
az új CR-z 



> Egyedülálló vezetési élmény 
Karakteres, vonzó megjelenésével, kiváló úttartásával és remek teljesítményével az 

Integrated Motor Assist (IMA) hibrid rendszerrel felszerelt CR-Z kiemelkedik az átlagos 

autók közül. A rendkívül alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású hibrid hajtómű 

különösen precíz, hatfokozatú manuális váltón keresztül adja le kimagasló teljesítményét, 

s takarékos mivolta ellenére sportautós menettulajdonságokkal ruházza fel a CR-Z-t.
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>
A CR-Z motorházteteje alatt 1,5 literes i-VTEC erőforrás bújik meg, 
méghozzá egy nagy teljesítményű elektromos motorral kiegészítve. 
A két erőforrás működését az Integrated Motor Assist (IMA) névre 

keresztelt ultramodern hibrid rendszer hangolja össze, minden eddiginél 
hatékonyabb üzemanyag-felhasználást garantálva a tulajdonosok számára. 

Hála az innovatív megoldásoknak, a CR-Z nemcsak gazdaságos, 
hanem igen környezetkímélő is, szén-dioxid-kibocsátása csupán 

116 gramm kilométerenként*.

egy hagyományos autónál rengeteg energia 
veszhet kárba, nem úgy az IMa esetében, 
ami visszanyeri és az autó hajtására fordítja 
az egyébként a veszteséget növelő energiákat.

ezzel az energiával 
az akkumulátort 
tölti a rendszer.

az akkumulátor 
biztosítja a 
villanymotor 
működéséhez 
szükséges 
energiát.a villanymotor 

többletteljesítménnyel 
ruházza fel a benzines 

hajtóművet.

ezáltal a hibrid 
rendszer 

fogyasztása 
alacsonyabb, 
teljesítménye 

pedig magasabb.

Miként 
működik 
az IMa?

Benzines
hajtómű

Villany-
motor

Integrated Motor Assist (IMA)  

a képeken egy gt-felszereltségű CR-z 1.5 IMa látható Premium northern lights violet Pearl színben. 
*az adatok a CR-z 1.5 IMa modell s felszereltségű változatára vonatkoznak.
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>
a CR-z műszerfalán elhelyezett gombbal három üzemmód közül választhat: 
sPoRt – maximális teljesítmény, eCon – minimális üzemanyag-fogyasztás, 

noRMál – a sportosság és a gazdaságosság tökéletes egyensúlya.

a motorvezérlés igazodik 
az ön hangulatához

Sport

a várost elhagyva előtérbe kerülnek a CR-z sportos 
tulajdonságai, a tökéletes vezetési élményhez csak aktiválni kell 
a sport üzemmódot. Ilyenkor a műszerek piros glóriát kapnak, 
az IMa-rendszer pedig a benzines és az elektromos motorból 
is a maximumot hozza ki. ezáltal a CR-z még dinamikusabbá 
válik, azonnal reagál a gázadásokra és erőteljesebben gyorsít. 

Ráadásként a szervokormány rásegítése csökken, így az autó 
még precízebben irányítható a kanyarokban. 

Econ 

a dugóban állva nehéz üzemanyagot spórolni, a CR-z 
azonban erre is kínál megoldást. ha a pilóta eCon 

üzemmódra vált, az IMa-rendszer a takarékosság jegyében 
hangolja át az erőforrások működését. Ilyenkor a műszerek 

háttérvilágítása zöldre vált, s minden berendezés gazdaságos 
üzembe kapcsol, beleértve a légkondicionálót is. 

