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Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.

Inte bara mot föraren utan mot hela 
världen. Hur skulle en sådan bil bete 
sig? Först och främst skulle den 
sträva efter att skydda passagerare, 
fotgängare och andra förare lika 
effektivt som den skyddar föraren.
Den skulle ge plats utan att ta plats. 
Den skulle sträva efter att gå längre 
på mindre bensin. En omtänksam bil 
skulle kompensera för ojämnheter i 
vägen, se förbi kurvor och anstränga 
sig för att göra resorna bekvämare 
och säkrare. Den skulle anpassa sig 
till ägarna, istället för tvärtom. Den 
skulle inte ha något behov av att äga 
vägen, men skulle definitivt dela med 
sig av den. En omtänksam maskin 
skulle inte vara något för alla. Men 
omtänksamma människor skulle 
säkert tycka om den.

Tänk om det gick att 
konstruera en bil som är 
snäll och omtänksam.
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1948 uppfyllde en tidigare mekaniker 
sin dröm och byggde det första 
Honda-fordonet. Det var en enkel 
motorcykel med tvåtaktsmotor, men 
principen som styrde utvecklingen 
av den är fortfarande lika aktuell 
och tillämpas på alla produkter som 
lämnar Hondas fabriker. När Soichiro 
Honda fick frågan om vad som 
inspirerat honom, berättade han mer 
än gärna. "För en ingenjör finns det 
inget bättre än att få använda sina 
egna idéer för att skapa en produkt 
som är till nytta för mänskligheten  
och samhället."

Vetenskapen bakom 
omtänksamhet, utvecklad  
av Soichiro Honda. 
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CR-V känns som en personbil eftersom 
den konstruerats för att ha samma 
köregenskaper som en sådan. Alla 
detaljer har granskats och granskats 
igen, från den förlängda hjulbasen till 
underredets aerodynamiska profil, för 
att säkerställa att CR-V svarar exakt 
och mjukt och att den tar sig fram lika 
elegant och enkelt på både stora och 
små vägar av alla typer.

En sund själ i en sund kropp: En bil ska få 
dig att känna många saker, men vibrationer är 
inte en av dem. För att motverka ojämnheter 
i vägen och det buller som uppstår till följd av 
dem, har CR-V delvis tillverkats av höghållfast 
lättviktsstål. Dessa egenskaper, i kombination 
med den ljudisolering som finns i hela kaross-
konstruktionen, ger en tyst och bekväm gång.

Upphängning: CR-V är perfekt balanserad 
tack vare MacPherson-upphängningen 
i bilens framhjulsupphängning samt en 
bakhjulsupphängning med dubbla länkarmar 
av reactive link-typ. Komforten har förbättrats 
utan att man gett avkall på kupé- eller 
bagageutrymme.

Låg tyngdpunkt: Den personbilsliknande 
åkkomforten kan till stor del tillskrivas CR-V:s 
sänkta tyngdpunkt. Vi har dessutom försett 
den med bredare 17"-hjul och uppgraderat 
hjulupphängningen. Vid sidan av komforten 
kan föraren nu även njuta av responsiv och 
exakt väghållning.

Omtänksam ingenjörskonst 
gör verkligheten mjukare.

Satellitnavigering kan fås som tillbehör.
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Säkerhet är inte något som bara 
uppstår. Säkerhet måste konstrueras, 
testas, omkonstrueras, testas på nytt, 
om och om igen, tills inget har lämnats 
åt slumpen. Tack vare detta har CR-V 
försetts med många förebyggande 
och defensiva funktioner som skyddar 
alla både i och utanför bilen.

Fordonsstabilisering: 
Fordonsstabiliseringssystemet VSA (Vehicle 
Stability Assist) har konstruerats för att 
förhindra olyckor innan de inträffar. CR-V 
har konstruerats för att ge föraren total 
kontroll – från hjulen och upp. Därför har 
bilen försetts med ett antal samverkande 
funktioner som låsningsfria bromsar, EBD 
(elektronisk bromskraftfördelning), TCS 
(Traction Control System), en funktion som 
hämmar sladd i sidled och det elektroniska 
gasreglagesystemet DBW. Tack vare detta 
maximeras motorns vridmoment och 
väghållningen blir mycket mer exakt.

