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Nya Ho nda HR-V

02

KOJIRO OKABE
HONDAS PROJEKTLEDARE FÖR STORA PROJEKT
Nya HR-V har utrustning för alla
passagerares nytta och nöje. Vi
ville skapa en bil som gör att alla
kan njuta av sin livsstil.

Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga
för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Självladdande

Hybrid

4
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Känn den
självladdande
hybridkraften
Med inspiration från Formel 1®-tekniken fungerar det så här:
bensinmotorn driver en generator som sedan levererar energi till
elmotorn, som i sin tur driver hjulen. På så sätt kan du alltid njuta av
optimal prestanda och en sömlös körning.
Eldrift ger omedelbar acceleration från stillastående med hjälp av
två elmotorer.
Hybriddrift kombinerar bensinmotorn och de båda elmotorerna för
en mycket effektiv prestanda.
Motordrift utnyttjar bensinmotorn för att bibehålla högre
hastigheter och ger energi till elmotorerna, samtidigt som
överskottsenergi från motorn lagrar energi i batteriet för framtida
bruk.

SJÄLVLADDANDE HYBRID
INGEN KONTAKT ATT KOPPLA IN

5 ÅRS BATTERIGARANTI
ELLER DE FÖRSTA 10 000 MILEN

Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner
är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Den intelligenta e:HEV-hybriddrivlinan är skapad i enlighet med
Hondas människocentrerade filosofi och väljer automatiskt mellan
tre olika körlägen: El, hybrid eller motor.

7
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Prestanda

8
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En självladdande
hybrid som
för dig framåt
Välj mellan tre olika prestandalägen: Sport för en aktiv
körning, Normal för en smidig körning och Econ för bättre
bränsleeffektivitet.
Och du kan vara säker på att oavsett vilket läge du väljer, kommer
e:HEV självladdande hybrid att ta dig längre samtidigt som du är
snällare mot planeten – och din plånbok.

MAXIMALT VRIDMOMENT
PÅ 253 NM VID 4 500 VARV/MIN

*K
 oldioxidutsläpp baserat på kombinerade WLTP-resultat.
Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White
Pearl. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är
tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.

LÅGA UTSLÄPP
PÅ BARA 122 G/KM *

Nya Ho nda HR-V

HR-V:s responsiva och självladdande hybridmotor är redo för
alla tillfällen: oavsett om du kör genom stan eller i hög fart på
motorvägen, har du alltid tillgång till en hisnande acceleration.
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Känn dig
fram
För maximal kontroll och en körning som känns mer
elektrisk, kan du öka din HR-V:s energiåtervinning genom att
välja Drivläge B och justera nivån på inbromsningseffekten
med hjälp av de rattmonterade växlingspaddlarna.
Fantastisk körkomfort med ett körläge som du valt, och
enastående bränsleekonomi – slutresultatet är en rolig och
bekväm körupplevelse.

VERKLIG EFFEKTIVITET
PÅ UPP TILL 74 MIL PÅ
EN FULL TANK*

* Räckvidd beräknat utifrån en kombinerad WLTP-bränsleekonomi på 5,4 l/100
km och en full bränsletank. Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i
Premium Sunlight White Pearl. Mer information om vilka modeller dessa och
andra funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.

KOMBINERAD WLTPBRÄNSLEEKONOMI
PÅ 5,4 L/100 KM

Nya Ho nda HR-V

När du kör arbetar det regenerativa bromssystemet genom
att återvinna energi och ladda batterierna längs vägen – så
att du aldrig behöver plugga i någon kontakt.

13
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Stil
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Funktioner
som förenklar
din vardag
Oavsett om du kör barnen till skolan eller åker och handlar är
nya HR-V fullspäckad med praktiska funktioner framtagna för
att ta dig från A till B utan krångel: en baklucka som öppnas
utan händer gör det enkelt att lasta in shoppingkassarna och
funktionen Walk Away Close* gör att du inte ens behöver vända
dig om för att låsa bilen.

KOJIRO OKABE
HONDAS PROJEKTLEDARE FÖR STORA PROJEKT
Vi utformade den helt nya hybridbilen HR-V för
att återspegla de moderna konsumenternas
värderingar och behov.

*E
 j tillgänglig på alla modeller.
Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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HR-V har en SUV:s alla fördelar – och en coupés lekfulla karaktär.
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Designad
för ditt liv
Förutom det särpräglade utseendet har bilen ett
överkomligt pris – och det finns alltid en plats att ställa
kaffekoppen på.
Kort sagt, den här bilen byggdes med tanke på det
moderna livet.

KOJIRO OKABE
HONDAS PROJEKTLEDARE FÖR STORA PROJEKT
Vi skapade en bil som erbjuder den rymlighet,
uppkoppling, tillförlitlighet och mångsidighet som
krävs för att fullt ut stödja och förbättra din vardag.

Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Nya HR-V förkroppsligar en ren enkelhet som kombinerar
en utpräglad stil med enastående effektivitet och
maximal användbarhet.

19
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Exteriör
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Den karismatiska framtoningen, som kombinerar den
självsäkra hållningen hos en SUV med elegansen hos en
coupé, kommer garanterat att dra till sig blickarna.
Den enkla och rena midjelinjen ger HR-V en självsäker
profil och en framåtriktad energi som ger intryck av att
alltid vara redo för action.
Varför hålla sig i bakgrunden när man kan ta plats?