Normal 

a takarékosság és a sportosság tökéletes összhangját 
valósítja meg a normál üzemmód. ha a vezető ezt választja, 

a műszeregység színe kékbe fordul, s az IMa-rendszer 
olyan motorkarakterisztikát hív életre, ami szinte minden 

utazáshoz passzol. 

az 1,5 literes, négyhengeres otto-motor és a hozzá kapcsolódó IMa-rendszer 
összesen 137 lóerős teljesítménnyel és 190 nm-es forgatónyomatékkal ruházza fel 
a CR-z-t. a remek értékek ellenére a szén-dioxid-kibocsátás mindössze 116 g/km*, 

így a csodálatos vezetési élményhez környezetbarát működés társul.

a képeken egy gt-felszereltségű CR-z 1.5 IMa látható Premium northern lights violet Pearl színben. 
*az adatok a CR-z 1.5 IMa modell s felszereltségű változatára vonatkoznak.
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>
a CR-z kínálta vezetői környezet sok-sok évtized tapasztalatainak 
összegzése. Minden kapcsoló és kezelőszerv ott van, ahol a pilóta 
ösztönösen is keresné, így anélkül adhatók ki az utasítások, hogy 
szemünket levennénk az útról.

az átgondolt kiosztás egyik remek példája a könnyedén elérhető, 
kormányra helyezett s+ gomb, amellyel bármikor aktiválhatjuk 
az elektromotort, illetve kiaknázhatjuk az általa nyújtott 
teljesítménytöbbletet.

szintén a sofőr kényelmét szolgálja a kristálytiszta hangzású pré-
miumkategóriás audiorendszer, melynek része a bluetooth®-os 
telefonkihangosító (hft - hands free technology*) is. 
ennek kezeléséhez szintén nem kell lepillantanunk a műszerfalra, 
a középkonzolon és a kormányon elhelyezett gombokkal 
könnyedén vezérelhetjük a kiegészítőket.

Intuitív vezetői környezet 
a magával ragadó 
vezetési élményért

az s+ gombbal felébreszthetjük a CR-z-ben 
szunnyadó erőket. Megnyomását követően 
az eltárolt elektromos energia maximálisan 
kihasználható, ha a vezető a gázra lép. 
az s+ gomb eCon, normál és sport 
üzemmódban is alkalmazható.

 a képeken egy gt-felszereltségű modell látható 
 extraként rendelhető sd navigációs rendszerrel és fekete bőrkárpitozással. 
* a felszereltségi szintekről a 19-22. oldalon olvasható részletes információ.
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>nem csak kényelmes, 
izgalmas is!

a CR-z ülései rendkívül kényelmesek, ugyanakkor 
oldaltartásuk is kiváló, így a gyorsan vett 

kanyarokban sem kell dülöngélnie az utasoknak. 
emellett a vezető üléspozíciója is optimális, a 

kezelőszervek éppúgy könnyedén, kényelmesen 
elérhetők, mint a kormány vagy a pedálok.

a kiváló minőségű szövet- és bőrkárpitok 
széles választékának köszönhetően ön is 

összeállíthatja az ízlésének megfelelő utasteret. 
a hátsó ülések tervezésénél maximális 

kényelemre és helykihasználásra törekedtek a 
mérnökök, csakúgy, mint a csomagtér esetében, 

melynek befogadóképessége az – egyetlen 
mozdulattal előredönthető – hátsó támlák 

lehajtásával tovább növelhető.

*az alumínium pedálsor
a gt-felszereltségű

modelleknél 
szériatartozék.

a képeken egy gt-felszereltségű CR-z 1.5 IMa látható 
extraként rendelhető fekete bőrkárpitozással. 

*hogy a különféle kiegészítők mely felszereltségi szinteken elérhetők, 
kérjük, olvassa el a 21-24. oldalon!
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gt
Gt-felszereltség:

1.5 IMa 

hatfokozatú manuális váltó

a Gt felszereltségi szint az 
alábbi kiegészítőkkel nyújt 
többet az S-kivitelnél:

17 colos alumínium keréktárcsák

Xenon fényszórók automatikus 
magasságállítással

sötétedésérzékelős 
automatikus fényszórók

hátsó parkolóradar

fényszórómosó

első ködfényszórók

Riasztórendszer

fekete/vörös színösszeállítású 
utastér

krómkeretes kapaszkodók 
az ajtókon

fűthető első ülések

Prémiumkategóriás, kormányról 
vezérelhető audiorendszer 
MP3-kompatibilis Cd-lejátszóval 
és 360 wattos mélynyomóval

bluetooth-rendszerű 
telefonkihangosító (bluetooth® 
hands free telephone – hft*) 

usb csatlakoztatási lehetőség

esőérzékelős ablaktörlők

automatikus elektromos 
ablakemelő az utas oldalán 
(le és fel egyaránt)

sötétített ablakok hátul

bőrkárpitozású kormánykerék

bőr-alumínium váltógomb

alumínium pedálsor

lábtérvilágítás

elektromos külső tükrök

Csomagtérroló

tükrök a napellenzőkben 
világítással

rendelhető extrák:

Üveg panorámatető és 
fekete bőrkárpitozás 
(csak együtt rendelhető)

sd navigációs rendszer

találja meg az önhöz leginkább illő CR-z-t! 
kettő felszereltségi szint közül választhat…

* a kompatibilis mobiltelefonok listája a www.hondahandsfree.com 
weboldalon található.

† Mindig a gyári ajánlásnak megfelelő usb memóriaeszközt használjon! 
bizonyos usb-eszközök nem kompatibilisek ezzel az audiorendszerrel.
a felszereltségi szint részletes ismertetője a 21-24. oldalakon olvasható.

a képeken egy gt-felszereltségű CR-z 1.5 IMa látható Premium northern lights violet Pearl színben.

Modellválaszték>

s
S-felszereltség:

1.5 IMa

hatfokozatú manuális váltó

az alábbi kiegészítők szériafelszereltségként 
járnak az S-kivitelhez:

16 colos acélfelnik 

nappali menetfény (dRl)

halogén fényszórók

három választható vezetési mód (normál/sport/eco)

s+ gomb

első-, oldal- és függönylégzsákok 

Menetstabilizáló (vsa)

hegymeneti asszisztens 

tempomat 

állítható magasságú és távolságú kormánykerék

Indításgátló 

Cápauszony antenna

szövetkárpit

automata légkondicionáló 

audio auX csatlakozó†

MP3-kompatibilis Cd-lejátszó (160 w)
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Immáron úgy vezethet, ahogy igazán szeret, 
miért ne dönthetne a megjelenésről is?

eredeti kiegészítők 
a még stílusosabb 

megjelenésért

01. első spoiler

02. oldal spoiler

03.  17 colos electra 
könnyűfém keréktárcsa 

04. Csomagtér ajtó spoiler

05. Csomagtér ajtó dekoráció

06. hátsó diffúzor

>
01. első spoiler

02. sárfogó gumik

03. a-oszlop dekoráció

04. b-oszlop dekoráció

05.  Csomagtérajtó dekoráció ezüst, 
piros vörös vagy fekete színben

06. oldal spoiler

07. hátsó diffúzor

08.  karosszéria dekorcsík ezüst vagy 
fekete színben

09. 16 colos Magnet könnyűfém keréktárcsa

10. tükörborítás

11. Csomagtérajtó spoiler

12.  Motorháztető dekorcsík ezüst, 
fekete színben

13. 17 colos electra könnyűfém keréktárcsa

01 02 03 04

05 06

07 08

09

10 11 12

13

01
02

03

03

05

02

06

04

az eredeti CR-z-kiegészítőkről a www.honda-accessories.eu 
weboldalon találhat bővebb információt.
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eredeti felszerelések 
az utastérhez

01. karbonhatású utastér kiegészítők

02. sd navigációs rendszer

03. Padlóvilágítás – első

>

01. karbonhatású utastér kiegészítők

02. elegance szőnyeg

03. Megvilágított hangszórógyűrű és ajtózsebek

04. honda sd navigációs rendszer 

05. hft bluetooth® telefonkihangosító

06. első középső kartámasz

07. küszöbborítás – megvilágított kivitel

08. küszöbborítás

01

04

02

05

07

08

03

06

01
02

03

Mérnökeink nagy gondossággal alakították ki 
az utasteret. a végső simítások önre várnak…

az eredeti CR-z-kiegészítőkről a www.honda-accessories.eu 
weboldalon találhat bővebb információt.
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színek

PolIshed Metal MetallICMIlano Red CRystal blaCk PeaRl

a színválaszték két vibráló színnel bővült: Premium energetic yellow Metallic és 
Premium northern lights violet Pearl.