Krockkuddar överallt: Under den 
vackra ytan i CR-V:s interiör finns en säker 
hemlighet. Där finns krockkuddar som bidrar 
till att minska effekten av en kollision, oavsett 
var på bilen den sker. Sidokrockgardiner 
aktiveras mikrosekunder efter en sidokollision 
och bidrar till att skydda förare och passage-
rare i fram- och baksätet. Dessutom hjälper 
ett tvåstegssystem med krockkuddar fram 
på två nivåer och aktiva nackstöd i framsätet 
till att minska risken för skador både vid 
kollisioner framifrån och bakifrån.

Konstruerad med fotgängare i åtanke: 
Bilar rör sig inte i vakuum. De samsas 
på vägarna med andra bilar, lastbilar, 
motorcyklar, cyklar och fotgängare. Med 
detta i åtanke har Honda konstruerat Polar II.  
Det är en krocktestdocka som utvecklats 
särskilt för att man ska kunna studera och 
begränsa skador på fotgängare. Tack vare 
den mångåriga forskning som gjorts med 
Polar II har Honda förändrat designen på 
CR-V för att minska risken för skador på 
fotgängare vid en kollision.

Omtänksamhet är maximal 
säkerhet på minimalt utrymme.

*Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.

Krocktestdockan Polar II visas i backspegeln.
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*Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.
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A B C

1 2 3Närmar sig

Ljud- och 
ljusvarning

Varningssignal på 
display

Varningssignal på 
display

Varningssignal på 
display

Framförvarande bil

•••

••

••

CMBS Lätt inbromsning Hård inbromsningLätt inbromsning

Sträcker förarens 
säkerhetsbälte 
något

Sträcker förarens 
och framsätes-
passagerarens 
säkerhetsbälte hårt

Sträcker förarens 
säkerhetsbälte 
något

E-bältessträckare

Identifierar 
framförvarande bil 
med radarteknik

Fortsätter att 
närma sig

Svårt att undvika

•

•

Hos Honda vet vi att det kan finnas 
mycket som kan distrahera under 
körningen. Därför har CR-V försetts 
med flera funktioner som underlättar 
den dagliga körningen.

CMBS: Med hjälp av en radar som är 
monterad i fronten söker det kollisions-
minimerande bromssystemet CMBS 
efter föremål eller fordon i din väg. När 
något identifieras avger systemet ett antal 
ljudsignaler och visuella varningar som 
uppmanar dig att vidta åtgärder. Dessutom 
aktiverar systemet automatiskt en mjuk 
inbromsning om föremålet fortsätter att 
närma sig bilen. Systemets förebyggande 
åtgärder har konstruerats för att kraftigt 
mildra effekterna vid en oundviklig kollision.

ACC: CR-V har utrustats med ACC (Adaptive 
Cruise Control) som känner av växlande för-
hållanden och agerar i enlighet med dem.
ACC-systemet använder en radar för att 
söka efter föremål framför bilen (A). Om du 
närmar dig ett fordon som kör långsammare 
än du, sänker ACC-systemet din hastighet 
och bromsar mjukt (B) vid behov. När avstån-
det är säkert igen accelererar CR-V till den 
tidigare hastigheten (C).

AFS: Om vägen svänger borde väl strål-
kastarna också svänga? CR-V:s aktiva 
belysningssystem (AFS) har rörliga strål-
kastare som jobbar separat för att lysa 
upp mörkret. När du vrider på ratten följer 
strålkastarna med så att du ser längre in 
i krökar och kurvor. Ju mer du ser, desto 
tidigare kan du reagera. Du kan lösa problem 
redan innan de uppstår.

TSA: Vad du än behöver bogsera hjälper 
CR-V dig att göra det på ett säkrare sätt. 
Tack vare släpvagnsstabiliseringen (TSA) 
arbetar CR-V för att i stor utsträckning 
minska risken för att du får sladd och 
förlorar kontrollen över släpet. Genom att 
kontinuerligt analysera rattutslaget övervakas 
lasten av systemet. Om utslaget blir för 
stort agerar TSA innan du förlorar kontrollen 
genom att justera motorns vridmoment 
och applicera exakt bromskraft så att det 
stabiliseras igen.

