Cenik in oprema
Veljavnost cenika od 1.9.2019

INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24 brezplačna pomoč na cesti) in 3 letno garancijo ali do 100.000 km (kar preteče prej). Opis
opreme je informativen. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih posameznega avtomobila posvetujete s svojim prodajalcem. Cene
so informativne in vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Pridružujemo si pravico do sprememb
cen in nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce.

Informativni cenik in seznam opreme
Velja za vozila na zalogi!
Modeli z 2WD pogonom
Motor

2.0 i-MMD
Hibrid

Moč kW
(Ben. / Ele.)

Oprema

Menjalnik

Redna MPC
(EUR)

Honda EKO
subvencija

Cena z EKO
subvencijo

107 / 65

Comfort

e-CVT

35.900

2.000

33.900

107 / 65

Elegance

e-CVT

37.900

2.000

35.900

107 / 65

Lifestyle

e-CVT

40.100

2.000

38.100

Moč kW
(Ben. / Ele.)

Oprema

Menjalnik

Redna MPC
(EUR)

Honda EKO
subvencija

Cena z EKO
subvencijo

107 / 65

Elegance

e-CVT

39.900

2.000

37.900

107 / 65

Lifestyle

e-CVT

42.100

2.000

40.100

107 / 65

Executive

e-CVT

44.400

2.000

42.400

modeli
Motor

2.0 i-MMD
Hibrid

Doplačila

Redna MPC

Letna vinjeta, prvi redni servis in 400 EUR goriva

1 EUR

Strošek priprave vozila

160 EUR

Kovinska ali biserna barva

550 EUR

Izbrani paketi dodatne opreme

Redna MPC

Notranje dekorativne letve
Srebrne letve v imitaciji ogljikovih vlaken (namesto imitacije lesa).
Na armaturni plošči, oblogah vrat in sredinski konzoli.

390 EUR

Elegance Pack
Kromirana letev vrat prtljažnika, Zaščite pragov (CR-V emblem), Elegance tepihi,
Držalo na vzglavniku, Obešalnik, Tepih prtljažnega prostora

620 EUR

Protection Pack
Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača, Zaščite pragov (CR-V emblem), Gumijasti tepihi,
Zaščita praga prtljažnika iz nerjavečega jekla, Gumi korito prtljažnika (z zaščito zad. sedežev)

640 EUR
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Podroben opis opreme CR-V Hibrid
COMFORT – Osnovna oprema
VARNOST
Čelni zračni blazini; SRS voznik in SRS sovoznik (izključljiva)
Bočni zračni blazini (spredaj)
Stranski zračni zavesi (spredaj in zadaj)
Aktivna vzglavnika spredaj, nastavljivi vzglavniki (spredaj &
zadaj)
ISO-Fix pritrdišča
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Zavorna asistenca (BA)
Nadzor stabilnosti vozila (VSA)
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA)
Signal zaviranja v sili (ESS)
Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatiki (DWS)
Agile Handling Assist (AHA)
Emergency Call (e Call)
HONDA SENSING
Zavorni sistem za ublažitev naleta (CMBS)
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)
Sistem sledenja voznega pasu (LKAS)
Nadzor pred zapustitvijo vozišča
Inteligentni omejevalnik hitrosti
Inteligentno prilagodljiv aktivni tempomat (i-ACC) s
sistemom sledenja pri nizki hitrosti
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)
ZAŠČITA
Alarmni sistem z elektronsko blokado zagona motorja
Pametni ključ za odklepanje in zagon
Pokrivalo prtljažnega prostora
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Oblazinjenje iz tkanine
Srebrne notranje kljuke vrat
Okrasni paneli v imitaciji lesa
FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJA
ECON način vožnje
Multi-Informacijski zaslon (i-MID)
Hitrosti prilagodljiv električni servo volan (EPS)
Električna parkirna zavora z Brake Hold funkcijo
Ob-volanske ročice
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Samodejna klimatska naprava
Senzor dnevne svetlobe za samodejni vklop/izklop luči
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Električni pomik stekel (sprednjih in zadnjih), vsa z 'One
Touch' funkcijo
Odpiranje oken s pametnim ključem
Ogrevana sprednja sedeža
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Električno nastavljiva ledvena opora voznikovega sedeža
Volan nastavljiv po globini in nagibu
Električno nastavljivi vzvratni ogledali
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Naslonjalo za roke spredaj
Naslonjalo za roke zadaj
Kozmetični ogledalci v senčnikih
Žep na voznikovem in sovoznikovem naslonjalu
Stropni predal za očala
Tri električne vtičnice (12V)
Pritrdišča v prtljažnem prostoru
Enostavno zložljivi zadnji sedeži (delitev 60:40)
NOTRANJA OSVETLITEV
Lučke za branje (spredaj in zadaj)
Vstopna lučka in osvetlitev stropa
Lučka v prtljažniku
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Avdio zaslon z diagonalo 12.7 cm (5'')
AM/FM / DAB radio
USB vhod
Sistem BluetoothTM za prostoročno telefoniranje (HFT)
8 zvočnikov
Volanski gumbi za avdio sistem in BluetoothTM
ZUNANJOST
Zunanje kljuke vrat, ogledala in odbijači v barvi karoserije
Antena v obliki plavuti
Spojler na prtljažnih vratih
ZUNANJE LUČI
LED žarometi – kratek in dolg snop
LED meglenke
Sistem podpore dolgih luči (HSS)
Dnevne LED luči integrirane v prednja žarometa
Naprava za spiranje žarometov
Zadnje luči v LED tehnologiji
Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob
prihodu/odhodu)
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
45,7 cm (18") aluminijska platišča, pnevmatike 235/60 R18

