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D en nye Ho nda HR-V

02

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE-PROJEKTLEDER
Den nye HR-V har flere elementer,
der giver sjov og glæde til alle
passagerer. Vores formål var at
skabe en bil, der gør det muligt for
alle mennesker at nyde deres livsstil.

Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White
Pearl. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om,
hvilke modeller der har disse og andre funktioner.
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Selvopladende

Hybrid
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Den intelligente fuldt hybride e:HEV-drivlinje, der er designet med
Hondas menneskecentrerede filosofi i tankerne, vælger automatisk
mellem tre køretilstande: elektrisk, hybrid eller motor.
Den er inspireret af Formel 1®-teknologi og fungerer på følgende
måde: Benzinmotoren driver generatoren ved at forsyne elmotoren
med energi, og den driver så hjulene. Nu skal du bare nyde den
optimale ydeevne og en problemfri tur – hver gang.
Eldrift giver øjeblikkelig acceleration fra stilstand vha. to elmotorer.
Hybriddrift kombinerer benzinmotoren og begge elmotorer og
giver en meget effektiv ydeevne.
Motordrift bruger benzinmotoren til at opretholde højere
hastigheder, og det hjælper med at oplade elmotoren med
overskydende energi, som lagres i batteriet til fremtidig brug.

SELVOPLADENDE HYBRID
INTET BEHOV FOR TILKOBLING

5 ÅRS BATTERIGARANTI
ELLER DE FØRSTE 100.000 KM

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.
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Mærk kraften i
den selvopladende
hybrid
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Ydelse
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HR-V’s responsive, selvopladende hybridmotor er klar til enhver
lejlighed: Uanset om du kører gennem byen eller med høj
hastighed, er den altid klar med en imponerende acceleration.
Vælg mellem tre forskellige ydelsestilstande: Sport giver en
responsiv kørsel, Normal giver en jævn kørsel, og Econ giver større
brændstofeffektivitet.
Og vær sikker på, at uanset hvilken tilstand du vælger, så vil den
selvopladende e:HEV-hybrid bringe dig videre og samtidig være
venligere over for planeten – og din pengepung.

MAKSIMALT MOMENT
PÅ 253 NM VED 4.500 O/MIN

*C
 O2-emissioner er baseret på kombinerede WLTP-resultater.
Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White
Pearl. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om,
hvilke modeller der har disse og andre funktioner.

LAVE EMISSIONER
PÅ KUN 122 G/KM *

D en nye Ho nda HR-V

En selvopladende
hybrid, der
bevæger dig
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Mens du kører, arbejder det regenerative bremsesystem ved
at genvinde energi og genoplade batterierne undervejs – så
der er aldrig behov for at tilkoble.
Hvis du vil øge HR-V’s energigenvinding og opnå ultimativ
kontrol på en tur, der føles mere elektrisk, skal du vælge
køretilstand B og justere nedbremsningseffekten via de
ratmonterede skiftearme.
Fantastisk kørekomfort med en køretilstand, som du selv
vælger, og enestående brændstoføkonomi – slutresultatet er
en sjov, ubesværet kørsel.

EFFEKTIVITET I DEN
VIRKELIGE VERDEN
MED OP TIL 740 KM PÅ
EN FULD TANK*

* Rækkevidde beregnes ud fra den kombinerede WLTP-brændstoføkonomi på
18,5 km/l og en fuld brændstoftank. Den viste model er HR-V Advance 1,5
i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. Se specifikationerne på side 78-83 for
at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har disse og andre funktioner.

KOMBINERET
BRÆNDSTOFØKONOMI
PÅ 18,5 KM/L
IFØLGE WLTP
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Mærk
vejen
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Stil
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HR-V har alle fordelene ved en SUV og legende egenskaber som
en coupé.
Uanset om du kører børnene i skole eller pendulerer til butikker,
er din nye HR-V spækket medpraktiske funktioner der er
designet til at lette din hverdag, blandt andet med den elektriske
bagklap der gør læsning til en leg og med Walk Away Close* funktionen behøver du aldrig at se dig tilbage.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE-PROJEKTLEDER
Vi har designet den helt nye hybrid HR-V, så den
afspejler de krævende værdier og behov hos
moderne forbrugere.

* I kke tilgængelig på alle modeller.
Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.
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Gør det
sjovt at
køre
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Den nye HR-V inkarnerer en ren enkelhed, der blander
en iøjnefaldende stil med enestående effektivitet og
ultimativ brugervenlighed.
Ud over det markante udseende er den nænsom ved
tegnebogen – og der er altid et sted, hvor du kan sætte
din kaffe.
Kort sagt, denne bil er bygget til et moderne liv.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE-PROJEKTLEDER
Vi skabte en bil, der har den rummelighed, de
tilslutningsmuligheder samt en pålidelighed og
alsidighed, der kræves, for fuldt ud at understøtte
og forbedre hverdagen.

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.
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Designet
til dit liv
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Eksteriør
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Med en karismatisk fysisk tilstedeværelse, der kombinerer
en SUV’s selvsikre fremtoning og elegancen i en coupé, vil
du helt sikkert blive bemærket.
Enkle, rene skulderlinjer giver HR-V et dristigt udseende
og et fremadrettet momentum, der altid er klar til
handling.
Når alt kommer til alt, hvorfor holde dig tilbage, når du kan
skille dig ud?

