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PRVOTŘÍDNÍ
ELEKTRIZUJÍCÍ ZÁŽITEK
Přehled modelů a akcí

KDYŽ SE SEN MĚNÍ VE SKUTEČNOST.
Elektromobil Honda e je perfektní kombinací dynamického výkonu, vytříbeného pohodlí a špičkové technologie.
Honda e není prototypem. Byla vyvinuta pro městský životní styl. Je agilní a živá, jednoduchá na ovládání, ale i přizpůsobivá
- stejně jako kompaktní a zároveň prostorná. To vám umožní užívat si potěšení z jízdy bez lokálních emisí. Působivý vnitřní
prostor v kombinaci s kvalitními materiály a zpracováním na nejvyšší úrovni zajistí komfortní cestování celé posádce. Palubní
deska s dvojicí dotykových displejů nabízí řadu inteligentních aplikací a služeb. Centrálně umístěnou duální obrazovku lze
individualizovat a tím zajistit příjemné prostředí na cestách.

Honda e:TECHNOLOGY Logotyape
October 1st, 2019

V prodeji u vybraných dealerů Honda.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
2x 12,3" multimediální displej Honda Dual Screen
Kapacita baterie 35,5 kWh
Rychlé dobíjení
Honda SENSING
Duální automatická klimatizace
Zadní parkovací kamera
Boční kamery namísto zpětných zrcátek
Zadní kamera namísto vnitřního zpětného zrcátka
Přední parkovací kamera
Vyhřívaná přední sedadla
Bezklíčový vstup a startování
Bluetooth Hands Free

Vyhřívaný volant
Honda Parking Pilot
LED světlomety
Přední a zadní parkovací senzory
Tmavá boční a zadní skla
Automatické přepínání dálkových světel
Panoramatická e:Blue
střecha
Premium Audio o výkonu 376 W
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě

Motor

Výkon

Komb. spotřeba

Emise CO2

Cena

Elektromotor
Elektromotor

100 kW/136 k
113 kW/154 k

17,2 kWh/100 km
17,2-17,8 kWh/100 km

0 g/km
0 g/km

899 900 Kč
976 900 Kč

PANTONE

300 C

CMYK

C100 / M45

RGB

R0 / G111 / B188

Hex

#006FBC

Kombinace minimalistického designu a pokročilých technologií se ukazuje
v každém detailu. Kamery s vysokým rozlišením, nahrazující vnější zpětná
zrcátka, zlepšují výhled a zmenšují šířku vozu. Aerodynamiku zlepšují
nejen tyto kamery, ale i zapuštěné kliky dveří. Ty se automaticky vysunou,
kdykoliv je potřeba dveře otevřít.

Black

CMYK

K100

RGB

R0 / G0 / B0

Hex

#000000

CR-V HYBRID

Ušetřete

až 150 000 Kč

ZÁŽITEK Z KAŽDÉ JÍZDY.

Zvýhodnění 150 000 Kč platí pro CR-V 2.0 i-MMD
Hybrid s pohonem všech kol AWD.

Nízká spotřeba a emise v kombinaci se sportovním projevem vozu jsou
poznávacími znaky nového inteligentního hybridního systému s více režimy
i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive). Tento pohon kombinuje hybridní
technologii s 2,0l zážehovým motorem tak, aby poskytoval optimální
spotřebu paliva a nadstandardní jízdní dynamiku. Systém i-MMD přepíná
zcela automaticky mezi 3 jízdními režimy a dle potřeby generuje vlastní
elektřinu. CR-V Hybrid nikdy není potřeba nabíjet ze zásuvky.

