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DE HONDA HR-V
De stoere HR-V is op subtiele wijze verfijnd en verbeterd
zodat een multidimensionale rijervaring ontstaat zonder
compromissen en mét een hoop plezier. Eén van
's werelds bestverkochte kleine SUVs combineert het
prachtige lijnenspel van een coupé met de functionele
ruimte en robuustheid van een SUV. Het resultaat is een
auto die het tempo van uw leven kan bijhouden, ongeacht
uw bestemming.
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.
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DYNAMISCHE
STIJL
Het eigentijdse voorkomen van de HR-V is een echte
blikvanger en verovert talloze harten. Zijn vloeiende
lijnen geven de auto niet alleen een krachtige
uitstraling, maar belangrijker nog: een aerodynamisch
exterieur en een laag brandstofverbruik.
Nieuwe designaccenten zoals de opvallende, donkere
verchroomde grille aan de voorkant, de strakke
koplampen, de afwerking in chrome aan de achterkant
en de sportieve voorbumper geven de auto een
elegante en tegelijkertijd ruige uitstraling. Waar u ook
rijdt, en of u nu een weekendje eropuit trekt of met
vrienden hebt afgesproken in de stad, de HR-V valt
nooit uit de toon.
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DE NIEUWE
HR-V TURBO
SPORT
De nieuwe HR-V TURBO Sport is
ontworpen om gezien te worden, van de
opvallende 18" matzwarte lichtmetalen
velgen tot de zwarte carrosseriedetails en
dubbele uitlaat.
Het vermogen wordt geleverd door
onze 1.5 liter VTEC TURBO-motor met
182 pk, die gekoppeld is aan onze
handgeschakelde versnellingsbak met
6 versnellingen of een automatische
7-traps CVT-transmissie. De rijdynamiek
is geoptimaliseerd door het gebruik
van prestatiedempers, variabele
overbrengingsverhoudingen en onze
wendbare handling-technologie. De
sportiviteit gaat binnenin verder met
een nieuw halflederen interieur, inclusief
nieuwe combistoelen en donkergetinte
dakbekleding. Deze combinatie laat u elke
rit opnieuw genieten.

06

07

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport in carrosseriekleur Platinum Grey Metallic.
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ONTWORPEN
RONDOM DE
BESTUURDER
We hebben de bestuurdersruimte van de
HR-V intuïtief vormgegeven, zodat alles
zich daar bevindt waar u het nodig heeft.
Het stijlvolle dashboard beschikt over de
nieuwste technologieën, en is ongelooflijk
eenvoudig in gebruik. De dubbele
climate control*, de elektrisch verstelbare
buitenspiegels en de verwarmde
voorstoelen (voorzien van nieuwe stoffen
bekleding van hoogwaardige kwaliteit) zijn
nog maar enkele elementen die elke rit
steeds weer geweldig maken.

*Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare
uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur
Midnight Blue Beam Metallic.
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PERFECT AFGESTEMD
OP UW LEVEN
Ontworpen om zich op uw leven af te
stemmen. Hij geeft u niet alleen heel veel
ruimte, maar vooral veel praktische ruimte.
Door de centraal geplaatste brandstoftank is
niet enkel de kofferruimte ruimer, maar is er
ook plaats voor de innovatieve Magic Seats
van Honda.
De 60:40 deelbare Magic Seats passen zich
moeiteloos aan. De achterbank kan op vele
verschillende manieren worden ingedeeld.
Met één simpele beweging kunnen de
stoelen worden opgeklapt in de richting van
de hoofdsteunen, zodat er een hoge ruimte
ontstaat achter de voorstoelen.

De kofferruimte is ook ruim, met een
inhoud van 470 liter als de achterbank in
gebruik is, en 1.103 liter* tot aan het raam
als de achterbank is neergeklapt. Dankzij
de grote opening en lage tildrempel is de
bagageruimte snel en makkelijk toegankelijk.
Binnen de kortste tijd bevindt uw HR-V zich
van geparkeerd naar geladen toestand.
Maar niet alleen de stoelen zijn magisch. Ook
het feit dat de HR-V de comfortabele been- en
hoofdruimte biedt die vaak alleen in grotere
auto’s te vinden is, is een ware goocheltruc
op zich. Het ruimtelijk gevoel wordt extra
versterkt door het glazen panoramadak**, dat
u bovendien kunt openen om frisse lucht en
licht naar binnen te laten.