18” ALUFÆLGE
SOM STANDARD

BAGLYGTER MED FULD BREDDE
OG 3D-EFFEKT

Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har disse og andre funktioner.
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Hej
smukke
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Vores Advance Style viser sig frem med førsteklasses luksusfinish
og innovative funktioner. Det integrerede kølergitter, skjulte
dørhåndtag bagtil og bagklapspoileren sikrer en slank silhuet, så
du bliver bemærket i byen, på landet og overalt derimellem.
Den har udseendet, men er også praktisk: Du kan medbringe
det meste takket være integrerede tagbøjler og få en perfekt
parkering vha. bakkameraet med flere synsretninger og otte
parkeringssensorer, der guider dig ind på en begrænset plads.

LED-FORLYGTER
MED SEKVENTIELLE BLINKLYS

5 TOTONEDE
FARVEVALG*

* T
 otonet valgmulighed og trefarvet ornament, fås kun på Advance Style.
Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.
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Ned til
sidste
detalje
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Hav byen i kikkerten: Den forhøjede nye køreposition hæver dit udsyn
over motorhjelmen med fremragende overblik, så du føler dig på toppen
af verden.
Med et stilfuldt, vandret instrumentbrætlayout bliver scenen sat for
en tur med fokus på vejen foran uden forstyrrelser med en intuitiv
infotainmentskærm, der definerer moderne design.
Og endnu en forfriskende ændring: HR-V’s unikke luftdiffusionssystem
er udviklet til forsigtigt at cirkulere opvarmet eller afkølet luft omkring
dig og dine passagerer, hvilket gør enhver rejse mere komfortabel og
afslappende.

OPVARMET RAT
TIL KOLDE MORGENER

L-FORMET LUFTVENTILATION
TIL VARME EFTERMIDDAGE

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.
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Du tager
plads i
førersædet
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Med HR-V er du dækket ind, uanset om det er den daglige
pendling eller en weekend ved stranden: Omkonfigurer
Magic Seats bagtil med en enkelt bevægelse, og konverter
straks det modulære interiør til et sted til cykler, ski eller et
surfbræt eller to.
Alsidighed betaler sig: Vip sæderne op for at få plads i
højden, eller fold dem fladt ned i gulvet i én let bevægelse.
Du kan også vælge 60:40-opdeling for at få større
fleksibilitet.
Med al den plads og masser af benrum har du gode
muligheder for at pakke bilen.

MAGIC SEATS MED
60/40-OPDELING
MED FLERE KONFIGURATIONER

OP TIL 1274 LITERS
KAPACITET I BAGAGERUMMET
OG EN KLASSEFØRENDE KABINE *

* Bagagerumskapacitet – med sammenklappede bagsæder, læsset til taghøjde (liter,
VDA-metoden). Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey
Metallic Two-Tone med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere
oplysninger om, hvilke modeller der har disse og andre funktioner.
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Kampen om
pladsen kan
vindes
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Teknologi
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Takket være Honda CONNECT 9” touchskærmen er HR-V fuldt
udstyret og klar til afspilning: Fra Android Auto til trådløs Apple
CarPlay synkroniseres den problemfrit med dine enheder, så du
aldrig går glip af din musik eller en besked på farten.
Hold dig opdateret ved at trykke på Wi-Fi-ikonet for at tilmelde
dig og vælge en plan for at begynde at nyde dit Wi-Fi-hotspot i
bilen.*
Velkommen til teknik, der er til at føle.

USB-OPLADER FORAN OG BAGVED
BEVAR OPLADNINGEN PÅ VEJEN

NY 9” TOUCHSKÆRM
MED NAVIGATION

*D
 er pålægges abonnementsgebyrer.
Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Få dig
en opkobling

34

35

Begynd din rejse fra sofaen med appen My Honda+, der forvandler
din telefon til en udvidet del af din bil.
Gør dig klar til at køre, og tjek din HR-V’s vigtige fakta fra det
virtuelle instrumentbræt, lad hjernen slappe af med fjernlåsning
og vindueslukning, og del din digitale nøgle for at give
køretøjsadgang til op til fem familiemedlemmer og venner.
Med en bred vifte af forbundne tjenester lige ved hånden er HR-V
klar til livet på farten.

CAR LOCATOR
KEND ALTID PLACERINGEN
AF DIN HR-V

DIGITAL VEJHJÆLP
FÅ SINDSRO PÅ
LANGE REJSER

Der opkræves servicegebyrer. Se Hondas hjemmeside for at få flere oplysninger.
Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Appen
My Honda+
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Sikkerhed
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Honda SENSING-teknologien læser vejskilte og kørselsforhold,
før du selv gør det, og foregriber eventuelle farer med
funktioner såsom banefastholdelse, antikollisionssystem og
intelligent hastighedsbegrænser.
Det hele skyldes, at vi ønsker, at du og dine passagerer skal
nyde rejsen med komfort og være trygge og forberedt på,
hvad der end sker.
Uanset hvor du skal hen, vil du med en Honda køre med en
følelse af sikkerhed.

AUTOMATISK FJERNLYS
TIL NATKØRSEL

6 AIRBAGS I FØRER- OG PASSAGERSIDE
FORAN, I SÆDE OG SIDEGARDIN

Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. Se
specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har disse og andre funktioner.
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Sikkerhed
følger med
som standard
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Honda SENSINGinnovation
Alle følgende Honda SENSING-funktioner er standard på HR-V:

Bremsekontrol til lav hastighed
Registrerer en potentiel kollision med en
forhindring under normal kørsel eller ved
acceleration med for meget kraft.
Speederkontrol til afbødning af kollision
Genkender forhindringer foran køretøjet og
udsender lydadvarsler og visuelle advarsler
ved stop eller bevægelse med mindre end
10 km/t, hvis speederen bliver brugt for
meget.
Speederkontrol til afbødning af kollision
bagved
Registrerer forhindringer bagved køretøjet
og udsender lydadvarsler og visuelle
advarsler ved stop eller bevægelse med
mindre end 10 km/t, hvis speederen bliver
brugt for meget.