Tekniken i detalj.

TSA släpvagnsstabilisering

Utan TSA Med TSA
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ACC Adaptiv farthållare

CMBS kollisionsminimerande bromssystem

AFS aktivt belysningssystem

Ovanstående finns som tillval till CR-V Executive
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*Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.

Det är inte artigt att bälga i sig. Därför smuttar motorn på bränslet.
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Tack vare ett revolutionerande filtersystem som 
placerats närmare motorn går i-DTEC-motorn 
rent och tyst, utan att ge avkall på effekt eller 
vridmoment. i-DTEC kan beställas med en 
6-växlad manuell växellåda, men nu kan du för 
första gången även njuta av dieselmotorns kraft 
hos CR-V med den nya 5-stegade automatlådan. 
Förbättrade prestanda, bättre komfort och mer 
elegans – bara genom att flytta växelspaken från 
parkerings- till körläge.

2,2-liters i-DTEC-dieselmotor: 
En bränslesnål motor sparar inte bara pengar 
när du ska tanka. Den sänker även CR-V:s 
koldioxidutsläpp. Faktum är att CR-V kan skryta 
med CO2-emissioner ned till 190 g/km på modeller 
med manuell växellåda och 193 g/km på modeller 
med automatisk växellåda. I hjärtat av i-VTEC-
motorn finns en mikrodator som reglerar ventiltider 
och ventillyft elektroniskt. Tack vare detta har 
i-VTEC en bränsleekonomi som kan jämföras 
med en 1,8-litersmotor samtidigt som den har 
kraften hos en 2,0-litersmotor. Ta kontrollen med 
en 6-växlad manuell växellåda. Eller ta dig fram lite 
mer avslappnat med den 5-stegade automatlådan.

2,0-liters i-VTEC-bensinmotor: 

Ju bränslesnålare motorn är, desto omtänksammare är den.

Tänk på att bilderna som visas enbart är illustrationer och eventuellt inte motsvarar motorn exakt.
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*Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.

Gott om utrymme för

cello, 
vattenmeloner, 
ryggsäck, 
golfklubbor, 
barnvagn, 
gräsklippare, 
fulla shoppingpåsar, 
fem udda sockor, 
kaffekopp, 
provdocka, 
1 200 låtar, 
nyplockade blommor, 
en fotboll med autografer, 
kikare, 
kemtvätt, 
ett antikt överkast, 
mobiltelefon, 
strandparasoll, 
sololja, 
flyttlådor, 
skidor, 
stege, 
 

benutrymme och takhöjd 
utan att för den skull likna 
en rullande lagerlokal.
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Först och främst ryms människor i 
CR-V. Massor av människor. Och det 
med ordentlig komfort. Designen i den 
främre delen av kupén ger inte bara 
ett bredare synfält, den skapar även 
mer utrymme för föraren och för alla 
passagerare. Och när det är dags att 
packa för en långresa eller förbereda 
sig för en riktigt lång shoppinglista, 
kan CR-V:s lastutrymme på 1 532 
kubikliter maximeras på flera smarta 
sätt. Förutom ett dubbeldäckat 
bagageutrymme kan baksätet i 
CR-V flyttas upp till 150 mm för att 
ytterligare öka lastutrymmet. Eftersom 
alla säten konstruerats för att kunna 
fällas ned separat kan du lätt hitta 
rätt balans mellan passagerare och 
bagage.

Omtänksamhet är att få 
plats med mer på mindre yta.

*Interiörerna som visas är 2.2 i-DTEC Executive med Advanced Safety Pack.
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Detaljer. Detaljer. Detaljer. 
Ned till minsta skruv och mutter.

4 570 mm

1 820 mm (inklusive speglar) 

16
75

 m
m

*Modellen som visas är 2.2 i-DTEC Elegance med ytterligare tillbehör som Aero Pack, övre och undre frontgrill, parkeringssensorer och 19-tums aluminiumfälgar Onyx. 
Obs! Den övre och undre frontgrillen kan inte monteras med Advanced Safety Pack.  Ett urval av CR-V tillbehör finns på sidorna 24 och 25.
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Aero Pack - Förstärker personligheten med aero 
stötfångare fram och bak samt en sportig takspoiler. 