*Gemeten met achterbank neergeklapt, tot aan dak (VDA-methode).
**Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.
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ACHTERUITRIJCAMERA
MET MEERVOUDIGE WEERGAVE*

VERWARMDE STOELEN
De verwarmde voorstoelen houden u warm en
comfortabel, zelfs op de allerkoudste dagen.

Zodra u in achteruit schakelt, geeft de
achteruitrijcamera automatisch het beeld weer
op het 7" scherm en kunt u kiezen uit diverse
panoramische zichten of een bovenaanzicht.

GARMIN NAVIGATIE*

ELEKTRONISCHE PARKEERREM

Garmin PhotoRealTM geeft kruispunten weer met

Deze vervangt de traditionele handrem en levert
meer ruimte rondom de bestuurder op. De handrem
wordt elektronisch bediend met één druk op de knop.
Door de knop weer in te drukken of het gaspedaal te
bedienen gaat de handrem er weer af.

fotorealistische afbeeldingen, en afritten met een pijl
die de rijstrook aanwijst. Het systeem bevat daarnaast
routevoorspelling, actuele verkeersvermijdingsopties,
weergave van de maximumsnelheid, 3D-gebouwen,
terreinzicht en nog veel meer.
12

BLIJF
VERBONDEN
Het Honda CONNECT 7” touchscreen kunt u personaliseren met uw favoriete foto’s. Uw gewenste
soundtrack selecteert u heel eenvoudig met DAB** en AhaTM radio**. U kunt naar uw favoriete
online muziekdiensten en radioprogramma’s van over de hele wereld luisteren, zoals het nieuws,
weerberichten, sportverslaggeving en podcasts. Via Bluetooth® kunt u uw smartphone verbinden met
het handsfree telefoonsysteem in de auto.

*Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
**De verbinding voor de Aha™ app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door middel van een mobiele
wifi-router. Uit het gebruik van applicaties op Honda CONNECT kunnen kosten voor dataverbruik en roamingkosten voortvloeien. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele
telefoonabonnement te raadplegen. Surfen op het internet kan alleen wanneer de auto stilstaat.
De afgebeelde modellen zijn de HR-V 1.5 i-VTEC Executive en de HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport.
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KRACHTIGE
PRESTATIES
Geavanceerde technologieën die u een geweldige en
zeer efficiënte rijervaring bieden. Dit heeft alles te maken
met onze nieuwe motoren en technieken, die garanderen
dat u nergens op hoeft in te leveren. Kies voor de alerte
en efficiënte 130 pk 1.5 i-VTEC benzinemotor of voor een
krachtige 182 pk 1.5 i-VTEC Turbomotor. Beide motoren zijn
verkrijgbaar met een handgeschakelde 6-versnellingsbak
voor een verfijnde en soepele rijervaring.
Daarnaast zijn deze motoren verkrijgbaar met een CVT
automatische transmissie. Kiest u voor de CVT-versie, dan
heeft u de mogelijkheid om de auto in een ontspannen,
volledig automatische modus te rijden of, als u daar meer
voor voelt, zelf te schakelen met de schakelpeddels op het
stuurwiel.
Alle motoren zijn voorzien van een start-stopfunctie, die
de motor uitschakelt als u tot stilstand komt. Hij start weer
automatisch zodra u een versnelling kiest en helpt u zo een
lage CO 2-uitstoot van 150 g/km* (WLTP) te realiseren. Door
op de ECON-knop te drukken kunt u nog zuiniger rijden.
Eenmaal geactiveerd worden de transmissie en de motor
optimaal benut om brandstof te besparen. U zult het verschil
wellicht niet direct merken, maar wel als u minder vaak een
tankstop hoeft in te lassen.