D en nye Ho nda HR-V

Antikollisionssystem
Forebygger muligheden for at støde
frontalt sammen med andre køretøjer,
fodgængere eller cyklister ved at advare
dig og reducere hastigheden.

System til registrering af trafikskilte
Påmindelser om oplysninger på vejskilte,
f.eks. den aktuelle hastighedsgrænse, og
når overhaling er forbudt.
Intelligent hastighedsbegrænser
Indstiller automatisk hastighedsgrænsen,
som den registreres af systemet til
registrering af trafikskilte.
Adaptiv fartpilot med indstilling af lav
hastighed
Opretholder en konstant hastighed og en
indstillet afstand bag og foran køretøjet,
som efter behov nedbremser og stopper
automatisk.
Banefastholdelsessystem
Giver styreinput for at holde køretøjet i
vognbanen og advarer føreren for at undgå
at miste retning.

ANDET SIKKERHEDSUDST YR

Automatisk fjernlys
Genkender forskellige lyskilder og skifter
automatisk mellem nær- og fjernlys ved
natkørsel.

Vejbanefastholdelse
Et nyligt forbedret advarselssystem, der
angiver muligheden for, at dit køretøj
krydser vognbane- eller vejafmærkninger.

*T
 ilgængelig på udvalgte modeller. Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD
i Premium Sunlight White Pearl. Se specifikationerne på side 78-83 for at få
flere oplysninger om, hvilke modeller der har disse og andre funktioner.

AKTIVE SVINGLYGTER *
Retningsbestemte forlygter, der reagerer på
styring og oplyser vejen forude, når du kører
ind i et sving.

BAKZONEASSISTENT *
Overvåger området bagved vha.
radarsensorerne, når du bakker, og advarer
dig, hvis der registreres et køretøj, som
nærmer sig bagfra.

BLINDVINKEL ASSISTENT *
Når systemet detekterer køretøjer, der nærmer
sig bagfra i tilstødende vognbaner, tændes den
relevante indikator, som hjælper, når du skifter
vognbane.

43
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Din HR-V
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Elegance
Elegance leveres spækket med en lang række funktioner
af høj kvalitet:
• Automatisk fjernlyssystem

• Honda CONNECT med
Navigation, 9” touchskærm,
AM/FM/DAB, Apple CarPlay og
Android Auto

• Bagagerumsafdækning

• Intelligent nøglefri adgang
og start
• Sekventielt LED-blinklys
• Opvarmelige forsæder
• Autoviskere
• Parkeringssensorer (for og bag)
• Bakkamera
• LED-forlygter
• Magic Seats

• Bagklapspoiler
• E-opkald
• 4 højttalere
• Elruder (for og bag)
• Aircondition Single Auto
med ventilation bag
• Stofindtræk
• Opvarmede sidespejle
• Håndfri telefon med
BluetoothTM
• Kompatibel med
My Honda+-appen

• Belyst makeupspejle
på solskærme

1,5 L I-VTEC-BENZINMOTOR GIVER
EN IMPONERENDE ACCELERATION

Den viste model er HR-V Elegance 1.5 i-MMD i Premium Crystal Red Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har disse og andre funktioner.

D en nye Ho nda HR-V

• Honda SENSING
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Advance
Ud over de funktioner, der er tilgængelige på Elegance,
omfatter Advance følgende:
• El-bagklap
• Blindvinkelassistent inkl. bakzoneassistent
• Opvarmet rat
• Læderrat
• Opvarmet forrude (viskerområde)
• USB-opladere bagved
• Træk tilbage/omvend sidespejle med automatisk vip
• Automatisk aircondition i to zoner
• Bakspejl med automatisk nedblænding
• 4 højttalere + 2 diskanthøjttalere
• Sæder i sort syntetisk læder og stof

BLINDVINKELASSISTENT
INKLUSIVE BAKZONEASSISTENT

Den viste model er HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl. Se
specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har disse og andre funktioner.

D en nye Ho nda HR-V

• LED-tågelygter foran
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Advance
Style
Ud over de funktioner, der er tilgængelige på Elegance og
Advance, omfatter Advance Style følgende:

• Unik udvendig finish: Kofangere/gitter/dørramme/
spejle (inkluderer unikke orange, hvide og blå toner)
• Unikke toner indvendigt
• Baglygter: Røget
• Sæder i lysegråt syntetisk læder og stof
• Trådløs oplader
• Tagrælinger

TRÅDLØS TELEFONOPLADNING
GIVER ULTIMATIV KOMFORT

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.

D en nye Ho nda HR-V

• Totonet tag
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Lev livet
i farver

ADVANCE ST YLE: TO-FARVEDE FARVEMULIGHEDER

Udtryk din personlighed, og vælg fra vores udvalg af farver,
der komplementerer HR-V’ens dynamiske design perfekt.
Blandt dem er to spændende nye farver, Meteoroid Grey
Metallic og Sand Khaki Pearl.
ELEGANCE OG ADVANCE: TILGÆNGELIGE FARVER

Premium Crystal Red Metallic

Crystal Black Pearl
Two-Tone med sølvfarvet tag

Sand Khaki Pearl

D en nye Ho nda HR-V

Premium Sunlight White Pearl
Two-Tone med sort tag

Sand Khaki Pearl
Two-Tone med sort tag

Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med sort tag

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic
Two-Tone med sølvfarvet tag
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Indvendigt
indtræk
Uanset om det er det nye smarte stof eller kombinationen af
syntetisk læder/stof, vil vores indtræk medføre, at din HR-V ikke
bare ser fantastisk ud, den vil også føles fantastisk.