18-TUMS
ALUMINIUMFÄLGAR
SOM STANDARD

FULLBREDDSBAKLJUS
MED 3D-EFFEKT

Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga
för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Tjena,
snygging
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Ner i
minsta
detalj

Förutom ett tilltalande yttre är den också praktisk: ta med
dig allt du behöver tack vare integrerad takreling, och parkera
enkelt och exakt med bakåtriktad multi-view-kamera och åtta
parkeringssensorer som guidar dig in på tajta utrymmen.

LED-STRÅLKASTARE
MED DYNAMISKA BLINKERS

5 TVÅ-TONERS
FÄRGALTERNATIV *

* T
 vå-tonsalternativ och trefärgsdekor finns endast tillgänglig på Advance Style.
Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Advance Style har förstklassiga lyxiga material och innovativa
funktioner. Den integrerade frontgrillen, de dolda bakre
dörrhandtagen och bakluckespoiler skapar tillsammans en
elegant silhuett som drar till sig blickar i stan, på landet och
överallt däremellan.

25
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Interiör
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Låter
dig ta
kontrollen
En elegant horisontell layout på instrumentbrädan lägger grunden för
en åktur med fokus på vägen framför dig utan distraktioner, och den
intuitiva infotainment-skärmen är själva sinnebilden av modern design.
Ytterligare en uppfriskande nyhet: HR-V:s unika Air Diffusion System är
utformat för att försiktigt cirkulera uppvärmd eller kyld luft runt dig och
dina passagerare, vilket gör varje resa bekvämare och mer avkopplande.

UPPVÄRMD RATT
FÖR KALLA MORGNAR

L-FORMADE LUFTVENTILER
FÖR VARMA EFTERMIDDAGAR

Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Med staden i sikte: den nya upphöjda körställningen gör att du får en
fantastisk överblick och känner dig som herre på täppan.
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En rymdkapp
-löpning du
kan vinna

Det lönar sig att vara mångsidig: fäll upp baksätet för
vertikalt utrymme eller fäll ner det platt i golvet med
en enkel rörelse, eller välj delningen 60/40 för ännu mer
flexibilitet.
Hur mycket kan du packa in med så här mycket utrymme
och massor av plats för benen?

MAGIC SEATS MED 60/40-DELNING
OCH EN MÄNGD
VARIATIONSMÖJLIGHETER

BAGAGERUMSVOLYM PÅ
UPP TILL 1 274 LITER
OCH KLASSLEDANDE KUPÉUTRYMMEN *

* Bagagerumsvolym – baksätet nedfällt, last till taket (liter, VDA-metoden).
Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Från den dagliga jobbpendlingen till en helg på stranden
– HR-V klarar allt: omkonfigurera Magic Seats-baksätet
med en enda rörelse och förvandla snabbt den modulära
interiören till en plats för cyklar, skidor eller en surfbräda
eller två.
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Teknik
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Koppla
upp och
koppla av
Klicka på Wi-Fi-ikonen för att registrera dig och välj en plan för
att börja njuta av din Wi-Fi-hotspot i bilen.*
Teknik som ger dig allt du pekar på.

USB-LADDARE FRAM OCH BAK
HÅLL DIG LADDAD PÅ RESAN

NY 9-TUMS PEKSKÄRM
MED NAVIGERING

*P
 renumerationsavgifter tillkommer.
Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Tack vare Honda CONNECT 9-tums pekskärm är HR-V spelklar:
från Android Auto till Wireless Apple CarPlay – den synkar
sömlöst med din enhet så att du inte behöver gå miste om vare
sig musik eller meddelanden när du är på väg.

34
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Appen
My Honda+
Förbered dig för en åktur och håll koll på din HR-V från den
virtuella instrumentpanelen. Funktioner som fjärrlåsning
och fönsterstängning hjälper dig att slappna av och du kan
dessutom dela din digitala nyckel till bilen med upp till fem
familjemedlemmar och vänner.
Med ett brett utbud av uppkopplade tjänster alltid till hands är
HR-V redo för ett liv på språng.

CAR LOCATOR
VET ALLTID VAR DIN HR-V ÄR

DIGITAL VÄGASSISTANS
FÖR SINNESRO PÅ LÅNGA RESOR

Serviceavgifter tillkommer. Mer information finns på Hondas webbplats.
Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Börja din resa från soffan med My Honda+, appen som förvandlar
din telefon till en förlängning av din bil.

37
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Säkerhet
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Säkerheten
är standard

Allt för att vi vill att du och dina passagerare ska njuta av resan
och vara trygga i vetskapen om att du är förberedd på vad som
än kan komma i din väg.
Vart du än är på väg – att köra en Honda ger en känsla av
trygghet.

AUTOMATISKT
HELLJUS
FÖR MER AVSLAPPNAD
MÖRKERKÖRNING

6 KROCKKUDDAR FÖR FÖRARE
OCH PASSAGERARE
FRAM, I STOLAR OCH
SIDOSKYDDSGARDINER

Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga
för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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Honda SENSING-tekniken läser av vägskyltar och
körförhållanden innan du gör det och skyddar från
potentiella faror med funktioner som filhållningssystem,
kollisionsminimerande bromssystem och intelligent
hastighetsbegränsare.

40
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Honda SENSING
innovation
Alla följande Honda SENSING-funktioner är standard på HR-V:

Bromskontroll vid låg hastighet
Upptäcker en potentiell kollision med
ett hinder under normal körning eller vid
alltför kraftig acceleration.
Kollisionsminimerande gaspådrag
Upptäcker hinder framför fordonet och
avger ljud- och visuella varningar vid
stillastående eller vid hastigheter mindre
än 10 km/h om gaspedalen används för
mycket.
Kollisionsminimerande gaspådrag bakåt
Upptäcker hinder bakom fordonet och
avger ljud- och visuella varningar vid
stillastående eller vid hastigheter mindre
än 10 km/h om gaspedalen används för
mycket.

