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Tekniske specifikationer
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01
Crystal
Black 
Pearl

06
Milano Red

08
Urban
Titanium
Metallic

07
Deep
Bronze
Pearl

09
Premium
White
Pearl

Farver

02
Polished
Metal
Metallic

03
Alabaster
Silver
Metallic

04
Sparkle
Grey
Pearl

05
Deep
Sapphire
Blue
Pearl

Motor 
Type

Slagvolumen  cm3 
Boring x Slaglængde mm 
Kompressionsforhold 
Maks. effekt, hk(kw) ved o/min. 
Maks. drejningsmoment ved o/min., Nm 
Brændstofsystem 
Euro-norm 
 
Miljøoplysninger 
Brændstof 
Brændstofforbrug, i km/l (1999/100/EU) 
Manuelt gear/automatgear 
Blandet kørsel km/l 
Landevejskørsel km/l 
Bykørsel km/l 
CO2 udledning g/km 

Ydelse 
Manuelt gear/automatgear 
Tophastighed km/t 
Acceleration 0-100  s

Tekniske specifikationer
2.0 i-VTEC
Firecylindret benzindrevet rækkemotor, 16 
ventiler med enkelt overliggende knastaksel 
(SOHC), aluminiumstopstykke og -motorblok, 
variabel ventiltiming (i-VTEC)

1997
81,0x96,9
10,5
150(110)@6200
192@4200
PGM-FI
Euro5

Blyfri 95

12,2/11,9
14,5/14,7
9,5/9,0
190/193

190/177
10,2/12,2

Oplysninger om brændstofforbrug, CO2 og vægt er opgivet i henhold til EUs standarder, og samtlige data gælder for S-modellen. Det faktiske brændstofforbrug og de aktuelle CO2-data kan afvige fra disse officielle 
værdier som følge af kørestilen, vejforholdene, trafikken og vejret samt afhænge af køretøjets almene tilstand og udstyr. Vægten (dvs. køreklar vægt) gælder for køretøjet med standardudstyr. Ekstraudstyr kan få denne 
værdi til at stige og nyttelasten til at falde. For præcise data kontaktes din lokale Honda-forhandler.

Honda forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationer, herunder farver, med eller uden forudgående varsel. Der kan forekomme både større og mindre ændringer. Målet er dog, at oplysningerne i 
informationsbrochuren altid skal være så aktuelle som muligt. Publikationen udgør på ingen måde en forpligtelse fra selskabets side over for nogen anden part. Alle salg er underlagt leverandørens eller forhandlerens 
salgs- og garantibetingelser. Skriftlige oplysninger om betingelserne kan indhentes efter anmodning. Skønt der træffes alle forholdsregler for at sikre rigtigheden af specifikationerne, kan der på grund af den lange 
produktionstid for brochurer ikke straks foretages rettelser på tryk. Kontakt derfor altid din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger. Forhandleren kan altid udlevere aktuelle oplysninger og nærmere beskrivelser 
af udstyr og funktioner.

Motor 
Type

Affjedring 
Foraksel 
Bagaksel 
Styretøj 
 
Dæk 
Hjul  17”
Hjul  18”

Bremsesystem 
Forhjulsbremser 
Baghjulsbremser 

Mål 
Længde  mm 
Bredde - ekskl. sidespejle mm 
Højde (ekskl. antenne) mm 
Hjulbase mm 
Sporvidde for/bag mm 
Maks. sædekapacitet 
Vendediameter m 
Ratomdrejninger (lås - lås) 
Bagagerum (VDA) 
Bagsæder klappet sammen, op til vindueskanten liter 
Brændstofkapacitet liter 
Frihøjde mm 

Vægtangivelser 
    
S/Comfort (aut) 
Elegance (aut) 
Executive (aut 
 
Påhængskøretøj med bremser, kg (aut) 
Påhængskøretøj uden bremser, kg (aut)
Maks. tagbelastning, kg 

Fremdrift 
Træk 
Transmission (manuelt gear/automatgear) 
1. gear 
2. gear 
3. gear 
4. gear 
5. gear 
6. gear 
Bakgear 
Totaludveksling

2.0 i-VTEC
Firecylindret benzindrevet rækkemotor, 16 
ventiler med enkelt overliggende knastaksel 
(SOHC), aluminiumstopstykke og -motorblok, 
variabel ventiltiming (i-VTEC)

