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PŘESNĚ NAPLÁNOVANÝ,
PROTOŽE ŽIVOT
UŽ TAKOVÝ NENÍ

Odvážný model HR-V vám nabízí více. Je stylový, všestranný  
a praktický, přináší vícerozměrný zážitek z jízdy s minimálními 
kompromisy a s velkou dávkou zábavy. Nejprodávanější malé 

SUV na světě* spojuje krásné linie kupé, praktický prostor  
a odolnost vozu SUV. Díky tomu vznikl vůz schopný držet  

krok s vaším životním stylem.

*Zdroj: JATO Dynamics (Období prodeje: leden 2015 –prosinec 2017)
Zahrnuje trhy: EU + ESVO, NAFTA, Čína, Japonsko, Brazílie, Rusko, Indie, 

Indonésie, Austrálie, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Thajsko, Vietnam.02 03



ODVÁŽNÝ
A STYLOVÝ
ELEGANTNÍ

DESIGN
Vášeň pro design. Linie současného HR-V 
upoutají pozornost a vzbudí emoce. Jeho 

robustní vzhled a sportovní profil boků daly 
vzniknout vozu, který bude přitahovat pohledy 
okolí. Kamkoli se vydáte, ať už na víkend mimo 
domov, či na setkání s přáteli ve městě, model 

HR-V je na tyto cesty jako stvořený.

Vše je důkladně promyšleno. Záleží i na 
sebemenších detailech, jako jsou zapuštěné 

kliky dveří a zkosené zadní okno. Je to 
vozidlo s odhodlaným vzhledem, atraktivními 
bloky světel a výrazně tvarovanými liniemi, 
sportovním spoilerem dveří zavazadlového 
prostoru v barvě karoserie a elegantními 

střešními ližinami a s otevíratelnou 
panoramatickou prosklenou střechou*. Model 
HR-V vypadá stejně působivě venku i uvnitř.

*Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 37–39. 04 05



PROMYŠLENÉ
USPOŘÁDÁNÍ

VÁM  
USNADNÍ

ŽIVOT
Navržen s důrazem na vás. Když je třeba 
soustředit se na cestu, je skvělé vědět, 
že máte vše po ruce. Kabinu vozu HR-V 
jsme navrhli pro intuitivní použití, aby 

byla každá funkce tam, kde ji potřebujete. 
Elegantní palubní deska disponuje 

nejnovějšími technologiemi, zároveň 
je však přehledná a snadno se ovládá. 

Společně se zábavním systémem Honda 
CONNECT s dotykovým ovládáním budete 

mít vše plně pod kontrolou. 

Další funkce máte na dosah ruky. Díky 
dvouzónové klimatizaci budete na 

dlouhých cestách v pohodlí nejen vy, ale 
také ostatní cestující. Přidejte k tomu 

elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, 
elektricky ovládaná okna a vyhřívaná 

přední sedadla a zjistíte, že model HR-V 
nabízí prostředí, které si zamilujete.

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive s manuální převodovkou.06 07



PROSTOR A
FLEXIBILITA, KTERÉ  
SI ZAMILUJETE
Navržený, aby se přizpůsobil a měnil podle 
vašeho života. Vůz HR-V byl navržen tak,  
aby se přizpůsobil vašemu životnímu stylu. 
Neposkytuje pouze spoustu místa, ale také 
velký a prakticky využitelný prostor.  
Uprostřed vozu umístěná palivová nádrž 
přináší více místa v zavazadlovém prostoru  
a umožňuje instalaci inovativního systému 
sedadel Magic Seats značky Honda.

Sedadla Magic Seats, dělená v poměru  
60 : 40, lze bez námahy upravit. Zadní 
sedadla lze konfigurovat mnoha užitečnými 
způsoby. Jediným snadným pohybem lze 
sedadlo sklopit směrem k hlavové opěrce, 
čímž získáte za předními sedadly prostor  
pro vysoké předměty.

Prostorný je také zavazadlový prostor, který 
nabízí objem 470 litrů se zadními sedadly  
v základní poloze a 1 533 litrů se sklopenými 
zadními sedadly. Široké páté dveře a nízká 
nakládací výška umožňují rychlý a jednoduchý 
přístup do zavazadlového prostoru. Na 
dovolenou tak budete mít sbaleno  
během chvíle.

