
Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το Honda CR-V. Για τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές ανατρέξτε στις σελίδες των 
προδιαγραφών και συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τη διαθέσιμη γκάμα ή να 
απεικονίζουν έκδοση που δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σας συστήνουμε να συζητάτε πάντα τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών με τον επίσημο έμπορο του 
δικτύου επιβατικών Honda αφού ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, μικρές ή μεγάλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, στον εξοπλισμό, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. 0
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ CR-V

Το SUV με τις περισσότερες πωλήσεις* στον κόσμο, ανανεώθηκε και επανασχεδιάστηκε.
Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός τολμηρής, ξεχωριστής εμφάνισης και προηγμένης

κατασκευής. Είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για απόλαυση στην οδήγηση,
με το αξιόπιστο και πολύ αποδοτικό υβριδικό σύστημα e:HEV. 

*Πηγή: JATO Dynamics
(περίοδος πωλήσεων Ιαν 2013 - Δεκ 2017).

Στις αγορές περιλαμβάνονται οι: Ε.Ε. + EFTA, NAFTA,
Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδονησία,

Αυστραλία, Αργεντινή, Νότιος Αφρική,
Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ.

Το μοντέλο που εμφανίζεται
είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive

σε Platinum White Pearl.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το
CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΤΙΣ

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Η σιλουέτα του νέου CR-V
μπορεί να είναι οικεία,

αλλά η σχεδίαση είναι νέα
και ριζικά διαφοροποιημένη.

Κάθε μια από τις κομψές,
δυναμικές γραμμές του, από

τις μυώδεις αψίδες των τροχών
μέχρι και το ανάγλυφο

καπό του, έχει σχεδιαστεί
για ακόμη καλύτερες επιδόσεις

και μεγιστοποίηση της
αεροδυναμικής απόδοσης.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΗΡΕΜΙΑ

Ο τρόπος σχεδίασης του εσωτερικού στο CR-V
σας επιτρέπει να αισθάνεστε απόλυτη σύνδεση

με το αυτοκίνητο. Οι καθαρές γραμμές παρέχουν
μια αίσθηση ευρυχωρίας, η οποία ενισχύεται

από αντιθέσεις υλικών με υψηλής ποιότητας φινιρίσματα.
Τα χειριστήρια έχουν τοποθετηθεί σε σημεία τέτοια

ώστε να προσφέρουν απλό και διαισθητικό χειρισμό,
οπότε αν και έχετε έξυπνη τεχνολογία στη διάθεσή σας,

δεν θα έχετε καμία δυσκολία στο να τη χρησιμοποιήσετε.

Χάρη στο σύστημα ενεργού ελέγχου θορύβου
(Active Noise Control), που είναι διαθέσιμο σε όλες

τις εκδόσεις, το περιβάλλον στο εσωτερικό του αυτοκινήτου,
είναι ήσυχο και ήρεμο. Είναι όμως και εξαιρετικά άνετο,

με ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη 4 κατευθύνσεων
στα μπροστινά θερμαινόμενα καθίσματα.

Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής πίσω θερμαινόμενων
καθισμάτων και θερμαινόμενου τιμονιού*. Το CR-V είναι
το αυτοκίνητο που εξασφαλίζει ότι κάθε σας διαδρομή
θα γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και ηρεμία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη γκάμα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και τον εξοπλισμό της κάθε έκδοσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
SPORT LINE

Η νέα έκδοση Sport Line ανεβάζει τη σχεδίαση του 
CR-V σε ένα νέο, πιο υψηλό επίπεδο. Δημιουργήθηκε 

για να κάνει μια ακόμη πιο τολμηρή δήλωση 
αποκλειστικότητας, διαθέτοντας μια σειρά από κομψά 

διακοσμητικά στοιχεία που προσθέτουν μια σπορ 
πινελιά στο πλέον δημοφιλές SUV στον κόσμο. 

Διαθέσιμη σε Crystal Black Pearl και Platinum White 
Pearl, η έκδοση Sport Line μεταμορφώνει το CR-V,

με μια σειρά αναβαθμίσεων που το κάνουν να 
ξεχωρίζει. Η σκούρα επιχρωμιωμένη γρίλια με

τα ταιριαστά διακοσμητικά στους προφυλακτήρες,
την πίσω πόρτα και τα μαρσπιέ τραβούν τα βλέμματα 

και συνθέτουν μια εξαιρετική εικόνα. Αυτή η σχεδίαση 
συνεχίζεται στους προβολείς και τα σκουρόχρωμα 
πίσω φώτα, ενώ οι εντυπωσιακοί τροχοί 18 ιντσών 

προσθέτουν μια αδιαμφισβήτητα δυναμική παρουσία 
στο δρόμο. Η ελκυστική σχεδίαση ολοκληρώνεται

με τους μαύρους γυαλιστερούς καθρέπτες των θυρών.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Sport Line σε Crystal Black Pearl.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΡPΟΠΙΑ

Το να βρίσκεσαι στο εσωτερικό της νέας έκδοσης CR-V Sport Line είναι μια εκπληκτική 
εμπειρία, με την πολυτέλεια και την άνεση σε πρώτο πλάνο. Η γενναιόδωρη χρήση του 

εντυπωσιακού χρώματος piano black προσφέρει την αίσθηση ενός ασύγκριτου στυλ στην 
καμπίνα, από τις λαβές των θυρών μέχρι το τιμόνι, τον πίνακα οργάνων και το σύστημα 
infotainment. Αυτό το εκπληκτικό φινίρισμα συμπληρώνεται ιδανικά, από τη διακριτική 
επένδυση του σκουρόχρωμου ξύλου στο ταμπλό, τις πόρτες και την κεντρική κονσόλα.

Η μαύρη επένδυση του ουρανού εξασφαλίζει ότι ακόμη κι όταν είστε προσηλωμένος
στην οδήγηση και δεν παρατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, η ποιότητα κατασκευής

είναι εμφανής. Με άνετα, ανάγλυφα δερμάτινα καθίσματα για όλους τους επιβαίνοντες,
το CR-V είναι ένα αυτοκίνητο που ανεβάζει το σπορ στυλ σε νέα δυσθεώρητα ύψη.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Sport Line σε Crystal Black Pearl.
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Δ

Πιστεύουμε ότι κάθε επιβάτη του νέου CR-V
πρέπει να τον περιβάλλει ζέστη και άνεση.

Γι' αυτό και έχουμε τοποθετήσει θερμαινόμενα
καθίσματα μπροστά και πίσω.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ Δ

Απολαύστε την αίσθηση ενός ζεστού τιμονιού
σε μια κρύα ημέρα. Μικρές λεπτομέρειες σαν κι αυτή,

κάνουν απολαυστική την οδήγηση του CR-V.

HEAD-UP DISPLAY Δ

Η επαυξημένη πραγματικότητα του head-up display
προβάλλει σημαντικές πληροφορίες με τρόπο ώστε

ο οδηγός να βλέπει δεδομένα χωρίς να απομακρύνει
το βλέμμα του από το δρόμο.

ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Δ

Μόλις βάλετε όπισθεν ενεργοποιείται αυτόματα
η πίσω κάμερα στάθμευσης στην οθόνη

Honda CONNECT 7 ιντσών.

APPLE CARPLAY ΚΑΙ ANDROID AUTO™ *Δ

Μπορείτε να συνδέσετε την Android συσκευή σας ή το iPhone σας στο σύστημα ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας Honda CONNECT, το οποίο διαθέτει οθόνη αφής 7 ιντσών και σας επιτρέπει να κάνετε τηλεφωνήματα,

να ακούτε μουσική ή και να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Έχουμε αναπτύξει μια ευρεία γκάμα από τεχνολογίες για να κάνουμε την οδήγηση του νέου CR-V,
μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία. Το νέο σύστημα head-up display προβάλλει σημαντικές πληροφορίες 

ακριβώς μπροστά σας ώστε να μην χρειάζεται να απομακρύνετε το βλέμμα σας από τον δρόμο.
Παράλληλα, μια σειρά περιεκτικών δεδομένων οδήγησης απεικονίζεται καθαρά

στην Έξυπνη Οθόνη Πολλαπλών Πληροφοριών (Intelligent Multi Info Display), στην οποία
έχετε πρόσβαση από τα χειριστήρια που βρίσκονται στο τιμόνι.

Το κεντρικά τοποθετημένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Honda CONNECT* με την πλήρως έγχρωμη 
οθόνη αφής 7’’, μπορεί να συνδεθεί με το smartphone σας για πρόσβαση σε εφαρμογές, τηλεφωνικές επαφές, 

emails, μουσική και ακόμη περισσότερα. Σας κρατά σε επαφή με τον κόσμο και όλα όσα αγαπάτε.

* Το Honda CONNECT είναι διαθέσιμο στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων εκτός της έκδοσης Comfort. Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) 
και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), 
ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda CONNECT. Συνιστούμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή 
μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές 
και οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone 
σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκ δόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ 
ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Δ Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη γκάμα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό της κάθε έκδοσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.
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Ο ΧΩΡΟΣ ΣΑΣ

Είναι πολλά τα πράγματα που χρησιμοποιείτε 
καθημερινά, γι’ αυτό σχεδιάσαμε ένα εσωτερικό 

που να τα χωράει όλα. Το CR-V παρέχει έναν 
ευέλικτο και πρακτικό χώρο, γεμάτο από έξυπνες 
αποθηκευτικές λύσεις, ευρυχωρία για τα πόδια 

των επιβατών και μεγάλη χωρητικότητα αποσκευών 
έως 1.694 λίτρα* με πεσμένα τα πίσω καθίσματα. 
Είναι σχεδιασμένο για περισσότερη ευκολία, με 

χαρακτηριστικά όπως η hands-free πρόσβαση στον 
χώρο αποσκευών*, η αναδίπλωση καθισμάτων 
με μια κίνηση και το επίπεδο δάπεδο για πλήρη 

αξιοποίηση του χώρου αποσκευών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ HANDS-FREE

(HANDS-FREE ACCESS POWER TAILGATE)*
Η αυτόματη πόρτα του χώρου αποσκευών

λειτουργεί με το πέρασμα του ποδιού σας κάτω
από τον πίσω προφυλακτήρα. Είναι μια εξαιρετική λύση

όταν τα χέρια σας δεν είναι ελεύθερα.

* Διαθέσιμο στην έκδοση Executive.
** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη γκάμα

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό της κάθε έκδοσης,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΟΔΗΓΗΣΗ

Το CR-V διαθέτει την τελευταίας γενιάς e:HEV υβριδική 
τεχνολογία μας και είναι εφοδιασμένο με το έξυπνο 
σύστημα πολλαπλών λειτουργιών (Multi-Mode Drive 
system i-MMD). Το σύστημα συνδυάζει έναν πολύ 
ισχυρό και αποδοτικό κινητήρα βενζίνης i-VTEC 2 

λίτρων με 2 υψηλής τεχνολογίας ηλεκτροκινητήρες, 
παρέχοντας ξεκούραστη και αποτελεσματική οδήγηση 

που θα απολαμβάνετε σε κάθε σας διαδρομή.  

Έχουμε σχεδιάσει ένα ελαφρύ αμάξωμα το οποίο
είναι το πιο προηγμένο που έχουμε τοποθετήσει ποτέ 
σε CR-V. Συμπληρώνεται από νέα γόνατα MacPherson 
μπροστά και ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. 

Μαζί εξασφαλίζουν ευελιξία στην οδήγηση
με εξαιρετικά επίπεδα άνεσης.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Η τεχνολογία i-MMD προσφέρει μια αξιόπιστη, ομαλή και αποδοτική εμπειρία
οδήγησης και παρέχει τη βέλτιστη ισχύ αλλάζοντας αυτόματα ανάμεσα

σε τρεις λειτουργίες οδήγησης: Electric Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Με πιο απλά λόγια, με την ηλεκτρική λειτουργία (Electric Drive) το αυτοκίνητο κινείται αθόρυβα 
με τη χρήση ηλεκτρισμού και αντλεί την ισχύ του από την μπαταρία μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα. 
Αυτός ο τύπος λειτουργίας χρησιμοποιείται συνήθως κατά την επιτάχυνση από στάση και κατά την 
οδήγηση με σταθερή ταχύτητα. Στην υβριδική λειτουργία (Hybrid Drive), ο κινητήρας βενζίνης και 
οι ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν από κοινού, σε περιπτώσεις όπως είναι η επιτάχυνση κατά την 
οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα. Στη λειτουργία μέσω του κινητήρα βενζίνης (Engine Drive), όπως 

υποδηλώνει το όνομά της, ο βενζινοκινητήρας παρέχει απευθείας ισχύ στο αυτοκίνητο, όπως στην 
περίπτωση οδήγησης με υψηλή ταχύτητα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος i-MMD είναι ότι 
χρησιμοποιεί τον κινητήρα βενζίνης κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρισμού, ενώ επίσης συλλέγει 

την ενέργεια που σε κάθε άλλη περίπτωση θα χανόταν, για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για φόρτιση σε συμβατική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Για να ελέγχετε διαρκώς την κατανάλωση ενέργειας μία μοναδική οθόνη (Driver Information Interface) 
πληροφορεί για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας και την πηγή ισχύος που χρησιμοποιείται. 