MacPherson
Dobbelt Wishbone
Elektronisk servostyring

225/65R17
225/60R18

Ventileret Skive
Skive (tromle til parkeringsbremse i skive)

4570
1820
1675
2630
1570/1585
5
11
2,96
556 (Elegance/Executive 442)
955
58
185

Totalvægt, kg Køreklar vægt, kg
2050 (2080) 1577 (1606)
2050 (2080) 1605 (1641)
2050 (2080) 1656 (1692)

1600 (1500)
600 (600)
80

Real Time 4WD

3,642/2,785
1,880/1,684
1,212/1,128
0,972/0,772
0,780/0,592
0,659/-
3,583/2,000
5,333/4,500

For aktuel modelprogram på det danske marked, tjek prislisten på www.honda.dk eller kontakt din lokale forhandler
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Standardudstyr
  S Elegance Executive
   

Teknisk   
2.0L Benzin 6MT  • • •
2.0L Benzin 5AT  • • •
 
Eksteriør 
Panoramatag    •
Sidespejle - elektriske + elopvarmelige  •   
Sidespejle - elektriske + elopvarmelige + sammenklappelige   • •
Forrudevisker - med interval  •	    
Regnsensor med variabelt interval   • •
Forlygtesprinkler   • •
Ekstra mørkt tonede ruder, bag    •
HID lygter med automatisk justering    •
Projektørforlygter  • •
Tågelygter, for   • •
Rørhale til udstødningsrør    • •
Sorte Nedre For- og Bagkofangere, Hjulkasser, Sideskørter  	 •	 •
  og Stænklapper
Indfarvede Nedre For- og Bagkofangere, Hjulkasser,     •
  Sideskørter og Stænklapper

Hjul     
17” Alufælge 	 • • 
18” Alufælge    •

Interiør     
AT gearstang - normal/krom 	 •  
AT gearstang - læder/krom   • •
MT Gearknop - normal 	 •  
MT Gearknop - læder   • •
Bronzefarvede dekorationspaneler ved døre og handskerum 	 • •	 •
Læderrat   • •
Pynteliste i aluminium til dørtrin    •
Pynteliste i aluminium til baggageklap    • •

Comfort     
Fartpilot, ratbetjent   • •
Dobbelt-zonet klimaanlæg   • •
Uden aircondition  •    
Parkeringssensorer (for x 2, bag x 4)    •
Bakspejl med automatisk nedblænding   • •
Lys i handskerummet   • •
Lys i makeupspejl   • •
Samtalespejl   • •
Elopvarmelige forsæder   •	 •
Førersæde - manuel højdejustering  • • 
Eljusterbart førersæde - 8 indstillinger + lændestøtte    •
Informationsdisplay med udendørs temperatur 	 • •	 •
Fjernbetjent centrallås med låsebekræftelse 	 • •	 •
Overhalingsblink 	 • •	 •
Justerbart rat, tilt/teleskopfunktion 	 • •	 •
Elektriske sideruder for og bag (auto op/ned i fører og passagerside) 	 • •	 •
Armlæn for og bag 	 • •	 •

  S Elegance Executive
   

Indtræk     
Sædeindtræk - stof  	 • • 
Sædeindtræk - læder    •

Opbevaring    
Solbrilleholder - loftsrum 	 • •	 •
Klædebøjle - bag   1 2 2
Bagagerumsafdækning   •	 •
Dobbelt bagagehylde   • •

Audio    
AM/FM (1CD)   •	
AM/FM (6CD)    •
Højttalere for og bag (4 stk) 	 • •	 •
Diskanthøjttaler   • •
Førsteklasses lydsystem/subwoofer     •
Audiosystem med ratbetjening    •	 •
USB-stik   • •
AUX-stik   •	 •