Ovšem kouzelná nejsou pouze sedadla. 
Povedeným trikem je také skutečnost, že 
model HR-V nabízí komfortní prostor pro nohy 
a hlavu, jaký obvykle nalezneme ve větších 
vozech. Dojem prostornosti je dále umocněn 
otevíratelnou panoramatickou prosklenou 
střechou*, která dovnitř pouští světlo  
a vzduch.

*Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 37–39.
Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam.
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ZŮSTAŇTE
VE SPOJENÍ

7" dotykový displej Honda CONNECT si můžete individuálně přizpůsobit svými oblíbenými fotografiemi. 
S aplikací Aha Radio a DAB si také snadno vyberete hudební doprovod na svých cestách. Máte 

možnost poslechu oblíbené hudby vysílané přes internetové hudební služby a rozhlasových programů 
z celého světa, například zpráv, počasí, sportovních přenosů, podcastů a audioknih.

Přes technologii Bluetooth můžete připojit svůj smartphone k systému „Handsfree“ ve vozidle.  
Na dotykovém displeji lze dokonce procházet internet. Systém Honda CONNECT je vybavený 

osvědčenou satelitní navigací Garmin, která využívá přehlednou nabídku s ikonami a nabízí dopravní 
informace v reálném čase, upozornění na rychlostní limity a dostupnost aktualizací map zdarma po 

dobu 4 let. Displej Honda CONNECT rovněž podporuje technologii MirrorLink.

ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

Vyhřívaná přední sedadla vás udrží v teple 
a komfortu i v ty nejchladnější dny.

Nahrazuje ruční parkovací brzdu a vytváří tak více 
prostoru kolem řidiče. Aktivuje se elektronicky 

zatažením tlačítka a deaktivuje stiskem stejného tlačítka 
nebo stlačením plynového pedálu ( je-li řidič připoután).

Obraz z kamery se na 7" obrazovce systému 
Honda CONNECT zobrazí automaticky při 

zařazení zpětného chodu.

Garmin PhotoReal™ je technologie, která umožňuje 
fotorealistické zobrazení náhledů blížících se křižovatek  

a výjezdů se zobrazením šipek pro řazení do jízdních pruhů, 
čímž zaručuje srozumitelnější navigaci. Systém také pracuje 
s prediktivními trasami, dopravním zpravodajstvím s návrhy 
objížděk v reálném čase, zobrazením rychlostních limitů, 3D 
zobrazením budov, zobrazením terénu a dalšími funkcemi.

* Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 37-39.

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

NAVIGACE GARMIN*
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UVOLNĚTE SE
Dejte si pauzu po náročném dni. Relaxujte. Prostorný 

interiér modelu HR-V jsme navrhli tak, aby nabízel opravdu 
příjemné prostředí k trávení volného času. Možná jste jen 

vyrazili na rodinný nákup, ale to neznamená, že jej nemůžete 
absolvovat v prostorné kabině a stylově. Velkorysý interiér  
je doplněn kvalitními detaily, jako jsou chromované kliky 
dveří a kožený volant a hlavice řadicí páky*, díky čemuž 

model HR-V získává nádech luxusu.

Často se říká, že prostor je tím největším luxusem. Model 
HR-V umožňuje řidiči a spolujezdcům cestovat v tichém, 

pohodlném a vzdušném prostředí. Dostatek místa je také 
vzadu, takže dlouhé cesty vám budou ubíhat rychleji.

*Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 37–39.
Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive s manuální převodovkou.

12 13



VELKORYSÝ
VÝKON

Vyspělé technologie zaručují vynikající, 
vysoce účinný pohon. V nabídce je energický  

a účinný zážehový motor 1.5 i-VTEC 
s výkonem 130 k. Ten je k dostání se 

šestistupňovou manuální převodovkou, 
zaručující kultivovaný, plynulý zážitek z jízdy.

Volitelně je tato motorizace k dispozici 
s automatickou převodovkou CVT, což 

zaručuje optimalní výstupní výkon motoru 
pro vaši rychlost. Výsledkem je plynulá  

a pohodlná jízda.

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam.
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1: Pokud jedete ve městě rychlostí 

5–32 km/h, tento systém může 

monitorovat vzdálenost mezi vámi 

a vpředu jedoucím vozidlem, čímž 

pomáhá zabránit srážce.

