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Nový model HR-V nabízí prvky přinášející 
zábavu a radost všem cestujícím. Naším 
cílem bylo vytvořit vůz, který umožní všem 
užívat si vlastní životní styl.



Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl.
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Hybrid,
který se sám dobíjí
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ZÁRUKA NA AKUMULÁTOR:
5 LET NEBO 100 000 KILOMETRŮ 

SAMODOBÍJECÍ HYBRIDNÍ VOZIDLO,
KTERÉ NEVYŽADUJE NABÍJENÍ ZE ZÁSUVKY

Inteligentní, plně hybridní pohonná jednotka e:HEV byla navržena v duchu 
filozofie společnosti Honda, která je zaměřena především na člověka. Proto 
za vás automaticky vybírá jeden ze tří jízdních režimů – elektrický, hybridní 
nebo režim pohonu spalovacím motorem. 

Je inspirována technologií vozů Formule 1® a funguje tak, že zážehový motor 
zásobuje energií elektromotor, který následně pohání kola, díky čemuž si 
můžete pokaždé užívat optimální výkon a bezstarostnou jízdu. 

Elektrický pohon zajišťuje okamžité zrychlení vozu z místa pomocí dvou 
elektromotorů. 

Hybridní pohon kombinuje zážehový motor s oběma elektromotory, čímž 
zajišťuje mimořádný výkon s vysokou účinností. 

Pohon spalovacím motorem využívá zážehový motor pro udržení vyšších 
rychlostí a pomáhá napájet elektromotor veškerou přebytečnou energií 
ukládanou do akumulátoru pro budoucí použití.

samodobíjecí
Zažijte výkon

hybridní
technologie

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení Meteoroid Grey Metallic 
s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji. 
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Výkon
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MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT  
253 NM

NÍZKÉ EMISE
POUHÝCH 122 G/KM* 

Citlivě reagující, samodobíjecí hybridní motor modelu HR-V 
je připraven na každou situaci – ať už projíždíte městem nebo 
cestujete vysokou rychlostí, je vždy připraven nabídnout 
dechberoucí zrychlení. 

Vybírat lze ze tří výkonových režimů: Sport pro dynamickou, 
Normal pro plynulou a Econ pro úspornou jízdu. 

Bez ohledu na to, který režim zvolíte, se samodobíjecím hybridním 
pohonem e:HEV dojedete dále a současně budete šetřit životní 
prostředí i své finance.

*  Emise CO2 v kombinovaném režimu podle cyklu WLTP.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl. 
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Samodobíjecí
hybridní vůz,

který vás nadchne 
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Systém rekuperačního brzdění získává energii za jízdy a dobíjí 
akumulátor, aby vůz nebylo nutné nabíjet ze zásuvky. 

Pokud chcete mít absolutní kontrolu nad vozidlem a přiblížit 
jízdní vlastnosti elektromobilu, můžete výběrem jízdního režimu 
B zvýšit účinnost rekuperace energie modelu HR-V a následně 
řadicími páčkami pod volantem nastavit míru zpomalování. 

Možnost volby vlastního jízdního režimu je zárukou jízdního 
komfortu a mimořádné úspory paliva. Výsledkem je zábavná, 
bezstarostná jízda.

ÚČINNOST V REÁLNÉM PROVOZU 
DOJEZD AŽ 740 KM NA PLNOU NÁDRŽ*

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA 
PALIVA PODLE CYKLU WLTP
5,4 L/100 KM 

Bezstarostná

*  Dojezd na plnou nádrž paliva při kombinované spotřebě paliva 5,4 l/100 km podle cyklu WLTP. 
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl. 
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

jízda
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Styl
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Zcela nový hybridní model HR-V jsme navrhli tak, aby 
přesně odrážel hodnoty a potřeby moderního zákazníka.

KOJIRO OKABE
HLAVNÍ KONSTRUKTÉR

Model HR-V nabízí výhody SUV s hravým charakterem kupé. 

Nezáleží na tom, jestli vezete děti do školy nebo obstaráváte 
nákupy, nové HR-V je nabité praktickými funkcemi, které vás 
bez problémů dostanou z bodu A do bodu B. Díky ovládání dveří 
zavazadlového prostoru bez použití rukou nákup snadno naložíte 
a zásluhou funkce zavírání dveří po odchodu od vozu* se už nikdy 
nebudete muset k vozu vracet a kontrolovat, zda jste dveře zavřeli. 

*  Není k dispozici u všech modelů.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení Meteoroid Grey Metallic 
s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Funkčnost
a zábava

v jednom
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Nový model HR-V je ztělesněním čistoty a jednoduchosti 
a kombinuje výrazný styl s nízkou spotřebou a dokonalou 
praktičností. 

Kromě osobitého vzhledu nabízí také hospodárný provoz. 
A vždycky se najde místo, kam si můžete odložit kávu.

Tento vůz byl zkrátka navržen s ohledem na potřeby 
moderního života.

Vytvořili jsme vůz, který nabízí velkorysý prostor, 
široké možnosti připojení, spolehlivost a všestrannost, 
čímž vám zajistí jednodušší každodenní život.

KOJIRO OKABE
HLAVNÍ KONSTRUKTÉR

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení 
Meteoroid Grey Metallic s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 
78 až 81 s technickými údaji.

Navrženo
pro život 
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Exteriér
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Díky charismatickému vzhledu, ve kterém se snoubí 
sebevědomý postoj SUV s elegancí kupé, se za vaším 
vozem budou všichni ohlížet. 

Jednoduché, čisté linie propůjčují modelu HR-V, který je 
vždy připraven k akci, výrazný vzhled a dynamiku. 

Koneckonců, proč se držet zpátky, když můžete vynikat?