ELEGANCE - Dodatno Comfort
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Usnjen volanski obroč & prestavna ročica

NOTRANJA OSVETLITEV

UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Parkirni senzorji (4 x spredaj, 4 x zadaj)
Kamera za vzvratno vožnjo
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev
Samodejno zatemnitveno vzvratno ogledalo
Električno poklopna zunanja ogledala (tudi s pametnim
ključem)
Samodejni nagib zunanjih ogledal pri vzvratni vožnji
Stropni predal za očala z ogledalcem

Lučka v armaturnem predalu

Osvetlitev kozmetičnih ogledalc v senčnikih
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Honda CONNECT:
Zaslon na dotik z diagonalo 17,8 cm (7'')
AM/FM/DAB sprejemnik, Internet radio, Aha™ app
povezljivost, internet brskalnik**
GARMIN navigacija
Apple CarPlayTM & Android AutoTM *
USB vhod (2x spredaj & 2x zadaj – Zadaj zgolj za polnjenje)
9 zvočnikov
*Opomba:*Razpoložljivost Apple CarPlayTM & Android AutoTM je
predmet sprememb in se razlikuje glede na trg
** Opomba: ** Z uporabo pametnega telefona

LIFESTYLE – Dodatno Elegance
HONDA SENSING
Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu (BSI)
Sistem za opozarjanje na prečni promet (Cross Traffic
Monitor)
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Usnjeno oblazinjenje sedežev
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Odmrzovanje prednjih brisalcev
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Električno nastavljiva ledvena opora sovoznikovega sedeža

NOTRANJA OSVETLITEV
Ambientalna osvetlitev pri tleh in kljukah vrat
ZUNANJOST
Vzdolžni strešni nosilci
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
ZUNANJE LUČI
Aktivne luči v zavojih (pri 4WD)

EXECUTIVE – Dodatno Lifestyle
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Ogrevan volanski obroč
Head-Up Display
Električno odpiranje prtljažnih vrat (prostoročno)

Električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko
nastavitvijo (8 smeri)
Ogrevana zadnja klop
ZUNANJOST
Panoramska streha s funkcijo odpiranja

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Kombinirana poraba goriva: 5,3 – 5,5 l/100km, Kombinirani izpusti C02: 120 - 126 g/km, NOx: 9,4 – 9,7 mg/km.
Emisijski razred C - D. Emisijska stopnja Euro 6.
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 PM2,5
ter dušikovih oksidov. 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.
†Poraba goriva, CO2 izpusti in mase vozila so izmerjeni v skladu z EC direktivami. Realna poraba in CO2 izpusti se lahko glede na način vožnje, stanja vozne
podlage in prometa, vremenskih razmer ter splošnega stanja vozila in opreme vozila razlikujejo od tukaj navedenih uradnih vrednosti. V primeru mase
vozila, navedeni podatki veljajo za osnovni model s standardno opremo. Dodatna oprema lahko poveča lastno maso vozila in zmanjša nosilnost.
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