Sort syntetisk
læder og stof

Lysegråt syntetisk
læder og stof

Elegance
Advance
Advance
Style

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har disse og andre funktioner.

Sort stof

Sort syntetisk
læder og stof

Lysegråt syntetisk
læder og stof

D en nye Ho nda HR-V

Sort
stof
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Sportpakke
Med Sport-pakken får din bil et unikt sporty look med en
kombination af Berlina Black og karrosserifarvet tilbehør med
kromdetaljer. Dette sæt indeholder: Sport-forkofanger, frontgitter,
Sport-udsmykning bag, udsmykninger nederst på siden og
forlængelse af bagklapspoiler.

FORL ÆNGELSE AF BAGKL APSPOILER
Hvis du ønsker et unikt sporty look, er denne Honda med tilhørende
forlængelse af bagklapspoiler i Berlina Black præcis det, du har brug
for. Den originale Honda-spoiler er specialudviklet, så den supplerer
standardbagklapspoileren.

SPORT-UDSMYKNING BAGPÅ
Udvid din Sport-pakke med karrosserifarvet
Sport-udsmykning bagpå. Ligesom Sportforkofangeren har den kromdetaljer.

SPORT-FORKOFANGER
Giv din bil et mere dynamisk udseende med
den karrosserifarvede Front Sport kofanger.
Den har også kromdetaljer.
Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge kan tilvælges. Den viste model er HR-V
Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.

UDSMYKNINGER NEDERST PÅ SIDEN
De karrosserifarvede udsmykninger
nederst på siden (to dele pr. side) giver
din bil et muskuløst look.

D en nye Ho nda HR-V

FRONTGITTER
Få et helt andet frontlook på din HR-V ved at udskifte det karrosserifarvede standardfrontgitter med et gitter, der har Berlina Blackfinish. Fås også til Style-modellen med Style-emblem.
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Obscura Blackpakke
Obscura Black-pakken giver bilen en sporty og udtryksfuld
karakter ved at kombinere Berlina Black og karrosserifarvet
tilbehør. Dette sæt indeholder: Frontgitter, udsmykning nederst på
fronten, udsmykning nederst bagpå, tågelygteudsmykninger, sæt
med covers til sidespejl og forlængelse af bagklapspoiler.

UDSMYKNING FOR AN OG BAGPÅ
Udsmykning nederst forneden er standard på bilen og får
Berlina Black-finish, og det optimerer fornemmelsen af
kvalitet og bilens raffinement.

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Det drejer sig om de små detaljer. De farvekodede tågelygteudsmykninger supplerer
perfekt den harmoniske styling af fronten på
din HR-V. Fås også i Ilmenite Titanium og andre
karrosserifarver.

FORL ÆNGELSE AF BAGKL APSPOILER
Hvis du ønsker et unikt sporty look, er
denne Honda med tilhørende forlængelse
af bagklapspoiler i Berlina Black præcis
det, du har brug for. Den originale Hondaspoiler er specialudviklet, så den supplerer
standardbagklapspoileren.
COVERS TIL SIDESPEJLE
Gør det lidt mere unikt med disse stilfulde
covers til sidespejlene i Berlina Black. Toppene
passer perfekt til din Honda.

Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge kan tilvælges. Den viste model er HR-V
Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.

D en nye Ho nda HR-V

FRONTGITTER
Få et helt andet frontlook på din HR-V ved at udskifte det karrosserifarvede standardfrontgitter med et gitter, der har Berlina Blackfinish. Fås også til Style-modellen med Style-emblem.
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Ilmenite Titaniumpakke
EKSTERIØR
Understreg fornemmelsen af klasse i din HR-V med Ilmenite
Titanium-pakken. Dette sæt indeholder: Udsmykninger til bagklap,
tågelygteudsmykninger og et sæt med covers til sidespejl.

D en nye Ho nda HR-V

UDSMYKNINGER TIL BAGKL AP
Udsmykningerne til bagklappen fremhæver baglygternes
stilfulde design. Fås også i andre karrosserifarver.

COVERS TIL SIDESPEJLE
Gør det lidt mere unikt med disse stilfulde covers til sidespejlene
i Ilmenite Titanium. Toppene passer perfekt til din Honda.

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Det drejer sig om de små detaljer. Disse tågelygteudsmykninger
i Ilmenite Titanium supplerer perfekt den harmoniske styling af
fronten på din HR-V. Fås også i andre karrosserifarver.
Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge kan tilvælges. Den viste model er HR-V
Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Ilmenite TitaniumPakke
INTERIØR
Understreg fornemmelsen af klasse indvendigt i din HR-V med
Ilmenite Titanium-pakken. Dette sæt indeholder: Ratudsmykning,
gearskifteudsmykning og et sæt dørkontaktpaneler.

D en nye Ho nda HR-V

DØRKONTAKTPANELER
Dørkontaktpanelerne indrammes af Ilmenite Titanium i en førsteklasses
finish. Dørkontaktpanelerne omfatter to front- og to bagpaneler.

UDSMYKNING AF GEARSKIFTE
Udsmykningen af gearskifte med Ilmenite Titanium skaber en
iøjnefaldende omgivelse for det stilfuldt designede gearskifte.