18” KOLA Z LEHKÝCH SLITIN 
SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ VÝBAVY

ZADNÍ SVĚTLA 
V CELÉ ŠÍŘCE VOZU
S 3D EFEKTEM

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium 
Sunlight White Pearl. Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s 
technickými údaji.

Podmanivý
design
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Verze Advance Style nabízí prémiové luxusní povrchové úpravy a 
inovativní funkce. Elegantní maska chladiče, skryté kliky zadních 
dveří či spoiler dveří zavazadlového prostoru zajišťují ladnou 
siluetu, díky které si vašeho vozu všimne každý při jízdě ve městě 
i na otevřené silnici.

Kromě úchvatného vzhledu získáte rovněž praktičnost – díky 
integrovaným střešním nosičům přepravíte vše potřebné. 
Za pomoci zadní kamery s více pohledy a osmi parkovacích 
senzorů bez problémů zaparkujete i na těch nejužších místech.

5 DVOUBAREVNÝCH
VARIANT*

LED SVĚTLOMETY
SE SEKVENČNÍMI SMĚROVÝMI SVĚTLY

 *  Dvoubarevné provedení a dekorativní trikolóra jsou k dispozici pouze u verze Advance Style.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení Meteoroid Grey Metallic 
s černou střechou. Další jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Do posledního
detailu
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Interiér 

26



27
N

o
v

á
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



Díky nové, vyvýšené jízdní poloze je vaše zorné pole nad kapotou, takže 
budete mít vynikající výhled jako na vrcholu světa a ulice města jako na dlani. 

Uspořádání stylové horizontální palubní desky je uzpůsobeno pro výhled 
na vozovku před vozidlem a ovládací prvky jsou soustředěny do intuitivní 
obrazovky informačního a zábavního systému, která definuje současný design. 

Další osvěžující změnou u modelu HR-V je jedinečný systém rozvádění 
vzduchu, který jemně cirkuluje ohřátý nebo ochlazený vzduch kolem vás 
a spolucestujících a zajišťuje, aby každá jízda byla pohodlnější a uvolněnější.

VENTILAČNÍ OTVORY VE TVARU PÍSMENE L
PRO HORKÁ ODPOLEDNE 

VYHŘÍVANÝ VOLANT  
PRO CHLADNÁ RÁNA

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení 
Meteoroid Grey Metallic s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 
78 až 81 s technickými údaji.

Řidič na
prvním místě
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HR-V vás nezklame při každodenním dojíždění ani při víkendu 
na pláži. Jediným pohybem lze změnit konfiguraci zadních sedadel 
Magic Seats a okamžitě proměnit interiér v prostor pro jízdní kola 
či lyže nebo až pro dvě surfovací prkna. 

Všestrannost se vyplácí – složením sedadel získáte více prostoru 
ve svislém směru, sklopením jednoduchým pohybem do podlahy 
nebo využitím dělení v poměru 60:40 pak ještě větší flexibilitu. 

S takovým množstvím prostoru přepravíte spoustu zavazadel 
a přitom budete mít stále dostatek místa pro nohy.

SEDADLA MAGIC SEATS 
DĚLENÁ V POMĚRU 60/40
S RŮZNÝMI KONFIGURACEMI

AŽ 1 274 LITRŮ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
A PRVOTŘÍDNÍ PROSTOR V KABINĚ* 

*  Objem zavazadlového prostoru – se sklopenými zadními sedadly, po úroveň střechy (litry, metoda VDA).
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení Meteoroid Grey Metallic 
s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Vítěz
v kategorii

prostornosti 
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Technologie
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*  Na předplatné se vztahují poplatky.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl.

NOVÁ 9” DOTYKOVÁ 
OBRAZOVKA
S NAVIGACÍ

Model HR-V je díky 9” dotykové obrazovce Honda CONNECT 
vybaven a připraven na vše. Snadno se synchronizuje s vašimi 
zařízeními prostřednictvím systému Android Auto nebo 
bezdrátového systému Apple CarPlay a na cestách tak 
nepřijdete o svou oblíbenou hudbu ani důležité zprávy. 

Buďte v obraze – klepnutím na ikonu Wi-Fi vyberte a aktivujte 
předplatné a začněte využívat palubní Wi-Fi hotspot.* 

Užijte si naplno dotykovou technologii.

USB NABÍJEČKA VPŘEDU I VZADU 
VÁM NA CESTÁCH VŽDY 
ZAJISTÍ ENERGII

Připojte se
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Zahajte svou cestu z pohodlí pohovky díky aplikaci My Honda+, 
která váš telefon propojí s vozem. 

Připravte se k jízdě a sledujte důležité parametry vozu HR-V 
na virtuální palubní desce, uvolněte se díky funkci dálkového 
zamykání a zavírání oken a sdílejte digitální klíč pro přístup  
k vozidlu až s pěti členy rodiny či přáteli. 

Model HR-V je připraven pro život na cestách, jelikož v něm máte na 
dosah ruky širokou řadu služeb konektivity.

Na službu se vztahují poplatky, více informací naleznete na webových stránkách společnosti Honda.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl.

VYHLEDÁVAČ VOZIDLA
VÁM VŽDY UKÁŽE, KDE SE VAŠE 
HR-V NACHÁZÍ

DIGITÁLNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
PRO KLID NA DUŠI PŘI DLOUHÝCH CESTÁCH 

Aplikace
My Honda+ 
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Bezpečnost
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Technologie Honda SENSING rozpozná dopravní značky a jízdní podmínky 
dříve než vy a předchází tak potenciálním rizikům díky funkcím, jako jsou 
systém pro udržování v jízdním pruhu, systém pro zmírnění následků 
nehody a inteligentní omezovač rychlosti. 

To vše proto, že chceme, abyste si vy i ostatní cestující užili jízdu 
v pohodlí a bezpečí s vědomím, že jste připraveni 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

6 AIRBAGŮ PRO ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE: 
ČELNÍ, BOČNÍ A HLAVOVÉ 

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl.
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji. 

