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DEN NYE  
HONDA HR-V

Med alle sine små, stilfulde forbedringer byder den nye, 
dristige HR-V på en flerdimensionel køreoplevelse, hvor der 
ikke er sparet på noget, og da slet ikke morskaben. Verdens 

bedst sælgende lille SUV* blander de smukke linjer fra en 
coupé med den praktiske rummelighed og robusthed fra en 

SUV, og resultatet er en bil, der kan holde trit med dit liv, 
uanset hvad det byder på.

*Kilde: JATO Dynamics (salgsperiode: januar 2015 - december 2017). Omfatter følgende 
markeder: EU + EFTA, NAFTA, Kina, Japan, Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Australien, 

Argentina, Sydafrika, Sydkorea, Thailand og Vietnam.
Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic.01 02



DYNAMISK 
STIL

HR-V'ens moderne form tiltrækker opmærksomhed 
og får hjerter til at banke hurtigere. Dens strømlinede 
linjer gør ikke kun bilen dramatisk at se på, men også 
mere aerodynamisk og mere brændstofeffektiv, og det 

er jo det, det handler om. 

Nye designelementer som f.eks. det markante 
kølergitter i mørk krom, de elegante forlygter, 

pyntelisten i krom bagpå og den sporty forkofanger 
giver HR-V'en et elegant og råt look på samme tid. 
Så uanset hvad du skal – om du skal pakke til en 

weekendtur eller møde vennerne et sted i byen – kan 
du stole på, at HR-V'en får jobbet gjort.

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic. 03 04



Den viste model er en HR-V 1.5 liter VTEC TURBO Sport i farven Platinum Grey Metallic.

DEN NYE  
HR-V SPORT

Med sin selvsikre og frække stil, fra de 
karakteristiske 18" helt sorte alufælge og 

de sorte detaljer på karosseriet til den 
dobbelte udstødning, er den nye HR-V 

Sport designet til at vække opsigt.

Kraften leveres af vores 1.5 liter  
VTEC-turbomotor med 182 hk, som 

er forbundet med enten vores 
6-trins manuelle gearkasse eller en 
7-trins automatisk CVT-gearkasse. 

Køredynamikken er blevet forbedret 
takket være ydeevnedæmpere, 

variable gearudvekslinger og vores 
manøvreringsassistent. 

Den sporty stil fortsætter inde i bilen, 
hvor et nyt cockpit halvt i læder med nye 

kombisæder og mørk loftsbeklædning 
byder føreren velkommen. En 

kombination, der er designet til at sikre, 
at du fokuserer på at nyde køreturen, hver 

gang du sætter dig bag rattet.
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DESIGNET 
RUNDT  
OM DIG

Vi har intuitivt designet kabinen i HR-V'en,  
så alt er, hvor du har brug for det. 

Det betyder, at selv om det elegante 
instrumentbræt rummer al den nyeste 
teknologi, er det stadig supernemt at 

forstå og betjene. Dual Zone klimaanlæg*, 
eljusterbare sidespejle og opvarmede 

forsæder med nyt højkvalitetsstofbetræk er 
blot et par af de ting, du vil nyde godt af, 

hver gang du sætter dig bag rattet.

*Der findes flere informationer om, hvilke modelvarianter denne og 
andre funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer på side 39-42.  

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven  
Midnight Blue Beam Metallic.07 08



BYGGET TIL AT PASSE 
TIL DIT LIV
Med sin smart indrettede, komfortable og 
rummelige kabine er HR-V'en designet til 
at passe til din livsstil. HR-V'ens centralt 
monterede brændstoftank giver plads 
til et kæmpestort bagagerum, og vores 
nyskabende Magic Seats er endnu et 
eksempel på smart tænkning. 

Vores smarte bagsæder med 60/40 
opdeling kan klappes ned til at ligge 
plant med gulvet for at skabe en virkelig 
imponerende bagagerumsplads, eller de 
kan vippes op (som vist her) for at lave 
plads til at læsse alle de besværlige ting, 
som det normalt er svært at få plads til, 
som f.eks. en cykel. Og så kan sæderne 

endda klappes ned med én hånd og i én 
bevægelse.

Samlet byder HR-V'en på 1533* liter 
bagagerumsplads, og den brede 
bagklapåbning og lave læssehøjde gør 
det nemt at komme til bagagerummet. Fra 
parkeret til pakket på ingen tid.

Men det er ikke kun sæderne, der er 
magiske. Den imponerende benplads og 
loftshøjde i HR-V'en, som typisk kun findes 
i større biler, er også noget af et trick. 
Følelsen af plads forstærkes yderligere af 
panoramataget, som kan åbnes**, så der 
lukkes lys og luft ind. 