PReMIuM whIte PeaRl >PReMIuM noRtheRn 
lIghts vIolet PeaRl

PReMIuM eneRgetIC  
yellow MetallIC

a képeken gt-felszereltségű CR-z 1.5 IMa modellek láthatók.

hoRIzon tuRQuoIse PeaRl

színek   19       20



Műszaki információk

† Üzemanyag-fogyasztás: Ez az érték a közúti közlekedéshez szükséges üzemanyag mennyiségét mutatja.

* Utánfutó legnagyobb megengedett össztömege: A mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, két 75 kilogrammos testtömegű utas súlyával terhelten történtek. 
1500 métert meghaladó tengerszint feletti magasságnál a jármű teljesítménye, illetve vonóereje csökkenhet, a plusz utasok és csomagok súlya pedig levonandó a vontatmány maximális tömegéből.

• Alapfelszereltség       Opció      – Nem elérhető

S GT

1.5 IMA
Manuális

1.5 IMA
Manuális

Biztonság és védelem
Kétállású biztonsági retesz az első biztonsági öveknél (ELR) • •
ABS (blokkolásgátló) • •
Aktív fejtámlák (elöl) • •
Biztonsági retesz a hátsó biztonsági öveknél (ELR) • •
Csomagtér takaró – •
Elektronikus fékerőelosztó (EBD) • •
Fékasszisztens (BA) • •
Hegymeneti asszisztens (HSA) • •
Indításgátló (immobiliser) • •
ISOFix rögzítési pontok a hátsó üléssor szélső helyein • •
Központi zár távirányítóval (2 zárható tollú kulccsal) • •
Légzsák – vezető és utasoldal (kikapcsolható) • •
Légzsák – függöny • •
Légzsák – oldal • •
Menetstabilizáló (VSA) • •
Rejtett tárolórekesz a csomagtér padlójában • •
Riasztórendszer – •
Belső jellemzők
Alumínium pedálsor – •
Bőr-alumínium váltógomb – •
Bőrbevonatú kormánykerék – •
Fekete-vörös kombinált szövetkárpit – •
Fekete szövetkárpit • –
Krómkeret a kilincsek körül – •
Krómkeret a középkonzol körül – •
Megvilágítás – csomagtér • •
Megvilágítás – gyújtás kapcsoló • •
Megvilágítás – hangulatvilágítás (első lábtér) – •
Megvilágítás – kesztyűtartó – •
Megvilágítás – LED-es térképolvasó elöl • •
Megvilágítás – LED-es kilépőfény • •
Megvilágítás – hangulatvilágítás (elöl) – •
Funkció és technika
Motorindító gomb • •
Elektronikus szervokormány (EPS) • •
Fokozatváltásra figyelmeztető fényjelzés (SIL) • •
Három választható vezetési mód (Normál/Sport/Eco) • •
Multiinformációs kijelző (MID) • •
S+ teljesítmény fokozó gomb • •

S GT

1.5 IMA
Manuális

1.5 IMA
Manuális

Motor
Típus Hibrid Hibrid
Hengerűrtartalom (cm3) 1497 1497
Környezetvédelmi besorolás Euro 5 Euro 5
Hajtóanyag típusa Ólommentes 95 Ólommentes 95
Sebességváltó
Sebességváltó típusa 6 fokozatú manuális 6 fokozatú manuális
Menetteljesítmény
Belsőégésű motor: maximális teljesítmény (kW/LE/ford.) 89/121/6600 89/121/6600
Belsőégésű motor: maximális forgatónyomaték (Nm/ford.) 146/4800 146/4800
Elektromotor: maximális teljesítmény (kW/LE/ford.) 15/20/2000 15/20/2000
Elektromotor: maximális forgatónyomaték (Nm/ford.) 78/1000 78/1000
Rendszer: maximális teljesítmény (kW/LE/ford.) 101/137/6600 101/137/6600
Rendszer: maximális forgatónyomaték (Nm/ford.) 190/1000-2000 190/1000-2000
Gyorsulás 0-100 km/óra (mp) 9,0 9,3
Végsebesség (km/óra) 200 200
Hajtóanyag-fogyasztás, környezetvédelem†