2: Jestliže se budete stále přibližo-

vat k detekovanému vozidlu, model 

HR-V vás akusticky a vizuálně varuje 

prostřednictvím displeje i-MID. 

3: Pokud ani nyní nezareagujete 

a hrozí srážka, protikolizní systém 

může automaticky aplikovat nouzové 

brzdění a maximálně snížit rychlost. 

Při dobrých jízdních podmínkách 

dokonce může srážce zcela zabránit.

PROTIKOLIZNÍ SYSTÉM (DO 30 KM/H)

1 2 3

VAROVÁNÍ PŘED NEÚMYSLNÝM  
OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU 
Pokud jsou detekovány jízdní pruhy a vozidlo se bez 

předchozí signalizace odchýlí od vašeho aktuálního  

pruhu, varování před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu vás na tuto skutečnost upozorní akustickými  

a vizuálními upozorněními.

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
Systém rozpoznávání dopravních značek identifikuje 

dopravní značky až 100 m daleko a při jejich míjení 

předává tyto informace řidiči prostřednictvím displeje 

i-MID. Kdykoli lze zobrazit dvě značky.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL 
Systém automatického přepínání dálkových světel 

vyhodnocuje jízdní podmínky kolem vás a automaticky 

přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly.

VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU 
Pokud přední kamera zachytí vozidlo před vámi,  

systém varuje před čelní srážkou a poskytne vám  

čas zareagovat.

INTELIGENTNÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Automaticky nastavuje rychlostní limit, který detekuje 

systém rozpoznávání dopravních značek. S aktivovaným 

inteligentním omezovačem rychlosti pojede vozidlo 

normálně, ale nemůže překročit běžný rychlostní limit, 

pokud není systém potlačen řidičem.

ASISTENT PRO ROZJEZD V KOPCI 
Asistent pro rozjezd v kopci zamezuje nežádoucímu 

couvnutí při rozjezdu ve stoupání. Na základě informací 

z náklonového čidla je vůz odbrzděn až 1,5 vteřiny po 

uvolnění brzdového pedálu.

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE PŘI NOUZOVÉM BRZDĚNÍ 
Světelná signalizace při nouzovém brzdění bliká v krátkých 

intervalech varovnými světly, aby byl řidič v následujícím 

voze okamžitě informován o prudkém brzdění. Tento systém 

snižuje riziko nehody zezadu.

BRZDOVÝ ASISTENT 
Brzdový asistent pomáhá zastavit dříve při  

nouzovém brzdění.

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive  
v barvě metalická Midnight Blue Beam.

Všichni se snaží chránit své blízké. Jsme 
přesvědčeni, že kolizím můžeme nejlépe 
předcházet tak, že budeme o krok napřed. 
Proto nabízíme naše technologie pokročilých 
bezpečnostních systémů podpory řízení. 
Slouží jako přídavné senzory, které pomáhají 
řidiči a v případě potřeby jej varují a adekvát-
ně reagují.

Například protikolizní systém (do 30 km/h), 
který je standardem u všech verzí, sleduje 
pomalou dopravu před vozidlem a upozor-
ňuje na možnost čelní srážky. Tím poskytuje 
řidiči čas zasáhnout, a pokud řidič nijak 
nereaguje, dokáže dokonce použít nouzové 
brzdění k maximálnímu snížení rychlosti.

Alarm varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu vás upozorní, pokud váš vůz 
HR-V vybočí bez varování z jízdního pruhu,  
a chytré varování před čelní srážkou monito-
ruje oblast kolem vozidla, pomáhá předchá-
zet kolizím a zaručuje větší bezpečnost všech 
cestujících.

MIMOŘÁDNĚ 
INTELIGENTNÍ,
MIMOŘÁDNĚ 
BEZPEČNÝ
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VAŠE HR-V

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam. 18 19



EXECUTIVE

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam.