Ευανάγνωστα γραφικά δείχνουν τη ροή ισχύος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στην απόλαυση της οδήγησης. Άλλωστε, το CR-V

σχεδιάστηκε για να προσφέρει την μέγιστη δυνατή απόδοση.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια
του οδηγού και των επιβατών. Στην πραγματικότητα, 
διάφορες έξυπνες τεχνολογίες είναι σε λειτουργία
όταν οδηγείτε και συχνά δεν τις αντιλαμβάνεστε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
(BLIND SPOT INFORMATION)*

Αυτή η έξυπνη λειτουργία κάνει τις αλλαγές λωρίδας 
και τις προσπεράσεις ασφαλέστερες, προειδοποιώντας 

όταν ανιχνεύσει οχήματα στο τυφλό σημείο
του αυτοκινήτου σας, ανάβοντας μια λυχνία

που βρίσκεται στον καθρέπτη της πόρτας σας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

(CROSS TRAFFIC MONITOR)*
Όταν κάνετε όπισθεν, το Cross Traffic Monitor 

ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν και
από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου και σας 

προειδοποιεί για επικείμενο κίνδυνο.

ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(EMERGENCY CALL - E-CALL)

Ένας διακόπτης κλήσης έκτακτης ανάγκης
(emergency call - SOS) είναι εύκολα προσβάσιμος 

δίπλα στον κεντρικό καθρέπτη. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει κλήση για βοήθεια

με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το
CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΚΙΝΗΣΗ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σε πραγματικό χρόνο 
AWD* με Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου (Intelligent 

Control System) σχεδιάστηκε για να ενεργοποιείται 
αυτόματα, μόλις ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης. 

Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει 
πότε το CR-V ανεβαίνει σε ένα λόφο και μεταφέρει 
μεγαλύτερη ισχύ στους πίσω τροχούς. Όταν αυτή 

η επιπλέον ροπή δεν είναι πλέον απαραίτητη, 
ο πολύδισκος συμπλέκτης (multi-plate clutch) 

αποσυνδέει αυτόματα τον άξονα μετάδοσης από
το πίσω διαφορικό εξοικονομώντας καύσιμο.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το
CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

2221



Honda SENSING

Το Honda SENSING είναι μία από τις πιο 
προηγμένες σουίτες τεχνολογιών ασφα-
λείας και ανήκει στον βασικό εξοπλισμό 
όλων των εκδόσεων CR-V.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
(COLLISION MITIGATION
BRAKING SYSTEM)
Στην πιθανότητα σύγκρουσης με προπο-
ρευόμενο όχημα ή με πεζό, το σύστημα 
αυτό θα σας προειδοποιήσει για τον κίν-
δυνο και επίσης θα μειώσει την ταχύτητα 
του αυτοκινήτου, ώστε να μειωθούν οι συ-
νέπειες από μια πιθανή επαφή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ
(LANE DEPARTURE WARNING)
Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύ-
νεται από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς 
να έχετε ανάψει το σχετικό φλας, ενερ-
γοποιείται μια οπτική και ηχητική ένδειξη 
για να σας προειδοποιήσει ότι πρέπει να 
διορθώσετε τη θέση σας στη λωρίδα κυ-
κλοφορίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
(ROAD DEPARTURE MITIGATION)
Μια κάμερα που βρίσκεται στο παρμπρίζ 
ανιχνεύει πιθανή παρέκκλιση από τον δρό-
μο και χρησιμοποιώντας την κρεμαγιέρα 
με ηλεκτρική υποβοήθηση (Electric Power 
Steering), κάνει διορθωτικές κινήσεις για 
να διατηρηθεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα 
κυκλοφορίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις εφαρμόζει και πίεση στα φρένα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
(LANE KEEPING ASSIST SYSTEM)
Σας βοηθά να παραμένετε στη μέση της 
λωρίδας κυκλοφορίας και προσφέρει μια 
πιο ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, μειώ-
νοντας την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων 
στο τιμόνι και μεγαλύτερης προσπάθειας 
κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(INTELLIGENT – ADAPTIVE
CRUISE CONTROL)
Αυτό το χαρακτηριστικό ανιχνεύει αν ένα 
προπορευόμενο όχημα σε κοντινή λωρίδα 
κυκλοφορίας πρόκειται να μπει μπροστά 
σας, και ρυθμίζει ανάλογα την ταχύτητα 
του CR-V. Σας βοηθά επίσης να διατηρείτε 
την απόσταση από το αυτοκίνητο που βρί-
σκεται μπροστά σας, χωρίς να χρειαστεί 
να διορθώσετε απότομα την ταχύτητα σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(ADAPTIVE CRUISE CONTROL
WITH LOW-SPEED FOLLOWING)*
Αυτή η λειτουργία διατηρεί μια καθορισμέ-
νη ταχύτητα ταξιδιού και απόσταση από το 
αυτοκίνητο που κινείται μπροστά σας. Αν 
το αυτοκίνητο που έχει ανιχνευτεί σταμα-
τήσει, το σύστημα θα επιβραδύνει και θα 
σταματήσει το όχημά σας χωρίς να πρέ-
πει να κρατήσετε το πόδι σας στο φρένο. 
Μόλις το αυτοκίνητο μπροστά αρχίσει να 
κινείται πάλι, απλά πατήστε το γκάζι για να 
συνεχίσετε να οδηγείτε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(TRAFFIC SIGN RECOGNITION)
Το σύστημα αναγνώρισης σημάτων οδικής 
κυκλοφορίας αναγνωρίζει την ύπαρξή τους 
και σας μεταφέρει τη σχετική πληροφορία 
με οπτική ένδειξη. Μπορούν να εμφανι-
στούν δύο σήματα ταυτόχρονα.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(INTELLIGENT SPEED LIMITER)
Συνδυάζει έξυπνα το όριο ταχύτητας που 
έχει τεθεί από τον οδηγό, με το Traffic 
Sign Recognition System, για να ρυθμίσει 
αυτόματα το όριο ταχύτητας του οχήματος, 
ανάλογα με αυτό που έχει ανιχνεύσει το 
Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής 
Κυκλοφορίας.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΑΣ 

CR-V

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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COMFORT
♦ Μόνο 2WD
♦ 18’’ τροχοί από κράμα αλουμινίου
♦ Αερόσακος Οδηγού SRS, συνοδηγού 

SRS, πλευρικοί (μπροστά) και 
πλευρικοί τύπου κουρτίνας

♦ Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
των τροχών και υποβοήθηση πέδησης

♦ Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με αυτόματη 
συγκράτηση φρένου (Electronic Parking 
Brake with Automatic Brake Hold)

♦ Φώτα με Ανίχνευση Σούρουπου 
(Dusk Sensing Auto Lights)

♦ Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων 
(Headllight Auto On/Off Timer 
- Coming Home/Leaving Home Function)

♦ Φώτα Ημέρας LED
♦ Προβολείς LED με καθαριστήρες 

κρυστάλλων προβολέων
♦ Εμπρός φώτα ομίχλης LED
♦ Ηλεκτρικά παράθυρα με απομακρυσμένη 

λειτουργία (χειρισμός με το κλειδί)
♦ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

θερμαινόμενοι καθρέπτες θυρών
♦ Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας 

(Vehicle Stability Assist)
♦ Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα 

(Hill Start Assist)
♦ Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής 

Ταχύτητας (Low speed following)
♦ Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης 

