo med 
vami in vozilom pred vami ter opozarja 
na možnost naleta. 

2: Če se vozilu, ki ga je sistem zaznal, 
preveč približate, vas HR-V vizualno 
in zvočno opozori preko zaslona med 
merilniki.  

3: Če se na opozorilo ne odzovete in 
je trčenje neizbežno, aktivni sistem 
mestnih zavor lahko začne samodejno 
zavirati v sili, s čimer zmanjša hitrost 
na najmanjšo možno mero. V dobrih 
voznih razmerah lahko trčenje celo 
prepreči.

POMOČ AKTIVNEGA ZAVIRANJA V MESTU (CTBA)

1 2 3

OPOZORILO PRED ZAPUSTITVIJO VOZNEGA PASU (LDW)*

Če se vozilo premakne z voznega pasu brez uporabe smernih 
kazalcev, opozorila utripajo in vklopi se zvočno opozorilo, kar 
pritegne vašo pozornost, da popravite smer vožnje v voznem pasu.

SISTEM PREPOZNAVE PROMETNIH ZNAKOV (TSR)*

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov prepozna prometne 
znake in to informacijo posreduje na zaslon. Zaslon lahko hkrati 
prikazuje dva prometna znaka.

SISTEM PODPORE DOLGIH LUČI (HSS)*

Sistem podpore dolgih luči sam presoja in ocenjuje vozne 
razmere ter samodejno preklaplja med dolgim in kratkim 
snopom svetlobe.

OPOZORILO PRED NALETOM SPREDAJ (FCW)*

Če sprednja kamera zazna vozilo spredaj, vas sistem 
pravočasno opozori na možnost naleta, tako da lahko ustrezno 
ukrepate.

PAMETNA HITROSTNA OMEJITEV (ISL)*

Ta funkcija pametno združuje obstoječo nastavljivo funkcijo 
omejevalnika hitrosti s sistemom za prepoznavanje prometnih 
znakov tako, da samodejno nastavi omejitev hitrosti na tisto, ki 
jo zazna sistem prepoznavanja prometnih znakov.

POMOČ PRI SPELJEVANJU NAVKREBER (HSA)

Pomoč pri speljevanju navkreber preprečuje zdrs nazaj pri 
speljevanju na cesti z naklonom. Z uporabo senzorja naklona 
se uravnava zavorni tlak, tako da vozilo ostane v položaju po 
sprostitvi zavornega pedala.

OPOZORILO NA ZAVIRANJE V SILI (ESS)

Opozorilo na zaviranje v sili sproži hitro utripanje zavornih luči, 
ki opozarjajo voznike zadaj na nevarnost naleta pri močnem 
zaviranju, kar zmanjša možnost trčenja od zadaj.

POMOČ PRI ZAVIRANJU 

Pomoč pri zaviranju skrajša zavorno pot v nevarnem položaju in 
poveča zavorno silo

* Na voljo samo pri različicah Elegance in Executive. Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na 
voljo ta ali druga dodatna oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih vozil Honda.
rikazani model je HR-V 1,5 i-VTEC Executive v barvi Midnight Blue Beam Metallic.

Varnost vaših potnikov, drugih udeležencev 
v cestnem prometu in pešcev je bila pri 
zasnovi vozil vedno ena naših temeljnih 
zahtev. Zato smo v novi HR-V vgradili precej 
naprednega inženiringa, ki je večinoma 
standarden v celotni ponudbi. Menimo, da 
je predvidevanje vnaprej najboljši način 
za preprečevanje trčenj, zato v novi HR-V 
ponujamo našo tehnologijo naprednega 
sistema za pomoč voznikom. Sistem vozniku 
pomaga tako, da deluje kot dodatni senzorji, 
opozarja in se odziva, kadar je to potrebno.

Tako kot vsaka Honda je tudi nova HR-V 
celovito in podrobno preizkušena, zato 
izpolnjuje najstrožje varnostne standarde 
in je bil na Euro NCAP nagrajena z najvišjo 
oceno petih zvezdic za varnost.

IZREDNO 
PAMETNA 
IN 
IZREDNO  
VARNA



BRILLIANT SPORTy BLuE METALLICRuSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINuM wHITE PEARL

MIDNIGHT BLuE BEAM METALLIC CRySTAL BLACK PEARL

MILANO RED

PRikazani model je HR-V 1.5 i-VTEC Executive.

LuNAR SILVER METALLIC

ŽIVLJENJE 
V BARVAH 
Izrazite svojo osebnost in izbirajte med 
barvami, ki odlično dopolnjujejo dinamični 
stil nove HR-V.

V notranjosti lahko izbirate med visokokako-
vostno tkanino ali premium delno usnjenim 
oblazinjenjem. Pri obeh  je poleg odličnega 
izgleda zagotovljeno prvorazredno udobje. 

*Za več informacij o tem, pri katerih različicah je na voljo ta ali druga 
dodatna oprema, se prosimo pozanimajte pri pooblaščenih trgovcih 
vozil Honda.