1.5 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka
CVT automatická převodovka

♦  Kola z lehkých slitin
♦  Polokožený interiér
♦  Kožený volant a hlavice řadicí páky
♦  Otevíratelná panoramatická prosklená střecha
♦  Střešní ližiny
♦  Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
♦  Zadní spoiler v barvě vozu
♦  Tmavá boční a zadní skla
♦  Automatické přepínání dálkových světel
♦  Světla LED pro denní svícení
♦  Přední mlhová světla
♦  Funkce „Coming/Leaving Home“
 (časové spínání světel)
♦  Spínač ekonomického režimu ECON
♦  Multimediální LCD displej (i-MID)
♦  Systém start-stop
♦  Páčky řazení pod volantemΔ

♦  Zadní parkovací kamera
♦  Elektronický posilovač řízení
♦  Duální automatická klimatizace
♦  Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti
♦  Vyhřívaná přední sedadla
♦  Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce a řidiče
♦  Flexibilní sedadla Magic Seats
♦  Přední a zadní elektricky ovládaná okna
♦  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦  Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦  Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce s automatickým 
 náklonem k zemi při zařazení zpětného chodu

♦  i-SRS Airbag u řidiče (dvoustupňový)
♦  SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace
♦  Boční airbagy vpředu
♦  Hlavové airbagy po celé délce kabiny
♦  Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech
♦  Protiblokovací brzdový systém
♦  Rozdělovač brzdné síly
♦  Brzdový asistent
♦  Stabilizační systém
♦  Asistent pro rozjezd v kopci
♦  Protikolizní systém (do 30 km)
♦  Varování před čelní srážkou
♦  Systém rozpoznávání dopravních značek
♦  Inteligentní omezovač rychlosti
♦  Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦  Bezklíčkový vstup a zapalování
 (s dálkovým centrálním zamykáním)
♦  Bluetooth Handsfree Telephone*
♦  Ovládání autorádia na volantu, 
 7" dotykový displej Honda CONNECT s navigací Garmin,
 tuner AM/FM, internetové rádio, integrovaná aplikace
 Aha* a procházení internetu**
♦  Rádio DAB
♦  2x konektor USB / konektor HDMI™ †
♦  6 reproduktorů

* Seznam kompatibilních telefon
** Připojení pro aplikaci Aha (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního routeru Wi-Fi. Používání aplikací 
systému Honda CONNECT může přinést poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení 
internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle. Poznámka: Displej Honda CONNECT podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze  
v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT).
Δ K dispozici pouze v kombinaci s motorem 1.5 i-VTEC a převodovkou CVT
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této jednotce audiosystému fungovat.
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ELEGANCE

* Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com.
** Připojení pro aplikaci Aha (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního routeru Wi-Fi. Používání aplikací 
systému Honda CONNECT může přinést poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení 
internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle. Poznámka: Displej Honda CONNECT podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze  
v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT).
Δ K dispozici pouze v kombinaci s motorem 1.5 i-VTEC a převodovkou CVT
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této jednotce audiosystému fungovat.

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Elegance v barvě metalická Modern Steel.

1.5 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka
CVT automatická převodovka

♦  Kola z lehkých slitin
♦  Textilní interiér
♦  Kožený volant a hlavice řadicí páky
♦  Zadní spoiler v barvě vozu
♦  LED světla pro denní svícení
♦  Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel)
♦  Spínač ekonomického režimu ECON
♦  Multimediální LCD displej (i-MID)
♦  Systém start-stop
♦  Páčky řazení pod volantemΔ

♦  Elektronický posilovač řízení
♦  Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti
♦  Vyhřívaná přední sedadla
♦  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
♦  Flexibilní sedadla Magic Seats
♦  Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu
♦  Přední a zadní elektricky ovládaná okna
♦  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦  Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦  Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce s automatickým 
 náklonem k zemi při zařazení zpětného chodu
♦  i-SRS Airbag u řidiče (dvoustupňový)
♦  SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace
♦  Boční airbagy vpředu
♦  Hlavové airbagy po celé délce kabiny

♦  Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech
♦  Protiblokovací brzdový systém
♦  Rozdělovač brzdné síly
♦  Brzdový asistent
♦  Stabilizační systém
♦  Asistent pro rozjezd v kopci
♦  Protikolizní systém (do 30 km)
♦  Varování před čelní srážkou
♦  Systém rozpoznávání dopravních značek
♦  Inteligentní omezovač rychlosti
♦  Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦  Pevný kryt zavazadlového prostoru
♦  Dálkově ovládané centrální zamykání
♦  Bluetooth Handsfree Telephone*
♦  7" dotykový displej Honda CONNECT s navigací Garmin,  
 tuner AM/FM, internetové radio, integrovaná aplikace  
 Aha* a procházení internetu**
♦  2x konektor USB / konektor HDMI™ †
♦  6 reproduktorů
♦  Ovládání autorádia na volantu
♦  Inteligentní omezovač rychlosti
♦ Tmavá boční a zadní skla
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COMFORT

Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této jednotce audiosystému fungovat.
*Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com.

Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Comfort v barvě perleťová Platinum White.

1.5 i-VTEC
6stupňová manuální
převodovka

♦  Kola z lehkých slitin
♦  Textilní interiér
♦  Zadní spoiler v barvě vozu
♦  LED světla pro denní svícení
♦  Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel)
♦  Spínač ekonomického režimu ECON
♦  Multimediální LCD displej (i-MID)
♦  Systém start-stop
♦  Elektronický posilovač řízení
♦  Automatická klimatizace
♦  Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti
♦  Vyhřívaná přední sedadla
♦  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
♦  Přední a zadní elektricky ovládaná okna
♦  Flexibilní sedadla Magic Seats
♦  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦  i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
♦  SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace
♦  Boční airbagy vpředu

♦  Hlavové airbagy po celé délce kabiny
♦  Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech
♦  Protiblokovací brzdový systém
♦  Rozdělovač brzdné síly
♦  Brzdový asistent
♦  Stabilizační systém
♦  Asistent pro rozjezd v kopci
♦  Protikolizní systém (do 30 km)
♦  Imobilizér
♦  Skládací kryt zavazadlového prostoru
♦  Dálkově ovládané centrální zamykání
♦  Bluetooth Handsfree Telephone*
♦  Ovládání autorádia na volantu
♦  Autorádio s podporou MP3
♦  Konektor vstupu AUX
♦  Konektor vstupu USB (kompatibilní s přehrávači iPod)
♦  4 reproduktory
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METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUEMETALICKÁ RUSE BLACK

METALICKÁ MODERN STEEL

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE

METALICKÁ MIDNIGHT BLUE BEAM PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK MILANO RED

Zobrazené modely jsou HR-V 1.5 i-VTEC Executive. METALICKÁ LUNAR SILVER

VAŠE
BARVA
Nabídka barev, které zní stejně dobře, jako 
vypadají. Od barvy metalická Midnight Blue Beam 
po barvu Milano Red, vždy najdete volbu, která 
bude dokonale ladit s vaší osobností.
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01 ČERNÁ LÁTKA/KŮŽE

Ať už zvolíte elegantní textilii, nebo luxusní 
částečně kožený interiér, díky našemu čalounění 

bude váš vůz HR-V nejen skvěle vypadat, ale 
budete se v něm rovněž skvěle cítit.

VAŠE 
POHODLÍ

ČERNÁ LÁTKA ČERNÁ LÁTKA/KŮŽE

EXECUTIVE ♦
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦

02 ČERNÁ LÁTKA
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Sada Robust dodá vašemu vozu robustnější a elegantnější
vzhled. Obsahuje prvky, které mají estetické i ochranné funkce.  

Obsah sady: Přední spodní chránič, Zadní spodní chránič, Boční 
chránič prahů a stříbrné kryty zrcátek.

Na obrázku jsou 18" kola Geminis z lehkých slitin.

VAŠE DOPLŇKY
Přizpůsobte si vůz HR-V použitím originálního 

příslušenství. Na výběr máte z řady sad.

Byly nejen vyrobeny podle našich náročných standardů,  
ale každá je speciálně navržena, aby dokonale vylepšila  

váš vůz HR-V.

Dodá vašemu vozu výrazný, sebevědomý vzhled.  
Sada obsahuje: přední spodní chránič, zadní spodní chránič, nášlapy 

prahů, Black Edition vnitřní koberce a koberec zavazadlového 
prostoru, Black Edition emblém a černé kryty zrcátek.

Na obrázku jsou 18" kola Stygean z lehkých slitin.

Sada Aero dodává vašemu vozidlu propracovanější vzhled. Obsahuje prvky, které 
mění vnějšek vozidla pomocí barevně sladěného příslušenství.  

Obsah sady: Přední Aero lišta, Zadní Aero lišta, Nášlapy prahů, Střešní spoiler.
Na obrázku jsou 18" kola Geminis z lehkých slitin.