(Forward Collision Warning)
♦ Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης 

Λωρίδας (Lane Keep Assist System)
♦ Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα 

(Lane Departure Warning)
♦ Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης 

Λωρίδας (Road Departure Mitigation)
♦ Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας 

(Intelligent Speed limiter)
♦ Ηλεκτρονικό σύστημα Ευστάθειας 

(Agile Handling Assist)

♦ Σύστημα Προειδοποίησης Χαμηλής Πίεσης 
Ελαστικών (Deflation Warning System)

♦ Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης 
(Emergency Stop Signal)

♦ Σύστημα Αυτόματης Πέδησης 
Μετριασμού Σύγκρουσης 
(Collision Mitigation Braking System

♦ Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής 
Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition System)

♦ Έξυπνη είσοδος και εκκίνηση 
(Smart entry and start)

♦ Ξεκλείδωμα θυρών κατ’ επιλογή
♦ Συναγερμός και immobiliser
♦ Κλήση έκτακτης ανάγκης (Emergency Call)
♦ ECON mode
♦ Τηλεσκοπικό τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος
♦ Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
♦ Θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά
♦ 60/40 διαιρούμενα αναδιπλούμενα 

πίσω καθίσματα με μία κίνηση
♦ Μηχανική ρύθμιση ύψους καθίσματος Οδηγού
♦ Ηλεκτρική Οσφϋική Στήριξη Καθίσματος Οδηγού
♦ Αυτόματος Κλιματισμός A/C 

(Climate Control Auto A/C)
♦ Έξυπνη Οθόνη Πολλαπλών Πληροφοριών 

(Intelligent-Multi Info Display)
♦ Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας 

- Adaptive Cruise Control / Έξυπνο Σύστημα 
Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας - Intelligent 
Adaptive Cruise Control

♦ Οθόνη ηχοσυστήματος 5 ιντσών & DAB Radio
♦ 8 ηχεία
♦ Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
♦ Bluetooth™ Hands Free τηλέφωνο (HFT)
♦ x1 USB σύνδεση
♦ Βοηθητικές πρίζες 12V (μπροστά, 

κεντρική κονσόλα και χώρος αποσκευών)
♦ Ασημί διακόσμηση πίνακα οργάνων 

(Silver instrument panel garnish)
♦ Εταζέρα
♦ Μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

Για πλήρεις προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Comfort σε Cosmic Blue Metallic.
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ELEGANCE

* Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο 
γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της 
υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda CONNECT. Προτείνουμε 
να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν 
το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι 
συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε 
στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή 
μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και 
εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. 

 Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

 Για πλήρεις προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.

Επιπλέον των χαρακτηριστικών
της έκδοσης Comfort,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης 
Elegance περιλαμβάνονται:

♦ 2WD / AWD
♦ Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες 

με Αισθητήρες Βροχής
♦ Λειτουργία ανακλινόμενων καθρεπτών 

θυρών μέσω τηλεχειριστηρίου (κλειδί)
♦ Κλίση εξωτερικών καθρεπτών για 

όπισθεν
♦ Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C
♦ Αισθητήρες στάθμευσης 

(μπροστά και πίσω)

♦ Πίσω κάμερα στάθμευσης
♦ Εσωτερικός καθρέπτης 

με αυτόματη σκίαση 
(Auto Dim Rear View Mirror)

♦ Τζάμια υψηλής σκίασης
♦ Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
♦ Honda CONNECT με πλοήγηση Garmin: 

7" οθόνη αφής, AM/FM/DAB ψηφιακό 
ραδιόφωνο, Apple CarPlay, Android 
Auto™, ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου, 
ενσωμάτωση εφαρμογής Aha™ και 
πλοήγηση στο διαδίκτυο*

♦ Πολυτελές ηχοσύστημα - 9 ηχεία
♦ 2 x θύρα USB εμπρός
♦ 2 x θύρα USB πίσω (μόνο για φόρτιση)

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Elegance σε Rallye Red.
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Επιπλέον των χαρακτηριστικών
της έκδοσης Elegance,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Lifestyle περιλαμβάνονται:

♦ Ράγες οροφής (Roof Rails)
♦ Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων
♦ Ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη 

καθίσματος οδηγού και συνοδηγού

♦ Μηχανική ρύθμιση ύψους 
καθίσματος οδηγού και συνοδηγού 

♦ Φωτισμός Περιβάλλοντος (Πόδια 
Οδηγού/Συνοδηγού/Λαβές Θυρών)

♦ Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου 
από το μπροστινό παρμπρίζ 
(Front Windshield De-icer)

♦ Ενεργά φώτα στροφής 
(Active Cornering Lights)

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Lifestyle σε Modern Steel Metallic.

LIFESTYLE

Για πλήρεις προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.
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Επιπλέον των χαρακτηριστικών
της έκδοσης Lifestyle,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Executive περιλαμβάνονται:

♦ Διαθέσιμο μόνο σε AWD
♦ Πανοραμική ηλιοροφή 

(ανοιγόμενη)

♦ Head-up display
♦ Θερμαινόμενο τιμόνι
♦ Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα
♦ Ασύρματη φόρτιση
♦ Hands free ηλεκτρικό άνοιγμα 

πίσω πόρτας
♦ Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος 

οδηγού (8 θέσεων) με μνήμη

EXECUTIVE

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

Για πλήρεις προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.
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Επιπλέον των χαρακτηριστικών
της έκδοσης Elegance,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Sport Line περιλαμβάνονται:

♦ Μαύροι τροχοί 18" τροχοί 
από κράμα αλουμινίου

♦ Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων 
Black Edition

♦ Sport Line σχεδίαση - (μαύρη 
επιχρωμιωμένη γρίλια μπροστά και 
διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα / 
διακοσμητικό φώτων ομίχλης / 
διακοσμητικό στο κάτω μέρος των 
θυρών / διακοσμητικό πίσω πόρτας) 

♦ Μαύροι καθρέπτες θυρών
♦ Φιμέ πίσω φώτα
♦ Διακοσμητικό πίνακα οργάνων 

σε στυλ σκουρόχρωμου ξύλου
♦ Εσωτερικές λαβές θυρών Piano black

SPORT LINE

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Sport Line σε Crystal Black Pearl.

Για πλήρεις προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελ. 49-52 του εντύπου.
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ΖΗΣΤΕ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ

PLATINUM WHITE PEARL ***

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL *** PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLYE RED **

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC *
Κάθε χρώμα έχει δημιουργηθεί για να ταιριάζει
απόλυτα με το στυλ του CR-V. Το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να διαλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

 * Το αποκλειστικό χρώμα Crystal Red Metallic είναι διαθέσιμο 
  μόνο στις εκδόσεις Lifestyle και Executive.
 ** Το χρώμα Rallye Red είναι διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις Comfort
  και Elegance και ως ειδική παραγγελία για τις εκδόσεις Lifestyle και Executive.
 *** Η έκδοση Sport Line είναι διαθέσιμη μόνο σε Crystal Black Pearl
  και Platinum White Pearl.

  Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι CR-V 2.0 i-MMD Executive.
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Επιλέξτε ανάμεσα στα υψηλής ποιότητας υφάσματα και τα πολυτελή δέρματα.
Σχεδιάστηκαν για να ταιριάξουν απόλυτα με το κομψό εσωτερικό του CR-V και φυσικά

για να σας κάνουν να αισθάνεστε ακόμη πιο άνετα μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ

ΜΑΥΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ

ΙΒΟΥΑΡ
ΔΕΡΜΑ*

BLACK EDITION 
ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ
ΔΕΡΜΑ

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

LIFESTYLE ♦ ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

SPORT LINE ♦

ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ IVORY LEATHER* BLACK EDITION LEATHERBLACK EDITION LEATHER BLACK LEATHER

* Το ιβουάρ δέρμα είναι διαθέσιμο για τα χρώματα: Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Premium Crystal Red Metallic και Premium Agate Brown Pearl.
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CARGO PACK
Αν μεταφέρετε συχνά
αποσκευές ή ειδικό

εξοπλισμό, το Cargo Pack
θα σας βοηθήσει να τις
οργανώσετε και να τις

ασφαλίσετε. Στο πακέτο
περιλαμβάνονται: 
πολυτελές σύστημα 
οργάνωσης χώρου,

προστατευτικό σκαλοπάτι
για τον πίσω προφυλακτήρα

και διακοσμητικά χώρου
αποσκευών.

Προσωποποιήστε το CR-V σας,
με τα γνήσια αξεσουάρ Honda.

Είναι κατασκευασμένα με τα απαιτητικά στάνταρντ
που έχουμε θέσει και κάθε ένα από αυτά, έχει σχεδιαστεί

για να ταιριάζει τέλεια με το CR-V σας.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

CONVENIENCE PACK
Το Convenience Pack είναι μια συλλογή αξεσουάρ που σχεδιάστηκε για προστασία

του αυτοκινήτου σας από γρατζουνιές, σκόνη και άμμο.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος, προστατευτικά θυρών και λασπωτήρες.

Στη φωτογραφία περιλαμβάνονται τροχοί 18'' CR1801 από κράμα αλουμινίου, οι οποίοι πωλούνται ξεχωριστά.

AERO PACK
Το Aero Pack προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη, δυναμική εμφάνιση με ένα συνδυασμό

αναβαθμισμένων στοιχείων στο χρώμα του αμαξώματος. Στο πακέτο περιλαμβάνονται: Μπροστινός προφυλακτήρας aero,
πίσω προφυλακτήρας aero, πλευρικά σκαλοπάτια και σπόιλερ για την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Στη φωτογραφία περιλαμβάνονται τροχοί 18" CR1801 από κράμα αλουμινίου, οι οποίοι πωλούνται ξεχωριστά.
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STYLE PACK
Το Style Pack διαθέτει διακοσμητικά στοιχεία

που δίνουν στυλ και περισσότερο χρώμα στο κάτω μέρος
του αυτοκινήτου. Στο πακέτο περιλαμβάνονται: μπροστινό
κάτω διακοσμητικό, οπίσθιο κάτω διακοσμητικό και πλευρικά

κάτω διακοσμητικά, όλα στο χρώμα του αμαξώματος. 

Στη φωτογραφία περιλαμβάνονται τροχοί αλουμινίου 18" CR1801,
οι οποίοι διατίθενται ξεχωριστά.

SPORT LINE PLUS PACK
Αναβαθμίστε το CR-V Sport Line με το κομψό Plus Pack.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται: Μαύρα σκαλοπάτια, μαύρο σπόιλερ
πίσω πόρτας και κάτω διακοσμητικά θυρών που διαθέτουν μαύρο
λογότυπο CR-V. Περιλαμβάνονται επίσης, πατάκια δαπέδου και

χώρου αποσκευών με λογότυπο 'Black Edition'.

Στη φωτογραφία περιλαμβάνονται τροχοί 18" CR1802 από κράμα αλουμινίου,
οι οποίοι πωλούνται ξεχωριστά.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
Μπροστινά και οπίσθια κάτω διακοσμητικά, στο χρώμα του αμαξώματος,

που τονίζουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση πολυτέλειας του αυτοκινήτου.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΤΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
ΘΥΡΩΝ - PLUS PACK

Τα κάτω διακοσμητικά θυρών προσθέτουν
μια προσωπική πινελιά στο αυτοκίνητο,

ενώ παράλληλα, προστατεύουν τις πόρτες
από σημάδια και γρατζουνιές.

Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
ατσάλι και διαθέτουν λογότυπο Berlina

Black CR-V. Περιλαμβάνονται:
διακοσμητικά εμπρός και πίσω.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΤΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
Έξυπνα και στιλάτα,

παρέχουν στο CR-V στιβαρή
και μυώδη εμφάνιση.

Έχουν φινίρισμα
στο χρώμα του αμαξώματος

για να συμπληρώσουν
τα μπροστινά και οπίσθια
κάτω διακοσμητικά του

βασικού προφυλακτήρα.

ΠΑΤΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ - PLUS PACK
Διατηρείστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών 

καθαρό και ελεύθερο από σκόνη και γρατζουνιές. 
Αυτό το αδιάβροχο πατάκι δαπέδου σχεδιάστηκε για 
να ταιριάξει απόλυτα στην περιοχή που χρειάζεται 

πρόσθετη προστασία. Είναι μοκέτα σε χρώμα Graphite 
Black με μαύρη ραφή και λογότυπο 'Black Edition'.

ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ELEGANCE
- PLUS PACK

Αυτά τα κομψά και άνετα πατάκια
διαθέτουν μαύρη ραφή και

ανάγλυφο έμβλημα 'Black Edition'. 
Περιλαμβάνονται:

πατάκια εμπρός και πίσω.
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ILLUMINATION PACK
Το Illumination Pack χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό φώτων για τη δημιουργία

ενός ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: μπροστινά φώτα περιβάλλοντος

στα πόδια και φωτιζόμενα διακοσμητικά θυρών.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ - RUNNING BOARDS
Αν θέλετε να μπαίνετε και να βγαίνετε ευκολότερα 

από το αυτοκίνητο, επιλέξτε τα running boards. 
Έχουν σχεδιαστεί για πλήρη ενσωμάτωση στην 

κομψή σχεδίαση του C R-V και είναι φινιρισμένα με 
αλουμίνιο με μαύρες λεπτομέρειες ή μόνο με μαύρο 

χρώμα για να προσθέσουν μια ακόμη πινελιά 
κομψότητας στο αυτοκίνητό σας.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
Ενισχύστε τη μοναδικότητα του CR-V σας

με αυτά τα καλύμματα καθρεπτών σε Asphalt Silver.
Σχεδιάστηκαν για αντικατάσταση των βασικών καλυμμάτων.