Inteligentní hybridní systém s více režimy i-MMD
(intelligent Multi-Mode Drive)
sám rozhoduje o tom, jak co nejefektivněji využít paliva
a nashromážděné elektrické energie v akumulátorech. Systém
i-MMD neustále vyhodnocuje, který režim je momentálně
nejoptimálnější - elektrický, motorový nebo hybridní.
Samozřejmostí je možnost rekuperace, tedy zpomalování vozu
pomocí generátoru při brzdění. To nejen snižuje opotřebení
brzdového obložení, ale zároveň snižuje spotřebu paliva, díky
nashromážděné elektrické energii v akumulátorech, která je
posléze využita pro pohon vozu.
Elektrický pohon (EV)
V tomto režimu vůz využívá výhradně plynulý a tichý elektrický
pohon, například k zajištění okamžité reakce při rozjíždění od semaforu.
Hybridní pohon
V režimu hybridního pohonu zážehový motor společně s elektromotorem poskytuje optimální výkon a hospodárnost, například při zrychlování.
Motorový pohon
Motorový pohon, kdy je vůz poháněn zážehovým motorem, se používá při trvalé jízdě vyšší rychlostí. Zamykací spojka je v tomto režimu uzamčená
a motor přes stálý pevný převod pohání kola vozu.
S 20letými zkušenostmi s hybridními vozy Honda věří v moderní hybridní technologie. Proto společnost Honda poskytuje
na hybridní pohon prodlouženou 5letou záruku.

Paket SENSING je k dispozici u většiny modelů Honda. Obsahuje řadu pokročilých
bezpečnostních systémů, které chrání řidiče i jeho spolucestující.
• Systém pro zmírnění následků nehody • Varování před čelní srážkou • Varování před
neúmyslným opuštěním jízdního pruhu • Systém pro udržování v jízdním pruhu • Systém pro
zmírnění rizika vyjetí z komunikace • Systém rozpoznávání dopravních značek • Inteligentní
adaptivní tempomat • Asistent pro jízdu v kolonách (pouze s automatickou převodovkou)

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
Otevíratelná panoramatická střecha
Vyhřívaný kožený volant
Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
Bezdotykově ovládané dveře zavazadlového prostoru
Stěrače s dešťovým senzorem
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Zadní parkovací kamera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Systém Honda CONNECT s navigací
LED světlomety
Tmavá boční a zadní skla

Kožené čalounění
Bezklíčový vstup a zapalovaní
Odmrazování stěračů čelního skla
Detekce objektů v mrtvém úhlu s asistentem při couvání
z parkovacího místa
Aktivní přisvěcování zatáček
Honda SENSING
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě

Motor

Výkon
2.0 i-VTEC

Výkon
elektromotoru

Komb. spotřeba
dle NEDC

Emise CO 2

Cena bez započtené
akční nabídky

2.0 i-MMD Hybrid
2.0 i-MMD Hybrid AWD

107 kW/145 k
107 kW/145 k

135 kW/184 k
135 kW/184 k

5,3 l/100 km
5,5 l/100 km

120 g/km
126 g/km

od 819 900 Kč
od 949 900 Kč

HR-V

Sada příslušenství
v hodnotě 40 000 Kč
se slevou 15 000 Kč

SÍLA DESIGNU.
Takto vypadá jedno z nejoblíbenějších kompaktních SUV na světě!
Moderní a dynamický vzhled s mimořádným vnitřním prostorem.
V základním uspořádání nabízí zavazadlový prostor kapacitu až 470 litrů,
se sklopenými sedadly dokonce až 1533 litrů. Nadstandardní prostor
ocení nejen řidič a spolujezdec, ale i cestující vzadu, což z HR-V dělá
jedno z nejprostornějších kompaktních SUV ve své třídě.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
Kola z lehkých slitin
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Otevíratelná panoramatická střecha
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Zadní spoiler v barvě vozu
Tmavá boční a zadní skla
Automatické přepínaní dálkových světel
Světla LED pro denní svícení
Přední mlhová světla
Zadní parkovací kamera
Duální automatická klimatizace
Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti

Vyhřívaná přední sedadla
Flexibilní sedadla Magic Seats
Přední a zadní elektricky ovládaná okna
Asistent pro rozjezd v kopci
Protikolizní systém (do 30 km)
Bezklíčový vstup a zapalovaní
7" dotykový displej Honda
CONNECT s navigací
Vyhřívaná přední sedadla
a mnoho dalšího.