SADA AERO

SADA BLACK EDITION

SADA ROBUST
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PREMIUM ORGANIZÉR 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

18" KOLO GEMINIS Z HLINÍKOVÉ SLITINY

Tento inovativní doplněk umožňuje bezpečné uložení 
předmětů v zavazadlovém prostoru a současně zamezuje 

jejich nekontrolovanému pohybu během jízdy.

Obráběný vnější povrch s bezbarvým lakem,  
vnitřní plochy v Gunpowder Black barvě.

VLOŽKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
S DĚLICÍMI PŘÍČKAMI

18" KOLO CLARIS Z HLINÍKOVÉ SLITINY

Obráběný vnější povrch s bezbarvým lakem,  
vnitřní plochy v Kaiser Silver barvě.

SADA OSVĚTLENÍ

Tato sada vytváří v interiéru vozidla uklidňující atmosféru. 
Obsah sady: Osvětlení přístupu do vozidla, Prosvětlené lišty prahů.

STŘEŠNÍ SPOILER

Dodejte zádi vašeho vozu sportovní nádech pomocí zcela  
integrovaného střešního spoileru v barvě karoserie. Přesně vytvarovaná podle zavazadlového prostoru 

vozidla. Vložka zavazadlového prostoru s protiskluzovou, 
voděodolnou úpravou a se zvýšenými okraji. Dělicí přepážky 

součástí balení.
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KRYTY ZRCÁTEK

Skvěle padnoucí výměnné kryty vnějších zrcátek. 
Podtrhnou působivý vzhled vašeho vozu. Dostupné  

v barvách matná stříbrná a Berlina black.

KOBERCE ELEGANCE

Elegantní podlahové koberce s vyšívaným logem HR-V 
dodají interiéru vašeho vozu mimořádný styl a pohodlí.  

Sada obsahuje: přední a zadní koberce.

STŘEŠNÍ NOSIČ

Rozšiřte přepravní kapacitu bezpečným  
střešním nosiče vybaveným čtyřmi zámky. 

SNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍBOČNÍ LIŠTY

Není nic nepříjemnějšího, než nalézt na karoserii svého nového vozu škrábance. Bezpečně 
jim zabráníte pomocí těchto měkkých, nárazu-vzdorných, v barvě karoserie lakovaných 

bočních lišt.

LIŠTY PRAHŮ

Dodají vašemu vozu punc elegance a současně ochrání prahy dveří před  
nechtěnými škrábanci. Z nerezového, broušeného kovu s HR-V logem. 

 Sada obsahuje: přední a zadní lišty.

Snímatelné tažné zařízení vám umožní tažení 
brzděného anebo nebrzděného vozíku. K dispozici  

je také pevné tažné zařízení.

Pro více informací o kompletní nabídce originálního příslušenství  
se prosím obraťte na autorizovaného dealera Honda.34 35



EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT

Typ motoru Zážehový Zážehový Zážehový
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 498 1 498
Počet ventilů na válec 4 4 4
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Palivo Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95)

Výkon
Maximální výkon motoru - kW/otáček za 1 min 96 @ 6 600 96 @ 6 600 96 @ 6 600
Maximální výkon motoru - k/otáček za 1 min 130 @ 6 600 130 @ 6 600 130 @ 6 600
Maximální točivý moment motoru -  
Nm/otáček za 1 min 155 @ 4 600 155 @ 4 600 155 @ 4 600

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,7 / 11,4 10,2 / 11,2 10,2
Maximální rychlost (km/h) 192 / 187 192 / 187 192
Úroveň hluku v interiéru (dB) 65 65 65

Spotřeba a emise
Spotřeba - město (l/100 km) 7,1 / 6,3 7,0 / 6,3 7,0
Spotřeba - mimo město (l/100 km) 5,0 / 4,8 5,0 / 4,7 5,0
Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 5,8 / 5,3 5,7 / 5,3 5,7
Emise CO2 - kombinované (g/km) 132 / 122 130 / 121 130