UDSMYKNING AF R AT
Fuldend din interiørpakke med udsmykningen af rat med Ilmenite
Titanium og en førsteklasses finish, du kan mærke.
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Alufælge
Rul med: Udvalget af HR-V-alufælge bringer et
ekstra designelement ud på vejene. Vælg mellem
tre eksklusive muligheder, og tilfør din kørsel
ekstra stil.

ALUFÆLGE 18” HR1813
18” HR1813 leveres i komplet Gunpowder Black med en
skinnende klar belægning og detaljer i Ilmenite Titanium.

ALUFÆLGE 18” HR1812
18” HR1812 har en diamantskåret A-overflade med
skinnende klare ruder med Gunpowder Black-belægning.

D en nye Ho nda HR-V

ALUFÆLGE 18” HR1811
18” HR1811 leveres i komplet Gunpowder Black med en
skinnende klar belægning. Fås også som vinterhjul.
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Active Lifestylepakke
Hvis du søger en allround pakke, der passer perfekt til dine daglige
behov og supplerer din bils kvalitetslook, passer Active Lifestylepakken perfekt. Dette sæt indeholder: Sæt af dørtrinslister, sæt af
stænklapper for og bag, foldbar bagagerumsmåtte og trådløs oplader.

D en nye Ho nda HR-V

DØRTRINSLISTER
Med dørtrinslisterne får din bil et personligt præg, mens
dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De er
udformet med børstet rustfrit stål og har et iøjnefaldende,
poleret HR-V-logo. Dette sæt indeholder: lister til for og bag.

STÆNKL APPER FOR OG BAG
Beskyt din bil mod snavs og sten med disse diskrete stænklapper
for og bag. De giver en fantastisk beskyttelse på lang sigt. Sættet
indeholder fire dele.

TR ÅDLØS OPL ADER
Med det trådløse Honda-opladersæt vil din smartphone
aldrig løbe tør for strøm. Du skal blot placere din telefon
på den integrerede lademåtte for at få ubesværet
opladning uden rod med ledninger. Kompatibel med alle
mobiltelefoner med trådløs opladningsfunktion.
Produkter i pakken fås også separat.

FOLDBAR BAGAGERUMSMÅTTE
Den foldbare bagagerumsmåtte giver beskyttelse af bagagerummet
og af hele lastfladen, hvis bagsæderne foldes ned. Denne bagagerumsmåtte er også reversibel. Den ene side er lavet af tuftet tæppe, og
den anden side har et vandafvisende skridsikkert mønster. Desuden
leveres denne måtte med en fleksibel flap for at forhindre ridser på din
kofanger, når bilen (af)læsses.
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Beskyttelse
og sikkerhed
Bliv dækket ind: HR-V holder dig beskyttet lige
fra kørselsregistreringen for at optage din rejse til
beskyttelseslisterne i siderne, der afværger mærker og
ridser. Forrudedækkenet sikrer et klart udsyn i al slags vejr.

Kørselsregistrering *
Den ægte Honda-kørselsregistrering er meget mere end en
optageenhed. Uanset om du kører i byen, manøvrerer din bil
eller parkerer den, vil denne nyttige teknologi altid give dig et
ekstra udsyn.

2.

Beskyttelseslister til siderne
Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i
bilens karrosseri. Beskyttelseslisterne til siden er lavet af et
blødt, slagfast materiale og giver din bil sidebeskyttelse samt
en ekstra designdetalje.

3.

Forrudedækken
Dette forruden, dækken er et skjold mod vind og vejr, da det
beskytter spejlene og de forreste sideruder mod barsk vejr,
når din bil er parkeret udenfor. Det er udstyret med HR-Vlogo.

D en nye Ho nda HR-V

1.

1

3

* Kørselsregistrering vises på et køretøj med højrekørsel.

2
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Cargopakke
Hvis du ofte transporterer bagage eller specialudstyr,
kan Cargo-pakken hjælpe med at holde den organiseret
og sikker. Dette sæt indeholder: Bagagerumsbakke
med opdelinger, bagklapbelysning og udsmykninger på
bagagerumskant.
D en nye Ho nda HR-V

BAGAGERUMSBAKKE MED RUMDELING
Denne vandtætte bagagerumsbakke er perfekt formet, så den passer
til bilens bageste opbevaringsplads og beskytter rummet mod snavs
og ridser. Rumdelinger forhindrer din last i at glide rundt og holder den
på plads hele tiden.

UDSMYKNINGER PÅ BAGAGERUMSK ANTEN
Dette praktiske og stilfulde tilbehør til bagagerummet beskytter det
mod ridser og stød. Den passer perfekt på bagagerummets udvendige
beklædning og har en attraktiv børstet finish i rustfrit stål.

Produkter i pakken fås også separat.
Alloy wheels are optional. Den viste model er HR-V
Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.

BAGKL APBELYSNING
Bagklapbelysning til Honda er udviklet, så den øger din komfort og
sikkerhed ved at oplyse ikke kun bagagerummet, men også området
bag din bil. LED-lyset, der er installeret på indersiden af bagklappen,
giver et kraftigt og ensartet lys i bagagerummet, selv når det er fuldt
lastet. Det lyser op, når bagklappen åbnes.
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Transport

1.

Bagagerumsbakke
Denne vandtætte skridsikre bagagerumsbakke er perfekt
formet, så den passer til bilens bageste opbevaringsplads
og beskytter rummet mod snavs og ridser. Den har hævede
kanter og er forsynet med HR-V-logoet.

2.

Hundegitter
Hundegitteret beskytter dine kæledyr ved at adskille det
bageste passagerområde fra bagagerummet. Det passer
perfekt mellem bagsædets ryg og det indvendige tag. Det er
uundværligt for dem, der har kæledyr.