Στο κιτ περιλαμβάνονται: δύο καλύμματα καθρεπτών.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Τονίστε την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου σας 
με αυτό το ελκυστικό διακοσμητικό της πόρτας του 

χώρου αποσκευών. Η διακόσμηση χρωμίου προσθέτει 
περισσότερο στυλ και κομψότητα στο CR-V.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΤΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
Αυτά τα έξυπνα και στιλάτα διακοσμητικά δίνουν στο CR-V σας

μια στιβαρή και μυώδη εμφάνιση. Είναι φινιρισμένα σε Asphalt Silver
ή στο χρώμα του αμαξώματος για να συμπληρώσουν την μπροστινή

και πίσω κάτω διακόσμηση των στάνταρ προφυλακτήρων.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: δύο διακοσμητικά για κάθε πλευρά.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Αυτή η γνήσια συσκευή καταγραφής δεδομένων οδήγησης

είναι πολλά περισσότερα από μια συσκευή εγγραφής. Ανεξάρτητα
με το αν οδηγείτε στην πόλη, κάνετε ελιγμούς ή σταθμεύετε, αυτή η
πολύ χρήσιμη τεχνολογία θα σας παρέχει σημαντική υποβοήθηση. 

ΣΠΟΪΛΕΡ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Προσθέστε μια επιπλέον σπορ πινελιά στο πίσω μέρος

του CR-V σας με το σπόιλερ της πόρτας του χώρου 
αποσκευών σε στυλ ‘’floating’’.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΩΤΑ (PUDDLE LIGHTS)
Τα εξωτερικά πλευρικά φώτα LED δημιουργούν μια μικρή, 

φωτεινή επιφάνεια ακριβώς κάτω από τις μπροστινές 
πόρτες, φωτίζοντας την περιοχή δίπλα από το αυτοκίνητο. 

Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε συνδυασμό
με τα πλευρικά σκαλοπάτια (running boards).

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Το καινοτόμο σύστημα οργάνωσης του χώρου αποσκευών 
διευκολύνει την οργάνωση του χώρου και εμποδίζει τη 

μετακίνηση του φορτίου όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση.

18'' ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CR1801
Διαθέτουν παράθυρα σε Gunpowder Black και μια επιφάνεια Α 

κομμένη με διαμάντι με γυαλιστερό διάφανο βερνίκι.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
Ο φωτισμός πίσω πόρτας της Honda σχεδιάστηκε

για να αυξήσει την άνεση και την ασφάλεια, φωτίζοντας,
όχι μόνο τον χώρο αποσκευών, αλλά και την επιφάνεια

πίσω από το αυτοκίνητο. Τα δύο φώτα LED έχουν 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό της πίσω πόρτας και παρέχουν 

μια πολύ ισχυρή και συνεχή δέσμη φωτός στον χώρο 
αποσκευών, ακόμη κι όταν είναι πλήρως φορτωμένος. 
Ανάβουν μόλις ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
ΜΕ ΒΙΣΜΑ 13 ΑΚΙΔΩΝ

Με αυτόν μπορείτε να ρυμουλκείτε τρέιλερ ή να μεταφέρετε
δίκυκλα με ευκολία. Μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης:
750 κιλά. Μέγιστο κάθετο φορτίο: 100 κιλά. Το βύσμα

13 ακίδων είναι ενσωματωμένο στον κοτσαδόρο. Ο μηχανισμός
ανοίγματος βρίσκεται μέσα στην περιοχή του χώρου αποσκευών

για τη διευκόλυνση της λειτουργίας. Μια προαιρετική
μπαταρία 12V, παρέχει διαρκώς ρεύμα στο τρέιλερ.

18" ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΙ
Τροχοί αλουμινίου σε χρώμα Gunpowder Black

με γυαλιστερό διάφανο βερνίκι.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Αυτή η δερμάτινη επένδυση

-ένας συνδυασμός δέρματος nappa
και διάτρητου δέρματος- καλύπτει
τα εμπρός και πίσω καθίσματα,

καθώς και το κεντρικό υποβραχιώνιο.
Αυτή η γνήσια επένδυση

χαρακτηρίζεται από την ποιότητα
κατασκευής Honda, την ανθεκτικότητα

και το πολυτελές φινίρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την πλήρη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ του CR-V,

επικοινωνήστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

HONDA CR-V

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

COMFORT
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

EXECUTIVE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο ΑΣΦΑΛΕΙΑ

COMFORT
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

EXECUTIVE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

♦ = Standard        - = Δεν διατίθεται

Αερόσακος Οδηγού SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Αερόσακος συνοδηγού SRS
με διακόπτη απενεργοποίησης ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Πλευρικοί αερόσακοι (μπροστά) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας 
(μπροστά & πίσω) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Εμπρός προσκέφαλα μετρίασης
αυχενικού τραυματισμού
(Whiplash Lessening Front Headrests)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών ABS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist (BA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας
- Vehicle Stability Assist ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Μπροστινές Ζώνες Ασφαλείας
με Emergency Locking Retractor ELR ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Οπίσθιες Ζώνες Ασφαλείας
με Emergency Locking Retractor (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Βάσεις πρόσδεσης ISO Fix
για παιδικό κάθισμα ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης 
ελαστικών - Deflation Warning System ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα
- Hill Start Assist ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης
- Emergency Stop Signal ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποβοήθησης Ευελιξίας
- Agile Handling Assist ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης
- Collision Mitigation Braking System 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης
- Forward Collision Warning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
- Lane Keep Assist System ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα
- Lane Departure Warning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας
- Road Departure Mitigation ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας
- Intelligent Speed limiter ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας
- Adaptive Cruise Control / Έξυπνο 
Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας
- Intelligent Adaptive Cruise Control

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αναγνώρισης
Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας
- Traffic Sign Recognition System

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας
- Low Speed Following ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου 
συμπεριλαμβάνεται Παρακολούθηση 
Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων

- - - ♦ ♦ ♦ - -

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης
- Emergency Call (e Call) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύστημα Immobiliser ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Συναγερμός ασφαλείας
(Security Alarm System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Έξυπνη Είσοδος & Εκκίνηση
- Smart Entry & Start ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ξεκλείδωμα Θυρών κατ΄επιλογή ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Εταζέρα ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Τύπος κινητήρα Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη) Υβριδικό (βενζίνη)

Κυβισμός (κ.εκ.) 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Valve Train 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες

Προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ρύπων Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Απαιτούμενο καύσιμο Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ισχύς (kw/σ.α.λ.) 107@6200 107@6200 107@6200 107@6200 107@6200 107@6200 107@6200 107@6200

Μέγιστη Ισχύς (ps/σ.α.λ.) 145@6200 145@6200 145@6200 145@6200 145@6200 145@6200 145@6200 145@6200

Μέγιστη Ροπή (Nm/σ.α.λ.) 175@4000 175@4000 175@4000 175@4000 175@4000 175@4000 175@4000 175@4000

Μέγιστη Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα (kW [PS]) 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184]