Rozměry
Délka vozu (mm) 4 334 4 334 4 334
Šířka vozu (mm) 1 772 1 772 1 772
Šířka vozu vč. zrcátek (mm) 2 019 2 019 2 019
Výška vozu (mm) 1 605 1 605 1 605
Rozvor náprav (mm) 2 610 2 610 2 610
Rozchod kol vpředu (mm) 1 535 1 535 1 535
Rozchod kol vpředu (mm) 1 540 1 540 1 540
Světlá výška při provozní hmotnosti (mm) 185 185 185
Počet míst k sezení 5 5 5
Průměr otáčení - obrysový (m) 11,4 11,4 11,4
Počet otáček volantu mezi dorazy 2,79 2,79 2,79

Objemy
Základní objem zavazadlového prostoru (l) 470 470 448

Objem zavazadlového prostoru se sklopenými 
sedadly po hranu oken (l) 1 533 1 533 1 473

Objem palivové nádrže 50 50 50

Hmotnosti
Provozní hmotnost vč. náplní + řidič 75 kg (kg) 1 312 - 1 388 / 1 320 - 1 395 1 312 - 1 388 / 1 320 - 1 395 1 312 - 1 388
Maximální hmotnost (kg) 1 790 1 790 1 790
Užitečné zatížení (kg) 473 - 549 / 466 - 541 473 - 549 / 466 - 541 473 - 549
Maximální přípustná hmotnost na nápravu - 
přední a zadní (kg) 965/865 / 965/865 965/865 / 965/865 965/865

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 1 000 1 000 1 000
Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 650 650 650
Maximální zatížení střechy (kg) 75 75 75

Bezpečnostní prvky

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ♦ ♦ ♦
SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦ ♦ ♦
Boční airbagy vpředu ♦ ♦ ♦
Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦ ♦ ♦
Aktivní hlavové opěrky na předních sedadlech ♦ ♦ ♦
Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦ ♦ ♦
Rozdělovač brzdné síly ♦ ♦ ♦
Brzdový asistent ♦ ♦ ♦
Stabilizační systém ♦ ♦ ♦
Předpínače bezpečnostních pásů  
na předních sedadlech ♦ ♦ ♦

Asistent pro rozjezd v kopci ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦ ♦ ♦
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla) ♦ ♦ ♦

Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦ ♦ ♦
Protikolizní systém (do 30 km/h) ♦ ♦ ♦

Pokročilé bezpečnostní systémy
Varování před čelní srážkou  
Varování před neúmyslným opuštěním  
jízdního pruhu  
Systém rozpoznávání dopravních značek  
Inteligentní omezovač rychlosti 
Automatické přepínání dálkových světel

♦ ♦ –

Ochrana vozu
Dálkově ovládané centrální zamykání – ♦ ♦
Bezklíčkový vstup a zapalování ♦ – –
Imobilizér ♦ ♦ ♦
Alarm ♦ ♦ –
Skládací kryt zavazadlového prostoru – – ♦
Pevný kryt zavazadlového prostoru ♦ ♦ –
Odkládací přihrádka pod podlahou zavazadlového 
prostoru ♦ ♦ ♦

Odkládací prostor pod podlahou zavazadlového 
prostoru ♦ ♦ –

Ovládání oken pomocí klíčku ♦ ♦ –

Funkce a technologie
Spínač ekonomického režimu ECON ♦ ♦ ♦
Multiinformační displej (i-MID) ♦ ♦ ♦
Aktivní elektrický posilovač řízení ♦ ♦ ♦
Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu ♦ ♦ ♦
Elektrická parkovací brzda ♦ ♦ ♦
Systém start-stop ♦ ♦ ♦
Páčky řazení pod volantem  
(pouze s CVT převodovkou) ♦ ♦ –

♦  standardní výbava   –  není v nabídce

36 37



Audio a komunikace

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT

Konektor vstupu AUX – – ♦
Konektor vstupu USB 
(kompatibilní s přehrávači iPod) – – ♦

4 reproduktory – – ♦
6 reproduktorů ♦ ♦ –
Ovládání autorádia na volantu ♦ ♦ ♦
Bluetooth Handsfree Telephone ♦ ♦ ♦

Výbava exteriéru
Metalický lak
Panoramatická střecha s možností otevření ♦ – –
Tmavá boční a zadní skla ♦ ♦ –
Stěrače s dešťovým senzorem ♦ ♦ –
Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦ ♦ –
Zadní parkovací kamera ♦ ♦ –
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka ♦ ♦ ♦

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ –
Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíčku ♦ ♦ –
Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce s automatickým 
náklonem k zemi při zařazení zpětného chodu ♦ ♦ –