01 DELNO USNJENO OBLAZINJENJE 02 ČRNA TKANINA

POGONSKI SKLOPI IN PAKETI OPREME
Motor 1,5 i-VTEC 1,5 i-VTEC 1,5 i-VTEC 1,5 i-VTEC 1,5 i-VTEC

Gnana kolesa 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Menjalnik 6MT 6MT 6MT CVT CVT

Paket opreme COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE

MOTOR
Tip motorja Bencinski Bencinski Bencinski Bencinski Bencinski

Opis motorja DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC

Prostornina motorja (cm3) 1498 1498 1498 1498 1498

Kompresijsko razmerje 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Emisijski razred EURO 6D TEMP EURO 6D TEMP EURO 6D TEMP EURO 6D TEMP EURO 6D TEMP

Zahtevano gorivo Neosvinčen (95) Neosvinčen (95) Neosvinčen (95) Neosvinčen (95) Neosvinčen (95)

ZMGOGLJIVOSTI
Največja moč motorja v kw @ vrt/min 96kw/6600 96kw/6600 96kw/6600 96kw/6600 96kw/6600 

Največja moč motorja v KM @ vrt/min 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600 130KM/6600

Največji navor (Nm) @ vrt/min 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600 155Nm/4600

0 → 100 km/h (sekunde) 10,2 10,2 10,7 11,2 11,4

Največja hitrost 192 192 192 187 187

Stopnja hrupa v notranjosti (dB) 65 65 65 65 65

PORABA GORIVA IN IZPuSTI*
WLTP vrednosti

Nizko - CO2 g/km 185 185 189 195 199

Srednje  - CO2 g/km 139 139 143 135 141

Visoko  - CO2 g/km 128 128 132 126 130

Zelo visoko - CO2 g/km 157 158 160 163 167

Kombinirano  - CO2 g/km 148 148 152 150 155

Nizko -poraba l/100km 8,2 8,2 8,4 8,6 8,8

Srednje  - poraba l/100km 6,2 6,2 6,3 6,0 6,2

Visoko - poraba l/100km 5,7 5,7 5,8 5,6 5,8

Zelo visoko - poraba l/100km 7,0 7,0 7,1 7,2 7,4

Kombinirano - poraba l/100km 6,6 6,6 6,7 6,6 6,8

NEDC - Preračunane vrednosti

Emisije CO2 - Mestni cikel ( g/km) 159 159 162 143 143

Emisije CO2 - Izven mestni cikel ( g/km) 113 113 115 108 109

Emisije CO2 - Komibiniran cikel ( g/km) 130 130 132 121 122

Poraba - mestni cikel (l/100km) 7,0 7,0 7,1 6,3 6,3

Poraba - izven mestni cikel (l/100km) 5,0 5,0 5,0 4,7 4,8

Poraba - kombinirano (l/100km) 5,7 5,7 5,8 5,3 5,3

DIMENZIJE
Dolžina (mm) 4334 4334 4334 4334 4334

Širina (mm) 1772 1772 1772 1772 1772

Širina skupaj z vzvratnima ogledaloma (mm) 2019 2019 2019 2019 2019

Višina - brez tovora (mm) 1605 1605 1605 1605 1605

Medosna razdalja (mm) 2610 2610 2610 2610 2610

Kolotek spredaj (mm) 1535 1535 1535 1535 1535

Kolotek zadaj (mm) 1540 1540 1540 1540 1540

Oddaljenost od tal - z voznikom (mm) 185 185 185 185 185

Največje število potnikov 5 5 5 5 5

Obračalni krog - karoserija (m) 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

PROSTORNINE
Prostornina prtljažnika (vključno s predalom v dnu) - Zadnja 
klop na mestu & do okna (v litrih, VDA metoda) 448 470 470 470 470

Prostornina prtljažnika (vključno s predalom v dnu) - Zadnja 
klop zložena & do okna (v litrih, VDA metoda) 1.043 1.103 1.103 1.103 1.103

Prostornina prtljažnika (vključno s predalom v dnu) - Zadnja 
klop zložena & do stropa (v litrih, VDA metoda) 1.473 1.533 1.533 1.533 1.533

Posoda za gorivo (litrov) 50 50 50 50 50

MASE
Lastna masa (kg) 1241 - 1317 1241 - 1317 1241 - 1317 1249-1324 1249-1324

Največja dovoljena masa (kg) 1790 1790 1790 1790 1790

Koristni tovor (kg) 473-549 473-549 473-549 466-541 466-541

Največja dovoljena obremenitev preme - Spredaj/Zadaj (kg) 965/865 965/865 965/865 965/865 965/865

Največja dovoljena masa priklopnika (kg) - z zavorami 1000 1000 1000 1000 1000

Največja dovoljena masa priklopnika (kg) - brez zavor 700 700 700 700 700

Največja dovoljena neposredna obremenitev vlečne kljuke (kg) 75 75 75 75 75

Največja dovoljena obremenitev strehe (kg) 70 70 70 70 70

Maximum Trailer Nose weight (kg) 70 70 70 70 70

Maximum Roof Load (kg) 75 75 75 75 75

**Vozila so homologirana v skladu z novim postopkom homologacije WLTP (Uredba (EU) 1151/2017; Uredba (ES) 715/2007). Zaradi možnosti primerjave so navedene tudi preračunane vrednosti NEDC – vrednosti, 
določene v skladu z Uredbo o izvajanju (EU) 1153/2017.



MOČ 
NAŠIH SANJ
Sanje so lahko močne. Spodbujajo nas, da dosežemo več, raziskujemo nove zamisli, nove tehnologije in odkrivamo nove načine reševanja 
problemov. Sanje o boljšem svetu, so dale življenje humanoidnemu robotu z imenom ASIMO, poletele s HondaJet letalom in ustvarile nekaj 
najpriljubljenejših motornih koles na planetu. Znanje, ki ga pridobivamo pri vsem, kar delamo, prenašamo na vse, kar izdelujemo, tudi na našo 
novo paleto vozil SUV.

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 se razlikujejo glede na paket opreme (interne meritve Honda).
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.

www.honda.si