3.

Tagbagagebærer
Forøg bilens lastkapacitet med en sikker tagbagagebærer.
Den omfatter fire låse. Maksimal lastkapacitet: 40 kg eller
højst én cykel.

4.

Tagbøjler
Disse tagbøjler leveres med tyverisikringslåse og overholder
de strenge sikkerhedskrav. Maksimal bæreevne på 45 kg eller
højst to cykler.

D en nye Ho nda HR-V

Nærvær og funktionalitet: Ud over et udseende, der falder i
øjnene, har HR-V passende udstyr, uanset hvor du skal hen, og
hvad du end laver. Bagagerumsbakken giver solid transport og
holder dit HR-V-bagagerum beskyttet. Medbring mere med
tagbagagebæreren og tagbøjlerne, eller medbring en firbenet
ven med hundegitteret.

1

2

4

3
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Belysningspakke
Belysningspakken bruger en kombination af lys til at
give bilens kabine en behagelig atmosfære. Dette sæt
indeholder: Fodlys foran og dørtrinslister med lys.

D en nye Ho nda HR-V

DØRTRINSLISTER MED LYS
Dørtrinslisterne med lys er udformet i børstet rustfrit stål og har et
stearinlyshvidt oplyst HR-V-logo. De beskytter dørtrin mod mærker og
ridser. Dette sæt indeholder oplyste forlister og ikke-oplyste baglister.

FODLYS FOR AN
Fodlys foran tændes ved at oplåse eller åbne dørene. Fodlysene
giver en blød, kølig glød indvendigt i din bil.

Produkter i pakken fås også separat
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Interiør
og komfort

2.

Førsteklasses gulvmåtter
Disse førsteklasses, komfortable tuftede tæpper med totonet
nubuck-belægning i sort/sølv har et HR-V-metalemblem med
holdbarhed. Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter.

3.

Trådløs oplader
Med det trådløse Honda-opladersæt vil din smartphone aldrig
løbe tør for strøm. Du skal blot placere din telefon på den
integrerede lademåtte for at få ubesværet opladning uden
rod med ledninger. Kompatibel med alle mobiltelefoner med
trådløs opladningsfunktion.

4.

USB-oplader, bag
Dette USB-opladersæt bagtil er den perfekte tilføjelse for at
forsyne dine bagsædepassagerer med strøm, når de har brug
for det. Sættet indeholder to typer A USB-tilslutninger.

5.

Gummimåtter
Disse gummimåtter er robuste, men nemme at rengøre og
har hævede kanter, og de er lavet for at beskytte din bil foran
og bagpå, og så har de HR-V-logoet. Sættet indeholder: for- og
bagmåtter.

6.

Bagklapbelysning
Bagklapbelysning til Honda er udviklet, så den øger din komfort
og sikkerhed ved at oplyse ikke kun bagagerummet, men også
overfladen bag din bil. LED-lyset, der er installeret på indersiden
af bagklappen, giver et kraftigt og ensartet lys i bagagerummet,
selv når det er fuldt lastet. Det lyser op, når bagklappen åbnes.

2

3

6

5

4

Solskærme
Hold dig kølig i skyggen med disse solskærme. De giver
beskyttelse mod solen til bagsædepassagerer og er nemme at
montere og tage ned igen. Sættet indeholder: fire skærme og
en opbevaringspose.

D en nye Ho nda HR-V

1

1.
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Basispakker HR-V
Basispakke
Basispakken giver dig en grundlæggende
beskyttelse i din hverdag på vejene. Indeholder:
gummi-, eller stofmåtter, bagagerumsbakke og
stænklapper.
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Basispakke Plus
Basispakke Plus giver både beskyttelse
og elegance. I tillæg til Basispakken,
indeholder Plus-pakken dørtrinslister og
beskyttelsespaneler til bagagerumskant.

D en nye Ho nda HR-V

Midnight Black
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

i-MMD

i-MMD

i-MMD

40

40

40

Mortorbetegnelse

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

5

5

5

Slagvolumen (cc)

1498

1498

1498

319

319

304

4 ventiler

4 ventiler

4 ventiler

EURO6d-final

EURO6d-final

EURO6d-final

335

335

320

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Blyfri (95)

1289

1289

1274

1305

1305

1290

971

971

956

987

987

972

Køreklar vægt (kg)

1452

1452

1452

Totalvægt (kg)

1,870

1,870

1,870

Nyttelast (kg)

418

418

418

1030 / 890

1030 / 890

1030 / 890

45

45

50

Motor
Motor type

Ventilsystem
Emissionsstandard
Brændstoftype

Kapacitet
Tankkapacitet (liter)
Siddepladser (personer)
Bagagerumskapacitet - Bagsæde op
(liter, VDA -metode)
Bagagerumskapacitet - Bagsæde op (liter, VDA -metode)
inkl. Bagagerum/bagage gulvboks
Bagagekapacitet - Bagsæde ned, læsset til tag
(liter, VDA -metode)

Ydeevne

Bagagekapacitet - bagsæde ned, læsset til tag
Maks. Motoreffekt (kW ved o/min.)

79 @6000-6400

79 @6000-6400

79 @6000-6400

Maks. Motoreffekt (hk ved o/min.)

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

107.41 @6000-6400

Maks. motormoment (Nm ved o/min.)

131 @4500-5000

131 @4500-5000

131 @4500-5000

Elektrisk motor maks effekt (kW [hk])

96 [131]

96 [131]

96 [131]

253

253

253

0 → 100 km/t (sek.)