Vnější kliky dveří v chromované povrchové úpravě – ♦ ♦
Vnější kliky dveří v povrchové úpravě Premium Satin ♦ – –
Střešní ližiny ve stříbrné barvě ♦ – –
Zadní spojler v barvě vozu ♦ ♦ ♦
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve ♦ ♦ ♦

Vnější osvětlení
LED denni sviceni ♦ ♦ ♦
Halogenove světlomety – ♦ ♦
LED světlomety ♦ – –
Automatické přepínání dálkových světel ♦ ♦ –
Přední mlhová světla ♦ ♦ –
Třetí brzdové světlo LED ♦ ♦ ♦
Automatické spínání světel při setmění ♦ ♦ ♦
Funkce „Coming/Leaving Home“ 
(časové spínání světel) ♦ ♦ ♦

Kola
16" kola z lehkých slitin – ♦ ♦
17" kola z lehkých slitin ♦ – –
Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦

♦  standardní výbava      výbava na přání    –  není v nabídce

Provedení interiéru – sedadla

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT/CVT

1.5 VTEC 
6MT

Textilní interiér – ♦ ♦
Polokožený interiér ♦ – –
Vyhřívaná přední sedadla ♦ ♦ ♦
Flexibilní sedadla Magic Seats ♦ ♦ ♦
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦ ♦ ♦
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce ♦ – –
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče ♦ – –
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce ♦ ♦ ♦
Zadní loketní opěrka ♦ ♦ –

Provedení interiéru – komfort a pohodlí
Automatická klimatizace – – ♦
Duální automatická klimatizace ♦ ♦ –
Tempomat ♦ ♦ ♦
Kožený volant ♦ ♦ –
Kožená hlavice řadicí páky ♦ ♦ –
Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken – automatizované 
(vpředu) ♦ ♦ ♦

Elektrické ovládání oken – automatizované (vzadu) ♦ ♦ –
Výškově a podélně nastavitelný volant ♦ ♦ ♦
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce  
s osvětlením ♦ ♦ ♦

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou ♦ – –
Vnitřní kliky dveří chromované ♦ ♦ ♦
12V zásuvka v předním panelu ♦ ♦ ♦
12V zásuvka ve středovém panelu ♦ ♦ –
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru ♦ ♦ ♦

Provedení interiéru – osvětlení
Čtecí lampička ♦ ♦ ♦
Osvětlení zavazadlového prostoru ♦ ♦ ♦
Osvětlení schránky u spolujezdce ♦ ♦ –
Osvětlení interiéru ♦ ♦ ♦

Audio a komunikace
Autorádio s podporou MP3 – – ♦

Multimediální LCD displej Honda CONNECT  
+ navigace
– 7" dotyková obrazovka
– CD player – MP3 kompatibilní
– DAB radio
– Bluetooth
– MirrorLink
– předinstalovaná navigace Garmin 
   (aktualizace na 5 let zdarma)
– 2x USB vstup, HDMI vstup
– 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)

♦ ♦ –
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Sny mohou mít velkou sílu. Mohou vás hnát za dosahováním vyšších cílů, hledáním nových nápadů, nových technologií  
a nových způsobů řešení problémů. Mohou být inspirací pro návrh a konstrukci nefalšovaného supersportovního vozu,  
jako je revoluční nový model NSX, nebo touhou stvořit dokonalejší CR-V.  
Sny o lepším světě, ve kterém budou lidé rádi žít, vdechly život humanoidnímu robotovi jménem ASIMO, vznesly do 
vzduchu letouny HondaJet a stvořily některé z nejpopulárnějších motocyklů na naší planetě. Veškeré znalosti, které 
získáváme ze všeho, co děláme, vkládáme do všech našich výrobků, například právě do modelu HR-V.

JDĚTE ZA 
SVÝMI SNY

Zobrazeny jsou modely CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive v barvě metalická Premium 
Crystal Red a HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam. 40 41



Zobrazen je model HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam.

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 4WD (kromě gumových manžet)
♦ Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), komfortní příslušenství a multiplex (MICU), převodovku (TCU), řízení (EPS), airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)

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)
♦ Části systému IMA včetně baterie IMA (části hybridního pohonu u hybridních modelů)
♦ 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.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 let
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Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika 
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

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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