


5-LETNA GARANCIJA NA BATERIJO  
ALI PRVIH 100.000 KM

SAMOPOLNILNI HIBRID
BREZ POTREBE PO PRIKLOPU

Pametni polno -  hibridni pogonski sklop e:HEV,  zasnovan v 
skladu s Hondino filozofijo, usmerjeno na človeka, samodejno 
izbira med tremi načini pogona: električni, hibridni ali z bencinskim 
motorjem.

Navdihnila ga je tehnologija Formule 1® in deluje tako, da bencinski 
motor poganja generator, ki zagotavlja energijo elektromotorju, ta 
pa poganja kolesa. Tako delovanje omogoča, da vedno uživate v 
optimalni zmogljivosti vozila in brezhibni vožnji.

Električni pogon z uporabo dveh elektromotorjev zagotavlja 
takojšen pospešek iz mirovanja.

Hibridni pogon za več kot učinkovito delovanje združuje bencinski 
motor in oba elektromotorja.

Pogon z bencinskim motorjem za vzdrževanje višjih hitrosti 
uporablja bencinski motor in je v pomoč pri zagotavljanju potrebne 
energije za elektromotorja, višek energije pa se shranjuje v 
akumulator za bodočo uporabo.

samopolnilnega
Občutite moč

hibrida

Prikazani model je HR-V Advance Style 1.5 i-MMD v meteoroid grey metallic barvi z 
dvema odtenkoma in s črno streho. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča 
prikazana ali druga dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki..

8-LETNO JAMSTVO E:HEV
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hibridno vozilo,
Samopolnilno

ki se vas dotakne 

NAJVEČJI NAVOR 
OF 253NM PRI 4,500RPM

NIZKE EMISIJE
SAMO 122G/KM*

Odzivna samopolnilna hibridna HR-V je kos vsem izzivom. Vedno 
navduši z vznemirljivimi pospeški, ne glede na to, ali se vozite po 
mestu ali potujete z veliko hitrostjo.

Izberite enega od treh različnih načinov delovanja: Sport za odzivno 
vožnjo, Normal za gladko vožnjo in Econ za večji izkoristek goriva.

Ne glede na način delovanja, za katerega se boste odločili, vas bo 
samopolnilni hibrid e:HEV popeljal dlje, hkrati pa je prijazen do 
planeta – in vaše denarnice.

*  Emisije CO2 na podlagi kombiniranih rezultatov WLTP
Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi premium sunlight white 
pearl. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča prikazana ali druga 
dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki.
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Med vožnjo začne delovati regenerativni zavorni sistem, 
ki obnavlja energijo in med vožnjo polni baterijo. Zato vozila 
nikoli ni treba priklopiti na polnilno postajo.

Za popoln nadzor in vožnjo s povečano regeneracijo energije 
vašega vozila HR-V izberete način vožnje B in prilagodite 
stopnjo učinka pojemanja prek ob volanskih ročic.

Izbrani način vožnje zagotavlja neverjetno udobje in 
ekonomično porabo, vožnja pa je prijetna in brez napora.

PRAVA UČINKOVITOST
DO 740 KM S POLNIM 
REZERVOARJEM*

KOMBINIRANA PORABA GORIVA WLTP 
5.4 L/100KM

pot
svojo 

*  Doseg je izračunan na podlagi kombinirane porabe goriva WLTP 5,4 l/100 km in 
polnega rezervoarja goriva. Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi 
premium sunlight white pearl. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča 
prikazana ali druga dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki.

Občutite

76
N

o
v

a
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



98
N

o
v

a
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



S karizmatičnim dizajnom, ki združuje samozavestno držo SUV-ja 
in eleganco kupeja, boste zagotovo pritegnili pozornost.

Preproste in čiste linije dajo novi HR-V drzen izgled in občutek, da 
je vedno pripravljena na akcijo.

Konec koncev, zakaj bi stali v ozadju, če lahko izstopate?

LITA PLATIŠČA 45 CM (18”) 
STANDARDNO

ZADNJE LUČI POLNE ŠIRINE
S 3D-UČINKOM

lepotica
Pozdravljena

Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi premium sunlight white 
pearl. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča prikazana ali druga 
dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki..
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HR-V vam omogoča vse, od vsakodnevne vožnje do vikenda na plaži. 
Z eno potezo nastavite položaj zadnjih sedežev Magic Seats in 
modularno notranjost v hipu spremenite v prostor za kolesa, smuči ali 
jadralno desko ali dve.

Dobro je biti vsestranski:  za višji prostor sedeže dvignite ali s 
preprostim gibom zložite na tla. Za še večjo prilagodljivost izberite 
možnost deljenih sedežev 60 : 40.

In koliko prtljage lahko zložite v tako velik prostor?

60/40 DELJENI SEDEŽI MAGIC SEATS 
Z VEČ KONFIGURACIJAMI

DO 1274 LITROV PROSTORNINE PRTLJAŽNIKA 
IN NAJVEČJA PROSTORNINA KABINE V 
RAZREDU*

izkoristek
Neverjeten

prostora

* Prostornina prtljažnika – zadnji sedeži zloženi, prostor do strehe (litri, metoda VDA).
Prikazani model je dvobarvni HR-V Advance Style 1,5 i-MMD meteoroid grey metallic 
s črno streho. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča prikazana ali druga 
dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki.
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* Z naročnino
Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi premium sunlight white pearl.

NOV 23-CM ZASLON NA DOTIK  
Z NAVIGACIJO

S 23-cm zaslonom na dotik Honda CONNECT in s pomočjo 
tehnologije Android Auto ali Apple CarPlay je HR-V popolnoma 
opremljena za predvajanje. Brezhibno se uskladi z vašimi 
napravami, zato na poti ne boste zamudili sporočil ali svoje 
priljubljene glasbe.

Ostanite obveščeni. Dotaknete se ikone Wi-Fi, včlanite se in 
izberete načrt. Nato lahko v avtomobilu uživate v svoji dostopni 
točki Wi-Fi.*

Dobrodošli v tehnologiji, ki se jo lahko dotaknete.

povezani
Ostanite

s svetom

SPREDNJI IN ZADNJI POLNILNIKI USB  
POLNJENJE TUDI NA POTI 
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Tehnologija Honda SENSING prepozna prometne znake in 
vozne razmere pred vami ter prepreči morebitna tveganja s 
funkcijami, kot so pomoč pri ohranjanju voznega pasu, zavorni 
sistem za ublažitev trka in pametni omejevalnik hitrosti.

Vso to tehnologijo smo vgradili za vas, ker želimo, da vi in vaši 
sopotniki uživate na potovanju v udobju z občutkom varnosti, 
ker veste, da ste pripravljeni na vse, kar se vam zgodi.

Ne glede na to, kam greste, je vožnja Honde vožnja z občutkom 
varnosti.

SAMODEJNE DOLGE LUČI  
ZA NOČNO VOŽNJO

6 ZRAČNIH BLAZIN ZA VOZNIKA IN POTNIKE  
SPREDNJI, VGRAJENI V SEDEŽ IN ZAVESNI

standardno 
Varnost

Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi premium sunlight white 
pearl. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča prikazana ali druga 
dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki..
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Inovativni sistem  
Honda SENSING

Zavorni sistem za ublažitev trka  
V primeru možnosti trka z vozilom ali pešcem 
vas bo sistem opozoril, hkrati pa bo samodejno 
znižal hitrost in tako zmanjšal resnost trka. 
Sistem smo še izboljšali z nočnim delovanjem, 
ki zaznava pešce ali kolesarje, kjer ni ulične 
razsvetljave; sistem uporabi zavore tudi, če 
prihajajoče vozilo izsili prednost ali zavije pred 
vas.

Nadzor zaviranja pri majhni hitrosti  
Med običajno vožnjo ali pri preostrem 
pospeševanju zazna morebitno trčenje z oviro.

Nadzor plina za blaženje trčenja  
Prepozna ovire pred vozilom in pri preostri 
uporabi pedala za plin vklopi zvočna in 
vizualna opozorila, ko vozilo miruje ali ko se 
giblje s hitrostjo manj kot 10 km/h.