*Mål med bagsæderne klappet ned, læsset til taghøjde (VDA-metoden).
**Der findes flere informationer om, hvilke modelvarianter denne og andre funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer på side 39-42.
Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic.
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HOLD KONTAKTEN 
VED LIGE

HR-V'en er udstyret med Honda CONNECT-lyd- og infotainmentsystemet med 7" 
farveberøringsskærm*, hvorfra du bl.a. har adgang til DAB-radio og Aha™-appen**. Med disse kan du 
lytte til streamede musiktjenester, radioprogrammer, podcasts og lydbøger, og du har adgang til dine 
konti på sociale medier. Bluetooth™ tilslutter din smartphone til Hondas håndfri telefonsystem, der er 

installeret i bilen, så du kan holde kontakten med omverdenen ved lige, når du er på farten.ELEKTRONISK PARKERINGSBREMSE

OPVARMEDE SÆDER

Opvarmede forsæder holder dig dejlig varm 
på selv de koldeste dage.

Den elektroniske parkeringsbremse erstatter den 
manuelle håndbremse og giver meget mere plads rundt 
om føreren. Den aktiverer håndbremsen elektronisk ved 

et enkelt tryk på en kontakt, og den deaktiveres ved 
enten at trykke på kontakten igen eller ved at træde på 

speederen.

Kamerabilledet vises automatisk på 7" Honda 
CONNECT-skærmen, når du sætter bilen i 
bakgear. På den måde kan du tydeligt se,  

hvad der foregår bag ved bilen.

Garmin PhotoReal™ viser kommende vejkryds med 
fotorealistiske billeder af vejkryds og afkørsler med 

vognbaneangivelse via en pil for at give tydelig 
rutevejledning. Systemet indeholder også forudsigelige 

ruter, trafikundgåelser i realtid, hastighedsgrænsevisninger, 
3D-visninger af bygninger, terrænvisninger osv.

*Der findes flere informationer om, hvilke modelvarianter denne og andre funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer på side 39-42.  
**Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan 

medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, når bilen holder 
stille. De viste modeller er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive og en HR-V 1.5 liter VTEC TURBO Sport.

BAKKAMERA MED MULTIVISNING*

GARMIN-NAVIGATION*
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FØL DIG 
GODT TILPAS

Hold en pause fra din hektiske dag. Slap af. Vi har designet 
den rummelige kabine i HR-V'en til at være et virkelig 

behageligt sted at opholde sig. 

Det kan godt være, at du bare er afsted på din ugentlige 
indkøbstur, men det betyder ikke, at du ikke kan gøre 
det med stil og med masser af plads omkring dig. Nyt 

sædestofbetræk fremhæver det generøse interiør, som 
fuldendes af sporty detaljer som f.eks. forkromede 

dørhåndtag, læderrat og lædergearknop* – det er alt 
sammen med til at give HR-V'en en følelse af kvalitet.

*Der findes flere informationer om, hvilke modelvarianter denne og andre funktioner 
fås til, i afsnittet om specifikationer på side 39-42.

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive med manuel gearkasse.
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NYD YDEEVNEN
Avanceret teknologi giver dig en fantastisk og supereffektiv 
køreoplevelse. Den effektive 130 hk 1.5 liter i-VTEC-motor 

har en reaktionsstærk 6-trins gearkasse, og tilsammen giver 
de en kraftfuld og jævn køreoplevelse.

Derudover fås 1.5 liter i-VTEC-motoren også sammen med 
vores 7-trins automatiske CVT-gearkasse. Hvis du vælger  
CVT-varianten, kan du sætte dig tilbage i sædet og lade 

gearkassen skifte gear for dig, eller du kan selv skifte gear 
med de racerbilsinspirerede skiftekontakter på rattet, når 

du er i det humør.

Alle HR-V-motorer er udstyret med tomgangsstop, som 
standser motoren, når bilen holder stille, og automatisk 

starter den igen, når det er tid til at køre videre. Dette er 
med til at reducere CO2-udledningen fra benzinmotoren 

til så lidt som 148 g/km (WLTP) / 121 g/km (NEDC)*. Når der 
trykkes på ECON-knappen, får brændstoføkonomien et 

boost til. Når ECON-funktionen er aktiveret, er gearkassen 
og motoren optimeret til at spare brændstof. Du mærker 
måske ikke forskellen med det samme, men du vil mærke 

den, når du ikke skal tanke op helt så ofte.