Trafikskyltsigenkänning
Påminnelser om vägmärkesinformation
som aktuell hastighetsbegränsning och
när omkörning är förbjuden.

Nya Ho nda HR-V

Kollisionsminimerande bromssystem
Undviker risken att frontalkollidera med
ett annat fordon, en fotgängare eller
cyklist genom att varna dig och sänka
hastigheten.

Intelligent hastighetsbegränsare
Ställer automatiskt in hastighetsgränsen
som detekteras av systemet för
trafikskyltsigenkänning.
Adaptiv farthållare med autobroms
Håller en konstant hastighet och ett
inställt avstånd till andra fordon bakom
och framför, och saktar ner och stannar dit
fordon automatiskt vid behov.
Filhållningssystem
Ger styrinmatning för att hålla fordonet i
rätt fil och varnar föraren för att fordonet
håller på att oavsiktligt lämna filen.

ÖVRIGA SÄKERHETSHJÄLPMEDEL

Automatiskt helljus
Känner igen olika ljuskällor och växlar
automatiskt mellan halv- och helljus vid
mörkerkörning.

System som minskar skaderisken vid
vägavkörning
Ett nyligen förbättrat varningssystem som
varnar för möjligheten att ditt fordon korsar
körfält eller vägmarkeringar.

* Endast tillgängligt på utvalda modeller.
Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White
Pearl. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är
tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.

AKTIV KURVBELYSNING *
Riktade strålkastare som reagerar på
styrning och belyser vägen framför dig
vid kurvtagning.

TR AFIKÖVERVAKNING FR ÅN SIDAN *
Övervakar de bakre sidoområdena med hjälp
av radarsensorer när du backar och varnar dig
om ett fordon närmar sig bakifrån och från
sidan.

INFORMATION OM DÖDA VINKL AR *
När systemet upptäcker fordon som närmar
sig bakifrån i angränsande körfält tänds en
indikator som hjälper dig när du byter fil.
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Din HR-V
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Elegance
Elegance kommer fullpackad med en lång rad
högkvalitativa funktioner:
• Honda SENSING

• Automatiskt helljussystem

• Honda CONNECT med
navigation, 9-tums pekskärm,
AM/FM/DAB, Apple CarPlay och
Android Auto

• Insynsskydd

• Dynamiska LED-blinkers
• Eluppvärmda framsäten
• Automatiska vindrutetorkare
• Parkeringssensorer
(fram och bak)
• Backkamera
• LED-strålkastare
• Magic Seats

• E-Call
• 4 högtalare
• Elfönsterhissar (fram och bak)
• Luftkonditionering Single Auto
med bakre utblås
• Tygklädsel
• Eluppvärmda sidobackspeglar
• BluetoothTM handsfree-telefon
• Kompatibel med appen
My Honda+

• Belysta speglar på solskydd

1,5 L I-VTEC BENSINMOTOR FÖR EN
HISNANDE ACCELERATION

Modellen som visas är HR-V Elegance 1.5 i-MMD i Premium Crystal Red Metallic.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga
för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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• Smart dörröppning och start

• Spoiler för bakluckan
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Advance
Utöver funktionerna i Elegance-versionen har Advance
följande utrustning:
• Handsfree elmanövrerad baklucka
• Information om döda vinklar inklusive
trafikövervakning från sidan
• Uppvärmd ratt
• Läderklädd ratt
• Uppvärmd vindruta (torkarområde)
• LED aktiv kurvbelysning
• Bakre USB-laddare
• Dörrspeglar som automatiskt vinklas ner vid
backning.
• Automatisk luftkonditionering i två zoner
• Backspegel med automatisk avbländning
• 4 högtalare + 2 diskanthögtalare
• Säten i svart syntetläder och tyg

INFORMATION OM DÖDA VINKLAR
INKLUSIVE TRAFIKÖVERVAKNING FRÅN SIDAN

Modellen som visas är HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga
för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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• Främre LED-dimljus

48

49

Advance
Style
Utöver funktionerna i Elegance- och Advance-versionerna
har Advance Style följande utrustning:

• Unika exteriördetaljer: Dörrdekor i orange kontrastfärg/
grill med 3-färgat emblem/speglar med unika accenter.
• Unika interiöraccenter
• Bakljus: Rökfärgade
• Ljudsystem Premium (4 högt + 4 diskant + 1 center
+ subwoofer)
• Säten i ljusgrått syntetläder och tyg
• Trådlös laddare
• Takreling

TRÅDLÖS TELEFONLADDNING
FÖR MAXIMAL BEKVÄMLIGHET

Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 80–85.
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• Två-tonstak
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Lev livet
i färg

ADVANCE ST YLE: T VÅ-TONAD FÄRGKOMBINATION

Uttryck din personlighet och välj bland våra färger som
perfekt kompletterar HR-V:s dynamiska stil. Bland dem
finns två spännande nya färger, Meteoroid Grey Metallic
och Sand Khaki Pearl.
ELEGANCE OCH ADVANCE: FÄRGALTERNATIV

Premium Crystal Red Metallic

Crystal Black Pearl
Två-tonat med silverfärgat tak

Sand Khaki Pearl

Nya Ho nda HR-V

Premium Sunlight White Pearl
Två-tonat med svart tak

Sand Khaki Pearl
Två-tonat med svart tak

Meteoroid Grey Metallic
Två-tonat med svart tak

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic
Två-tonat med silverfärgat tak
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Klädsel
Oavsett om det är det nya eleganta tyget eller lädret,
gör vår klädsel att din HR-V inte bara ser bra ut – den
kommer att kännas bra.

