CZ-2018-09-0129
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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Úkolem této brožury je představit vám model Honda CR-V Hybrid. 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.

HYBRIDNÍ POHON
S CHARAKTEREM
Zcela nový model CR-V Hybrid nabízí sportovní jízdu SUV
se spotřebou paliva a nízkými emisemi hybridního pohonu.
Kouzlo systému inteligentního pohonu s více režimy (i-MMD)
spočívá v tom, že kvůli snížení spotřeby paliva není třeba
obětovat radost z jízdy. Naopak, hybridní hnací ústrojí zaručuje
pohotové reakce, neboť poskytuje vyšší výkon, když
ho potřebujete, stejně jako schopnost tiché jízdy v elektrickém
režimu. Tyto vlastnosti reprezentuje technologie Honda Hybrid Performance,
která zaručuje dynamický jízdní projev.

Prezentovaný model: CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive v barvě Platinum White Pearl

VYSOKÁ
HOSPODÁRNOST
Model CR-V nabízí úsporný provoz v reálných podmínkách, aniž by omezoval
vaši radost z jízdy. Systém i-MMD za tímto účelem pracuje v jednom
ze tří režimů nebo v kombinaci režimů, automaticky vybíraných tak,
aby optimalizovaly hospodárnost jízdy a výkon podle aktuálních podmínek.
Při pohonu motorem vůz pohání zážehový motor o objemu 2,0 litry,
například při jízdě stálou vysokou rychlostí. Při hybridním pohonu pracuje zároveň
zážehový motor a elektromotor, například při zrychlování. V elektrickém režimu (EV)
pak vůz běží 100% na tichý elektrický pohon. Ten bývá obvykle využíván
při rozjezdu nebo během jízdy ustálenou nízkou rychlostí.
Systém i-MMD je nesmírně praktický. Elektřinu si totiž vytváří sám, nikdy
proto nebudete muset své CR-V připojovat do sítě. Vůz se sám dobíjí přímým
přenosem výkonu ze zážehového motoru a rekuperací brzdné
energie, která u běžných vozů zůstává nevyužita.

VÝBAVY
2.0 i-MMD HYBRID
Automatická převodovka e-CVT
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TECHNOLOGIE, NA
KTEROU SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT
Společnost Honda v roce 1999 uvedla jako zcela první výrobce
hybridní vozy v Evropě. Od té doby nabízíme hybridní pohon v celé
modelové řadě, využíváme ho dokonce v našem vrcholném
supersportovním modelu NSX. Společnost Honda stojí v čele hybridní revoluce
již více než 20 let, prodala několik milionů vozů a na každý model CR-V Hybrid
tak s jistotou poskytuje pětiletou záruku na hnací ústrojí,
která vám dodá ještě větší klid na duši.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dopřejte si vlastní styl: Přizpůsobte CR-V Hybrid svým požadavkům
prostřednictvím široké nabídky příslušenství, které dodá vašemu
vozu ještě dynamičtější vzhled díky kombinaci kultivovaných,
barevně sladěných doplňků.