*Se side 39 for en detaljeret gennemgang af brændstoføkonomi- og emissionstallene. 
Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic.
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1: Når du kører rundt i byen med  
5-32 km/t., kan dette system give dig 
de bedst tænkelige muligheder for at 
undgå en kollision ved at overvåge 
afstanden mellem dig og køretøjet 
foran. 

2: Hvis du kommer nærmere og 
nærmere et registreret køretøj, afgiver 
HR-V'en akustiske og visuelle advarsler 
via MID-displayet. 

3: Hvis du stadig ikke har reageret, og 
en kollision er umiddelbart forestående, 
kan det aktive City Brake bremsesystem 
automatisk starte en nødopbremsning, 
der reducerer hastigheden så meget 
som muligt. Ved gode kørselsforhold 
kan det tilmed helt forhindre en 
kollision.

AKTIVT CITY BRAKE BREMSESYSTEM

1 2 3

VOGNBANEASSISTENT*

Hvis bilen kører uden for sin vognbane, uden at du 
aktiverer afviserblinket, blinker advarselslamperne,  
og der afgives et lydsignal for at få dig til at få bilen 
tilbage i rette vognbane.

SYSTEM TIL REGISTRERING AF TRAFIKSKILTE*

Systemet til registrering af trafikskilte identificerer 
trafikskilte og viser dig oplysningerne på et display.  
Der kan vises to skilte samtidig.

FJERNLYSAUTOMATIK

Fjernlysautomatikken vurderer kørselsforholdene omkring 
dig og skifter automatisk mellem fjernlys og nærlys.

SYSTEM TIL ADVARSEL OM FRONTKOLLISION*

Hvis kameraet foran registrerer en bil forude, advarer 
systemet om en mulig frontkollision, så du har tid til at 
reagere.

INTELLIGENT FARTBEGRÆNSER*

Denne funktion kombinerer på en smart måde den 
eksisterende fartbegrænsers justerbare funktion med 
systemet til registrering af trafikskilte og indstiller automatisk 
til den hastighedsgrænse, som registreres af systemet til 
registrering af trafikskilte.

HILL START ASSIST

Hill Start Assist forhindrer bilen i at rulle baglæns, når 
der sættes i gang på en bakke. Systemet bruger en 
hældningssensor til at regulere bremsetrykket, så bilen 
holdes bremset i halvandet sekund, efter at bremsepedalen 
er blevet sluppet. 

NØDSTOPSIGNAL

Når nødstopsignalet aktiveres, blinker katastrofeblinket 
hurtigt for at advare bagfrakommende biler, hvis du bremser 
hårdt op, hvilket mindsker risikoen for kollisioner bagfra.

BREMSEASSISTENT

Bremseassistenten hjælper bilen med at standse hurtigere 
under en nødopbremsning.

*Fås kun på modelvarianterne Elegance, Sport og Executive. Der findes flere 
informationer om, hvilke modelvarianter denne og andre funktioner fås til,  
i afsnittet om specifikationer på side 39-42.
Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue 
Beam Metallic.

Sikkerhed for dine passagerer, andre 
trafikanter og fodgængere har altid været 
et af vores grundlæggende designkrav. 
Derfor har vi inkluderet masser af avanceret 
teknik i den nye HR-V, hvoraf det meste er 
standardudstyr. Vi mener, at den bedste 
måde at undgå kollisioner er at være ét skridt 
foran, og derfor tilbyder vi vores avancerede 
førerassistancesystemer. De hjælper føreren 
ved at fungere som ekstra sensorer, advarsel 
og reaktion, når det er nødvendigt. 

Ligesom alle andre Honda-modeller er den 
nye HR-V blevet grundigt testet i henhold  
til de strengeste sikkerhedsstandarder,  
og den har fået de maksimale 5 stjerner i 
Euro NCAP's sikkerhedsbedømmelse. 

EKSTRA SMART
EKSTRA SIKKER
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DIN HR-V

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic. 19 20



COMFORT 1.5 i-VTEC
6-trins manuel gearkasse

♦ 16" alufælge
♦ Stofindtræk
♦ Hækspoiler
♦ LED-forlygter
♦ LED-kørelys
♦ Autolys
♦  Timer for automatisk tænding/slukning af forlygter 