Svart konstläder
och tyg

Ljusgrått syntetläder
och tyg

Elegance
Advance
Advance
Style

Modellen som visas är HR-V Advance Style 1.5 i-MMD i Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone med svart tak. Mer information om vilka modeller dessa och andra
funktioner är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83.

Svart tyg

Svart konstläder och tyg

Ljusgrått syntetläder och tyg

Nya Ho nda HR-V

Svart
tyg
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Premiumklädsel
Denna premiumklädsel – som är en kombination av klassiskt läder
och Alston® – omfattar både fram- och baksäte samt mittarmstöd.
Denna originalklädsel levereras med Hondas e
 rkända
tillverkningskvalitet, hållbarhet och premiumfinish.

Nya Ho nda HR-V

Dark Brown

Midnight Black
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Sport
Pack
Sport Pack ger din bil ett elegant och sportigt utseende med en
kombination av Berlina Black och karossfärgade tillbehör med
kromaccenter. Paketet innehåller: Främre sportstötfångare,
frontgrill, bakre sportdekor, nedre sidodekor och förlängd spoiler
för bakluckan.

FÖRL ÄNGD SPOILER FÖR BAKLUCK AN
Om du vill ha ett elegant och sportigt utseende är Hondas originalförlängning för bakluckespoiler i Berlina Black precis vad du letar
efter. Hondas originalspoiler är speciellt utvecklad för att komplettera
standardspoilern för bakluckan.

BAKRE SPORTDEKOR
I Sport Pack ingår bakre karossfärgad
sportdekor. Liksom den främre
sportstötfångaren har den en kromaccent.

SPORTSTÖTFÅNGARE FR AM
Förhöj din bils dynamiska utseende med den
karossfärgade främre sportstötfångaren
i kromaccent.
Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.

NEDRE SIDODEKOR
Den karossfärgade nedre sidodekoren (två
delar per sida) ger din bil ett muskulöst
utseende.

Nya Ho nda HR-V

FRONTGRILL
Ändra hela frontens utseende på din HR-V och ersätt den vanliga
karossfärgade frontgrillen med en grill i Berlina Black. Finns även
för Style-modellen med Style-emblem.
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Obscura Black
Pack
Obscura Black Pack ger bilen en sportig och uttrycksfull karaktär
genom att kombinera Berlina Black och karossfärgade tillbehör.
Paketet innehåller: Frontgrill, främre nedre dekor, bakre nedre
dekor, dimljusdekor, en uppsättning backspegelkåpor och en
förlängning till bakluckespoilern.

FR ÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR
Den främre och bakre nedre dekoren, som är standard
på bilen, är här i Berlina Black, och maximerar bilens
premiumkänsla.

DIMLJUSDEKOR
Allt handlar om de små detaljerna. Denna
färgkodade dimljusdekor kompletterar perfekt
den eleganta stylingen av fronten på din HR-V.

FÖRL ÄNGD SPOILER FÖR BAKLUCK AN
Om du vill ha ett elegant och sportigt
utseende är Hondas originalförlängning
för bakluckespoiler i Berlina Black precis
vad du letar efter. Hondas originalspoiler
är speciellt utvecklad för att komplettera
standardspoilern för bakluckan.
BACKSPEGELK ÅPOR
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga
backspegelkåpor i Berlina Black. Kåporna
passar perfekt till din Honda.

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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FRONTGRILL
Ändra hela frontens utseende på din HR-V och ersätt den vanliga
karossfärgade frontgrillen med en grill i Berlina Black. Finns även för
Style-modellen med Style-emblem.
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Ilmenite Titanium
Pack
EXTERIÖR
Förhöj den totala premiumkaraktären för din HR-V med Ilmenite
Titanium Pack. Paketet innehåller: Bakluckedekor, dimljusdekor
och en uppsättning backspegelkåpor.
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DEKORLIST FÖR BAKLUCK AN
Bakluckedekoren framhäver baklyktornas eleganta design.

BACKSPEGELK ÅPOR
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga backspegelkåpor i Ilmenite
Titanium. Kåporna passar perfekt till din Honda.

DIMLJUSDEKOR
Allt handlar om de små detaljerna. Denna dimljusdekor i Ilmenite
Titanium kompletterar perfekt den eleganta stylingen av fronten
på din HR-V.
Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.
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Ilmenite Titanium
Pack
INTERIÖR
Förhöj premiumkaraktären för interiören i din HR-V med Ilmenite
Titanium Pack. Paketet innehåller: Rattdekor, växelspaksdekor och
en uppsättning dörrkontaktpaneler.

Nya Ho nda HR-V

DÖRRKONTAKTPANELER
Ilmenite Titanium inramar dörrkontaktpanelerna i en premiumfinish.
Dörrkontaktpanelerna omfattar två främre och två bakre paneler.

VÄ XELSPAKSDEKOR
Ilmenite Titanium växelspaksdekor ger en iögonfallande inramning av
den elegant utformade växelspaken.

R ATTDEKOR
Paketet innehåller rattdekor i Ilmenite Titanium – med en taktil
premiumfinish.
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Aluminiumfälgar
HR-V:s serie aluminiumfälgar tillför ett extra
designelement på bilen. Välj mellan tre exklusiva
alternativ och styla din åktur.