Városban (l/100 km) 6,0 6,1
Városon kívül (l/100 km) 4,4 4,7
Vegyes (l/100 km) 5,0 5,2
CO2 kibocsátás (g/km) 116 122
Méretek
Hosszúság (mm) 4075 4075
Szélesség a külső tükrök nélkül (mm) 1740 1740
Szélesség a külső tükrökkel (mm) 2013,48 2013,48
Magasság – terheletlenül (mm) 1395 1395
Tengelytáv (mm) 2425 2425
Első/hátsó nyomtáv (mm) 1520/1500 1520/1500
Hasmagasság – vezetővel (mm) 135 135
Szállítható személyek száma (fő) 4 4
Fordulókör – a karosszéria szélső pontjain mérve (m) 10,8 10,8
Kormányfordulatok száma végállástól végállásig (fordulat) 2,48 2,48
Tömeg*- és térfogatadatok
Saját tömeg (kg) 1159-1210 1159-1210
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1540 1540
Terhelhetőség (kg) 330 330
Maximális tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) 830/720 830/720
Legnagyobb vontatható tömeg, ráfutófékkel (kg) - -
Legnagyobb vontatható tömeg, ráfutófék nélkül (kg) - -
Legnagyobb tetőterhelés (kg) 57 57
Csomagtartó mérete – üléstámlák alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) 225 207
Csomagtartó mérete – üléstámlák ledöntve, az ablakok alsó vonaláig (liter, VDA szabvány szerint) 393 381
Üzemanyagtartály mérete (liter) 40 40

Műszaki információk   21       22



Műszaki információk

S GT

1.5 IMA
Manuális

1.5 IMA
Manuális

Komfort és kényelem
12 voltos elektromos aljzat (szivargyújtó aljzat) • •
Állítható magasságú és távolságú kormánykerék • •
Állítható magasságú vezetőülés • •
Automatikus fényszóró bekapcsolás funkció – •
Automata légkondicionáló • •
Elektromos ablakemelők elöl – vezető auto fel/le • •
Elektromos ablakemelők elöl – vezető és utas auto fel/le – •
Esőérzékelős ablaktörlők – •
Fűthető első ülések – •
Integrált tükrök a napellenzőkben • •
Integrált tükrök a napellenzőkben világítással – •
Külső tükör – elektromos és fűtött • •
Külső tükör – elektromosan behajtható – •
Külső tükör – fényezett • •
Külső tükör – integrált irányjelzővel • •
Lábtámasz a vezetőoldalon • •
Légkondicionált kesztyűtartó • •
Öt italtartó • •
Parkolást/tolatást segítő szenzorok hátul – •
Tempomat • •
Zsebek az első ülések háttámláján • •
Audiorendszer és kommunikációs eszközök
Audio AUX csatlakozó • •
Bluetooth® telefonkihangosítás (HFT)° – •
Hangszóró – 4 db • •
Hangszóró – magassugárzó (2db) – •
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer – •
MP3 kompatibilis CD-lejátszó (160 w) • •
Prémiumkategóriás audiorendszer MP3 kompatibilis CD-lejátszóval és 360 wattos mélynyomóval – •
SD Navigáció –
USB memóriaeszköz (iPod®-kompatibilis)∆ – •

S GT

1.5 IMA
Manuális

1.5 IMA
Manuális

Külső megjelenés
Cápauszony antenna • •
Fényezett kilincsek • •
Fényezett hátsó diffúzor • •
Fényszórómosók – •
Halogén fényszórók • –
Ködfényszórók – •
LED-es hátsó lámpák • •
Magasan elhelyezett LED-es kiegészítő féklámpa • •
Nappali menetfény • •
Panoráma napfénytető és bőrkárpitozás (csak együtt rendelhető) –
Sötétített hátsó szélvédő és hátsó oldal ablakok – •
Xenon fényszórók automatikus magasságállítással – •
Abroncs és keréktárcsa méretek
Defektjavító készlet (pótkerék helyett) • •
16 colos acélfelnik és dísztárcsák • –
17 colos könnyűfém keréktárcsa – •
195/55 R16 87V abroncsok • –
205/45 R17 87V abroncsok – •

