Cenik in oprema
Veljavnost cenika od 17.6.2022

CENIK HONDA HR-V HIBRID
Motor

1.5 i-MMD
Hybrid

Oprema

Menjalnik

Moč kW
(Ben. / Ele.)

Redna
cena (EUR)*

Popust pri Honda
Financiranju (EUR)

Cena s Honda
financiranjem (EUR)

ELEGANCE

e-CVT

79 / 96

30.390

1.500

28.890

ADVANCE

e-CVT

79 / 96

32.790

1.500

31.290

ADVANCE
STYLE

e-CVT

79 / 96

34.990

1.500

33.490

Cenik obveznih doplačil in dodatne opreme
Prevoz in priprava vozila

220 EUR

Kovinska in biserna barva

650 EUR

INFORMACIJE O GARANCIJI, CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24-urna brezplačna pomoč na cesti za obdobje tovarniške garancije) in 3-letno tovarniško
garancijo in / ali do prevoženih 100.000 km (kar preteče prej). Podaljšano jamstvo na vozilo +2 leti k tovarniški garanciji in/ali prevoženih
150.000 km (kar preteče prej). Tovarniška garancija na baterijo je 5 let. Podaljšano jamstvo na pogonsko baterijo +3 leta k tovarniški
garanciji in ali prevoženih 160.000 km (kar poteče prej). Podrobnosti o tovarniški garanciji in podaljšanem jamstvu so na voljo pri
pooblaščenih trgovcih Honda. Opis opreme je informativen in je predmet sprememb. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih
posameznega avtomobila posvetujete s svojim prodajalcem. Cene so informativne in vključujejo 22% DDV in davek na motorna vozila.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce.

Popolna ponudba financiranja za vašo novo Hondo HR-V:
Ob nakupu preko Honda financiranja vam nudimo 1.500 EUR popusta na vsa vozila Honda HR-V e:HEV. Pri sklenitvi finančnega leasinga
imate možnost izbrati višino pologa, ki lahko znaša od 10 - 40% maloprodajne vrednosti vozila, in obdobje financiranja, ki lahko znaša
od 5 do 7 let (do 8 let za fizične osebe). Mesečni obroki se obračunavajo glede na izbrano višino pologa in dobo financiranja. Stroški
obravnave in odobritve vloge znašajo 2% maloprodajne cene. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega Honda
prodajalca.

Reprezentativni primer izračuna za HONDA HR-V Hibrid ELEGANCE
• vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 29.110,00 • lastna udeležba (polog): € 11.644,00 •
znesek financiranja: € 18.048,21 • število obrokov: 96 • mesečni obrok: € 237,18 • stroški odobritve: € 582,20 • skupni znesek za plačilo
brez lastne udeležbe: € 22.769,28• letna spremenljiva obrestna mera: 6% • efektivna obrestna mera: 7,1074% na dan 14.04.2022 •

Podroben opis opreme HR-V e:HEV
ELEGANCE - Osnovna oprema
VARNOST

UDOBJE IN KORISTNA OPREMA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS)

Samodejna klimatska naprava

Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)

Parkirni senzorji spredaj in zadaj

Zavorna asistenca (BA)

Kamera za vzvratno vožnjo

Čelni zračni blazini SRS; voznik in sovoznik (izključljiva)

Senzor dnevne svetlobe za samodejni vklop/izklop luči

Bočni zračni blazini (spredaj)

Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev

Stranski zračni zavesi (spredaj in zadaj)

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatiki (DWS)

Električno poklopni zunanji ogledali

Sistem z klic v sili (e Call)

Električni pomik stekel (sprednjih in zadnjih)

Signal zaviranja v sili (ESS)

Odpiranje oken s pametnim ključem

Nadzor stabilnosti vozila (VSA)

Ogrevana sprednja sedeža

ISO-Fix pritrdišča

Naslonjalo za roke spredaj in zadaj

Aktivna vzglavnika spredaj

Honda Magic Seats

Nastavljivi vzglavniki (spredaj & zadaj)

Volan nastavljiv po globini in nagibu

HONDA SENSING
Zavorni sistem za ublažitev naleta (CMBS) z nadzorom
speljevanja za ublažitev/preprečitev trka
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)
Inteligentni omejevalnik hitrosti
Sistem sledenja voznega pasu (LKAS)
Inteligentno prilagodljiv aktivni tempomat (i-ACC) s sistemom

Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Žep na sovoznikovem naslonjalu
Dodaten prostor v dnu prtljažnika
Električna vtičnica (12V)
Pritrdišča v prtljažnem prostoru
Enostavno zložljivi zadnji sedeži (delitev 60:40)

sledenja pri nizki hitrosti

NOTRANJA OSVETLITEV

Nadzor pred zapustitvijo vozišča

Lučke za branje (spredaj in zadaj)

Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)

Vstopna luč in osvetlitev stropa

ZAŠČITA
Alarmni sistem z elektronsko blokado zagona motorja

Ambientalna lučka v stropu
Lučka v prtljažniku

Pametni ključ za odklepanje in zagon

AVDIO IN KOMUNIKACIJE

Pokrivalo prtljažnega prostora

HONDA CONNECT + Navigacija:

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJA
NORMAL, SPORT in ECON načini vožnje
Električna parkirna zavora z Brake Hold funkcijo
Električni servo volan (EPS) z variabilnim razmerjem
Merilniki z digitalnim multi-informacijskim zaslonom
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA)
Nadzor spusta po klancu (HDC)
Ob-volanske ročice za nastavitev regenerativnega zaviranja
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Oblazinjenje iz tkanine
Srebrne notranje kljuke vrat

Avdio zaslon z diagonalo 22,9 cm (9'')
AM / FM / DAB sprejemnik
Integriran navigacijski sistem
Apple CarPlay (brezžično) & Android Auto
Sistem BluetoothTM za prostoročno telefoniranje
2x USB vhod (1x povezljivost, 1x polnjenje)
4 zvočniki
Volanski gumbi za avdio sistem in BluetoothTM
*Opomba:*Razpoložljivost Apple CarPlayTM & Android AutoTM
je predmet sprememb in se razlikuje glede na trg
ZUNANJOST
Zunanje kljuke, ogledala in odbijači v barvi karoserije

Antena v obliki plavuti

LED sekvenčni smerniki

Spojler na prtljažnih vratih

Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob
prihodu/odhodu)

ZUNANJE LUČI

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

LED žarometi – kratek in dolg snop

45,7 cm (18") aluminijska platišča, pnevmatike 225/50 R18

Sistem podpore dolgih luči (HSS)

Set za popravilo pnevmatike

Dnevne LED luči integrirane v prednja žarometa
Zadnje luči v LED tehnologiji

ADVANCE - Dodatno opremi Elegance
HONDA SENSING
Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu (BSI)
Sistem za opozarjanje na prečni promet (CTM)
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Delno usnjeno oblazinjenje
Notranje okrasne srebrne obloge
Usnjen volanski obroč
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Samodejno zatemnitveno vzvratno ogledalo

Odmrzovanje prednjih brisalcev
Ogrevan volanski obroč
Upravljanje oken in zunanjih ogledal s pametnim
ključem
Električno odpiranje prtljažnih vrat
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
6 zvočnikov (2 visokotonska)
2x USB vhod v drugi vrst
ZUNANJE LUČI
LED meglenki

Samodejni nagib zunanjih ogledal pri vzvratni vožnji

ADVANCE STYLE – Dodatno Advance

NOTRANJOST - OBLAZINJENJE

ZUNANJOST

Delno usnjeno oblazinjenje sedežev (sivo usnje / temno blago)

Dvo-barvna karoserija

Oranžna dekoracija sprednje konzole, oranžni šivi na volanu in

Vzdolžne strešne sani

sedežih

Oranžni poudarek na spodnji okrasni letvici vrat / Tro-

AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Brezžično polnjenje pametnega telefona

barvni ornament na prednji rešetki
ZUNANJE LUČI
LED aktivne luči v zavojih
Samodejna nastavitev višine snopa žarometov
Zatemnjeno steklo zadnjih luči

HR-V RAZLIČICE
ELEGANCE

ADVANCE

ADVANCE STYLE

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Kombinirana poraba goriva: 5,4 l/100km, Kombinirani izpusti C02: 122 g/km, NOx: 4,4 mg/km. Emisijski razred 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 CO 2 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.

MOČ NAŠIH SANJ
Sanje imajo moč. Spodbujajo vas, da dosežete nekaj več, raziščete nove ideje, nove tehnologije in
odkrivate nove načine reševanja problemov. Naše sanje o boljšem svetu so dale življenje humanoidnemu
robotu ASIMO, poletele s HondaJet letalom in ustvarile nekaj najbolj priljubljenih motornih koles na
planetu. Znanje, ki ga pridobivamo pri vsem kar počnemo in vse, kar se med uresničevanjem naših sanj
naučimo, uporabljamo pri vsem kar izdelujemo - vključno z našo novo Hondo HR-V Hibrid.

