LIFEST YLE PLUS

LIFESTYLE
PLUS
♦ 18 colos, Kaiser Silver könnyűfém felnik
♦ i-SRS légzsák a vezetőnél, SRS légzsák az első utasnál,
oldallégzsák elöl, függönylégzsákok
♦ Blokkolásgátlóval kiegészített fékrendszer (ABS) és Fékasszisztens
♦ Aktív Városi Fékrendszer
♦ Riasztórendszer és indításgátló (immobiliser)
♦ Tetősín
♦ Xenon fényszórók automatikus magasságállítással és fényszórómosóval
♦ Időzíthető, automatikus hazakísérőfény
♦ LED-es nappali menetfény
♦ Automatikus Távolsági Fényszórók
♦ Aktív kanyarfényszórók
♦ Ködfényszórók
♦ Automatikus, sötétedést érzékelő fényszórók
♦ Esőérzékelős ablaktörlők
♦ Automatikusan sötétedő belső tükör
♦ Sötétített ablakok hátul körben
♦ Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső tükrök
♦ Tolatásnál automatikusan lebillenő utasoldali külső tükör
♦ Parkolóradar (elöl és hátul)
♦ Állítható magasságú és távolságú, multifunkciós, bőrborítású kormánykerék
♦ Bőr kárpitozás, fűthető első ülések
♦ Egy mozdulattal dönthető, 60/40 arányban osztott hátsó ülések
♦ Állítható magasságú első ülések
♦ Hangulatvilágítás a vezető és az első utas lábánál
♦ Kétzónás, klímaszabályozós légkondicionáló
♦ Intelligens Multiinformációs Kijelző (i-MID)
♦ Tolatókamera
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Utánfutó-stabilizáló Rendszer
♦ Hegymeneti Asszisztens
♦ Lejtmenet-szabályozó RendszerΔ

1.6 i-DTEC – 120 LE - 2WD
Hatfokozatú manuális váltó
1.6 i-DTEC – 160 LE - 4WD
Hatfokozatú manuális váltó
Kilencfokozatú automatikus váltó

2.0 i-VTEC – 155 LE - 4WD
Hatfokozatú manuális váltó
Ötfokozatú automatikus váltó

♦ Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltóΔ
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (Az automatikus váltóval társított
2.0 i-VTEC modellhez nem rendelhető)
♦ Tempomat sebességhatárolóval
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel és CD-lejátszóval,
az alábbi funkciókkal:7 colos érintőképernyő, AM/FM/DAB és internetrádió,
előre telepített Aha™ alkalmazás*, internetböngészési* lehetőség
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító**
♦ Nagy teljesítményű audiorendszer hat hangszóróval
♦ 2 USB és HDMI csatlakozó†
♦ 12 V-os aljzat a műszerfalon, a közepkonzolon és a csomagtartóban
♦ Első és hátsó Aero lökhárítók
♦ Karosszéria színére fényezett csomagtérajtó díszítés

Rendelhető extrák:
A Fejlett Vezetéstámogató Rendszer részeként:
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer
Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
Holttérfigyelő Rendszer
Kitolatást Segítő Rendszer

* Az Aha™ alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. A Honda CONNECT alkalmazások
használata adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési szerződést. Az internetböngészési
funkció csak akkor elérhető, ha az autó áll.
Megjegyzés: ha a csatlakoztatni kívánt mobilkészülék kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink rendszerrel, az eszköz lehetővé teszi, hogy az okostelefon kijelzőjén megjelenő ikonok, illetve információk az autó
érintőképernyőjén is megjelenjenek, s a vezető közvetlenül használhassa a telefon alkalmazásait.
** A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon!
† Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
Δ Csak automatikus váltóval felszerelt modellekhez.

Motor
Típus
Lökettérfogat (cm3)
Szelepvezérlés

L I F E STY L E PLU S

LI F EST Y LE PLU S

LI F EST Y LE PLU S

2.0 i-VTEC - 4WD
Manuális/Automatikus

1.6 i.DTEC - 2WD
Manuális

1.6 i.DTEC - 4WD
Manuális/Automatikus

2.0 i-VTEC

1.6 i-DTEC

1.6 i-DTEC

1997

1597

1597

SOHC 16 szelep

DOHC 16 szelep

DOHC 16 szelep

Emissziós besorolás

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Üzemanyag típusa

Benzin

Gázolaj

Gázolaj

Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/fordulat/perc)