Μέγιστη Ροπή Ηλεκτροκινητήρα  (Nm) 315 315 315 315 315 315 315 315

0 à100 kχλμ./ώρα (δευτερόλεπτα) 8.6 8.6 8.9 8.6 9.0 9.2 8.6 8.9

Μέγιστη Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 180 180 180 180 180 180 180 180

Οικονομία Καυσίμου & Εκπομπές Ρύπων
- Worldwide Harmonised Light Vehicle
Test Procedure (WLTP)†

Χαμηλή - FC (λτ/100χλμ.) 7.2 7.2 8.0 7.2 8.0 8.1 7.2 8.0

Υψηλή - FC (λτ/100χλμ.) 5.6 5.6 6.0 5.6 6.0 6.0 5.6 6.0

Συνδυασμένη - FC (λτ/100χλμ.) 6.6 6.6 7.1 6.7 7.1 7.2 6.6 7.1

Συνδυασμένη - CO2 (γρ./χλμ.) 151 151 161 151 161 163 151 161

Οικονομία Καυσίμου  & Εκπομπές Ρύπων
- New European Driving Cycle (NEDC)†

Αστικός κύκλος (λτ/100χλμ.) 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5

Υπεραστικός κύκλος (λτ/100χλμ.) 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4 5.5

Συνδυασμένος (λτ/100χλμ.) 5.3 5.3 5.5 5.3 5.5 5.5 5.3 5.5

Συνδυασμένη - CO2 (γρ./χλμ.) 120 120 126 120 126 126 120 126

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (χιλ.) 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Πλάτος (χιλ.) 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855

Πλάτος συμπεριλαμβανομένων
των καθρεπτών (χιλ.)

2117 2117 2117 2117 2117 2117 2117 2117

Ύψος - με Κεραία Shark Fin (χιλ.) 1679 1679 1689 1679 1689 1689 1679 1689

Μεταξόνιο (χιλ.) 2663 2663 2662 2663 2662 2662 2663 2662

Εμπρόσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1602 1602 1601 1602 1601 1601 1602 1601

Οπίσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1630 1630 1629 1630 1629 1629 1630 1629

Απόσταση από το έδαφος-με τον οδηγό (χιλ.) 190 190 200 190 200 200 190 200

Μέγιστος αριθμός επιβατών 5 5 5 5 5 5 5 5

Κύκλος στροφής αμαξώματος (m) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χώρος αποσκευών - Όρθια πίσω
καθίσματα (λίτρα, μέθοδος VDA) 

499 497 497 497 497 497 497 497

Χώρος αποσκευών-Πεσμένα πίσω καθίσματα, 
μέχρι το παράθυρο  (λίτρα, μέθοδος VDA)

1061 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059

Χώρος αποσκευών-Πεσμένα πίσω καθίσματα, 
μέχρι την οροφή  (λίτρα, μέθοδος VDA)

1694 1692 1692 1692 1692 1638 1692 1692

Δεξαμενή καυσίμου (λίτρα) 57 57 57 57 57 57 57 57

ΒΑΡΟΣ ‡

Απόβαρο (κιλά) 1685-1740 1685-1740 1743-1797 1685-1740 1743-1797 1743-1797 1685-1740 1743-1797

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (κιλά) 2240 2240 2275 2240 2275 2275 2240 2275

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) 500-555 500-555 478-532 500-555 478-532 478-532 500-555 478-532

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος στους άξονες
- Εμπρός / Πίσω (κιλά) 

1150/1150 1150/1150 1150/1150 1150/1150 1150/1150 1150/1150 1150/1150 1150/1150

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης
με φρένo (κιλά)

750 750 750 750 750 750 750 750

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης
χωρίς φρένo (κιλά)

600 600 600 600 600 600 600 600

Μέγιστη κάθετη φόρτωση
στον κοτσαδόρο (κιλά)

100 100 100 100 100 100 100 100

Μέγιστη φόρτωση οροφής (κιλά) 83.4 83.4 83.4 80 80 80 83.4 83.4
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HONDA CR-V

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ♦ ♦ ♦ - - - - -

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων - - - ♦ ♦ ♦ - -

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων
Black Edition

- - - - - - ♦ ♦

Εσωτερικές λαβές θυρών ασημί ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

Εσωτερικές λαβές θυρών Piano Black - - - - - - ♦ ♦
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Θερμαινόμενο τιμόνι - - - - - ♦ - -

Διακόσμηση πίνακα οργάνων - Ασημί ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

Διακόσμηση πίνακα οργάνων
σε στυλ σκουρόχρωμου ξύλου

- - - - - - ♦ ♦

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ECON Mode ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Έξυπνη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών
- Intelligent Multi Info Display ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Head-up Display - - - - - ♦ - -

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
- Electric Power Steering ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο με Αυτόματη 
Συγκράτηση Φρένου (Electronic Parking 
Brake with Automatic Brake Hold)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Μανέτες αλλαγής ταχυτήτων (Paddle Shift) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ΑΝΕΣΗ & ΕΥΚΟΛΙΑ

Αυτόματος Κλιματισμός A/C ♦ - - - - - - -

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός A/C - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Πίσω αεραγωγός A/C ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
με αισθητήρες βροχής

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Φώτα με Ανίχνευση Σούρουπου
(Dusk Sensing Auto Lights) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου
από το μπροστινό παρμπρίζ
(περιοχή υαλοκαθαριστήρων)

- - - ♦ ♦ ♦ - -

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη
σκίαση (Auto Dim Rear View Mirror)

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Αισθητήρες στάθμευσης
(4 μπροστά και 4 πίσω) 

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Πίσω Κάμερα Στάθμευσης
(Rear View Camera)

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά παράθυρα αυτόματης
ανόδου και καθόδου (μπροστά και πίσω) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

DR/AS Ηλεκτρικά Παράθυρα με
ένα πάτημα του κουμπιού (Πάνω/Κάτω) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

RR Ηλεκτρικά Παράθυρα με
ένα πάτημα του κουμπιού (Πάνω/Κάτω) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Λειτουργία Ηλεκτρικών Παραθύρων
μέσω Τηλεχειριστηρίου (κλειδί) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Λειτουργία Ανακλινόμενων Καθρεπτών 
Θυρών μέσω Τηλεχειριστηρίου (κλειδί)

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ' ύψος ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ασφαιρικός Καθρέπτης Πόρτας
(Aspheric Door Mirror) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι &
θερμαινόμενοι καθρέπτες θυρών ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Εξωτερικός Καθρέπτης με Κλίση για Όπισθεν - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Υποβραχιόνιο Καθίσματος Οδηγού
και Συνοδηγού (Στυλ Κονσόλας) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Κεντρικό Υποβραχιόνιο Πίσω Καθίσματος ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Σκιάδιο οδηγού/συνοδηγού με Καθρέπτη ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φωτισμός για Σκιάδιο οδηγού/
συνοδηγού με Καθρέπτη