10.6

10.7

10.7

Topfart (km/t)

170

170

170

Støjniveau: Drive-by (dB)

66

66

66

Brændstoføkonomi og emissioner (WLTP)

Lav - brændstofforbrug km/l

21,7

21,7

21,7

Medium - brændstofforbrug km/l

24,4

24,4

24,4

Høj - brændstofforbrug km/l

21,7

21,7

21,7

Ekstra høj - brændstofforbrug km/l

14,1

14,1

14,1

Kombineret - brændstofforbrug km/l

18,5

18,5

18,5

Kombineret - CO2 g/km

122

122

122

Længde (mm)

4,340

4,340

4,340

Bredde (mm)

1,790

1,790

1,790

Samlet bredde med sammenklappede sidespejle (mm)

1866

1866

1866

Dimensioner

2,028.17

2,028.17

2,028.17

Højde - ulæsset (mm)

1,582

1,582

1,582

Akselafstand (mm)

2,610

2,610

2,610

Sporvidde foran (mm)

1,535

1,535

1,535

Sporvidde bag (mm)

1,540

1,540

1,540

Frihøjde - med fører

188

188

188

150.17

150.68

150.60

Venderadius - ved karosseri (m)

11.3

11.3

11.3

Rat fra lås-til-lås (ratomdrejninger)

2.4

2.4

2.4

Frihøjde - fuldt lastet (mm)

(liter, VDA -metode)
Bagagekapacitet - bagsæde ned, læsset til vindue
(liter, VDA -metode) inkl. Bagagerum/bagage gulvboks

Vægt

Maks. tilladt akselbelastning - for/bag (kg)

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure †

Bredde inkl sidespejle (mm)

Bagagekapacitet - Bagsæde ned, læsset til vindue

† Brændstofforbrugstal, hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater, er givet til sammenligningsformål og afspejler muligvis ikke den virkelige køreoplevelse.
Honda HR-V er i henhold til den nye WLTP CO2- og brændstofforbrugstestcyklus i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.
WLTP-tal afspejler bedre køretøjets faktiske ydeevne, når det køres på vejen.

Maks. Tagbelastning (kg)

D en nye Ho nda HR-V

Elektrisk motor maks. moment (Nm)

(liter, VDA -metode) inkl. Bagagerum/bagage gulvboks
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Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

ABS (antiblokeringssystem)

◆

◆

◆

Interiørpaneler i sølv-look

–

◆

◆

Airbags - Fører & passager for

◆

◆

◆

Indvendige dørhåndtag i sølv

Airbags - Passager SRS airbag med afbryderkontakt for

◆

◆

◆

Pedaler

Airbags - side i for

◆

◆

◆

Læderrat

Airbags - Gardin (for & bag)

◆

◆

◆

Beklædning

SRS-airbag i førersiden

◆

◆

◆

Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent

–

◆

◆

Bremseassistent (BA)

◆

◆

◆

Komfort

Collision Mitigation Braking System

◆

◆

◆

Collision Mitigation Throttle Control (RR&FR)

◆

◆

◆

Dæktryksovervågning (DWS)

◆

◆

◆

eCall (Europa)

◆

◆

◆

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)

◆

◆

◆

Nødstopsignal

◆

◆

◆

Advarsel om frontkollision

◆

◆

◆

Sikkerhed

Sikkerhedsseler på forsæder og bagsæder med

◆

◆

◆

Justérbar hastighedsbegrænser

◆

◆

◆

Intelligent fartbegrænser

◆

◆

◆

ISO Fix punkter / I-SIZE

◆

◆

◆

Udvidet vognbaneassistent

◆

◆

◆

Bremsefunktion med lav hastighed

◆

◆

◆

Følgefunktion med lav hastighed

◆

◆

◆

Banefastholdelsessystem

◆

◆

◆

Registrering af trafikskilte

◆

◆

◆

Elektronisk stabiliseringssystem (VSA)

◆

◆

◆

Piskesmældsbeskyttelse (forsæder)

◆

◆

◆

opstramningsmekanisme, der aktiveres i nødstilfælde (ELR)

Sikkerhed, fortsat

Interiør - Beklædning

◆

◆

◆

Normal

Normal

Normal

–

◆

◆

Sort stofindtræk

Sort syntetisk læder og stof

Lysegrå syntetisk læder og stof

–

–

Sidelister med orange accent,
tre-farvet emblem i kølergitter

Tilbehørsstik foran

◆

◆

◆

Enkeltzone automatisk klimaanlæg

◆

–

–

To-zonet automatisk klimaanlæg

–

◆

◆

Aircondition - luftdyse i bag

◆

◆

◆

Automatisk nedblændeligt bakspejl

–

◆

◆

Automatisk visker

◆

◆

◆

Krog til bagagerumsnet x4

◆

◆

–

Krog til bagagerumsnet x2

–

–

◆

Aktiv fartpilot

◆

◆

◆

Sidespejle - elektrisk justerbare

◆

◆

◆

Sidespejle - opvarmede

◆

◆

◆

Sidespejle - elektrisk klapbare

◆

◆

◆

Sidespejle - nedadvipningsfunktion

–

◆

◆

Armlæn på fører- og passagersæde

◆

◆

◆

El-ruder for og bag

◆

◆

◆

Manuel justering af førersædets højde

◆

◆

◆

Lommer på passagersæde

◆

–

–

Lommer på passager- og førersæde

–

◆

◆

Vinduesvisker - Afisning

–

◆

◆

Opvarmede sæder - front

◆

◆

◆

Eksklusiv styling

Immobiliser System

◆

◆

◆

Opvarmet rat

Fjernbetjent centrallås med 2 nøgler

◆

◆

◆

Fjernbetjening med kontrol

Sikkerhedsalarm

◆

◆

◆

Rum under gulv i bagagerum

–

◆

◆

Vinduer

Spejl og vinduer

Spejl og vinduer

◆

◆

◆ + Band

Nøglefri adgang og start

◆

◆

◆

Magic Seats

◆

Bagagerumsafdækning (inkl. bagklap)