*Gebaseerd op HR-V 1.5 i-VTEC Elegance CVT. Kijk voor een volledige uitleg van de verbruiks- en uitstootcijfers op pagina 38.
Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.
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EXTRA SLIM
EXTRA VEILIG
De veiligheid van onze passagiers, andere
weggebruikers en voetgangers is altijd een
van onze belangrijkste aandachtspunten.
Daarom hebben we de nieuwe HR-V van
heel veel geavanceerde technologieën
voorzien, waarvan de meeste standaard
zijn voor verschillende uitvoeringen. Wij
denken dat ongelukken het beste voorkomen
kunnen worden door deze steeds een
stap voor te zijn. Daarom hebben wij het
Advanced Driving Assist Systeem ontwikkeld.
Deze helpen de bestuurder door als extra
sensoren te fungeren, die waarschuwingen
geven en reageren als dat nodig is.
Zoals elke Honda is ook de nieuwe HR-V
blootgesteld aan de meest uitgebreide
testen om te voldoen aan de strengste
veiligheidsnormen. Dat leverde een
beoordeling met de maximale 5 sterren op
van Euro NCAP.
16

LANE DEPARTURE WARNING*
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM VERLATEN RIJBAAN)
Als er een wegmarkering wordt waargenomen en de
auto van de huidige rijstrook afwijkt zonder dat u richting
aangeeft, brengt Lane Departure Warning u hiervan op de
hoogte door middel van hoorbare en zichtbare signalen.
TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM*
(VERKEERSBORDENHERKENNING)
Verkeersbordenherkenning herkent verkeersborden tot
een afstand van 100 meter ver en geeft deze informatie
aan de bestuurder door via het het i-MID scherm terwijl
u ze voorbijrijdt. Er kunnen twee verkeersborden
tegelijkertijd worden weergegeven.

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER*
Stelt automatisch de maximumsnelheid in die de
verkeersbordenherkenning waarneemt. Als de intelligente
snelheidsbegrenzer is geactiveerd, rijdt de auto op
normale wijze maar kan de maximumsnelheid niet worden
overschreden, tenzij de bestuurder het systeem uitschakelt.
HILL START ASSIST
Hill Start Assist voorkomt achteruitrollen als u de auto start
op een helling. Met behulp van een hellingsensor wordt
de rem bekrachtigd waarbij de auto stationair blijft draaien
gedurende 1,5 seconde nadat u het rempedaal loslaat.
NOODSTOPSIGNAAL

HIGHBEAM SUPPORT SYSTEM
(GROOTLICHTONDERSTEUNINGSSYSTEEM)
Het grootlichtondersteuningssysteem beoordeelt de
rijomstandigheden en schakelt automatisch tussen groot
licht en normale verlichting.
FORWARD COLLISION WARNING*
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM FRONTALE BOTSING)
Als de camera aan de voorkant een auto waarneemt,
waarschuwt het systeem u voor een aanrijding zodat u de
tijd heeft om adequaat te reageren.

Het noodstopsignaal laat de alarmlichten snel knipperen als
u hard op de rem moet trappen, zodat bestuurders achter
u gewaarschuwd worden. Hierdoor neemt het risico op een
kop-staartbotsing af.
BRAKE ASSIST
Brake Assist helpt het voertuig sneller tot stilstand te
brengen in een noodsituatie.

2

1

3

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM
(STAD-NOODREMASSISTENTIESYSTEEM)
1: Tijdens het rijden in de bebouwde
kom met een snelheid van 5-32 km/u
houdt dit systeem de afstand tussen
u en uw voorligger in de gaten, zodat
het risico op een aanrijding beperkt
wordt.

2: Als u te dicht bij uw voorligger
komt, geeft de HR-V u een hoorbare
en zichtbare waarschuwing via het
i-MID scherm.

*Enkel beschikbaar op Elegance-, Executive- en TURBO Sport-uitvoeringen.
Meer informatie over de beschikbaarheid van deze en andere functies
op de verschillende uitvoeringen vindt u op specificatiepagina's 38-41.
Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur
Midnight Blue Beam Metallic.
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3: Als u nog steeds niet reageert en
het risico op een aanrijding groot
is, kan het City-Brake Active System
automatisch een noodremingreep
doen om de snelheid zoveel
mogelijk te verlagen. Onder goede
rijomstandigheden kan dit een
aanrijding zelfs volledig voorkomen.