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1813
18-tums HR1813 finns i Gunpowder Black med glänsande
klarlacksbehandling och accent i Ilmenite Titanium.

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1812
18-tums HR1812 har en diamantskuren A-yta med blank klarlack
och fönsterdetaljer i Gunpowder Black.
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ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS HR1811
18-tums HR1811 finns i Gunpowder Black med glänsande
klarlacksbehandling. Finns även som vinterhjul.
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Active Lifestyle
Pack
Om du letar efter ett allroundpaket som perfekt passar dina
vardagsbehov och kompletterar din bils premiumkaraktär, är
Active Lifestyle Pack ett måste. Paketet innehåller: En uppsättning
instegslister, en uppsättning stänkskydd fram och bak, vikbar
bagagerumsmatta och trådlös laddare.

Nya Ho nda HR-V

INSTEGSLISTER
Instegslisterna sätter personlig prägel på din bil samtidigt
som de skyddar dörrtrösklarna mot märken och repor.
De är tillverkade av borstat rostfritt stål och har en
iögonfallande, polerad HR-V-logotyp. Satsen innehåller:
lister fram och bak.

STÄNKSK YDD FR AM OCH BAK
Skydda din bil mot smuts och stenar med dessa diskreta
stänkskydd fram och bak. De är en bra lösning för långvarigt
skydd. Setet innehåller fyra stänkskydd.

TR ÅDLÖS L ADDARE
Hondas trådlösa laddningssats ser till att din smartphone
aldrig får slut på ström. Lägg bara telefonen på den
inbyggda laddningsmattan så laddas den, och du slipper
krångla med sladdar. Kompatibel med alla mobiltelefoner
med trådlös laddningsfunktion.
Delar av paketet finns även tillgängliga separat.

VIKBAR BAGAGERUMSMATTA
Den vikbara mattan skyddar ditt bagagerum och hela lastutrymmet
om baksätena fälls ner. Bagagerumsmattan går även att vända; en sida
är tillverkad av tuftad matta och den andra har en vattenavvisande och
halkskyddad yta. Dessutom har mattan en flexibel flik för att förhindra
repor på din stötfångare när du lastar i och ur din bil.
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Skydd och
säkerhet
Håll dig säker: från Drive Recorder som registrerar din resa,
till sidolister som skyddar mot märken och repor – din
HR-V tar hand om dig. Vindruteskyddet ger en fri sikt i alla
väder.

Drive Recorder *
Originaltillbehöret Honda Drive Recorder är mycket mer än
bara en inspelningsenhet. Oavsett om du kör i stadstrafik,
parkerar din bil eller till och med har parkerat kommer denna
hjälpsamma teknik alltid att hålla extra utkik åt dig.

2.

Sidolister
Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i
karossen. Sidolisterna är tillverkade av mjukt, slagtåligt
material och skyddar sidorna på din bil samt utgör en
designdetalj.

3.

Vindruteskydd
Detta vindruteskydd skyddar speglarna, vindrutan samt
de främre sidorutorna från hårt väder när bilen är parkerad
utomhus. Skyddet har HR-V-logotypen.
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1.

1

3

* Drive Recorder visas på ett högerstyrt fordon.

2
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Cargo
Pack
Om du ofta transporterar bagage eller specialutrustning
hjälper Cargo Pack dig att hålla ordning och transportera
på ett säkert sätt. Paketet innehåller: Bagagerumsinsats
med skiljeväggar, belysning för bakluckan och dekor för
bagagetröskel.
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BAGAGERUMSINSATS MED SKILJEVÄGGAR
Denna vattentäta bagagerumsinsats är perfekt utformad för att passa
in i bilens bakre förvaringsutrymme och skyddar bagagerummet mot
smuts och repor. Skiljeväggarna hindrar din last från att glida runt och
håller den på plats hela tiden.

DEKOR FÖR BAGAGETRÖSKELN
Detta praktiska och snygga tillbehör till bagagerummet skyddar mot
repor och märken. Det passar perfekt in i bagagerummets yttre panel
och har en attraktiv borstad rostfri finish.

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Aluminiumfälgar finns som tillbehör. Modellen som visas är
HR-V Advance 1.5 i-MMD i Premium Sunlight White Pearl.

BELYSNING FÖR BAKLUCK AN
Hondas belysning för bakluckan har utvecklats för att öka din komfort
och säkerhet genom att inte bara lysa upp bagagerummet utan även
området bakom bilen. LED-lampan som är installerad på insidan av
bakluckan ger ett kraftfullt och jämnt fördelat ljus i bagageutrymmet,
även när det är fullastat. Lamporna tänds så fort bakluckan öppnas.
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Transport
Utstrålning och praktiska funktioner: HR-V har allt du behöver
– vart du än ska och vad du än gör. Bagagerumsinsatsen klarar
tuffa tag och skyddar bagageutrymmet i din HR-V. Ta med allt
du behöver med lasthållaren och lastbågarna – eller ta med
din fyrfota vän med hundgallret.

Bagagerumsinsats
Denna vattentäta bagagerumsinsats med halkskydd
är perfekt utformad för att passa in i bilens bakre
förvaringsutrymme och skyddar bagagerummet mot smuts
och repor. Den har upphöjda kanter och är försedd med HRV-logotypen.

2.

Hundgaller
Hundgallret skyddar dina husdjur genom att skilja baksätet
från bagagerummet. Gallret passar perfekt mellan ryggstödet
i baksätet och taket. Gallret är ett måste för dig som har
husdjur.