City Pack. Skydda din investering 
med sidoskyddslister i bilens färg och 
backsensorer

Pet Pack. Packa bilen säkert och låt 
dina husdjur få följa med. Lastgaller, 
lastdelare och bagagerumsinsats.

Off Road Pack. Våga mer med aluminium hasplåtar fram & bak samt på sidorna. 
Bagagerumsinsats och gummimattor ingår.

Skräddarsydda tillbehörspaket
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01  SSD-navigeringssystem
02  Blå instegsbelysning bak
03  Avgasslutrör
04  Fäste för skidor och snowboard
05  Hasplåt sidan
06  List för övre och undre frontgrill
07  19-tums aluminiumfälgar Opus
08  Hasplåt fram

09  Tröskellister
10  Gummimattor med kant
11  Sidotrösklar
12  Löstagbar dragkrok
13  Bilbarnstol och solskydd
14  Tröskellist med belysning
15  Hasplåt bak
16  Bränslevärmare

17  Underhållningssystem för baksätet
18  Dekorativa dimljus
19  Cykelhållare för dragkrok
20  Bluetooth handsfree-telefonsystem
21  Fotsteg
22  Bakspoiler
23  Hundgaller och förlängning, lastdelare
24  Aerostötfångare fram och parkeringssensorer

Omtänksamhet är 
att ge valmöjligheter.

Kontakta din lokala återförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillgängliga tillbehör.
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01
Crystal
Black 
Pearl

06
Milano 
Red

08
Urban
Titanium
Metallic

07
Deep
Bronze
Pearl

09
Premium
White
Pearl

Välj en färg som matchar dina ögon, ditt hår, ditt husdjur, 
                                   ditt leende eller dina fantastiska skor och ditt nagellack.

02
Polished
Metal
Metallic

03
Alabaster
Silver
Metallic

04
Sparkle
Grey
Pearl

05
Deep
Sapphire
Blue
Pearl

Motor 
Typ

Slagvolym  cm3 
Cylinderdiameter x slaglängd mm 
Kompressionsgrad 
Maxeffekt (80/1269/EWG) kW (hk) vid min 
Max vridmoment vid min 
Bränsleinsprutningssystem 
Utsläppsstandard 
 
Miljöinformation 
Miljöklass
Bränsle 
Bränsleförbrukning, i l/100 km (1999/100/EC) 
Manuell växellåda/automatisk växellåda 
Stadskörning liter 
Landsvägskörning liter 
Blandad körning liter 
CO2 utsläpp g/km 
 
Prestanda 
Manuell växellåda/automatisk växellåda 
Topphastighet km/h 
Acceleration, 0–100 km/h s 

Teknisk specifikation
2.0 i-VTEC
Fyrcylindrig radmotor (bensin), 16 ventiler enkel 
överliggande kamaxel (SOHC), cylinderlock 
och motorblock av aluminium, variabel 
ventilstyrning och ventillyft(i-VTEC)

1997
81,0 x 96,9
10,5
110(150)@6200
192@4200
PGM-FI
Euro 5

2005
Blyfritt 95

10,5/11,1
6,9/6,8
8,2/8,4
190/193

190/177
10,2/12,2

2.2 i-DTEC 
Fyrcylindrig radmotor (diesel), 16 ventiler 
dubbla överliggande kamaxel (DOHC), 
cylinderlock och motorblock av aluminium, 
laddluftkylning, VNT Turbo

2199
85 x 96,9
16,3
110(150)@4000
350@2000
Common-rail
Euro5

2005/PM
Diesel

8,0/9,5
5,6/6,2
6,5/7,4
171/195

190/187
9,6/10,6

”Uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och vikt har mätts enligt EU:s procedur och samtliga uppgifter avser S-modellen. Den faktiska bränsleförbrukningen och de verkliga CO2-uppgifterna kan avvika från dessa 
officiella värden till följd av körsättet, vägen, trafiken och vädret samt beroende på fordonets allmänna skick och utrustningsnivå. Vikten (dvs. tjänstevikt) avser fordon med standardutrustningen. Tillvalsutrustning kan 
få denna uppgift att stiga och nyttolasten att minska. För exakta uppgifter, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