UW HR-V

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.
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COMFORT
♦ 16” lichtmetalen velgen
♦ S toffen interieur
♦D
 akspoiler in carrosseriekleur
♦ L ED-koplampen
♦ L ED-dagrijlichten
♦ Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de
koplampen)
♦ “Follow me home” koplampen (Coming Home/Leaving
Home Function)
♦ ECON modus
♦ In de hoogte en in de diepte verstelbaar stuur
♦ Multi Info Display (MID)
♦ Auto Start/Stop
♦ A utomatische airco
♦C
 ruisecontrol met snelheidsbegrenzer
♦ Elektrische ruiten (voor en achter)
♦ Elektrisch bediende zijruiten voor met neer- en
opwaartsautomaat
♦ Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
♦M
 agic Seats
♦ Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)
♦ Elektrisch verwarmbare en bedienbare buitenspiegels
♦ E lektrische stuurbekrachtiging (EPS)
♦ E lektronische handrem

1.5 i-VTEC

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

♦ Veiligheidsgordels met oprolmechanisme met dubbele fase
noodvergrendeling (ELR) (voor en achter)
♦ Airbags (voor, achter, zijdelings)
♦ Actieve hoofdsteunen voor
♦ Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies (DWS)
♦ Emergency Stop Signal (ESS)
♦ Anti-lock Braking System (ABS)
♦ Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
♦ Remassistentie (BA)
♦ Stabiliteitssysteem (VSA)
♦ Hill Start Assist (HSA)
♦ Actief stadremsysteem
♦ Antidiefstalsysteem
♦ Afdekscherm voor de bagageruimte (Soft)
♦ Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen
♦ Bluetooth™
♦ Audiobediening aan het stuur
♦ Radio-CD speler
♦ AUX-USB-ingang†
♦ 4 luidsprekers
♦ Verwarmbare stoelen (voor)
♦ Bandenreparatiekit

†Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.
Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.

20

21

Afgebeeld model: HR-V 1.5 i-VTEC Comfort in Platinum White Pearl.

ELEGANCE

1.5 i-VTEC

Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Comfort uitvoering:
♦ P arkeersensoren (voor en achter)
♦ P rivacy Glass - achter
♦M
 istlichten voor
♦ R egensensor (automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers)
♦ L ederen knop versnellingspook
♦ L ederen stuur
♦ A utomatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System)
♦ A utomatische dubbele zone airco
♦ S chakelpeddels (enkel bij CVT automatische transmissie)
♦ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
♦ Parkeerfunctie buitenspiegel rechts
♦ Achteruitrijcamera
♦ Waarschuwingssysteem frontale botsing
♦ Verkeersbordenherkenning
♦ Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦ Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan
♦ Alarmsysteem
♦ Hard afdekscherm voor de bagageruimte
♦ Honda CONNECT met Garmin navigatie en CD-speler (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, AhaTM app integration*, internetbrowser*)
♦ 2 x USB ingang, 1x HDMI ingang†
♦ 6 luidsprekers
♦ A rmsteun achter
♦ B odemvak

*Connectiviteit voor de AhaTM app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet gaat via Wifi tethering of mobiele Wifi-router. Dataverbruikskosten en roamingkosten kunnen
voortkomen uit het gebruik van applicaties met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. Surfen op het internet kan
alleen als de auto stationair loopt. Let op: Honda CONNECT is ook compatibel met MirrorLink (deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is
met Honda CONNECT).
†Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.
Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: HR-V 1.5 i-VTEC Elegance in Modern Steel Metallic.

EXECUTIVE

1.5 i-VTEC

Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:
♦ 18” lichtmetalen velgen
♦ LED-mistlampen voor
♦ Smart Entry & Start
♦ Panoramisch kantel-/schuifdak, elektrisch bediend
♦ Dakrails
♦ Stoelbekleding in stof-/lederuitvoering
♦ Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
♦ Bestuurders- en passagiersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
♦ Exterieur Sportdecoratie (voorkant, achterkant, wielbogen en dorpel aan de zijkant in carrosseriekleur)

Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: HR-V 1.5 i-VTEC Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

TURBO SPORT

1.5 VTEC TURBO
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:
♦ 18" lichtmetalen velgen in matzwart
♦ LED-mistlampen voor
♦ Zwarte buitenspiegelkappen
♦ Zwarte honingraatgrille
♦ Exterieur Sportdecoratie (voorkant, achterkant, wielbogen in carrosseriekleur en dorpel aan de zijkant)
♦ Dubbele uitlaatpijpen
♦ Sportpedalen
♦ Met zwarte stof/donkerrood leder bekleed interieur
♦ Gefumeerde LED-koplampen achteraan met zwart accent
♦ Deurhandgrepen in Dark Chrome
♦ Stuurbekrachtiging met variabele overbrengingsverhouding
♦ Prestatiedemper
♦ Agile Handling Assist

Op specificatiepagina's 38-41 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport in Platinum Grey Metallic.