3.

Lasthållare
Utöka bilens lastkapacitet med en säker lasthållare för taket.
Fyra lås ingår. Maximal lastkapacitet: 40 kg eller högst en
cykel.

4.

Lastbågar
Dessa lastbågar kommer med stöldskyddslås och uppfyller
de hårdaste säkerhetskraven. Maximal lastkapacitet på 45 kg
eller högst två cyklar.
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2

4
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Illumination
Pack
Det här paketet använder en kombination av lampor
som skapar en stämningsfull atmosfär inne i bilen.
Paketet innehåller: Instegsbelysning fram och
instegslister med belysning.
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TRÖSKELLISTER MED BELYSNING
Dessa tröskellister med belysning är tillverkade av borstat rostfritt stål och
har en belyst HR-V-logotyp. De skyddar dörrtrösklarna mot märken och
repor. Satsen inkluderar tröskellister med belysning fram och tröskellister
utan belysning bak.

INSTEGSBELYSNING FR AM
Instegsbelysningen fram lyser när man låser upp eller öppnar
dörrarna. Instegsbelysningen ger din bils interiör ett mjukt och
behagligt ljus.

Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
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Interiör
och komfort
Solskydd
Håll dig sval i skuggan av dessa solskydd. De skyddar
passagerare i baksätet och är lätta att montera och ta bort
igen. Satsen innehåller: fyra solskydd och medföljande
förvaringsväska.

2.

Golvmattor Premium
Dessa eleganta tuftade mattor som enkelt läggs på plats, har
tvåtons svart/silver nubuck-kant och ett HR-V-emblem i metall för
extra hållbarhet. Satsen innehåller: mattor till fram- och baksätet.

3.

Trådlös laddare
Hondas trådlösa laddningssats ser till att din smartphone
aldrig får slut på ström. Lägg bara telefonen på den inbyggda
laddningsmattan så laddas den, och du slipper krångla med
sladdar. Kompatibel med alla mobiltelefoner med trådlös
laddningsfunktion.

4.

USB-laddare bak
USB-laddarsatsen för baksätet är det perfekta tillbehöret för
att förse passagerarna där bak med ström hela tiden. Satsen
innehåller två USB-anslutningar av typ A.

5.

Gummimattor
Dessa gummimattor är tåliga men lätta att rengöra och har
upphöjda kanter för att skydda din bil både där fram och bak,
och är försedda med HR-V-logotypen. Satsen innehåller: mattor
till fram- och baksätet.

6.

Belysning för bakluckan
Hondas belysning för bakluckan har utvecklats för att öka
din komfort och säkerhet genom att inte bara lysa upp
bagagerummet utan även området bakom bilen. LEDlamporna som sitter på insidan av bakluckan ger ett starkt och
jämnt fördelat ljus i bagagerummet, även när det är fullastat.
Lamporna tänds så fort bakluckan öppnas.

7.

Mörktonade rutor
Om du värdesätter integriteten för dina baksätespassagerare
är mörktonade rutor det perfekta tillbehöret till din HR-V.
Satsen innehåller: två bakre sidorutor och bakruta. Endast som
fabrikstillval.
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3

6

5

4
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Baspaket HR-V
Baspaket
Baspaketet ger dig grundläggande skydd i
dina vardagsresor. Innehåller gummi- eller
tygmattor, bagagerumsinsats, stänkskydd.
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Baspaket plus
Plus-paketet är en kombination av skydd
och elegans. Utöver Baspaketet innehåller
Plus-paketet instegslister och dekorlister
för bagagerum.
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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

Motor

i-MMD

i-MMD

i-MMD

40

40

40

Motor

Intelligent Multi Mode Drive

Intelligent Multi Mode Drive

Intelligent Multi Mode Drive

5

5

5

1498

1498

1498

319

319

304

Cylinderdiameter x slaglängd (mm)

73x89.5

73x89.5

73x89.5

Kompressionsförhållande

13.5±0.2

13.5±0.2

13.5±0.2

335

335

320

Ventiltransmission

4 ventiler

4 ventiler

4 ventiler

1289

1289

1274

Utsläppsstandard

EURO6d-final

EURO6d-final

EURO6d-final

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Blyfri (95)

1305

1305

1290

971

971

956

987

987

972

Tjänstevikt (kg)

1452

1465

1473

Totalvikt (kg)

1870

1870

1870

418

405

397

1030 / 890

1030 / 890

1030 / 890

45

45

50

Motor

Slagvolym (cc)

Bränslekrav

Prestanda
79@6000-6400

79@6000-6400

Motorns maxeffekt (hk vid v/min)

107@6000-6400

107@6000-6400

107@6000-6400

Motorns max. vridmoment (Nm vid v/min)

131@4500-5000

131@4500-5000

131@4500-5000

96 (131)

96 (131)

96 (131)

Elektrisk motor, max. vridmoment (Nm)

253

253

253

0 → 100 km (sekunder)

10,6

10,7

10,7

Maximal hastighet (km/h)

170

170

170

Ljudnivå: Drive-by (dB)

66

66

66

Bränsleekonomi och utsläpp (WLTP)

4,6

4,6

4,6

Medium - FC l/100km

4,1

4,1

4,1

Hög - FC l/100km

4,6

4,6

4,6

Extra hög - FC l/100km

7,1

7,1

7,1

Blandad - FC l/100km

5,4

5,4

5,4

Blandad - CO2 g/km

122

122

122

4340

4340

4340

Dimensioner

Bredd (mm)