(til når du skal hjemmefra/kommer hjem)
♦ ECON-funktion
♦ Rat med vippe- og teleskopfunktion
♦ Multiinformationsdisplay
♦ Tomgangsstop
♦ Klimaanlæg
♦ Fartpilot med fartbegrænser
♦  Bagrudevisker med intervalfunktion og 

bakgearsfunktion
♦ Elruder (for og bag)
♦ Elruder, der betjenes med ét tryk (for)
♦ Manuel justering af førersædets højde
♦ Magic Seats
♦ Gearskifteindikator
♦ Eljusterbare og elopvarmede sidespejle
♦ Bevægelsesaktiv elektrisk servostyring 
♦ Elektronisk parkeringsbremse
♦  Sikkerhedsseler med opstramningsmekanisme, 

der aktiveres i nødstilfælde (for og bag)
♦ i-SRS-airbag i førersiden (2-trins oppustning)
♦ SRS-airbag i passagersiden med afbryderkontakt

♦ Sideairbags (for)
♦ Gardinairbags (for og bag)
♦  Nakkestøtter på forsæderne, der mindsker risikoen 

for piskesmæld
♦ Dæktrykadvarselssystem
♦ Nødstopsignal
♦ Antiblokeringssystem
♦ Elektronisk bremsekraftfordeling
♦ Bremseassistent
♦ Elektronisk stabiliseringssystem
♦ Hill Start Assist
♦ Aktivt City Brake bremsesystem
♦ Startspærrefunktion
♦ Fleksibel bagagerumsafdækning
♦ Fjernbetjent centrallås med 2 foldenøgler
♦ Håndfri Bluetooth™-telefon
♦ Knapper på rattet til fjernbetjening af lydanlægget
♦ 1 cd-tuner
♦ AUX-stik
♦ USB-stik (iPod-kompatibelt)
♦ 4 højttalere
♦  Honda CONNECT med Garmin-navigation og 

cd-afspiller: 7" berøringsskærm, AM/FM/DAB-
radio, internetradio, Aha™-app-integration og 
internetbrowsing*

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Comfort i farven Platinum White Pearl.

Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 39-42.
* Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT 
kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, 
når bilen holder stille. 
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ELEGANCE 1.5 i-VTEC
6-trins manuel gearkasse
7-trins automatisk CVT-gearkasse 

♦ Parkeringssensorer (for og bag)
♦ Tonede ruder bagi
♦ Halogentågeforlygter
♦ Automatiske viskere med regnsensor
♦ Læderrat og lædergearknop
♦ Fjernlysautomatik
♦ Dual Zone klimaanlæg
♦ Skiftekontakter∆

♦ Elruder, der betjenes med ét tryk (for og bag)
♦ Elindklappelige sidespejle
♦ Sidespejle med nedadvipningsfunktion
♦ Bakkamera
♦ System til advarsel om frontkollision
♦ System til registrering af trafikskilte
♦ Intelligent fartbegrænser
♦ Vognbaneassistent
♦ Sikkerhedsalarmsystem
♦ Bagagerumsafdækning (hattehylde)
♦  Honda CONNECT med Garmin-navigation og 

cd-afspiller: 7" berøringsskærm, AM/FM/DAB-
radio, internetradio, Aha™-app-integration og 
internetbrowsing*

♦ 2x USB-stik/HDMI-stik
♦ 6 højttalere

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Elegance i farven Modern Steel Metallic.

Ud over de funktioner, der fås på modelvarianten 
Comfort, fås følgende funktioner også på 
modelvarianten Elegance:

Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 39-42.
* Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT 
kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, 
når bilen holder stille.

∆Fås kun på modeller, der er udstyret med automatisk CVT-gearkasse.
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SPORT 1.5 VTEC TURBO
6-trins manuel gearkasse
7-trins automatisk CVT-gearkasse

♦ 18" helt sorte alufælge
♦ LED-tågeforlygter
♦ Sorte spejlkapper
♦ Sort kølergitter i vaffelmønster
♦  Udvendigt sportstilbehør (frontskørt, bagskørt, 

hjulkasser og dørtrinslister)
♦ Dobbelt udstødning
♦ Sportspedaler
♦ Interiør i sort stof/mørkerødt læder
♦ Styretøj med variabel gearudveksling
♦ Ydeevnedæmper
♦ Manøvreringsassistent

Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 39-42.

Den viste model er en HR-V 1.5 liter VTEC TURBO Sport i farven Platinum Grey Metallic.

Ud over de funktioner, der fås på modelvarianten 
Elegance, fås følgende funktioner også på 
modelvarianten Sport:
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EXECUTIVE 1.5 i-VTEC
6-trins manuel gearkasse
7-trins automatisk CVT-gearkasse

♦ 18" matsorte alufælge
♦ Nøglefri adgang og start
♦ Panoramatag (som kan åbnes)
♦ Tagræling
♦ Interiør i sort stof/læder
♦ Bakspejl med automatisk nedblændingsfunktion
♦ Lomme bag på førersæde
♦ Manuel justering af passagersædets højde
♦  Udvendigt sportstilbehør (frontskørt, bagskørt, 

hjulkasser og dørtrinslister)

Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 39-42.