PLATINUM GREY METALLIC*

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

GEEF UW
LEVEN KLEUR
Geef uiting aan uw persoonlijkheid en maak een
keuze uit ons prachtige kleurenpalet. Stuk voor
stuk kleuren die de dynamische vormgeving
van de HR-V perfect aanvullen. Zoals de nieuwe
kleuren Midnight Blue Beam Metallic, Platinum
White Pearl en Platinum Grey Metallic.

*Enkel mogelijk bij TURBO Sport
Afgebeelde modellen: HR-V 1.5 i-VTEC Executive, en HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport in Platinum Grey Metallic.
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LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

RALLY RED

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

RUSE BLACK METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

STANDAARD
BEKLEDINGEN
Of u nu kiest voor de zwarte stoffen bekleding of
de hoogwaardige halflederen bekleding, uw HR-V
zal er hoe dan ook geweldig uitzien én geweldig
aanvoelen.

ZWART
HALF LEDER/HALF STOF

ZWARTE STOF
COMFORT
ELEGANCE
EXECUTIVE
TURBO SPORT

01 ZWARTE STOF

ROOD/ZWART
HALF LEDER/HALF STOF

♦
♦
♦
♦

02 ZWART HALF LEDER/HALF STOF
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03 ROOD/ZWART HALF LEDER/HALF STOF

OPTIE: HR-V LEDEREN INTERIEUR
VOOR ELEGANCE & EXECUTIVE
Hoogkwalitatief lederen interieur voor uitvoeringen Elegance en Executive.
Beschikbaar in de volgende kleurencombinaties:

Black Edition

Midnight Black

Dark Brown

Bordeaux Red

De prijs van deze extra optie is te raadplegen in de prijslijst.
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SPORT & DESIGN
Versterk het sportieve karakter van uw HR-V met ons
opwindende aanbod van sport-en designopties.

BLACK EDITION PACK
Donker, onderscheidend en opvallend: het Black Edition Pack is verrijkt met speciale details.
Het Black Edition Pack is beschikbaar op de Elegance uitvoering en op elke mogelijke kleur met uitzondering van Platinum Grey Metallic.
Het Black Edition Pack is niet combineerbaar met andere fabrieksopties, behalve het “Black Edition” leder (velgen als dealeraccessoire).
Pakketinhoud: Beschermplaat voor in Crystal Black, beschermplaat achter in Crystal Black, zwarte lichtmetalen velgen 18” HR1804,
stijlvolle treeplanken, “Black Edition” embleem, zwarte spiegelkappen, “Black Edition” vloermatten en “Black Edition” koffermat.
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AERO PACK
Het Aero Pack geeft uw auto een extra verfijnde uitstraling. Het bestaat uit accessoires in bijpassende kleuren
die de buitenkant van uw auto een andere look geven.
Het Aero Pack is beschikbaar op de Comfort en Elegance uitvoering.
Pakketinhoud: Aerobumper voor, aerobumper achter, treeplanken en achterklepspoiler.
Het afgebeelde model is uitgerust met optionele 18" HR1803 lichtmetalen velgen.

TREEPLANKEN

ACHTERKLEPSPOILER

AEROBUMPERS VOOR- EN ACHTERZIJDE

Deze naadloos geïntegreerde
treeplanken maken in- en
uitstappen makkelijker. Ze zijn
niet alleen functioneel, maar
ook stijlvol.

De achterkant van uw HR-V
krijgt een extra sportief
randje met deze volledig
geïntegreerde achterklepspoiler
in carrosseriekleur.

Versterk de dynamische uitstraling van uw auto met deze
aerobumpers aan voor- en achterkant. Ze zijn beide voorzien
van een stijlvol zwartchromen accent. De aerobumper achteraan
is uitgevoerd in carrosseriekleur.
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ROBUST PACK
Het Robust Pack geeft uw auto een sterker en krachtiger voorkomen. De accessoires
hebben zowel een esthetische als een beschermende functie.
Het Robust Pack is beschikbaar op de Comfort en Elegance uitvoering.
Pakketinhoud: Lage beschermplaat voor, lage beschermplaat achter, lage zijsierlijst.
Het afgebeelde model is uitgerust met optionele 18" HR1802 lichtmetalen velgen.

BESCHERMPLATEN VOOR EN ACHTER
Deze beschermplaten voor de voor- en achterkant beschermen
uw HR-V als u over ruig of ongelijkmatig terrein rijdt.
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LAGE ZIJSIERLIJSTEN

BUITENSPIEGELKAPPEN

De lage zijsierlijsten bieden
de zijkanten van uw auto extra
bescherming en geven uw HR-V
bovendien een gewaagder profiel.

De perfect geïntegreerde
buitenspiegelkappen geven
uw auto een extra esthetische
toets. Beschikbaar in mat zilver.

HET LEVEN
ZIT VOL
OPTIES
De Honda originele accessoires zijn
ontworpen en geproduceerd onder
dezelfde hoge eisen als elke Honda.
Zij zijn duurzaam, veilig en hebben een
perfecte pasvorm.
Het enige dat u hoeft te doen, is een
keuze maken uit de talrijke opties voor
uw HR-V.

Ontdek al onze accessoires op onze Honda website of informeer bij uw Honda dealer naar alle mogelijkheden.
35

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport in carrosseriekleur Platinum Grey Metallic.
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T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E S
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TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Type
Cilinderinhoud (cm³)
Emissienorm
Soort brandstof

COMFORT

E LEGANCE

EXECUTIVE

TURBO SPORT

1.5 i-VTEC
Manueel

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manueel / CVT

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

1.498

1.498

1.498

1.498

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

134 @ 5.500 / 134 @ 6.000

Prestaties
Max. vermogen (kW / t/min)

96 @ 6.600

96 @ 6.600

96 @ 6.600

Max. vermogen (Pk / t/min)

130 @ 6.600

130 @ 6.600

130 @ 6.600

182 @ 5.500

Max. koppel (Nm / t/min)

155 @ 4.600

155 @ 4.600

155 @ 4.600

240 @ 5.000 / 220 @ 5.500

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec)

10,2

10,2 / 11,2

10,7 / 11,4

7,8 / 7,8

Topsnelheid (km/u)

191

191 / 187

191 / 187

215 / 200

Laag

185

185 / 195

188 / 198

193 / 239

Medium

139

139 / 136

143 / 141

141 / 151

Hoog

128

128 / 126

132 / 131

131 / 134

Extra Hoog

158

158 / 163

163 / 171

158 / 165

Gecombineerd

148

149 / 150

153 / 156

151 / 162
8,5 / 10,5

Brandstofverbruik en emissiewaarden 1
gemeten volgens WLTP

(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

WLTP
CO2 emissie (g/km)

Brandstofverbruik (l/100 km)
Laag

8,2

8,2 / 8,6

8,3 / 8,7

Medium

6,2

6,2 / 6,0

6,3 / 6,2

6,2 / 6,7

Hoog

5,7

5,7 / 5,6

5,8 / 5,8

5,8 / 5,9

Extra Hoog

7,0

7,0 / 7,2

7,2 / 7,6

7,0 / 7,3

Gecombineerd

6,6

6,6 / 6,6

6,8 / 6,9

6,7 / 7,2

Stadsverkeer

160

160 / 140

160 / 140

166 / 174

Landelijk

113

113 / 110

113 / 110

117 / 116

Gecombineerd

130

130 / 121

130 / 121

135 / 137
7,3 / 7,6

NEDC 2.0
CO2 emissie (g/km)

Brandstofverbruik (l/100 km)
Stadsverkeer

7,0

7,0 / 6,1

7,0 / 6,1

Landelijk

4,9

4,9 / 4,8

4,9 / 4,8

5,1 / 5,1

Gecombineerd

5,7

5,7 / 5,3

5,7 / 5,3

5,9 / 6,0

Lengte (mm)

4.335

4.335

4.346

4.346

Breedte (mm)

1.772

1.772

1.790

1.790

Breedte inclusief buitenspiegels (mm)

2.019

2.019

2.019

2.019

Hoogte (mm)

1.605

1.605

1.605

1.605

Wielbasis (mm)

2.610

2.610

2.610

2.610

Spoor voor (mm)

1.535

1.535

1.535/1.536

1.536

Spoor achter (mm)

1.540

1.540

1.540

1.540
180

Afmetingen

Bodemvrijheid (mm)