Bezpečnost
jako

standard 
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Honda SENSING 

Inovativní 
systém

Systém pro zmírnění následků nehody   
Zabraňuje čelnímu střetu s jiným vozidlem, 
chodcem nebo cyklistou tím, že vás 
upozorní na možné riziko a sníží rychlost.

Řízení brzd při nízké rychlosti   
Detekuje potenciální srážku s překážkou při 
běžné jízdě i při příliš prudkém zrychlení. 

Ovládání škrticí klapky se systémem 
pro zmírnění následků nehody 
Rozpozná překážky před vozidlem a vydává 
zvuková a vizuální upozornění při stojícím 
vozidle nebo jízdě rychlostí pod 10 km/h, 
pokud nadměrně sešlapujete plynový 
pedál.

Ovládání škrticí klapky se systémem pro 
zmírnění nárazu zezadu  
Detekuje překážky za vozidlem a vydává 
zvuková a vizuální upozornění při stojícím 
vozidle nebo jízdě rychlostí pod 10 km/h, 
pokud nadměrně sešlapujete plynový 
pedál.

Systém pro zmírnění rizika vyjetí z 
komunikace 
Nový, vylepšený systém upozornění 
na riziko přejetí přes značení jízdního pruhu 
nebo okraje silnice.

Systém rozpoznávání dopravních značek 
Připomenutí dopravních značek, jako 
je aktuální rychlostní limit nebo zákaz 
předjíždění.

Inteligentní omezovač rychlosti 
Automaticky nastavuje rychlostní limit 
podle informací zjištěných systémem 
rozpoznávání dopravních značek.

Adaptivní tempomat s asistentem pro 
jízdu v kolonách 
Udržuje konstantní rychlost vozidla 
a nastavený odstup od vozidla za/před 
vámi a v případě potřeby zpomalí nebo 
automaticky zastaví.

Systém pro udržování v jízdním pruhu  
Zajišťuje odezvu na řízení, udržuje vozidlo 
v jízdním pruhu a upozorňuje řidiče 
při vyjíždění vozidla z jízdního pruhu.

Automatická dálková světla 
Rozpoznává různé světelné zdroje 
a při jízdě v noci automaticky přepíná mezi 
potkávacími a dálkovými světly.

*  K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl. 
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Všechny následující funkce systému Honda SENSING jsou součástí standardní 
výbavy modelu HR-V: 

42



AKTIVNÍ PŘEDNÍ SVĚTLOMETY*
Směrové světlomety, které reagují na polohu 
volantu a osvětlují vozovku před vozidlem 
při vjíždění do zatáčky.

ASISTENT PŘI COUVÁNÍ 
Z PARKOVACÍHO MÍSTA*
Při couvání sleduje zadní rohové oblasti pomocí 
radarových snímačů a upozorní vás, pokud 
snímač v zadním rohu vozu zjistí blížící se vozidlo.

DETEKCE OBJEKTŮ V MRTVÉM ÚHLU* 
Pokud systém detekuje vozidla, která se blíží 
zezadu ve vedlejších jízdních pruzích, rozsvítí 
se příslušná kontrolka jako asistence při změně 
jízdního pruhu.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE 
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Vaše HR-V
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• Systém Honda SENSING 

• Systém Honda CONNECT 
s navigací, 9” dotykovou 
obrazovkou, rádiem AM/FM/DAB, 
systémy Apple CarPlay a Android 
Auto 

• Bezklíčový vstup a startování 

• Sekvenční směrová světla LED 

• Vyhřívaná přední sedadla 

• Automatické stěrače 

• Parkovací snímače 
(vpředu a vzadu) 

• Zadní parkovací kamera 

• LED světlomety 

• Sedadla Magic Seats 

• Kosmetická zrcátka s osvětlením 
ve sluneční cloně 

• Automatické přepínání 
dálkových světel 

• Kryt zavazadlového prostoru 

• Spoiler dveří zavazadlového 
prostoru 

• Systém eCall

• Čtyři reproduktory 

• Elektricky ovládaná okna (vpředu 
i vzadu) 

• Jednoduchá automatická 
klimatizace s ventilačními otvory 
vzadu 

• Sedadla čalouněná textilní 
tkaninou 

• Vyhřívaná vnější zrcátka 

• Hands-free telefon s technologií 
Bluetooth™ 

• Kompatibilita s aplikací 
My Honda+

ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,5 L I-VTEC
PRO DECHBEROUCÍ ZRYCHLENÍ

Již verze Elegance disponuje širokou řadou 
nadstandardních prvků výbavy: 

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Elegance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Crystal Red Metallic. 
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.

Elegance
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Kromě prvků stupně výbavy Elegance obsahuje stupeň 
výbavy Advance následující prvky:

• Bezdotykově ovládané elektrické dveře zavazadlového prostoru 

• Detekce objektů v mrtvém úhlu s asistentem couvání 
z parkovacího místa 

• Přední mlhová světla LED 

• Vyhřívaný volant 

• Volant obšitý kůží 

• Vyhřívání čelního skla (v oblasti stěračů) 

• Aktivní přední světlomety LED 

• USB nabíječky vzadu 

• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

• Naklápění pravého vnějšího zrcátka při zařazení 
zpětného chodu

• Dvouzónová automatická klimatizace 

• Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 

• 4 širokopásmové reproduktory + 2 výškové reproduktory 

• Sedadla čalouněná černou syntetickou kůží a textilní tkaninou

Advance

DETEKCE OBJEKTŮ V MRTVÉM ÚHLU
VČETNĚ ASISTENTA PŘI COUVÁNÍ Z PARKOVACÍHO MÍSTA

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance 1,5 i-MMD v odstínu Premium Sunlight White Pearl. 
Další informace jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji.
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• Dvoubarevná střecha 