Sikkerhed & Tryghed     
Alarm    •
ABS - blokeringsfri bremser 	 • •	 •
VSA - elektronisk stabiliseringssystem 	 • •	 •
TSA - elektronisk stabiliseringssystem til anhænger 	 • •	 •
Airbag i fører og passagerside 	 • •	 •
Sideairbags 	 • •	 •
Gardinairbags 	 • •	 •
Foldenøgler x 2 	 • •	 •
Aktiv piskesmældsbeskyttelse, for 	 • •	 •
Sidekollisionsbeskyttelse i dørene 	 • •	 •
EBD - elektronisk bremsekraftfordeling 	 • •	 •
EBA - nødbremseassistance 	 • •	 •
Selepåmindelse, for og bag 	 • •	 •
Forsæder med seleforstrammere og belastningsbegrænsere 	 • •	 •
Selejustering, højde (B-stolpe) 	 • •	 •
5 stk. trepunktsseler 	 • •	 •
Barnestolsmontering, ISOFIX 	 • •	 •
Elektronisk startspærre 	 • •	 •

Oplysningerne gælder ikke noget specifikt produkt på markedet. Producenterne forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationer, herunder farver, med eller uden forudgående varsel. Der kan forekomme 
både større og mindre ændringer. Målet er dog, at oplysningerne i informationsbrochuren altid skal være så aktuelle som muligt. Publikationen udgør på ingen måde en forpligtelse fra selskabets side over for nogen 
anden part. Alle salg er underlagt leverandørens eller forhandlerens salgs- og garantibetingelser. Skriftlige oplysninger om betingelserne kan indhentes efter anmodning. Skønt der træffes alle forholdsregler for at sikre 
rigtigheden af specifikationerne, kan der på grund af den lange produktionstid for brochurer ikke straks foretages rettelser på tryk. Kontakt derfor altid din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger. Forhandleren 
kan altid udlevere aktuelle oplysninger og nærmere beskrivelser af udstyr og funktioner.

Garantier: 3 år eller 100.000 km fabriksgaranti, 12 års garanti mod gennemtæring, 3 års lakgaranti, 10 års garanti mod gennemtæring på specifikke undervogns-komponeter, 5 års garanti mod gennemtæring på 
udstødning. Honda Assistance (kontakt din forhandler for at få flere oplysninger).
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Fartpilot, ratbetjent
•	Elegance / Executive

Bakspejl med automatisk 
nedblænding 
•	Elegance / Executive

Samtalespejl 
•	Elegance / Executive

Solbrilleholder - loftsrum
•	S / Elegance / Executive

Modelklasse CR-V
S
Elegance
Executive

• Standard

Sort nedre forkofanger, 
hjulkasser, sideskørter og 
stænklapper
•	S / Elegance

HID lygter med automatisk 
justering
•	Executive

Sort nedre bagkofanger, 
hjulkasser, sideskørter og 
stænklapper
•	S / Elegance

Tågelygter, for 
•	Elegance / Executive

Rørhale til udstødningsrør 
•	Elegance / Executive

17” Alufælge
•	S / Elegance 

Rat - læder
•	Elegance / Executive

Dobbelt-zonet klimaanlæg
•	Elegance / Executive

Uden aircondition 
•	S 

18” Alufælge
•	Executive

Pynteliste i aluminium til dørtrin
•	Executive

Eksteriør

Valgmuligheder

Hjul

Komfort & Opbevaring

MT Gearknop - normal
•	S 

Pynteliste i aluminium til 
baggageklap
•	Elegance / Executive

MT Gearknop - læder
•	Elegance / Executive

VSA 
•	S / Elegance / Executive

Rat - normalt 
•	S 

USB-stik 
• Elegance / Executive

Interiør

Sikkerhed & Tryghed

Audio og information

Sort læder 
• Executive

Midterkonsol
• S / Elegance / Executive

Beige læder 
• Executive

Eljusterbart førersæde - 8 
indstillinger + lændestøtte
•	Executive

Bronzefarvede 
dekorationspaneler
•	S / Elegance / Executive

Sort stof 
•	S / Elegance

Beige stof 
•	S / Elegance

AM/FM (1 CD) 
• Elegance

AM/FM (6 CD) 
•	Executive

Indtræk og Detaljer
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“ We only have one future and 
it will be made of our dreams, 
if we have the courage to 
challenge convention.”  
Soichiro Honda

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
12/09/TH11098Dk

HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr og specifikationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orientering. De komponenter, som er angivet i brochuren, 
kan afvige fra det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. En udførlig beskrivelse finder du i vores hovedbrochure. For seneste opdateringer se www.honda.dk

MILJØMÆRKE 341 222  Printing Malmö AB