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Θήκη γυαλιών ηλίου ♦ - - - - - - -

Θήκη γυαλιών ηλίου με καθρέπτη - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Βοηθητική πρίζα (μπροστά) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Βοηθητική πρίζα (Κεντρική Κονσόλα) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Βοηθητική πρίζα (Χώρος αποσκευών) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ηλεκτρική Πόρτα Χώρου Αποσκευών
με Πρόσβαση Hands Free

- - - - - ♦ - -

Δίχτυ Χώρου Αποσκευών ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Μηχανική ρύθμιση ύψους
στο κάθισμα του οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Ηλεκτρική Ρύθμιση Καθίσματος Οδηγού
(8 κατευθύνσεων) με Μνήμη DR

- - - - - ♦ - -

Ηλεκτρική Οσφϋική Στήριξη
Καθίσματος Οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Συνοδηγού ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Μηχανική Ρύθμιση Ύψους
στο κάθισμα του Συνοδηγού

- - - ♦ ♦ ♦ - -

Ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη
στο κάθισμα του Συνοδηγού

- - - ♦ ♦ ♦ - -

Θερμαινόμενα καθίσματα (μπροστά) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Θερμαινόμενα καθίσματα (πίσω) - - - - - ♦ - -

60/40 διαιρούμενα αναδιπλούμενα πίσω 
καθίσματα με αναδίπλωση μίας κίνησης ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Σποτ Ανάγνωσης (Εμπρός) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Πίσω φως ανάγνωσης ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φωτισμός χώρου αποσκευών ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φως στο Ντουλαπάκι του Συνοδηγού - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Πλαφονιέρα ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φωτισμός περιβάλλοντος (Οροφή) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φωτισμός Περιβάλλοντος (Πόδια
Οδηγού/Συνοδηγού/Λαβές Θυρών)

- - - ♦ ♦ ♦ - -

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών
με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB ♦ - - - - - - -

Honda CONNECT με πλοήγηση Garmin 
(οθόνη αφής 7", AM/FM /DAB, Apple 
CarPlay / Android AutoTM, διαδικτυακό 
ραδιόφωνο, εφαρμογή AhaTM, σύνδεση
& πλοήγηση στο διαδίκτυο)*

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

1x θύρα USB μπροστά Δ ♦ - - - - - - -

2x θύρες USB μπροστά Δ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2x θύρες USB πίσω (μόνο φόρτιση) Δ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
8 Ηχεία ♦ - - - - - - -

9 Ηχεία (περιλαμβάνεται Subwoofer) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Bluetooth™ Hands Free Τηλέφωνο ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ασύρματη Φόρτιση - - - - - ♦ - -

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ράγες Οροφής (Roof Rails) - - - ♦ ♦ ♦ - -

Εξωτερικές Λαβές θυρών στο χρώμα
του αμαξώματος ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Πανοραμική Γυάλινη Οροφή (ανοιγόμενη) - - - - - ♦ - -

Sport Line Styling - (Μαύρη Επιχρωμιωμένη
Γρίλια/Εμπρός και διακοσμητικό πίσω 
προφυλακτήρα / διακοσμητικό Φώτων 
Ομίχλης / Χαμηλό διακοσμητικό θυρών / 
Διακοσμητικό Πίσω Πόρτας)

- - - - - - ♦ ♦

♦ = Standard        - = Δεν διατίθεται

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

COMFORT
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

EXECUTIVE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο ΑΝΕΣΗ & ΕΥΚΟΛΙΑ (συνέχε ια )

COMFORT
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

EXECUTIVE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο
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HONDA CR-V
♦ = Standard        - = Δεν διατίθεται

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (συνέχε ια )

COMFORT
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

ELEGANCE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

LIFESTYLE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

EXECUTIVE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

2WD
e-CVT

5-θέσιο

SPORT LINE
2.0 i-MMD

AWD
e-CVT

5-θέσιο

Μαύρη Καθρέπτες Θυρών - - - - - - ♦ ♦
Φιμέ Πίσω Φώτα - - - - - - ♦ ♦
Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Κεραία Shark Fin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Spoiler πίσω πόρτας ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Προβολείς LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ενεργά Φώτα Στροφής
(Active Cornering Lights)

- - - ♦ ♦ ♦ - -

Σύστημα υποστήριξης προβολέων ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Καθαριστήρες κρυστάλλων προβολέων ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Μπροστινά φώτα ομίχλης LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Μονάδα πίσω φώτων LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Φώτα ημέρας LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων
(Headllight Auto On/Off Timer - Coming 
Home/Leaving Home Function)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ΤΡΟΧΟΙ

18" Τροχοί από Κράμα Αλουμινίου ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

18" Τροχοί από Κράμα Αλουμινίου
- Μαύροι

- - - - - - ♦ ♦

Κιτ Επισκευής Ελαστικών ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

† Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν 
την οδηγική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες. Το Honda  CR-V έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών WLTP CO2 και του κύκλου κατανάλωσης καυσίμου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1151 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μετρήσεις WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική απόδοση του οχήματος όταν οδηγείται στον δρόμο. Κατά τη φάση μετάβασης μεταξύ του NEDC 
(New European Driving Cycle), προηγούμενου κύκλου δοκιμών, και του WLTP, οι τιμές NEDC για το CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα παραμείνουν διαθέσιμες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1153 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

* Τα Μέγιστα βάρη ρυμούλκησης βασίζονται σε μία απόκλιση 12% και δοκιμάζονται σύμφωνα με Κανονισμούς της ΕΕ. 

Δ Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

* Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας 
τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda CONNECT. Προτείνουμε να ενημερωθείτε από 
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 
8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να 
αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή 
μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Η έκδοση Elegance είναι 
διαθέσιμη χωρίς δορυφορική πλοήγηση Garmin.

 Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

H Honda στην Ελλάδα προσφέρει για τα μοντέλα e:Technology χωρίς καμία επιβάρυνση:

• 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) για το Υβριδικό σύστημα (Hybrid / 
i-MMD) και συγκεκριμένα για τα εξής μέρη: Γεννήτρια (Generator) / Καλώδια υψηλής τάσης (High voltage cables) / 
Μετατροπέας ισχύος (Power invertor) / Μπαταρία (Battery) / Μονάδα ελέγχου μπαταρίας (Battery control) / Μοτέρ και 
σύστημα ελέγχου (Motor and controller) / Μετατροπέα DC-DC (DC-DC Convertor)

• 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) και επέκταση 2 επιπλέον ετών μέσω 
του δικτύου των επίσημων εμπόρων/συνεργατών.

• 5 χρόνια εγγύηση συστήματος εξάτμισης
• 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης δομικών μερών
• 3 χρόνια εγγύηση χρώματος
• 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια με το πρόγραμμα Honda Assist

Η Honda στην Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι τα CR-V 2.0 i-MMD Sport Line
σε Crystal Black Pearl και CR-V 2.0 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ,
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καλώς ορίσατε στην επόμενη γενιά αυτοκινήτων