1790

1790

1790

Totalbredd (mm) sidospeglar infällda

1866

1866

1866

Bredd inkl. sidospeglar (mm)

2028.17

2028.17

2028.17

Höjd - olastad (mm)

1582

1582

1582

Hjulbas (mm)

2610

2610

2610

Spårvidd fram (mm)

1535

1535

1535

Spårvidd bak (mm)

1540

1540

1540

188(MRO)

188(MRO)

188(MRO)

150,17

150,68

150,6

Vändcirkel - vid kaross (m)

11.3

11.3

11.3

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv)

2,4

2,4

2,4

Markfrigång - med förare (mm)
Markfrigång - fullastad (mm)

Bagageutrymme - Baksäte uppfällt (liter, VDA -metod)
Bagageutrymme - Baksäte uppfällt (liter, VDA -metod) inkl
bagagerum/bagage golvlåda
Bagageutrymme - Baksäte nerfällt, lastat till tak (liter, VDA
-metod)
Bagageutrymme - Baksätet nerfällt, last till tak (liter, VDA
-metod) inkl bagagerum/bagage golvlåda

-metod)
Bagageutrymme - Baksäte nerfällt, lastat till fönster (liter, VDA
-metod) inkl. Bagagerum/bagage golvlåda

Vikt

Lastförmåga (kg)
Max. tillåtna axeltryck - fram/bak (kg)
Max. Taklast (kg)

Det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon†

Längd

Sittplatser (antal personer)

† Bränsleförbrukningssiffror, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, tillhandahålls i jämförelsesyfte och återspeglar kanske inte verklig körupplevelse.
Honda HR-V har utsatts för den nya testcykeln WLTP CO2 och bränsleförbrukning i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/1151.
WLTP-siffror återspeglar bättre fordonets faktiska prestanda när det körs på vägen.
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79@6000-6400

Låg - FC l/100km

Bränsletank (liter)

Bagageutrymme - Baksäte nerfällt, lastat till fönster (liter, VDA

Motorns maxeffekt (kW vid v/min)

Elmotorns maxeffekt (kW [HK])

Kapacitet
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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

ABS (låsningsfritt bromssystem)

◆

◆

◆

Interiörpaneler

–

Silver

Silver

Krockkuddar - Förare och passagerare - fram

◆

◆

◆

Invändiga dörrhandtag
Pedaler

Säkerhet

Krockkuddar - Passagerar SRS krockkudde med
avstängningsfunktion
Sidokrockkuddar fram

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Krockkuddar i sidogardin fram och bak

◆

◆

◆

Krockkudde på förarsida, SRS

◆

◆

◆

Döda vinkeln information inkl backzon-assistans

–

◆

◆

Bromshjälp (BA)

◆

◆

◆

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)

◆

◆

◆

Kollisionsbegränsande gasreglage fram & bak

◆

◆

◆

Däcktrycksvarnare (DWS)

◆

◆

◆

eCall (Europa)

◆

◆

◆

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Främre kollisionsvarningssystem

◆

◆

◆

Främre och bakre bilbälten med

Silver

Silver

Silver

Normal

Normal

Normal

–

◆

◆

Svart klädsel

Svart konstläder och tyg

Ljusgrått konstläder och tyg

–

–

Orange Frontkonsol Garnering, Orange
Stygn på Ratt & Säten

Tillbehörsuttag fram

◆

◆

◆

Klimatkontroll, enkelt

◆

–

–

Klimatkontroll med dubbla zoner

–

◆

◆

Luftkonditionering - Bakre ventilation

◆

◆

◆

Backspegel med automatisk nerbländningsfunktion

–

◆

◆

Automatiska vindrutetorkare

◆

◆

◆

Krok för lastnät

◆

◆

◆

Adaptiv farthållare

◆

◆

◆

Läderklädd ratt
Klädsel
Exklusiv Styling

Komfort och bekvämlighet

◆

◆

◆

Elektriskt justerbara sidobackspeglar

◆

◆

◆

Justerbar hastighetsbegränsare

◆

◆

◆

Uppvärmda sidobackspeglar

◆

◆

◆

Intelligent hastighetsbegränsare

◆

◆

◆

Elektriskt infällbara sidobackspeglar

◆

◆

◆

ISO Fix punkter / I-SIZE

◆

◆

◆

Nedvinkling av yttre backspegel vid backning

–

◆

◆

Filbytesvarning

◆

◆

◆

Armstöd för förar- och främre passagerarsäte

◆

◆

◆

System för körfältsassistans

◆

◆

◆

Elfönsterhiss fram & bak

◆

◆

◆

Funktion för inbromsning vid låg hastighet

◆

◆

◆

Förarstol - manuell höjdjustering

◆

◆

◆

Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF)

◆

◆

◆

Fickor på passagerarsätets baksida

◆

–

–

Avkörningsförebyggande system (RDM)

◆

◆

◆

Fickor på förar- och passagerarsätets baksida

–

◆

◆

Trafikskyltsinformation

◆

◆

◆

Avisning runt vindrutetorkare

–

◆

◆

Fordonsstabiliseringssystem (VSA)

◆

◆

◆

Sätesvärme – Fram

◆

◆

◆

Nackstöd med pisksnärtsskydd

◆

◆

◆

Rattvärme

–

◆

◆

Fjärrkontrollen styr fönster

◆

–

–

Fjärrkontrollen styr ytterbackspeglar och fönster

–

◆

◆

Förvaringsutrymme i golvet

◆

◆

◆ + Band

tvåstegs bältessträckare (ELR)