Den viste model er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic.

Ud over de funktioner, der fås på modelvarianten 
Elegance, fås følgende funktioner også på 
modelvarianten Executive:
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De viste modeller er en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive, undtagen den i farven Platinum Grey Metallic, som er en 
HR-V 1.5 liter VTEC TURBO Sport.

LEV LIVET 
I FARVER
Vis, hvem du er, med vores fantastiske 
karosserifarver, der passer perfekt til HR-V'ens 
dynamiske stil. Du kan f.eks. vælge en af vores tre 
nye, spændende farver: Midnight Blue Beam Metallic, 
Platinum White Pearl og Platinum Grey Metallic. 

PLATINUM GREY METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL RALLYE RED

LUNAR SILVER METALLIC

PLATINUM GREY METALLIC
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01 HALVT SORT STOF, HALVT SORT LÆDER

Hvad enten du vælger det nye, smarte stofindtræk 
eller det førsteklasses indtræk halvt i læder, får 

det ikke blot din HR-V til at se godt ud, men også 
til at føles godt.

INDTRÆK

SORT
STOF

HALVT SORT STOF,  
HALVT SORT LÆDER

HALVT SORT STOF, HALVT 
MØRKERØDT LÆDER

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
SPORT ♦
EXECUTIVE ♦

02 SORT STOF 03 HALVT SORT STOF, HALVT MØRKERØDT LÆDER
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Få et stærkere og mere kraftfuldt look med Robust-pakken.  
Pakken indeholder: pyntelister forneden foran, bagpå og på siden samt spejlkapper.

Bilen på billedet er vist med 18" HR1803-alufælge. Sælges separat.

DINE  
VALGMULIGHEDER

SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG PÅ DIN HR-V  
MED ORIGINALT HONDA-TILBEHØR.

Det er fremstillet ud fra vores sædvanlige krævende standarder, 
og hver enkelt pakke er specielt designet til at forbedre og passe 

perfekt til din HR-V.

Black Edition-pakken giver din bil et intenst, kraftfuldt nyt look.  
Pakken indeholder: en sort pynteliste forneden foran og bagpå, sorte 

pulverlakerede trinbrætter, Black Edition-gulvmåtter, en bagagerumsmåtte,  
Black Edition-emblem og sorte spejlkapper.

Bilen på billedet er vist med 18" HR1804-alufælge. Sælges separat.

Aero-pakken giver din bil et mere sofistikeret og dynamisk look.  
Pakken indeholder: aero-forkofanger, aero-bagkofanger, trinbrætter og hækspoiler.

Bilen på billedet er vist med 18" HR1803-alufælge. Sælges separat.

AERO-PAKKE

BLACK EDITION-PAKKE

ROBUST-PAKKE
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EKSKLUSIV BAGAGERUMSINDDELER

18" HR1803-ALUFÆLGE

Med denne innovative bagagerumsinddeler kan du 
organisere pladsen i dit bagagerum og forhindre,  

at bagage bevæger sig rundt under kørsel.

Disse alufælge har Gunpowder Black-åbninger og 
Diamond Cut-overflade med skinnende, transparent lak.

RUMINDDELT BAGAGERUMSBAKKE

18" HR1802-ALUFÆLGE

Den vandtætte og skridsikre bagagerumsbakke er perfekt 
tilpasset bagagerummet i din bil og beskytter det mod 

snavs og ridser. Den har høje kanter og et HR-V-logo. Den 
er ruminddelt, så din bagage bliver, hvor den er.

Disse alufælge har Kaiser Silver-åbninger og Diamond  
Cut-overflade med skinnende, transparent lak.

BELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken er en kombination af lamper, som giver en hyggelig atmosfære inde i 
bilen. Pakken indeholder: fodrumsbelysning foran og oplyste dørtrinslister.

HÆKSPOILER

Giv bagenden på din HR-V lidt ekstra kant med denne fuldt integrerede 
hækspiler i karosserifarve.
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SPEJLKAPPER

Gør din HR-V endnu mere unik med disse EU Matte 
Silver-spejlkapper. Designet til at erstatte de originale 

spejlkapper. Sættet indeholder: to spejlkapper.

ELEGANCE-GULVMÅTTER

Disse elegante og komfortable tuftede måtter med kantning i 
nubuck-læder er utrolig holdbare og har et vævet HR-V-logo. 

Sættet indeholder: måtter til foran og bagi.