Akční nabídka platí pro HR-V 1.5 i-VTEC.

Všechny modely HR-V jsou
vybaveny flexibilními sedadly
Magic Seats, která umnožňují
vyklopení sedáků zadních
sedadel vzhůru, díky čemuž
vznikne další prakticky
využitelný prostor.

V závislosti na zvolené výbavě

Motor

Výkon

Kombinovaná
spotřeba dle NEDC

Emise CO2

Cena bez započtené
akční nabídky

1.5 i-VTEC
1.5 VTEC TURBO

96 kW/130 k
134 kW/182 k

5,3-5,8 l/100 km
5,9-6,0 l/100 km

121-132 g/km
135-137 g/km

od 539 900 Kč
od 729 900 Kč

HR-V SPORT
Provedení SPORT s motorizací 1.5 VTEC TURBO o výkonu 182 k, se sportovním naladěním
podvozku a atraktivním vzhledem interiéru i exteriéru nenechá nikoho na pochybách, s kým
má tu čest.

CIVIC
SEDAN
Bonus až 20 000 Kč

KDYŽ NECHCETE ZMIZET V DAVU.

Bonus 20 000 Kč platí pro Civic 1.0 VTEC TURBO.

Pozornosti neuniknete. Protože jeho aerodynamický profil a sportovní linie
jsou něco jiného, než je běžné. Ve voze s nadstandardně prostorným interiérem dbajícím na propracovanou ergonomii, vás překvapí jediná věc - síla
motoru. Bezohledu na to, který zvolíte, čeká vás přesvědčivá dynamika a
nízká spotřeba paliva.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
Adaptivní tlumiče
Honda SENSING*
Alarm
Bluetooth Hands Free
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Multimediální systém Honda CONNECT s navigací
Dvouzónová automatická klimatizace
LED světlomety
Zadní parkovací kamera
Kožený volant a hlavice řadicí páky

Zatmavená zadní a boční skla
Automatické spínání světel
Detekce objektů v mrtvém úhlu
Elektricky ovládané střešní okno
Bezklíčový vstup a zapalování
a mnoho dalšího.

Bonus až 30 000 Kč

NEZAMĚNITELNÝ VZHLED.
Elegantní linie, ušlechtilé materiály, vynikající komfort: Civic sedan
převyšuje i ta nejnáročnější očekávání. Chromovaná mřížka chladiče
a elegantní záď v sobě nezapřou sportovní linie, které plně
korespondují s výkonným zážehovým čtyřválcem.

Bonus 30 000 Kč platí pro Civic 1.5 VTEC TURBO.

Motor

Výkon

Komb. spotřeba
dle NEDC

Emise CO2

Cena bez započtené
akční nabídky

1.5 VTEC TURBO

134 kW/182 k

5,5-5,7 l/100 km

125-130 g/km

od 689 900 Kč

V závislosti na zvolené výbavě.
*Více informací k Honda SENSING naleznete na straně věnované modelu CR-V Hybrid

Motor

Výkon

Komb. spotřeba
dle NEDC

Emise CO2

Cena bez započtené
akční nabídky

1.0 VTEC TURBO
1.5 VTEC TURBO

93 kW/126 k
134 kW/182 k

4,7-4,8 l/100 km
5,6-6,0 l/100 km

107-110 g/km
128-137 g/km

od 519 900 Kč
od 724 900 Kč

TYPE R
ZROZEN NA ZÁVODNÍM OKRUHU
Honda Civic Type R není sportovní vůz určený i na okruh. Jedná se o ryze závodní vůz, s nímž můžete do
běžného provozu. Pření kola přenášejí výkon 320 k, zrychlení 0-100 km/h se odehraje za 5,8 s a ručička
rychloměru může atakovat rychlost přes 270 km/h. Vaší jedinou starostí tak bude výběr ideální stopy
a hledání apexu v každé zatáčce. Při vývoji nového Civicu Type R nebyl pro kompromisy prostor.