° A kompatibilis mobiltelefonok listája a www.hondahandsfree.com weboldalon található.
∆ Mindig a gyári ajánlásnak megfelelő USB memóriaeszközt használjon. Bizonyos USB-eszközök nem kompatibilisek ezzel az audiorendszerrel.
† Az üzemanyag-fogyasztásra, szén-dioxid-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.

• Alapfelszereltség       Opció      – Nem elérhető

• Alapfelszereltség       Opció      – Nem elérhető

Az ebben a kiadványban bemutatott felszereltségű és kivitelű modellek nem minden országban 
kaphatók. Kérjük, hogy pontos tájékoztatásért forduljon helyi Honda márkakereskedőjéhez.

A CR-Z modellekre a következő garanciális konstrukciók vonatkoznak:

3 éves vagy 100 000 kilométeres gyártói alapgarancia 

3 éves garancia a fényezés korróziójára 

5 éves garancia a kipufogó korróziójára 

10 éves garancia a futómű korróziójára 

12 éves, átrozsdásodás elleni garancia

Roncsautó ártalmatlanítás

A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően 
szerződést kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal. Ennek értelmében a Honda gépkocsi tulajdonosok részére azt nyújtjuk, hogy a forgalomból 
kivonni szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű begyűjtő és bontó hálózatba ingyenesen leadhatja a feltételek teljesülése esetén.

Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:

– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,

– a gépjárműben utólag hozzáadott hulladék van (Kormányrendelet 4. § (5)).

A Honda hivatalos roncsautó begyűjtő és bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés 
autóértékesítő munkatársától.

Műszaki információk   23       24
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a társadalom szolgálatában >
Van egy álmunk… 

Egy világ, ahol a közlekedés élvezetes és környezetbarát, 
az emberek pedig békében, boldogan élnek…

ez nemcsak egy álom, hanem hitvallás is részünkről. 
összefoglalja, hogy milyen szellemiségben fejlesztjük 

termékeinket, s irányítjuk globális vállalatunkat. erre utal 
„kék eget a gyermekeinknek!” jelmondatunk is, rámutatva, 

hogy évek helyett évtizedekben gondolkozunk, azaz egy 
generációkon átívelő folyamatban, ami valós változásokat 

hozhat a közlekedés és a természet viszonyában.

a honda angliai üzemegysége kiváló példa erre, hiszen 
csak alacsony kéntartalmú gázolajjal hajtott szállítójárművek 

hajthatnak be a komplexum területére, hulladék pedig 
egyáltalán nem hagyja el a gyárat, ugyanis a szemetet 

100 százalékban újrahasznosítjuk. a honda ausztriai, 
svédországi és németországi telephelyein nap-, víz-, illetve 
szélenergiára épül az elektromos hálózat, és a svédországi 

kereskedések fűtéséről egy környezetbarát kombinált 
erőmű gondoskodik.

ezek nagy előrelépések, melyeket sok-sok kicsi egészít ki, 
beleértve például az innovatív forgalomszervezést, 

amivel csúcsidőben minimalizálhatók a torlódások, így 
pozitív változást hozhat az emberek életében. Márpedig 
számunkra ez a legfontosabb, segíteni az embereken…

tudta ön?   25 26
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Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy amikor szükségesnek látja, előzetes értesítéssel vagy anélkül, csekély vagy jelentős mértékben módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. Minden 
tőlünk telhetőt megtettünk 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 forgalmazó vagy kereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében végeznek el, és amely feltételek írásos 
példányát kérésre átadják az ügyfélnek. Jelen kiadvány az Egyesült Királyságban hatályos Kereskedelmi Tájékoztatási Törvény (1968) előírásai szerint készült. A Honda minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 
a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban 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
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 25/B
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2013. február