185

185

185

Aantal zitplaatsen (personen)

5

5

5

5

Draaicirkel (m) - Carrosserie

5,7

5,7

5,9

5,9

Aantal stuurwielomwentelingen

2,79

2,79

2,71

2,38
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TECHNISCHE GEGEVENS

COMFORT

E LEGANCE

EXECUTIVE

TURBO SPORT

1.5 i-VTEC
Manueel

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manueel / CVT

Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)

431

393

393

431

Totale inhoud bagageruimte inclusief bodemvak met
neergeklapte achterbank volgens VDA-norm (l)

448

470

470

448

Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank,
tot onderkant raam volgens VDA-norm (l)

1.026

1.026

1.026

1.026

Inhoud bagageruimte inclusief bodemvak met
neergeklapte achterbank, tot onderkant raam volgens
VDA-norm (l)

1.043

1.103

1.103

1.043

Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank,
tot dak volgens VDA-norm (l)

1.456

1.456

1.456

1.456

Inhoud bagageruimte inclusief bodemvak met
neergeklapte achterbank, tot dak volgens VDA-norm (l)

1.473

1.533

1.533

1.473

50

50

50

50

1.243-1.333

1.243-1.333 / 1.251-1.340

1.243-1.333 / 1.251-1.340

1.342-1.350 / 1.381-1.388

1.790

1.790

1.790

1.790 / 1.830

Laadvermogen (kg)

473-549

473-549 / 466-541

473-549 / 466-541

441-449 / 395-402

Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg)

1.050/865

Laadvermogen

Inhoud brandstoftank (l)

Gewicht

2

Leeggewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)

965/865

965/865

965/865

Max. trekgewicht (geremd) (kg)

1.000

1.000

1.000

1.400

Max. trekgewicht (ongeremd) (kg)

650

650

650

700 / 500

Max. kogeldruk (kg)

70

70

70

70

Max. daklast (kg)

75

75

75

75

COMFORT

E LEGANCE

EXECUTIVE

TURBO SPORT

1.5 i-VTEC
Manueel

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manueel / CVT

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

UITRUSTING
Veiligheid
i-SRS Airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing)
SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar
Zijdelingse airbags (voor)
Gordijnairbags (voor en achter)
Anti-Whiplash hoofdsteunen op voorstoelen
16" geventileerde remschijven voor
15" remschijven achter
Anti-lock Braking System (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling EBD
(Electronic Brake Force Distribution)
Remassistentie (BA)
VSA (Vehicle Stability Assist),
stabiliteitssysteem met tractiecontrole
Veiligheidsgordels voor en achter met
oprolmechanisme met dubbele fase
noodvergrendeling (ELR)
ISOFIX-bevestigingssysteem
Emergency Stop Signal (ESS)
Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS)
Actief stadremsysteem
Waarschuwingssysteem frontale botsing
(Forward Collision Warning)
Verkeersbordenherkenning
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan
(Lane Departure Warning)

♦ Standaarduitrusting - Niet beschikbaar
De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en verkeersomstandigheden,
de algemene staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP
(Worldwide Light Vehicle Test Procedure) meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
2
Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich meebrengen.
Het maximale trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 75 kilo aan boord.
Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij het berekenen van
het maximale trekvermogen.
1
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UITRUSTING
Beveiliging
Antidiefstalsysteem
Alarmsysteem
Afdekscherm voor de bagageruimte
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
en knipperlichtbevestiging
Smart Entry & Start

COMFORT

E LEGANCE

EXECUTIVE

TURBO SPORT

1.5 i-VTEC
Manueel

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manueel / CVT

♦
-

♦
♦

♦
♦

♦
♦

Soft

Hard

Hard

Hard

♦

♦

-

♦

-

-

♦

-

♦
♦
-

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦/-

-

-/♦
-

-/♦
-

-/♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

Interieur - bekleding
Stoffen interieur
Stoelbekleding in stof-/lederuitvoering
Stoelbekleding in stof-/lederuitvoering (rood)
Chrome deurhandgrepen interieur
Lederen stuurwiel
Lederen knop versnellingspook

Functionaliteit en technologie
ECON modus
Multi Info Display (MID)
Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)
Elektrische stuurhulp met Variabele Ratio
Elektrische handrem
Hill Start Assist (HSA)
Auto start-stop
Schakelpeddels aan het stuur
Agile Handling Assist
Prestatiedemper
Stuurbekrachtiging met variabele overbrengingsverhouding
Sportpedalen

Comfort & gebruiksgemak
Automatische airco
Automatische dubbele zone airco
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Regensensor (automatisch in- en uitschakelen
van de ruitenwissers)
Ruitenwisser achter
Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen
van de koplampen)
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Parkeersensoren (voor en achter)
Achteruitrijcamera
Elektrische ruiten (voor en achter)
Elektrisch bedienbare ramen voor, openen
en sluiten met 1 druk op de knop
Elektrisch bedienbare ramen achter, openen
en sluiten met 1 druk op de knop
Ramen elektrisch sluiten met behulp van
afstandsbediening
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met behulp van
afstandsbediening
Kantel- en telescopisch stuurwiel
Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels passagierszijde, automatische
kanteling bij achteruitrijden
Armsteun achter met bekerhouder
Make-up spiegel (voor) met afdekking / verlicht
12 volt stopcontact (voor)
12 volt stopcontact in centrale console
12 volt stopcontact (bagageruimte)
Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
Passagiersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
Lectuurtassen bestuurdersstoel
Stoelverwarming (voor)
Magic Seats
Bodemvak
Kofferbak

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦
♦
-

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

-

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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UITRUSTING

COMFORT

E LEGANCE

EXECUTIVE

TURBO SPORT

Interieurverlichting

1.5 i-VTEC
Manueel

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 i-VTEC
Manueel / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manueel / CVT

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

-

-

-

-

♦

♦

♦

Leeslampjes (voor en achter)
Kleine lamp (center)
Kofferbakverlichting
Instapverlichting

Audio & communicatie
Radio met cd-speler
Honda CONNECT met Garmin navigatie en CD-speler
(touchscreen 7”, AM/FM/DAB, AhaTM App integration,
internet navigatie)3
Extra aansluiting (aux)
USB-aansluiting 4
2x USB ingang, 1x HDMI ingang
4 luidsprekers
6 luidsprekers
Audiobediening aan het stuur
Bluetooth® handsfree-systeem 5

♦

-

-

-

♦

-

-

♦

-

♦

♦

♦

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
-

♦
♦

♦
♦

♦
♦

-

-

♦

♦

♦
♦
-

♦
♦
-

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

Exterieur
Haaienvin antenne
Privacy glass - achter
Exterieur Sportdecoratie in carrosseriekleur (voorkant,
achterkant, wielbogen en dorpel aan de zijkant)
Dubbele uitlaatpijpen
Dakspoiler in carrosseriekleur
Deurhandgrepen in chroom
Deurhandgrepen in Dark Chrome
Zwarte buitenspiegelkappen
Nummerplaatlijst in Dark chrome
Deurhandgrepen in Platinum Chrome
Panoramisch kantel/schuifdak, elektrisch bediend
Dakrails

Koplampen
LED-koplampen
Automatische regeling lichtsterkte koplampen
(Highbeam Support System)
Mistlichten voor
LED-dagrijlichten
Hooggeplaatst LED-stoplicht
“Follow me home” koplampen
(Coming/Leaving Home Function)

Velgen & banden
16” lichtmetalen velgen
18" lichtmetalen velgen (zwarte accenten)
18” lichtmetalen velgen (zwart)
Banden 215/60 R16
Banden 225/50 R18
Bandenreparatiekit

♦ Standaarduitrusting - Niet beschikbaar
De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van applicaties via Honda
CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5
Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
3

4
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JAAG UW
DROMEN NA

Dromen hebben een echte kracht. Ze
zetten ertoe aan om verder te gaan, om
nieuwe ideeën en nieuwe technologieën te
verkennen en om nieuwe oplossingen voor problemen
te vinden. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor het
ontwerp en de ontwikkeling van een echte superauto, zoals de
spectaculaire NSX. Al onze ervaring en alle kennis die we elke dag
opnieuw verzamelen op elk gebied, gebruiken we telkens weer voor elk
van onze ontwerpen.

De afgebeelde modellen zijn de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal
Red Metallic en de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.

42

STEL UW EIGEN HONDA SAMEN
MET DE NIEUWE

CAR
CONFIGURATOR
www.honda.be - www.honda.nl
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Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU.
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

BRHRVNL191101

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen
dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding
worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