• Jedinečná povrchová úprava exteriéru: nárazníky / 
mřížka chladiče / lišty dveří / zrcátka (včetně originálních 
oranžových, bílých a modrých dekorativních prvků) 

• Originální dekorativní prvky v interiéru 

• Zadní světla, tónovaná 

• Prémiový audiosystém 

• Sedadla čalouněná světle šedou syntetickou kůží 
a textilní tkaninou 

• Bezdrátová nabíječka 

• Střešní nosiče

Advance 
Style
Kromě prvků stupně výbavy Elegance a Advance obsahuje 
stupeň výbavy Advance Style následující prvky:

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU 
PRO DOKONALÉ POHODLÍ

Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení 
Meteoroid Grey Metallic s černou střechou. Další informace o tom, u kterých verzí jsou 
tato a další funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 81 s technickými údaji. 
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Vyjádřete svůj styl a vyberte si z nabídky barev, které 
dokonale doplní dynamický design modelu HR-V. Nabídka 
zahrnuje dva nové úchvatné odstíny Meteoroid Grey 
Metallic a Sand Khaki Pearl. 

Užívejte si 
pestrý život 

NABÍDKA BAREVNÝCH VARIANT PRO VÝBAVY ELEGANCE A ADVANCE

Perleťová Premium Sunlight White

Perleťová Platinum White

Metalická Premium Crystal Red

Metalická Meteoroid Grey

Sand KhakiPerleťová Crystal Black
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Metalická Meteoroid Grey s černou 
střechou, A-sloupky a kryty vněších 
zpětných zrcátek

Perleťová Premium Sunlight White 
Pearl s černou střechou, A-sloupky 
a kryty vněších zpětných zrcátek

Sand Khaki s černou střechou, 
A-sloupky a kryty vněších 
zpětných zrcátek

Perleťová Crystal Black se 
stříbrnou střechou, A-sloupky a 
kryty vněších zpětných zrcátek

Metalická Midnight Blue Beam se 
stříbrnou střechou, A-sloupky a 
kryty vněších zpětných zrcátek

ADVANCE STYLE: DVOUTÓNOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ
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Vyobrazené vozidlo je model HR-V Advance Style 1,5 i-MMD v dvoubarevném provedení 
Meteoroid Grey Metallic s černou střechou. Další informace jsou uvedeny na stranách 
78 až 81 s technickými údaji.
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Čalounění 
interiéru 
Ať už se rozhodnete pro novou moderní tkaninu nebo prémiovou 
kůži, s naším čalouněním bude vaše HR-V nejen dobře vypadat, ale 
budete se v něm také skvěle cítit. 

Elegance

Advance

Advance
Style 

Černá syntetická 
kůže a textilní tkanina

Světlá syntetická 
kůže a textilní tkanika

Černá textilní 
tkanina

Černá textilní tkanina
Černá syntetická 
kůže a textilní tkanina

Světlá syntetická 
kůže a textilní tkanika
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Sada Sport díky příslušenství v kombinaci barvy Berlina Black  
s chromovaným příslušenstvím a příslušenstvím v barvě karoserie 
dodává vozu výrazný sportovní vzhled. Sada obsahuje: přední 
sportovní lištu nárazníku, masku chladiče, zadní sportovní 
kryt nárazníku, dolní boční kryty a prodloužení spoileru dveří 
zavazadlového prostoru. 

Sada 
Sport 

Jednotlivé položky jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých slitin 
jsou volitelná. Zobrazený model je HR-V Advance 1.5 i-MMD v barvě 
Premium Sunlight White Pearl.
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MASKA CHLADIČE
Vyměňte standardní masku chladiče v barvě karoserie za masku  
v odstínu Berlina Black a změňte od základu vzhled přední části 
svého HR-V. Pro stupeň výbavy Style k dispozici také s logem Style.

LIŠTA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU - SPORT
Zvýrazněte dynamický vzhled svého  
vozu pomocí lišty předního nárazníku  
v chromované barvě.

BOČNÍ SPODNÍ KRYTY
Dolní boční dekorativní lišty (dva kusy  
na každé straně vozidla) v chromované 
barvě dodávají vozidlu výrazný vzhled.

PRODLOUŽENÍ SPOILERU DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Pokud toužíte po výrazném sportovním vzhledu, originální prodloužení 
spoileru dveří zavazadlového prostoru značky Honda v odstínu Berlina 
Black je přesně to, co potřebujete. Originální spoiler Honda je speciálně 
navržený jako doplněk standardního spoileru dveří zavazadlového 
prostoru.

ZADNÍ KRYT NÁRAZNÍKU - SPORT 
Doplňtě si sportovní sadu o zadní kryt 
nárazníku, který je stejně jako lišta předního 
nárazníku v chromovaném provedení.
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Sada
Obscura Black  
Sada Obscura Black díky kombinaci příslušenství v odstínu Berlina Black 
a příslušenství v barvě karoserie dodává vozu sportovní náboj. Sada 
obsahuje: masku chladiče, dekorativní lištu předního nárazníku a kryt 
zadního nárazníku, dekorativní lišty mlhových světel, sadu krytů vnějších 
zrcátek a prodloužení spoileru dveří zavazadlového prostoru. 

Jednotlivé položky jsou k dispozici také 
samostatně. Kola z lehkých slitin jsou volitelná. 
Zobrazený model je HR-V Advance 1.5 i-MMD 
v barvě Premium Sunlight White Pearl.
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LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL 
Vše je o detailech. Barevné dekorativní lišty 
mlhových světel skvěle doplňují dynamický 
styl přední části modelu HR-V. K dispozici také 
v odstínu Ilmenite Titanium a dalších barvách 
karoserie.

MASKA CHLADIČE
Vyměňte standardní masku chladiče v barvě karoserie za masku 
v odstínu Berlina Black a změňte od základu vzhled přední části 
svého HR-V. Pro stupeň výbavy Style k dispozici také s logem Style.