Säkerhet
Startspärrsystem

◆

◆

◆

Fjärrstyrt centrallås med 2 nycklar

◆

◆

◆

Larmsystem

◆

◆

◆

Valbar dörrupplåsning

◆

◆

◆

Smart Entry & Start (via fjärröppnare)

◆

◆

◆

Insynsskydd (integrerat i bakluckan)

◆

◆

◆

◆ Standard – Ej tillgängligt
† Bränsleförbrukningssiffror, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, tillhandahålls i jämförelsesyfte och återspeglar kanske inte verklig körupplevelse.
Honda HR-V har utsatts för den nya testcykeln WLTP CO2 och bränsleförbrukning i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/1151.
WLTP-siffror återspeglar bättre fordonets faktiska prestanda när det körs på vägen.

Magic Seats-säten

◆

◆

◆

Parkeringssensorer (4 fram, 4 bak)
Elektrisk baklucka (Handsfree)

◆

◆

◆

–

◆

◆

Baksäte, delbart (60/40)

◆

◆

◆

Mittre armstöd i baksäte

◆

◆

◆

Backkamera

◆

◆

◆

Makeupspeglar i solskydd

◆

◆

◆

Ratt justerbar i längd- och höjdled

◆

◆

◆
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Nödstoppssignal

Interiör

◆S
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W
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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

Skymmningsbelysning (tak)

◆

◆

◆

Tvåfärgat (svart tak)

–

–

◆

Instegsbelysning

◆

◆

◆

Hajfensantenn

◆

◆

◆

Kartläsarlampa (fram)

◆

◆

◆

e:HEV-emblem

◆

◆

◆

Ljus i instrumentpanel

◆

◆

◆

Karossfärgade ytterhandtag

◆

◆

◆

Läslampa bak

◆

◆

◆

Karossfärgad frontgrill

◆

◆

–

Belysta makeupspeglar i solskydd

◆

◆

◆

Karossfärgad grill med 3-färgat emblem

–

–

◆

Bagagerumsbelysning

◆

◆

◆

Tvåfärgade sidobackspeglar

–

–

◆

Takrelingar

–

–

◆

Spoiler

◆

◆

◆

–

◆

Innerbelysning

Funktion och teknik

Exteriör

Agile Handle Assist (AHA)

◆

◆

◆

Körlägen - ECON/SPORT/NORMAL

◆

◆

◆

Orange accenter

–

Elektrisk parkeringsbroms med automatisk bromshållare

◆

◆

◆

Fönstergarnering i lågglans

◆

–

–

Bromstrycks funktion

◆

◆

◆

Rutlister, högblanka

–

◆

◆

Elektrisk servostyrning (EPS)

◆

◆

◆

Elektrisk servostyrning - variabelt växelläge

◆

◆

◆

Starthjälp i backar (HSA)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Tomgångsstopp / EV läge

◆

◆

◆

Multi Info Display
Regenerativ broms- / retardationskontroll (paddel)

◆
◆

◆
◆

◆
◆

Ljud och kommunikation

Aktiva kurvljus (LED)

–

–

◆

Automatiska strålkastare

◆

◆

◆

LED dimljus fram

–

◆

◆

LED strålkastare

◆

◆

◆

Blinkers fram, sekventiella

◆

◆

◆

Auto strålkastarjusterare

–

–

◆

◆

◆

◆

Timer för strålkastare
(hemkomst-/avfärdsljus)

Bluetooth TM handsfreetelefon (HFT)

◆

◆

◆

DAB

◆

◆

◆

Automatisk helljusomkoppling (HSS)

◆

◆

◆

Rött och klart glas, LED bakljus

◆

◆

–

Rökfärgat och klart glas, LED bakljus

–

–

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fyra högtalare

◆

–

–

Däckreparationssats

◆

◆

◆

Sex högtalare

–

◆

◆

Däckstorlek 225/50 R18

◆

◆

◆

Premium ljudsystem

–

–

◆

18” aluminiumfälgar

◆

◆

◆

Högtalare - Diskanthögtalare fram

–

◆

◆

Högtalare - Center

–

–

◆

Kompatibel med appen My Honda+
Honda Connect med navigation (9” pekskärm,
AM/FM,DAB, Apple Carplay och Android Auto,
live trafikinformation)

Bashögtalare

–

–

◆

Rattmonterade ljudreglage

◆

◆

◆

USB fram x2

◆

◆

◆

USB bak x2

–

◆

◆

Trådlöst Apple Carplay

◆

◆

◆

Trådlös laddare

–

–

◆

◆ Standard

– Ej tillgängligt

† Bränsleförbrukningssiffror, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, tillhandahålls i jämförelsesyfte och återspeglar kanske inte verklig körupplevelse.
Honda HR-V har utsatts för den nya testcykeln WLTP CO2 och bränsleförbrukning i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/1151.
WLTP-siffror återspeglar bättre fordonets faktiska prestanda när det körs på vägen.

Fälgar och däck

Nya Ho nda HR-V

Hill Descent Control

Yttre belysning

Fortsätt din Honda HR-V-upplevelse på honda.se
Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra
sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt och på det sätt som de tycker passar. Stora
såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i
denna broschyr. Denna publikation ska inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon
person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Alla ansträngningar
görs för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före
distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid omedelbart återspeglas.
Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av
modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se.
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

THHRV22SE-FMC

SCANNA HÄR

Scanna här för att
upptäcka HR-V
AR-upplevelse