CIVIC SPORT LINE
Charakteristické detaily, jako je sportovní obložení a nový spoiler dveří
zavazadlového prostoru, charakterizují vnější vzhled řady Civic Sport Line.
Uvnitř se model vyznačuje červeným prošitím čalounění sedadel,
volantu a řadicí páky.

Objevte nový Civic Type R Sport Line a nový Civic Type R Limited Edition!
Motor

Výkon

Komb. spotřeba
dle NEDC

Emise CO 2

Cena

2.0 VTEC TURBO

235 kW/320 k

7,8 l/100 km

178 g/km

od 999 900 Kč

NOVÝ

CROSSTAR
POHON E:HEV - POZNÁTE ROZDÍL.
Výkon nebo spotřeba? Díky hybridnímu pohonu e:HEV nový Jazz a Crosstar nabízejí obojí. Moderní hybridní systém e:HEV se třemi jízdními režimy
znamená přesvědčivý zážitek z jízdy a rychlou reakci. Kromě toho elegantní Jazz i praktický Crosstar poskytují zcela nové možnosti konektivity.
Oba modely jsou vybaveny bezpečnostním balíčkem Honda SENSING a bezkonkurenčními flexibilními sedadly Magic Seats.

NOVÝ

JAZZ

Jazz e:HEV Comfort
Honda e:TECHNOLOGY Logotyape
October 1st, 2019

Jazz e:HEV Comfort s bonusem 40 000 Kč
plus 10 000 Kč bonus při výkupu stávajícího
vozu na protiúčet.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
10 airbagů vč. kolenního a středového
Automatická klimatizace
Adaptivní tempomat
LED světlomety
LED denní svícení
Přední mlhová světla
Alarm
Flexibilní sedadla Magic Seats
Vyhřívaný volant
Intuitivní konektivita: informační a zábavní služby mohou být
ovládány přes 9“ dotykový displej. K dispozici je např. počasí,
parkování, hudba, navigace, stejně jako body zájmu nebo
propojení s telefonem. Ještě jednodušší ovládání zajišťuje hlasový
osobní asistent. Majitelé Honda Jazz také mají poporvé možnost
využít Android Auto a Apple CarPlay, stejně jako hotspot Wi-Fi.

CROSSTAR

od 449 900 Kč

Honda CONNECT s navigací
Vyhřívaná přední sedadla
Služby konektivity
Honda SENSING*
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě.
*Více informací k Honda SENSING naleznete na straně věnované modelu
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Motor

Výkon
1.5 i-VTEC

Výkon
elektromotoru

Komb. spotřeba
dle NEDC

Emise CO2

Cena

1.5 e:HEV Hybrid (Jazz)
1.5 e:HEV Hybrid (Crosstar)

72 kW/98 PS
72 kW/98 PS

80 kW/109 k
80 kW/109 k

3,6-3,7 l/100 km
3,9 l/100 km

82-84 g/km
89 g/km

od 499 900 Kč
od 609 900 Kč

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Zvýhodnění až 150 000 Kč
na CR-V Hybrid s pohonem
všech kol.

8 let jízdy bez starostí s Honda Premium Quality. Honda věří kvalitě svých automobilů.
Standardní záruka proto není vše. Z tohoto důvodu nabízíme ke každému nově zakoupenému
automobilu věrnostní program Honda Premium Quality, kterým je dodatečný servisní program
nad rámec standardní záruky.

Akce v tomto prospektu platí od 1. 9. do 30. 9. 2020. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrativní. Ceny jsou uvedeny doporučené vč. DPH. Více informací na www.honda.cz nebo u autorizovaných dealerů Honda.

www.honda.cz
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Výhodné financování od 0 %
s Honda Financial Services.