PŘEDNÍ LIŠTA A ZADNÍ KRYT NÁRAZNÍKU
Standardní přední a zadní dolní dekorativní lišty v odstínu 
Berlina Black podtrhují prémiový design a vytříbený styl vozu.

KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK 
Dodejte svému vozu nádech jedinečnosti 
prostřednictvím stylových krytů vnějších 
zrcátek v odstínu Berlina Black. Kryty vašemu 
vozu Honda dokonale padnou.

PRODLOUŽENÍ SPOILERU DVEŘÍ 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Pokud toužíte po výrazném sportovním 
vzhledu, originální prodloužení spoileru 
dveří zavazadlového prostoru značky 
Honda v odstínu Berlina Black je přesně to, 
co potřebujete. Originální spoiler značky 
Honda byl speciálně navržen jako doplněk 
standardního spoileru dveří zavazadlového 
prostoru.
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Sada
Ilmenite Titanium  
EXTERIÉR 
Umocněte celkový prémiový vzhled modelu HR-V pomocí 
sady Ilmenite Titanium. Sada obsahuje: dekorativní lišty dveří 
zavazadlového prostoru, dekorativní lišty mlhových světel a sadu 
krytů vnějších zrcátek.

Jednotlivé položky jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých slitin 
jsou volitelná. Zobrazený model je HR-V Advance 1.5 i-MMD v barvě 
Premium Sunlight White Pearl.
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DEKORATIVNÍ LIŠTY DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dekorativní lišty dveří zavazadlového prostoru zvýrazňují stylový 
design zadních světel. K dispozici také v dalších barvách karoserie.

LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL 
Vše je o detailech. Dekorativní lišty mlhových světel v odstínu Ilmenite 
Titanium skvěle doplňují dynamický styl přední části modelu HR-V. 
K dispozici také v dalších barvách karoserie.

KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK
Dodejte vozu nádech jedinečnosti prostřednictvím stylových krytů 
vnějších zrcátek v odstínu Ilmenite Titanium. Kryty vašemu vozu 
Honda dokonale padnou. 
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INTERIÉR
Umocněte prémiový vzhled interiéru modelu HR-V pomocí sady Ilmenite Titanium. 
Sada obsahuje: dekorativní prvky volantu, řadicí páky a panely spínačů dveří.

Sada
Ilmenite Titanium  
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DEKORACE PANELŮ SPÍNAČŮ DVEŘÍ
Rámečky v odstínu Ilmenite Titanium dodají panelům spínačů 
dveří prémiový vzhled. Sada obsahuje dva přední a dva zadní 
panely spínačů dveří.

DEKORATIVNÍ PRVKY VOLANTU
Doplňte interiérovou sadu o dekorativní prvky volantu v odstínu Ilmenite 
Titanium a získejte prémiovou povrchovou úpravu.

DEKORATIVNÍ PRVKY ŘADICÍ PÁKY 
Dekorativní prvky řadicí páky v odstínu Ilmenite Titanium jsou 
atraktivním doplňkem stylové řadicí páky.

63
N

o
v

á
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



Litá kola 

18” LITÁ KOLA HR1813 
18” kola HR1813 mají kompletní povrchovou úpravu 
Gunpowder Black s lesklým čirým lakem a detaily 
v odstínu Ilmenite Titanium.

18” LITÁ KOLA HR1811 
18” kola HR1811 mají kompletní povrchovou úpravu Gunpowder 
Black s lesklým čirým lakem. K dispozici také jako zimní kola.

18” LITÁ KOLA HR1812 
Prvotřídní 18” kola HR1812 mají povrch opatřený lesklým 
čirým lakem a vnitřní plochy v odstínu Gunpowder Black. 

Kolekce litých kol modelu HR-V představuje 
působivý designový prvek. Vyberte si ze tří 
exkluzivních variant a okořeňte svou jízdu.
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Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně.

Sada
Active Lifestyle

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA
Souprava bezdrátové nabíječky Honda zajistí, aby vašemu 
chytrému telefonu nikdy nedošla energie. Jednoduše 
položte telefon na integrovanou nabíjecí podložku a zařízení 
snadno nabijte bez nutnosti použití kabelu. Kompatibilní 
se všemi mobilními telefony s funkcí bezdrátového nabíjení. 

Pokud hledáte všestrannou sadu, která dokonale vyhoví vašim každodenním 
potřebám a doplní prémiový charakter vašeho vozu, potom je sada Active 
Lifestyle jasnou volbou. Sada obsahuje: prahové lišty, přední a zadní zástěrky, 
skládací koberec do zavazadlového prostoru a bezdrátovou nabíječku.
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PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY
Decentní přední a zadní zástěrky ochrání vaše vozidlo před nečistotami 
a kamínky. Jsou skvělým doplňkem pro dlouhodobou ochranu. Sada 
obsahuje čtyři kusy.

SKLÁDACÍ KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Skládací rohož zajišťuje ochranu zavazadlového prostoru a zadní stranu 
sedadel, když jsou sklopená. Rohož do zavazadlového prostoru je navíc 
oboustranná – jednu stranu tvoří koberec, druhá strana má vodoodpudivý 
protiskluzový povrch. Součástí rohože je ohebná část, která brání vzniku 
škrábanců na nárazníku při nakládání a vykládání vozu.

PRAHOVÉ LIŠTY 
Prahové lišty dodají vašemu vozu osobitý styl a současně 
ochrání prahy dveří před šmouhami a škrábanci. Jsou 
vyrobeny z kartáčované nerezové oceli a opatřeny 
atraktivním leštěným logem HR-V. Sada obsahuje: 
přední a zadní lišty.
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Ochrana
a bezpečnost 

2

1. Záznamník jízdy*  
Originální záznamník jízdy Honda je mnohem víc než jen 
záznamové zařízení. Bez ohledu na to, zda jezdíte po městě, 
manévrujete s vozidlem nebo parkujete, tato praktická 
technologie vždy hlídá vaši bezpečnost.