◆

◆

◆

Parkeringssensorer (For 4, bag 4)

◆

◆

◆

Elektrisk bagklap

–

◆ (with Walk Away Close)

◆ (with Walk Away Close)

◆ Standard

– Ikke tilgængelig

† Brændstofforbrugstal, hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater, er givet til sammenligningsformål og afspejler muligvis ikke den virkelige køreoplevelse.
Honda HR-V er i henhold til den nye WLTP CO2- og brændstofforbrugstestcyklus i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.
WLTP-tal afspejler bedre køretøjets faktiske ydeevne, når det køres på vejen.

◆

◆

Delbart 60/40 bagsæde

◆

◆

◆

Midterarmlæn på bagsæde

◆

◆

◆

Bakkamera

◆

◆

◆

Makeup-spejle i solskærm

◆

◆

◆

Rat med vippe- og teleskopfunktion

◆

◆

◆

D en nye Ho nda HR-V

Elegance

◆S

†F
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Elegance

Advance

Advance Style

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Omgivende lys (loft)

◆

◆

◆

To-farvet variant

–

–

◆

Kabinelys

◆

◆

◆

Hajfinneantenne

◆

◆

◆

Kortlys (for)

◆

◆

◆

e:HEV Emblem

◆

◆

◆

Oplyste instrumenter

◆

◆

◆

Karosserifarvet udvendigt dørhåndtag

◆

◆

◆

Læselys i bag

◆

◆

◆

Frontgrill i karosserifarve

◆

◆

–

Oplyste spejle i solskærme

◆

◆

◆

Karosserifarvet gitter med trefarvet ornament

–

–

◆

Lys i bagagerum

◆

◆

◆

To-farvede sidespejle

–

–

◆

Tagrælinger

–

–

◆

Spoiler

◆

◆

◆

–

Sidelister med orange accent, kølergitter
med 3-farvet emblem

Interiørlys

Funktioner og teknologi
Manøvreringsassistent (AHA)
Kørselsmodus - ECON/SPORT/NORMAL
Elektrisk parkeringsbremse med automatisk

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Eksteriør

Orange accenter

–

◆

◆

Rudelister i lavglans

◆

–

–

◆

◆

◆

Rudelister med højglans

–

◆

◆

Elektrisk servostyring (EPS)

◆

◆

◆

Udvendige lygter

Elektrisk servostyring - Variabel gearudveksling

◆

◆

◆

Hill Start Assist (HSA)

◆

◆

◆

Bakkestigning kontrol

◆

◆

◆

Tomgangsstop / EV modus

◆

◆

◆

Multiinformationsdisplay

◆

◆

◆

Regenerativ bremsestyrkekontrol (skiftekontakter på rat)

◆

◆

◆

Audio og kommunikation

Aktive kurvelygter, LED

–

–

◆

LED kørelys

◆

◆

◆

LED tågelygter for

–

◆

◆

LED forlygter

◆

◆

◆

Sekventiel blinklys foran

◆

◆

◆

Autolys

◆

◆

◆

Auto forlygtejustering

–

–

◆

Håndfri BluetoothTM-telefon (HFT)

◆

◆

◆

Coming Home/Leaving Home funktion på forlygter

◆

◆

◆

DAB

◆

◆

◆

Fjernlysautomatik

◆

◆

◆

Kompatibel med app My Honda+

◆

◆

◆

Rødt og klart glas LED i baglygte

◆

◆

–

Røgfarvet & klart glas i LED baglygte

–

–

◆

Honda Connect med navigation (9” touchskærm,

◆

◆

◆

Højttalere

4

4 + 2TW

4 + 4TW + CTR + Woofer

Højttalere - Diskanthøjttaler foran

–

◆

◆

Dæk 225/50 R18

Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg

◆

◆

◆

18 tommer alufælge

USB stik foran: 2

◆

◆

◆

USB stik bag: 2

–

◆

◆

Trådløst Apple Carplay

◆

◆

◆

Trådløs opladning

–

–

◆

AM/FM/DAB, Apple Carplay og Android Auto,
live trafikinfo)

◆ Standard

– Ikke tilgængelig

† Brændstofforbrugstal, hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater, er givet til sammenligningsformål og afspejler muligvis ikke den virkelige køreoplevelse.
Honda HR-V er i henhold til den nye WLTP CO2- og brændstofforbrugstestcyklus i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.
WLTP-tal afspejler bedre køretøjets faktiske ydeevne, når det køres på vejen.

Hjul og dæk
Dækreparationssæt

◆

◆

◆

225/50 R18

225/50 R18

225/50 R18

◆

◆

◆

D en nye Ho nda HR-V

◆

Bremseholdefunktion

bremseholdfunktion

84

85

D en nye Ho nda HR-V

Den viste model er HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic Two-Tone
med sort tag og HR-V Advance 1,5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl..

Læs mere om HR-V på honda.dk
Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg.
Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og
på de tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle
bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem
den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, der
gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder
kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i specifikationerne,
udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle
ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt funktion. Kunder
anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en
model afhænger af en af de annoncerede funktioner.
Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
HR-V BROCHURE, NOVEMBER 2021
Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

SCAN HER

Oplev mere
HR-V via
AR Experience