Honda förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer, inklusive färger, med eller utan föregående meddelande. Både större och mindre ändringar kan göras. Målsättningen är dock att uppgifterna i 
informationsbroschyren alltid ska vara så aktuella som möjligt. Publikationen utgör inte på något sätt något åtagande från företagets sida gentemot annan part. Vid all försäljning gäller leverantörens eller återförsäljarens 
försäljnings- och garantivillkor. Information om villkoren erhålls skriftligt på begäran. Trots alla åtgärder för att säkerställa riktigheten i specifikationerna kan med beaktande av den långa produktionstiden för broschyrer 
inte ändringar omedelbart redovisas i tryck. Kontakta därför alltid din Honda-återförsäljare för närmare upplysningar. Återförsäljaren kan alltid lämna aktuell information och noggranna beskrivningar av utrustning och 
funktioner.”

Motor 

Hjulupphängning 
Framaxel 
Bakaxel 
Styrsystem 
 
Däck 
Hjul  17”
Hjul  18”

Bromssystem 
Bromsar fram 
Bromsar bak 

Mått 
Längd  mm 
Bredd – exklusive dörrspeglar mm 
Höjd (exklusive antenn) mm 
Hjulbas mm 
Spårvidd, fram/bak mm 
Max. antal sittplatser 
Vänddiameter m 
Rattvarv  
Bagageutrymme (VDA) 
Nedfällt baksäte, upp till rutans kant liter 
Bränsletankens rymd liter 
Markfrigång mm 

Vikter 
Manuell växellåda/automatisk växellåda 
Tjänstevikt (AT)  kg  
Lastkapacitet (AT) kg 
Max släplast – bromsat (AT) kg 
Max släplast – obromsat  kg 
Maxlast för dragkrok  kg 
Max taklast  kg 

Drivlina 
Drivning 
Växellåda (manuell växellåda/automatisk växellåda) 
1:an 
2:an 
3:an 
4:an 
5:an 
6:an 
Back 
Utväxling, slutväxel 

2.0 i-VTEC

MacPherson
Dubbla länkarmar
EPS

225/65R17
225/60R18

Ventilerade skivor
Skivor (parkeringsbromstrumma i skiva)

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

1570(1605)
481(476)
1600 (1500)
600
100
80

Real Time 4WD

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

2.2 i-DTEC 

MacPherson
Dubbla länkarmar
HPS

225/65R17
225/60R18

Ventilerade skivor
Skivor (parkeringsbromstrumma i skiva)

4570
1820
1675
2630
1570/1585
5
11
2,96
513 (Elegance/Executive 442)
955
58
170

1722(1782)
438
2000 (1500)
600
100
80

Real Time 4WD

3,933/2,697
2,037/1,606
1,250/1,071
0,928/0,765
0,777/0,580
0,653/-
4,008/1,888
4,111/4,533

10
Ionized 
Bronze 
Metallic

Finns nu även i 
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Utrustning
  S Elegance Elegance Executive
    Lifestyle

Motor   
2,0 l bensin 6-växlad man.  • • • 
2,0 l bensin 5-växlad aut.  • • • • 
2,2 l diesel 6-växlad man.   • • • 
2,2 l diesel 5-växlad aut.   • • •

Exteriör 
Panorama glastak     •
Backspeglar – eldrivna + uppvärmda  •   
Backspeglar – eldrivna + uppvärmda + infällbara   • • •
Vindrutetorkare – inställbart intervall 	 •   
Vindrutetorkare – regnsensor   • • •
Strålkastarspolare   • • •
Fönster – sidor bak och bakruta – gröntonade rutor 	 • • • 
Fönster – sidor bak och bakruta – mörktonade rutor     •
Strålkastare – HID automatisk nivåreglering     •
Strålkastare – halogen 	 • • • 
Dimljus fram   • • •
Avgasslutrör* endast bensin   • • •
Svart nedre stötfångare fram och bak, hjulsidor, sidotrösklar   •	 •	 •
  och stänkskydd
Karossfärgad nedre stötfångare fram och bak, hjulsidor,      •
  sidotrösklar och stänkskydd