TAGBØJLER

Udvid bilens lastkapacitet med sikre tagbøjler, som 
leveres med fire låse. Den maksimale lastkapacitet er 

30 kg (maks. 35 kg på taget).

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK MED 
13-POLET ANHÆNGERLEDNINGSNET

Med dette aftagelige anhængertræk behøver du ikke gå på 
kompromis med bilens udseende, hvis du planlægger at køre med 

anhænger. Det har en maksimal trækkapacitet på 1000 kg og et 
kugletryk på 70 kg.

SIDEKAROSSERILISTER

Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i din bils karosseri.  
Disse sidekarosserilister i karosserifarve er fremstillet i et blødt, stødsikkert materiale og 

beskytter din bil hele vejen rundt.

DØRTRINSLISTER

Dørtrinslisterne føjer et personligt præg til bilen og beskytter dørtrinnene mod mærker 
og ridser. De er fremstillet i rustfrit stål og har også et iøjnefaldende indgraveret HR-V-

logo. Sættet indeholder: dørtrinslister til for- og bagdørene.

Bed din forhandler om brochuren over HR-V-tilbehør, hvis du gerne vil 
vide mere om vores serie af originalt tilbehør.37 38



♦ Standardudstyr  Ekstraudstyr - Fås ikke

†Tallene for brændstofforbrug er hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater og gengives her, så du kan sammenligne med andre biler, og afspejler muligvis ikke de virkelige tal. Honda HR-V er blevet underkastet den nye WLTP-testcyklus, når det 
kommer CO2-udledning og brændstofforbrug, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. WLTP-tallene afspejler bedre bilens faktiske præstation på vejen. I overgangsfasen mellem NEDC (det tidligere testprogram) og WLTP vil NEDC-tallene 
for CO2-udledning og brændstofforbrug fortsat være tilgængelige i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1153.
* Maks. påhængsvægt er baseret på 12% hældningsgrad og er testet i henhold til EU-regulativer.
‡Hattehylde.
Fleksibel bagagerumsafdækning.

Sikkerhed

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

Manuel 1.5 i-VTEC Manuel 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
Manuel

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuel 

1.5 i-VTEC 
CVT

i-SRS-airbag i førersiden (2-trins oppustning) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-airbag i passagersiden med afbryderkontakt ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sideairbags (for) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Gardinairbags (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Nakkestøtter på forsæderne, der mindsker risikoen 
for piskesmæld

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Forbremse, 16" ventileret skive ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bagbremse, 15" ikke-ventileret skive ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (antiblokeringssystem) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk bremsekraftfordeling ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bremseassistent ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

VSA-system ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhedsseler med opstramningsmekanisme,  
der aktiveres i nødstilfælde (for og bag)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-punkter ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nødstopsignal ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Dæktrykadvarselssystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Aktivt City Brake bremsesystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

System til advarsel om frontkollision - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

System til registrering af trafikskilte - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent fartbegrænser - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneadvarselssystem - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhed

Startspærrefunktion ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhedsalarmsystem - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bagagerumsafdækning ♦  ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ 

Fjernbetjent centrallås med 2 foldenøgler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

Nøglefri adgang og start - - - - - ♦ ♦

Indtræk

Stofindtræk ♦ ♦ ♦ - - - -

Halvt stof/halvt læder (sort) - - - - - ♦ ♦

Halvt stof/halvt læder (sort/mørkerødt) - - - ♦ ♦ - -

Indvendige dørhåndtag i krom ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Læderrat - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lædergearknop - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Funktion og teknologi

ECON-funktion ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Multiinformationsdisplay ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Gearskifteindikator ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bevægelsesaktiv elektrisk servostyring ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk parkeringsbremse ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgangsstop ♦ ♦ ♦  ♦ - ♦ ♦

Skiftekontakter - - ♦ - ♦ - ♦

Manøvreringsassistent - - - ♦ ♦ - -

Ydeevnedæmper - - - ♦ ♦ - -

Styretøj med variabel gearudveksling - - - ♦ ♦ - -

Sportspedaler - - - ♦ ♦ - -

Motor

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

Manuel 1.5 i-VTEC Manuel 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
Manuel

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuel 

1.5 i-VTEC 
CVT

Type Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Slagvolumen (cc) 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498

Ventilsystem DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC

Emissionsstandard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Brændstoftype BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95) BLYFRI (95)

Ydeevne

Maks. motoreffekt (kW ved o/min.) 96 ved 6600 96 ved 6600 96 ved 6600 134 ved 5500 134 ved 6000 96 ved 6600 96 ved 6600 

Maks. motoreffekt (hk ved o/min.) 130 ved 6600 130 ved 6600 130 ved 6600 182 ved 5500 182 ved 5500 130 ved 6600 130 ved 6600 