114@6500

88@4000

118@4000

Maximális motorteljesítmény (LE/fordulat/perc)

155@6500

120@4000

160@4000

Maximális forgatónyomaték (Nm/fordulat/perc)

350@2000

192@4300

300@2000

0 - 100 km/óra (mp)

10,2/12,3

11,2

9,8/10,2

Végsebesség (km/óra)

190/182

182

202/197

64

64

64

Belső zajszint (dB)
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás†
Városban (l/100km)

9,4/10,1

4,8

5,5/6,0

Városon kívül (l/100km)

6,5/6,2

4,4

4,7/4,9

Kombinált (l/100km)

7,6/7,7

4,5

5,1/5,3

Kombinált CO2-kibocsátás (g/km)

177/179

119

133/139
♦/–

Sebességváltó
6 fokozatú manuális

♦/–

♦

5 fokozatú automatikus

–/♦

–

–

9 fokozatú automatikus

–

–

–/♦

Teljes hosszúság (mm)

4605

4605

4605

Teljes szélesség (mm)

1820

1820

1820

Teljes szélesség, külső tükrökkel együtt (mm)

2096

2096

2096

Méretek

Teljes magasság – terheletlenül (mm)

1685

1685

1685

Tengelytáv (mm)

2630

2630

2630

Első nyomtáv (mm)

1585

1585

1585

Hátsó nyomtáv (mm)

1590

1595

1590

Szabad hasmagasság – vezetővel együtt (mm)

165

155

165

5

5

5

Fordulókör a karosszéria széleinél mérve (m)

11,7

11,9

11,7

Kormányfordulatok száma a két végállás
között (fordulat)

2,94

2,94

2,94

589

589

589

1146

1146

1146

1669

1669

1669

58

58

58

1521-1619/1543-1645

1545-1592

1630-1718 / 1658-1724

2075/2100

2100

2170/2200

456-554 / 455-557

508-555

452-540 / 476-542

1040/1055 / 1065/1055

1100/1055

1170/1055

1700/1500

1700

2000/1500

600

600

600

100

100

100

80

80

80

Szállítható személyek száma

Térfogatadatok
Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel
(liter, VDA szabvány)
Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel,
ablakvonalig (liter, VDA szabvány)
Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel,
tetővonalig (liter, VDA szabvány)
Üzemanyag-tartály térfogata (liter)
Tömegadatok #
Menetkész tömeg (kg)
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)
Maximális terhelhetőség (kg)
Maximális tengelyterhelés – elöl/hátul (kg)
Fékezett vontatmány legnagyobb megengedett
össztömege (kg)
Fékezetlen vontatmány legnagyobb megengedett
össztömege (kg)
Vonófej maximális terhelhetősége (kg)
Maximális tetőterhelés (kg)

† Az érték a közúti közlekedéshez szükséges üzemanyag mennyiségét mutatja.Az üzemanyag-fogyasztásra, széndioxid-kibocsátásra és súlyra vonatkozó mérések az EC direktíva alapján történtek. A vezetési stílus,
a forgalom, az időjárási körülmények, a jármű általános állapota, a felszereltségi szint és az útviszonyok függvényében a fogyasztási, valamint károsanyag-kibocsátási értékek eltérhetnek a hivatalos adatoktól.
A műszaki adattáblázatban szereplő súlyértékek az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak. Az opcionális kiegészítők növelhetik a jármű súlyát és csökkenthetik a terhelhetőséget.		
# A vontatmány legnagyobb tömegére vonatkozó mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, az európai szabványoknak megfelelően történtek.				
A katalógusban szereplő modellváltozatok és felszereltségi szintek nem minden országban elérhetők. További információért, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb található Honda kereskedést. A CR-V-re
az alábbi garanciák vonatkoznak: 3 év vagy 100 000 km általános garancia, 3 év rozsdásodás elleni garancia a fényezésre, 5 év rozsdásodás elleni garancia a kipufogórendszerre, 10 év átrozsdásodás elleni garancia
a karosszériaelemekre, 12 év átrozsdásodás elleni garancia a karosszérianyúlványokra							

RENDELHETŐ
SZÍNEK

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLIC

PASSION RED PEARL

WHITE ORCHID PEARL

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő
adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen
akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.

Honda Motor Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
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HONDA
PREMIUM
QUALITY

3 plusz 5 év
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A CR-V Lifestyle Plus négy vonzó színben érhető el:

