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Inteligentní hybridní pohonná jednotka e:HEV je navržena v duchu
filosofie společnosti Honda, která je zaměřena především na zákazníka.
Proto za vás automaticky vybírá jeden ze tří jízdních režimů – elektrický,
hybridní nebo režim pohonu motorem – a vy si tak můžete užívat
bezstarostnou jízdu.
Chytrá kombinace dvou elektromotorů a hbitého 1,5litrového
zážehového motoru i-VTEC nabízí mimořádný výkon s vysokou
účinností, pohotové zrychlení, nízkou spotřebu paliva a je šetrná
k životnímu prostředí.
Díky samonabíjecí hybridní technologii nemusíte vůz nikdy dobíjet
ze zásuvky a zažijete tak zcela novou úroveň řízení při jízdě ve městě
i mimo něj.

3 JÍZDNÍ REŽIMY
SPORTOVNÍ, NORMÁLNÍ A EKONOMICKÝ

ZÁRUKA NA AKUMULÁTOR
5 LET / 100 000 KM

Nová Ho nda HR-V

Poznejte
sílu
e:HEV
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Pohon
			 nové
generace
Užívejte si všech výhod SUV, kterému nechybí sportovní charakter.
Pohotový hybridní pohon nabízí sportovní režim s dechberoucím
zrychlením, který je ideální pro rychlou jízdu a předjíždění.
Zcela nový podvozek s vyladěným systémem zavěšení pohlcuje
nerovnosti a snadno si poradí se zatáčkami a vy si tak můžete
vychutnat vysoký výkon všude tam, kam vás vaše cesta zavede.

ŠPIČKOVÝ VÝKON
96 kW / 130 k

SNADNÉ BRZDĚNÍ
PRO ABSOLUTNÍ KONTROLU
NAD VOZEM
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Díky charismatickému vzhledu, ve kterém se snoubí sebevědomý
postoj SUV a sportovní charakteristika kupé, se za vozem budou
všichni ohlížet.
Elegantní linie vozu propůjčují modelu HR-V výrazný vzhled
a dynamiku, která je vždy připravena k akci.
Důraz na ty nejmenší detaily designu, jako jsou integrovaná maska
chladiče, skryté kliky zadních dveří nebo jedinečná povrchová
úprava, zajišťuje elegantní siluetu, díky které si vašeho vozu všimne
každý ve městě i na otevřené silnici.

DVOUTÓNOVÉ PROVEDENÍ
5 BAREVNÝCH VARIANT*

SVĚTLE ŠEDÝ INTERIÉR
KOMBINACE SYNTETICKÉ KŮŽE A LÁTKY*

* Dostupné jen ve výbavě Advance Style.
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Výrazný
styl
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Plnohodnotná
výbava pro
celodenní
dobrodružství
Ať již vezete děti do školy nebo obstaráváte nákupy, při moderním
způsobu života můžete mít stále plné ruce práce.
Proto je nový model HR-V nabitý praktickými funkcemi,
které vás bez problémů dostanou z bodu A do bodu B.
Díky bezdotykovému otevírání dveří zavazadlového prostoru
snadno naložíte své nákupy a díky automatickému zavírání
dveří se již nikdy nebudete muset ohlížet.

KOJIRO OKABE
Hlavní konstruktér

Zcela nový hybridní vůz HR-V jsme navrhli tak, aby odrážel
vysoké hodnoty a náročné potřeby moderních spotřebitelů
a oslovil novou generaci majitelů vozů.

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
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Ať už vám život přichystá cokoli, na model HR-V se můžete vždy
spolehnout: jediným pohybem ruky změníte konfiguraci sedadel
Magic Seat a svůj modulární interiér proměníte ve velkorysý prostor
pro jízdní kola či lyže a dokonce i v místo pro přespání.
Díky většímu prostoru pro nohy a velkému zavazadlovému prostoru
je každý den dobrodružstvím – od každodenního dojíždění po
víkend na pláži.
Už se těšíte, až budete moci vyzkoušet, co všechno do vozu naložíte?

SEDADLA MAGIC SEAT
DĚLENÁ V POMĚRU 60/40

VELKÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
A PRVOTŘÍDNÍ INTERIÉR
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Vítěz
v kategorii
prostornosti
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Připojte se
Model HR-V je plně vybavený a díky připojení umožňujícímu
bezproblémovou konektivitu s mobilními telefony je připravený i na
zábavu. Zásluhou systému Android Auto a bezdrátovému systému
Apple CarPlay vám na cestách nebude chybět hudba ani vám
neuniknou žádné zprávy.
Připravte se k jízdě a kontrolujte důležité parametry modelu HR-V
na virtuální palubní desce aplikace My Honda+, uvolněte se díky
funkci dálkového zamykání a zavírání oken.
Seznamte se s technologií, které se můžete dotknout.

APLIKACE MY HONDA+
PROPOJTE TELEFON SE SVÝM
VOZEM

9" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
S NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM GARMIN

NASKENUJTE QR KÓD POMOCÍ CHYTRÉHO
TELEFONU NEBO TABLETU A PONOŘTE
SE DO SVĚTA HONDY HR-V.
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Technologie Honda SENSING rozpoznává dopravní značky a jízdní
podmínky dříve než vy a předchází tak veškerým potenciálním
rizikům díky funkcím, jako jsou sledování mrtvého úhlu, systém pro
zmírnění následků nehody a inteligentní omezovač rychlosti.
To vše proto, že chceme, abyste si užívali jízdu s vědomím,
že vaše rodina je připravena na cokoli, co vás na cestách potká.
Ať už se vydáte kamkoli, s vozem Honda budete mít vždy
pocit bezpečí.

AUTOMATICKÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA
PRO JÍZDU V NOCI

VŽDY NA SPRÁVNÉ TRASE
DÍKY SYSTÉMU UDRŽOVÁNÍ
V JÍZDNÍM PRUHU
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Bezpečnost  
			jako
standard

Jezděte bezpečně
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat • Sledujte pohyb ostatních
účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.
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Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda HR-V e:HEV. Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny
bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