2. Boční ochranné lišty 
Nic není tak nepříjemné jako poškrábaná či promáčknutá 
karoserie vozu. Boční ochranné lišty jsou vyrobeny 
z měkkého nárazuvzdorného materiálu, zajišťují boční 
ochranu vozu a navíc představují stylový designový prvek.

3. Kryt předního okna  
Kryt předního okna chrání vůz před působením 
povětrnostních vlivů a rovněž chrání zrcátka a přední boční 
okna před nepřízní počasí, když je vůz zaparkován venku. 
Plachta je opatřena logem HR-V.

1

* Na snímku je vyobrazeno umístění záznamníku jízdy ve vozidle s pravostranným řízením.

Výbava modelu HR-V – od záznamníku jízdy po boční lišty pro 
ochranu před šmouhami a škrábanci – se vždy postará 
o vaše bezpečí a ochranu vozu. Plachta na čelní sklo jej 
ochrání za každého počasí.
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Pokud pravidelně vozíte zavazadla nebo speciální 
vybavení, sada Cargo vám je pomůže bezpečně 
přepravit. Sada obsahuje: vanu s dělicími přepážkami, 
osvětlení dveří zavazadlového prostoru a dekorativní lištu 
prahu zavazadlového prostoru.

Sada
Cargo

Jednotlivé položky jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých 
slitin jsou volitelná. Zobrazený model je HR-V Advance 1.5 i-MMD v barvě 
Premium Sunlight White Pearl.
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VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S DĚLICÍMI PŘEPÁŽKAMI 
Tvar voděodolné vany do zavazadlového prostoru je dokonale přizpůsoben 
zadnímu úložnému prostoru vozidla a chrání jej před nečistotami 
a škrábanci. Dělicí přepážky brání klouzání nákladu a udržují ho na místě.

DEKORATIVNÍ LIŠTY PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Praktické a stylové příslušenství zavazadlového prostoru poskytuje 
ochranu před škrábanci a nárazy. Lišty z kartáčované nerezové oceli 
dokonale ladí s obložením prahu zavazadlového prostoru. 

OSVĚTLENÍ DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Osvětlení dveří zavazadlového prostoru Honda je navrženo pro zvýšení 
pohodlí a bezpečnosti, jelikož neosvětluje pouze zavazadlový prostor, ale 
také oblast za vozidlem. LED světlo instalované v pátých dveřích zajišťuje 
výkonné a rovnoměrné osvětlení i v plně naloženém zavazadlovém 
prostoru. Rozsvítí se ihned po otevření pátých dveří.
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1. Vana do zavazadlového prostoru 
Tvar voděodolné protiskluzové vany je dokonale přizpůsoben 
zadnímu úložnému prostoru vozu a chrání jej před nečistotami 
a škrábanci. Vana má zvýšené okraje a je opatřena logem HR-V.

2. Dělicí mříž zavazadlového prostoru 
Dělicí mříž chrání vaše domácí zvířata tím, že odděluje prostor 
pro cestující na zadních sedadlech od zavazadlového prostoru. 
Dokonale padne mezi opěradla zadních sedadel a obložení střechy. 
Jedná se o nezbytný doplněk pro majitele domácích zvířat.

3. Příčníky - pro výbavy bez ližin  
Zvyšte přepravní kapacitu vozidla pomocí bezpečnostního 
střešního nosiče. Obsahuje čtyři zámky. Maximální nosnost: 
40 kg nebo nejvýše 1 jízdní kolo.

4. Příčníky 
Příčníky jsou opatřeny zámky proti odcizení a splňují nejpřísnější 
bezpečnostní požadavky. Maximální nosnost 45 kg nebo nejvýše 
2 jízdní kola. 

2

1

Vzhled a praktičnost – model HR-V má nejen výrazný vzhled, ale 
je rovněž vybaven pro libovolný cíl cesty či rozličné aktivity. Vana 
je vhodná pro ochranu zavazadlového prostoru modelu HR-V při 
přepravě těžkého nákladu. Se střešním nosičem přepravíte ještě 
více, a pokud do vozu nainstalujete dělicí mříž zavazadlového 
prostoru, můžete svézt i svého čtyřnohého kamaráda.

Přeprava 
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Sada 
osvětlení interiéru 
Sada osvětlení interiéru využívá kombinaci světel, která vytváří 
v interiéru vozidla uklidňující atmosféru. Sada obsahuje: osvětlení 
prostoru pro nohy vpředu a osvětlené prahové lišty. 

OSVĚTLENÍ PROSTORU PRO NOHY VPŘEDU
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu se aktivuje odemknutím 
nebo otevřením dveří. Interiér vozu osvětluje atraktivním 
tlumeným světlem.

Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně. 
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OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Osvětlené prahové lišty jsou vyrobeny z kartáčované nerezové oceli a opatřeny 
logem HR-V s teplým bílým světlem. Chrání prahy dveří před šmouhami a škrábanci. 
Sada obsahuje osvětlené přední a neosvětlené zadní lišty.
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Interiér
a komfort 
1. Sluneční clony  

Sluneční clony vám zajistí stín a chrání interiér před přehřátím. 
Snadno se upevňují a snímají a chrání cestující na zadních 
sedadlech před sluncem. Sada obsahuje: čtyři clony a úložný vak.

2. Prémiové podlahové rohože  
Prémiové koberce s černostříbrným lemováním z nubukové kůže 
jsou opatřeny kovovým znakem HR-V. Jedna sada obsahuje: přední 
a zadní koberce. 