Maks. motormoment (Nm ved o/min.) 155 ved 4600 155 ved 4600 155 ved 4600 240 ved 5000 220 ved 5500 155 ved 4600 155 ved 4600

0-100 km/t (sekunder) 10,2 10,2 11,2 7,8 8,6 10,7 11,4

Tophastighed (km/t) 191 191 187 215 200 191 187

Brændstoføkonomi og emissioner - 
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure (WLTP)†
Bykørsel (l/100 km) 12,2 12,2 11,6 11,8 9,5 12,0 11,5

Landevejskørsel (l/100 km) 17,5 17,5 17,9 17,2 16,9 17,2 17,2

Blandet kørsel (l/100 km) 15,2 15,2 15,2 14,9 13,9 14,7 14,5

CO2-udledning ved blandet kørsel (g/km) 128-185 128-185 126-195 131-193 134-239 132-188 131-198

Brændstoføkonomi og emissioner -  
New European Driving Cycle (NEDC)†
Bykørsel (l/100km) 7,0 7,0 6,1 7,3 7,6  7,0 6,1

Landevejskørsel (l/100 km) 4,9 4,9 4,8 5,1 5,1 4,9 4,8

Blandet kørsel (l/100 km) 5,7 5,7 5,3 5,9 6,0 5,7 5,3

CO2-udledning ved blandet kørsel (g/km) 113-160 113-160 110-140 117-166 116-174 113-160 110-140

Dimensioner

Samlet længde (mm) 4335 4335 4335 4346 4346 4346 4346

Samlet bredde (mm) 1772 1772 1772 1790 1790 1790 1790

Samlet bredde inklusive sidespejle (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Samlet højde ved karosseri - ulæsset (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605

Akselafstand (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610

Sporvidde på forhjul (mm) 1535 1535 1535 1536 1536 1535 1535

Sporvidde på baghjul (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Frihøjde - med fører (mm) 185 185 185 180 180 185 185

Maks. siddepladser (personer) 5 5 5 5 5 5 5

Venderadius - ved karosseri (m) 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9

Lås-til-lås-drejning (ratomdrejninger) 2,79 2,79 2,79 2,38 2,38 2,71 2,71

Kapacitet
Bagagerumskapacitet - bagsæde klappet op  
(liter, VDA-metoden) 431 393 393 431 431 393 393

Samlet bagagerumskapacitet inkl. pladsen/boksen 
under bagagerumsgulvet - bagsæde klappet op  
(liter, VDA-metoden) 

448 470 470 448 448 470 470

Bagagerumskapacitet - bagsæde klappet ned, 
læsset til vindueshøjde (liter, VDA-metoden) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026

Samlet bagagerumskapacitet inkl. pladsen/boksen 
under bagagerumsgulvet - bagsæde klappet ned, 
læsset til vindueshøjde (liter, VDA-metoden) 

1043 1103 1103 1043 1043 1103 1103

Samlet bagagerumskapacitet - bagsæde klappet 
ned, læsset til taghøjde (liter, VDA-metoden) 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

Samlet bagagerumskapacitet inkl. pladsen/boksen 
under bagagerumsgulvet - bagsæde klappet ned, 
læsset til taghøjde (liter, VDA-metoden) 

1473 1533 1533 1473 1473 1533 1533

Tankkapacitet (liter) 50 50 50 50 50 50 50

Vægt*

Køreklar vægt (kg) 1243-1333 1.243-1.333 1.251-1.340 1.342-1.350 1.381-1.388 1.243-1.333 1.251-1.340

Maks. tilladt vægt (kg) 1790 1790 1790 1790 1830 1790 1790

Nyttelast (kg) 473-549 473-549 466-541 441-449 395-402 473-549 466-541

Maks. tilladt akselvægt - for og bag (kg) 965/865 965/865 965/865 1050/865 1050/865 965/865 965/865 

Maks. påhængsvægt - med bremser (kg) 1000 1000 1000 1400 1400 1000 1000

Maks. påhængsvægt - uden bremser (kg) 650 650 650 700 500 650 650

Maks. kugletryk på anhængertræk (kg) 70 70 70 70 70 70 70

Maks. tagbelastning (kg) 75 75 75 75 75 75 75
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Komfort og bekvemmeligheder

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

Manuel 1.5 i-VTEC Manuel 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
Manuel

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuel 

1.5 i-VTEC 
CVT

Klimaanlæg ♦ - - - - - -

Dual Zone klimaanlæg - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fartpilot med fartbegrænser ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Autovisker med regnsensor - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bagrudevisker med intervalfunktion og 
bakgearsfunktion