Hjul     
17” Aluminiumfälgar  • •  
18” Aluminiumfälgar    • •

Interiör     
AT-växelspak – normal/krom 	 •   
AT-växelspak – läder/krom   • • •
MT-växelspak – normal 	 •   
MT-växelspak – läder   • • •
Dörr och lucka till övre handskfack – svart panel    • 
Dörr och lucka till övre handskfack – bronspanel 	 • •  •
Ratt – svart list 	 •   
Ratt – list med metallic-lack   • • •
Ratt – normal 	 •   
Ratt – läder   • • •
Tröskellist – aluminium     •
List för bagagelucka – aluminium   • • •

Komfort     
Farthållare   • • •
Automatisk luftkonditionering med dubbla zoner   • • •
Manuell luftkonditionering     
Ingen luftkonditionering  •    
Parkeringssensor (fram x 2, bak x 4)    • •
Sidospegel med automatisk tiltfunktion     •
Backspegel med automatisk avbländning   • • •
Belysning i handskfack   • • •

  S Elegance Elegance Executive
    Lifestyle

Belysning för make up-spegel   • • •
Konversationsspegel   • • •
Framsäte – uppvärmt   • • •
Förarsäte – manuell justering i höjdled 	 • • • 
Elmanövrerad förarstol – justerbar åt åtta håll  
  + elmanövrering av svankstöd     •

Klädsel     
Säte – tyg   • • •  
Säte – läder    	 	 •
Säte – kombination av alcantara och läder    • 

Förvaring     
Fack för solglasögon – takkonsol 	 • • • •
Insynsskydd  • • • •
Bagagehylla i två nivåer   • • •

Ljud och information     
AM/FM (1CD)   •  
AM/FM (6CD)     •
EU-satellitnavigation med HFT  och backkamera     	 •
Diskanthögtalare   • • •
Förstklassig ljudanläggning/subwoofer (Premium Audio)     •
Fjärrkontroll för ljudinställning på ratten    • • •
USB-uttag   • • •
AUX-uttag   • • •

Säkerhet     
Stöldlarm     •
ABS 	 • • • •
VSA 	 • • • •
TSA 	 • • • •
Honda Advanced Safety Pack 
  (ACC + CMBS-BROMSSySTEM + AFS)     •*
Förare- och passagerarairbag 	 • • • •
Sidokrockkudde fram 	 • • • •
Krockgardin 	 • • • •
Infällbar nyckel 	 • • • •

*Endast tillgängligt i kombination med navigationspaket

Uppgifterna avser inte någon specifik produkt på marknaden. Tillverkarna förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer, inklusive färger, med eller utan föregående meddelande. Både större och mindre 
ändringar kan göras. Målsättningen är dock att uppgifterna i informationsbroschyren alltid ska vara så aktuella som möjligt. Publikationen utgör inte på något sätt något åtagande från företagets sida gentemot annan 
part. Vid all försäljning gäller leverantörens eller återförsäljarens försäljnings- och garantivillkor. Information om villkoren erhålls skriftligt på begäran. Trots alla åtgärder för att säkerställa riktigheten i specifikationerna 
kan med beaktande av den långa produktionstiden för broschyrer inte ändringar omedelbart redovisas i tryck. Kontakta därför alltid din Honda-återförsäljare för närmare upplysningar. Återförsäljaren kan alltid lämna 
aktuell information och noggranna beskrivningar av utrustning och funktioner.

Garantier: 3 år eller 10 000 mils fabriksgaranti, 10 års rostskyddsgaranti på chassikomponenter, 12 års rostskyddsgaranti, 5 års rostskyddsgaranti på avgassystemet, 3 års lackgaranti, 3 års vagnskadegaranti. 
Honda Assistans (fråga din återförsäljare för mer information). För senaste uppdateringar se honda.se

•  Standard
•  Tillval



Honda Sverige, Honda Nordic AB
Box 31002
200 49 Malmö
Sverige
Telefon: 040-38 07 00
www.honda.se
05/11TH11109SV

MILJÖMÄRKT 341 417  Exaktaprinting AB

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifi kationer utan tidigare 
förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. 
Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika 
modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För senaste uppdateringar 
och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se