Nadzor plina za blaženje trčenja za vozilom  
Prepozna ovire za vozilom in pri preostri 
uporabi plina vklopi zvočna in vizualna 
opozorila, ko vozilo miruje ali ko se giblje s 
hitrostjo manj kot 10 km/h.

Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu  
Dodatno izboljšan sistem opozarjanja, ki 
opozarja na možnost, da bo vaše vozilo 
prečkalo vozni pas ali mejne cestne oznake.

Sistem prepoznave prometnih znakov  
Opominja na informacije prometnih 
znakov, kot so trenutna omejitev hitrosti in 
prepovedano prehitevanje.

Pametna hitrostna omejitev  
Samodejno nastavi hitrostno omejitev v skladu 
s prepoznanim prometnim znakom.

Sistem aktivnega tempomata s sledenjem 
pri nizki hitrosti 
Ta funkcija ohranja nastavljeno hitrost in 
razdaljo glede na vozilo, ki je pred vami. Če 
se zaznano vozilo ustavi, funkcija upočasni in 
zaustavi vaše vozilo, ne da bi vam bilo treba 
pritisniti na zavoro. Ko se sprednje vozilo začne 
spet premikati, se za nadaljevanje vožnje 
preprosto samo dotaknite pedala za plin.

Sistem pomoči pri sledenju voznemu pasu   
Sistem pomaga zadrževati vozilo na sredini 
voznega pasu in tako zagotavlja manj naporno 
vožnjo ter zmanjša potrebo po popravljanju 
smeri med vožnjo po avtocesti.

Samodejne dolge luči 
Prepozna različne vire svetlobe in pri nočni 
vožnji samodejno preklaplja med kratkimi in 
dolgimi lučmi..

* Na voljo pri določenih opremah vozil
Prikazan je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v barvi premium sunlight white 
pearl. Več informacij o tem, pri katerih modelih je mogoča prikazana ali druga 
dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki.
.

AKTIVNI ŽAROMETI *
Smerni žarometi, ki se odzivajo na krmiljenje 
in osvetljujejo cesto pred vami, ko zapeljete v 
ovinek.

NADZOR PREČNEGA PRIBLIŽEVANJA 
VOZILA*
Pri vzvratni vožnji nadzoruje področja okoli 
zadnjih vogalov s pomočjo radarskih senzorjev 
in opozarja, če zazna vozilo, ki se bliža od 
zadnjega vogala. 

INFORMACIJA O MRTVEM ZORNEM 
KOTU*
Ko sistem zazna vozilo, ki se bliža od zadaj na 
sosednjih voznih pasovih, se vklopi ustrezno 
opozorilo in nudi pomoč pri menjavi voznega 
pasu.

DRUGI VARNOSTNI PRIPOMOČKI

HR-V ima serijsko vgrajene vse naslednje funkcije Honda SENSING:
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Meteoroid Grey Metallic  
dvobarvna s črno streho

Izrazite svojo osebnost in izbirajte med našimi barvami, 
ki se odlično dopolnjujejo z dinamičnim stilom HR-V. 
Med njimi sta dve vznemirljivi novi barvi, Meteoroid Grey 
Metallic in Sand Khaki Pear. 

Življenje  
v barvah

OPREMA ELEGANCE IN ADVANCE: BARVNE OPCIJE

Premium Sunlight White Pearl

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic 

Meteoroid Grey Metallic

Sand Khaki PearlCrystal Black Pearl

Premium Sunlight White Pearl 
dvobarvna s črno strehof

Sand Khaki Pearl 
dvobarvna s črno streho

Crystal Black Pearl 
dvobarvna s srebrno streho

Midnight Blue Beam Metallic  
dvobarvna s srebrno streho

OPREMA ADVANCE STYLE: DVOBARVNE OPCIJE
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*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
Tehnični podatki se nanašajo na meritve opravljene s strani proizvajalca 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 in naknadno vgrajene dodatne opreme. 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 PM2,5 ter dušikovih oksidov.. 