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Autolys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bakspejl med automatisk nedblændingsfunktion - - - - - ♦ ♦

Parkeringssensorer (for og bag) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bakkamera - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elruder (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elruder, der betjenes med ét tryk (for) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elruder, der betjenes med ét tryk (bag) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjente elruder i alle døre - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjente indklappelige sidespejle - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rat med vippe- og teleskopfunktion ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Eljusterbare og elopvarmede sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elindklappelige sidespejle - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sidespejl med nedadvipningsfunktion - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Midterarmlæn på bagsæde - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Makeup-spejle med lys i solskærm ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tilbehørsstik (for) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tilbehørsstik (midterkonsol) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tilbehørsstik (bagagerum) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Manuel justering af førersædets højde ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Manuel justering af passagersædets højde - - - - - ♦ ♦

Lomme bag på førersæde - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme bag på passagersæde ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Opvarmede sæder (for) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Plads under bagagerumsgulv - ♦ ♦ - - ♦ ♦

Boks under bagagerumsgulv ♦ - - ♦ ♦ - -

Interiørlys

Læselampe (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lommelys (midt) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lys i bagagerum ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kabinelys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lyd og kommunikation

1 cd-tuner ♦ - - - - - -

Honda CONNECT med Garmin-navigation og  
cd-afspiller (7" berøringsskærm, AM/FM/DAB-radio, 
internetradio, Aha™-app-integration, internetsøgning)*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

AUX-stik ♦ - - - - - -

USB-stik (iPod-kompatibelt)∆ ♦ - - - - - -

2x USB-stik/HDMI-stik∆ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

4 højttalere ♦ - - - - - -

6 højttalere ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Knapper på rattet til fjernbetjening af lydanlægget ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Håndfri Bluetooth™-telefon ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standardudstyr  Ekstraudstyr - Fås ikke

* Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. 
ΔEt USB-flashdrev med 256 MB eller højere anbefales, og nogle enheder er muligvis ikke kompatible.

Eksteriør

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 

Manuel 1.5 i-VTEC Manuel 1.5 i-VTEC CVT 1.5 VTEC TURBO
Manuel

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuel 

1.5 i-VTEC 
CVT

Hajfinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tonede ruder bagi - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Udvendigt sportstilbehør (frontskørt, bagskørt, 
hjulkasser og dørtrinslister)

- - - ♦ ♦ ♦ ♦

Dobbelt udstødning med afgangsrør - - - ♦ ♦ - -

Hækspoiler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Udvendige dørhåndtag i krom ♦ ♦ ♦ - - - -

Udvendige dørhåndtag i mørk krom - - - ♦ ♦ - -

Sorte sidespejle med integrerede afviserblink - - - ♦ ♦ - -

Sportsbagkofanger - - - ♦ ♦ - -

Pynteliste til bageste nummerplade i sort krom - - - ♦ ♦ - -

Udvendige dørhåndtag i lys krom - - - - - ♦ ♦

Panoramatag (som kan åbnes) - - - - - ♦ ♦

Tagræling - - - - - ♦ ♦

Udvendige lygter

LED-forlygter ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernlysautomatik - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Halogentågelygter - ♦ ♦ - - - -

LED-tågeforlygter - - - ♦ ♦ ♦ ♦

LED-kørelys ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Højt monteret LED-stoplygte ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Timer for automatisk tænding/slukning af forlygter 
(til når du skal hjemmefra/kommer hjem)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hjul

16" alufælge ♦ ♦ ♦ - - - -

18" alufælge (matsort) - - - - - ♦ ♦

18" alufælge (helt sort) - - - ♦ ♦ - -

215/60 R16 dæk ♦ ♦ ♦ - - - -

225/50 R18 dæk - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Dækreparationssæt ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Drømme kan være effektive – de presser én til at opnå mere, til at udforske nye idéer, nye teknologier og nye måder at 
løse problemer på. Drømmen om en bedre verden, som folk kan nyde, har givet liv til en menneskelignende robot kaldet 
ASIMO, er gået på vingerne med HondaJet og har skabt nogle af de mest populære motorcykler på planeten. Den viden, 
vi får fra alle de ting, vi gør, og alle de ting, vi lærer, indgår i alt, hvad vi skaber, som f.eks. vores nye SUV-serie.

DRØMME  
GÅR VIRKELIG 
I OPFYLDELSE

De viste modeller er en CR-V 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Premium Crystal Red Metallic 
og en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic. 43 44



Den viste model er en HR-V 1.5 liter VTEC TURBO Sport i farven Platinum Grey Metallic. 45 46