3. Bezdrátová nabíječka 
Souprava bezdrátové nabíječky Honda zajistí, aby vašemu 
chytrému telefonu nikdy nedošla energie. Jednoduše položte 
telefon na integrovanou nabíjecí podložku a zařízení snadno 
nabijte bez nutnosti použití kabelu. Kompatibilní se všemi 
mobilními telefony s funkcí bezdrátového nabíjení.

4. Zadní USB nabíječka 
Sada zadní USB nabíječky je ideálním doplňkem pro napájení 
zařízení používaných cestujícími vzadu. Sada obsahuje dva 
konektory USB-A.

5. Gumové koberce 
Gumové koberce se zvýšeným okrajem jsou odolné, snadno se 
čistí, slouží k ochraně přední i zadní části vozidla a jsou opatřeny 
logem HR-V. Sada obsahuje: přední a zadní koberce.

6. Osvětlení dveří zavazadlového prostoru 
Osvětlení dveří zavazadlového prostoru Honda je navrženo 
pro zvýšení pohodlí a bezpečnosti, jelikož neosvětluje pouze 
zavazadlový prostor, ale také oblast za vozidlem. LED světlo 
instalované v pátých dveřích zajišťuje výkonné a rovnoměrné 
osvětlení i v plně naloženém zavazadlovém prostoru. Rozsvítí se 
ihned po otevření pátých dveří.
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1.5 i-MMD Elegance 1.5 i-MMD Advance 1.5 i-MMD Advance Style

Převodovka e-CVT e-CVT e-CVT

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1498 1498 1498

Palivo Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95)

Poháněná kola 2 (přední) 2 (přední) 2 (přední)

Počet válců 4 4 4

Počet ventilů 16 16 16

Výkon

Maximální výkon spalovacího motoru - kW (k) / otáček za 1 min 79 (107) / 6 000 - 6 400 79 (107) / 6 000 - 6 400 79 (107) / 6 000 - 6 400

Maximální točivý moment motoru spalovacího motoru -
Nm / otáček za 1 min 131 / 4 500 - 5 000 131 / 4 500 - 5 000 131 / 4 500 - 5 000

Maximální výkon elektromotoru - kW (k) 96 (131) 96 (131) 96 (131)

Maximální točivý moment motoru elektromotoru - Nm 253 253 253

Maximální rychlost (km/h) 170 170 170

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,6 10,7 10,7

Spotřeba dle WLTP

Emisní norma EURO 6d EURO 6d EURO 6d

Kombinovaná spotřeba - CO2 (g/km) 122 122 122

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 5,4 5,4 5,4

Rozměry

Délka vozu (mm) 4 340 4 340 4 340

Šířka vozu se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky (mm) 1 866 1 866 1 866

Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek (mm) 2 029 2 029 2 029

Výška vozu (mm) 1 582 1 582 1 582

Rozvor náprav (mm) 2 610 2 610 2 610

Rozchod kol vpředu (mm) 1 535 1 535 1 535

Rozchod kol vzadu (mm) 1 540 1 540 1 540

Světlá výška (při obsazení řidičem) (mm) 188 188 188

Světlá výška (při plném naložení) (mm) 150 150 150

Průměr otáčení (obrysový) (m) 11,3 11,3 11,3

Poloměr otáčení (stopový) (m) 5,5 5,5 5,5

Počet otáček volantu mezi krajními polohami 2,4 2,4 2,4

Objemy

Počet míst k sezení 5 5 5

Velikost zavazadlového prostoru (l) 319 319 304

Velikost zavazadlového prostoru včetně prostoru pod podlahou (l) 335 335 320

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly
po hranu oken včetně prostoru pod podlahou (l) 987 987 972

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly
po střechu včetně prostoru pod podlahou (l) 1 305 1 305 1 290

Velikost palivové nádrže (l) 40 40 40

Hmotnosti

Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) 1 452 1 452 1 452

Maximální hmotnost (kg) 1 870 1 870 1 870

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) – – –

Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) – – –

Maximální svislé zatížení tažného zařízení (kg) – – –

Maximální zatížení střechy (kg) 45 45 50

Kola

Rozměr pneumatik 225/50 R18 225/50 R18 225/50 R18

Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!                    
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

– není v nabídce

Technické specifikace
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Přehled výbav

Elegance Advance Advance Style
Bezpečnostní prvky

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ♦♦ ♦♦ ♦♦

SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦♦ ♦♦ ♦♦

Boční airbagy vpředu ♦♦ ♦♦ ♦♦

Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦♦ ♦♦ ♦♦
Hlavové opěrky na předních sedadlech 
s ochranou proti poranění krční páteře ♦♦ ♦♦ ♦♦

Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦♦ ♦♦ ♦♦

Detekce objektů v mrtvém úhlu – ♦♦ ♦♦

Asistent při couvání z parkovacího místa – ♦♦ ♦♦

Rozdělovač brzdné síly ♦♦ ♦♦ ♦♦

Brzdový asistent ♦♦ ♦♦ ♦♦

Stabilizační systém ♦♦ ♦♦ ♦♦

Brzdový asistent ♦♦ ♦♦ ♦♦

Stabilizační systém ♦♦ ♦♦ ♦♦

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦♦ ♦♦ ♦♦

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) ♦♦ ♦♦ ♦♦

Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦♦ ♦♦ ♦♦

eCall ♦♦ ♦♦ ♦♦

Pokročilý systém podpory řízení

Varování před čelní srážkou

♦♦ ♦♦ ♦♦

Systém pro udržování v jízdním pruhu

Systém pro zmírnění následků nehody

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

Systém rozpoznávání dopravních značek

Inteligentní omezovač rychlosti

Asistent pro jízdu v kolonách

Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání ♦♦ ♦♦ ♦♦

Bezklíčkový vstup a zapalování ♦♦ ♦♦ ♦♦

Alarm ♦♦ ♦♦ ♦♦

Kryt zavazadlového prostoru ♦♦ ♦♦ ♦♦

Funkce a technologie

Služby konektivity ♦♦ ♦♦ ♦♦

Spínač ekonomického režimu ECON ♦♦ ♦♦ ♦♦

Multiinformační displej ♦♦ ♦ ♦ ♦♦

Aktivní elektrický posilovač řízení ♦♦ ♦♦ ♦♦

Páčky rekuperace pod volantem ♦♦ ♦♦ ♦♦

Systém start-stop ♦♦ ♦♦ ♦♦

Asistent pro rozjezd v kopci ♦♦ ♦♦ ♦♦

Asistent pro sjíždění prudkého kopce ♦♦ ♦♦ ♦♦

Provedení interiéru - sedadla

Textilní interiér ♦♦ – –

Syntetická kůže a textilní čalounění černé – ♦♦ –

Syntetická kůže a textilní čalounění světle šedé – – ♦♦

Vyhřívaná přední sedadla ♦♦ ♦♦ ♦♦

Flexibilní sedadla Magic Seats ♦♦ ♦♦ ♦♦

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦♦ ♦♦ ♦♦

Přední a zadní loketní opěrka ♦♦ ♦♦ ♦♦
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Elegance Advance Advance Style
Provedení interiéru - Komfort a pohodlí

Automatická klimatizace ♦♦ ♦♦ –

Duální automatická klimatizace – ♦♦ ♦♦

Výdechy klimatizace pro zadní cestující ♦♦ ♦♦ ♦♦

Zpětné zrcátko s automatickou clonou – ♦♦ ♦♦

Adaptivní tempomat ♦♦ ♦♦ ♦♦

Kožený volant – ♦♦ ♦♦

Vyhřívaný volant – ♦♦ ♦♦

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ♦♦ ♦♦ ♦♦

Ovládání oken pomocí klíčku – ♦♦ ♦♦

Výškově a podélně nastavitelný volant ♦♦ ♦♦ ♦♦

Oranžová lišta přední konzoly, oranžové prošívání volantu – – ♦♦

Vyhřívání předního skla pod stěrači – ♦♦ ♦♦

Audio a komunikace

Multimediální LCD displej Honda CONNECT + navigace ♦♦ ♦♦ ♦♦

DAB rádio ♦♦ ♦♦ ♦♦

Počet USB konektorů vpředu 2 2 2

Počet USB konektorů vzadu – 2 2

4 reproduktory ♦♦ – –

6 reproduktorů – ♦♦ –

10 reproduktorů – – ♦♦

Premium Audio – – ♦♦

Subwoofer – – ♦♦

Ovládání autorádia na volantu ♦♦ ♦♦ ♦♦

Apple Carplay ♦♦ ♦♦ ♦♦

Bezdrátové nabíjení telefonu – – ♦♦

Bluetooth Hands Free Telephone ♦♦ ♦♦ ♦♦

Výbava exteriéru

Metalický/perleťová lak ♦♦ ♦♦ ♦♦

Dvoutónové barevné provedení – – ♦♦

Stěrače s dešťovým senzorem ♦♦ ♦♦ ♦♦

Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦♦ ♦♦ ♦♦

Zadní parkovací kamera ♦♦ ♦♦ ♦♦

Bezdotykové ovládání pátých dveří s funkcí Walk Away – ♦♦ ♦♦

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ♦♦ ♦♦ ♦♦

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ♦♦ ♦♦ ♦♦

Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíčku – ♦♦ ♦♦

Naklápění zrcátka spolujezdce při zařazeném zpětném chodu – ♦♦ ♦♦

Střešní ližiny – – ♦♦

Střešní spoiler ♦♦ ♦♦ ♦♦

Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve ♦♦ ♦♦ ♦♦

Oranžová lišta dveří, trikolóra na masce vozu – – ♦♦

Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦ ♦♦
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♦♦  standardní výbava    –  není v nabídceSpecifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

Elegance Advance Advance Style
Vnější osvětlení

LED denní svícení ♦♦ ♦♦ ♦♦

LED světlomety ♦♦ ♦♦ ♦♦

LED ativní přisvěcování zatáček – – ♦♦

LED přední mlhová světla – ♦♦ ♦♦

Automatické spínání světel při setmění ♦♦ ♦♦ ♦♦

Automatické přepínání dálkových světel ♦♦ ♦♦ ♦♦

Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel) ♦♦ ♦♦ ♦♦

Sekvenční blikání předních ukazatelů směru jízdy ♦♦ ♦♦ ♦♦

Kola

18'' kola z lehkých slitin ♦♦ ♦♦ ♦♦

Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦ ♦♦
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Zobrazený model je HR-V Advance Style 1.5 i-MMD ve dvouónové metalíze Meteoroid Grey s černou střechou.
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Honda Premium 
Quality
8letý věrnostní program
Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného 
servisního materiálu a originálních náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo 
kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří 
nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více než 150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba 
vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a 
doporučeného materiálu.

Výhody věrnostního programu
Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na 
opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který 
vašemu vozidlu můžete dát, zároveň zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program 
využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu dává další významný argument a výhodu.

8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Co je kryté věrnostním programem:
Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, 
nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo 
použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
•  Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
•  Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
•  Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
•  Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
•  Jednotku DPS – diferenciál AWD (kromě gumových manžet)
•  Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), i-MMD systém (PCU), 
 multiplex (MICU), převodovku, řízení, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
•  Baterie hybridního systému i-MMD

Co není kryto věrnostním programem:
•  Práce spojená s opravou
•  Spotřební materiál, náplně a maziva
•  Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
•  Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače,  
 palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
•  Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky,  
 které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
•  Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
•  Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
•  Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
•  Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
•  Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
•  Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
•  Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního  
programu Honda Premium Quality.
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Naskenujte kód
svým chytrým telefonem
nebo tabletem a ponořte se
do rozšířené reality.

Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda HR-V. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme konzultovat  
konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře.  
Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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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