POGONSKI SKLOPI IN PAKETI OPREME
Motor Bencinski hibrid Bencinski hibrid Bencinski hibrid 

Gnana kolesa 2WD (spredaj) 2WD (spredaj) 2WD (spredaj)

Menjalnik E-CVT E-CVT E-CVT

Paket opreme ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE 

MOTOR
Tip motorja i-MMD Hibrid i-MMD Hibrid i-MMD Hibrid
Prostornina motorja (cm3) 1498 1498 1498

Število valjev 4 4 4

Emisijski standard EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Zahetvano gorivo Neosvinčen (95) Neosvinčen (95) Neosvinčen (95) 

ZMOGLJIVOST
Največja moč motorja v kW/KM @ vrt/min 79 [107]@6000-6400 79 [107]@6000-6400 79 [107]@6000-6400

Največji navor (Nm) @ vrt/min 131Nm @ 4500-5000 131Nm @ 4500-5000 131Nm @ 4500-5000

Največja moč elektromotorja v kW/KM 96[131] 96[131] 96[131]

Največji navor elektromotorja (Nm) 253 253 253

0 → 100 km/h (sekund) 10,6 10,7 10,7

Najvišja hitrost (km/h) 170 170 170

PORABA GORIVA IN IZPUSTI
WLTC*
Nizko / Srednje/ Visoko / Zelo visoko - CO2 g/km 104 / 94 / 103 / 162 104 / 94 / 103 / 162 104 / 94 / 103 / 162

Kombinirano  - CO2 g/km 122 122 122

Nizko / Srednje/ Visoko / Zelo visoko - Poraba l/100km 4,6 / 4,1 / 4,6 / 7,1 4,6 / 4,1 / 4,6 / 7,1 4,6 / 4,1 / 4,6 / 7,1

Kombinirano  - Poraba l/100km 5,4 5,4 5,4

NEDC*
Mestni / primestni cikel CO2 g/km 72 / 110 72 / 110 72 / 110

Kombiniran cikel CO2 g/km 96 96 96

Metsni / primestni cikel (l/100km) 3,1 / 4,8 3,1 / 4,8 3,1 / 4,8

Kombiniran cikel (l/100km) 4,2 4,2 4,2

DIMENZIJE
Dolžina (mm) 4.340 4.340 4.340

Širina (mm) 1.790 1.790 1.790

Širina s sklopljenima vzvratnima ogledaloma (mm) 1.866 1.866 1.866

Širina skupaj z vzvratnima ogledaloma (mm) 2.028 2.028 2.028

Višina - brez tovora (mm) 1.582 1.582 1.582

Medosna razdalja (mm) 2.610 2.610 2.610

Kolotek spredaj / zadaj (mm) 1.535 / 1.540 1.535 / 1.540 1.535 / 1.540
Oddaljenost od tal -z voznikom (mm) 188 188 188

Obračalni krog - karoserija (m) 11,3 11,3 11,3

Zavrtljaji volana med skrajnima položajema 2,4 2,4 2,4

PROSTORNINE
Posoda za gorivo (litrov) 40 40 40

Število sedežev 5 5 5
Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop na 
mestu &  do okna 304 304 304

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop zložena 
& do stropa 1.274 1.274 1.274

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop zložena 
& do okna 956 956 956

MASE
Lastna masa (kg) 1380-1401 1380-1401 1380-1401

Največja dovoljena masa (kg) 1.870 1.870 1.870

Največja dovoljena obremenitev preme - Spredaj/Zadaj (kg) 1030 / 890 1030 / 890 1030 / 890
Največja dovoljena obremenitev strehe (kg) 50 50 50
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Vse informacije v tem prospektu so v skladu z informacijam, ki so bile na voljo v času tiska, in so le predhodne informacije. Pridržujemo si 
pravico do sprememb tehničnih specifikacij in obsega opreme. Oprema se lahko razlikuje tudi glede na trg. Prosimo, da se pred nakupom 
vozila o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Honda. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico 
do napak.

Uradni distributer za vozila Honda: AC-Mobil d.o.o., Skupina Emil Frey. Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
www.honda.si. 

Podaljšajte izkušnjo nove Honde HR-V na www.honda.si

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


