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Το νέο HR-V προσθέτει στοιχεία
που αυξάνουν τη διασκέδαση
για όλους τους επιβάτες. Στόχος μας
ήταν η δημιουργία ενός αυτοκινήτου
που επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους,
να απολαμβάνουν τον τρόπο ζωής τους.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Υβριδικό
Αυτό-φορτιζόμενο
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5-ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Ή ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 100.000 ΧΛΜ.

ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμένο σύμφωνα με την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Honda,
το έξυπνο, πλήρως υβριδικό σύστημα HEV επιλέγει αυτόματα
μεταξύ των τριών λειτουργιών: Electric Drive, Hybrid Drive, Engine Drive.

Εμπνευσμένο από την τεχνολογία της Formula 1® λειτουργεί με τον ακόλουθο 
τρόπο: ο κινητήρας βενζίνης τροφοδοτεί τη γεννήτρια, παρέχοντας ενέργεια 
στον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος με τη σειρά του, μεταδίδει την ενέργεια 
στους τροχούς – επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βέλτιστη απόδοση
και μια εξαιρετική εμπειρία οδήγησης σε κάθε διαδρομή.

Electric Drive: η ηλεκτροκίνηση προσφέρει άμεση επιτάχυνση από στάση, 
με τη χρήση δύο ηλεκτροκινητήρων.  

Hybrid Drive: η υβριδική λειτουργία χρησιμοποιεί τον κινητήρα βενζίνης 
και τους δύο ηλεκτροκινητήρες για να προσφέρει πολύ υψηλή απόδοση. 

Engine Drive: ο κινητήρας βενζίνης αναλαμβάνει τη διατήρηση υψηλότερων 
ταχυτήτων και βοηθά στη φόρτιση, αποθηκεύοντας την περίσσια ενέργεια 
στη μπαταρία για μελλοντική χρήση.

την αυτό-φορτιζόμενη
Αισθανθείτε 

υβριδική ισχύ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Απόδοση
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υβριδικό που θα
Το αυτό-φορτιζόμενο

σας συναρπάσει
Ο αποδοτικός, αυτό-φορτιζόμενος υβριδικός κινητήρας
του HR-V είναι έτοιμος για κάθε αποστολή, είτε οδηγείτε στην πόλη,
είτε στον αυτοκινητόδρομο. Είναι πάντα απολαυστικός,
προσφέροντας εξαιρετική επιτάχυνση. 

Επιλέξτε μεταξύ τριών διαφορετικών λειτουργιών οδήγησης:
Sport για άμεση απόκριση, Normal για ομαλή οδήγηση και
Econ για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. 

Όποια λειτουργία οδήγησης κι αν επιλέξετε, έχετε τη βεβαιότητα
ότι το αυτό-φορτιζόμενο υβριδικό e:HEV θα σας οδηγήσει παντού,
με χαμηλή κατανάλωση προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

* Οι ρύποι CO2 είναι βασισμένοι σε συνδυασμένα αποτελέσματα WLTP.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

ΧΑΜΗΛΟΙ ΡΥΠΟΙ
ΜΟΛΙΣ 122 ΓΡ./ΧΛΜ.*

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ
253NM ΣΤΙΣ 4.500 Σ.Α.Λ.
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Καθώς οδηγείτε, το σύστημα αναγεννητικής πέδησης 
(regenerative braking system) ανακτά ενέργεια και επαναφορτίζει 
τις μπαταρίες, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνδέσετε
το όχημα σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για τον απόλυτο έλεγχο και μια οδηγική εμπειρία ηλεκτροκίνησης,
αυξήστε την ανάκτηση ενέργειας του δικού σας HR-V επιλέγοντας
τη λειτουργία Drive Mode B και προσαρμόζοντας το επίπεδο
του φαινομένου επιβράδυνσης (deceleration effect) μέσω
των μοχλών που έχουν τοποθετηθεί στο τιμόνι. 

Μεγαλύτερη άνεση με λειτουργία οδήγησης που έχει επιλεγεί
από εσάς και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Το αποτέλεσμα είναι
μια διασκεδαστική και ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης.

τη διαφορά
Αισθανθείτε

* Η αυτονομία έχει υπολογιστεί με βάση τη συνδυασμένη οικονομία καυσίμου WLTP 5.4 λτ./100 χλμ. και γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ WLTP 
5.4 ΛΤ. / 100 ΧΛΜ.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 740 ΧΛΜ.
ΜΕ ΓΕΜΑΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ*
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Σχεδιάσαμε το νέο υβριδικό HR-V ώστε να καλύπτει 
απόλυτα τις αξίες και τις ανάγκες των σύγχρονων πελατών.

KOJIRO OKABE 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ HONDA

Διασκέδαση
σε συνδυασμό

με λειτουργικότητα
Το HR-V προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός SUV, συνδυάζοντάς τα
με τον διασκεδαστικό χαρακτήρα ενός coupé. 

Είτε πηγαίνετε τα παιδιά σας στο σχολείο, είτε στην αγορά για τα 
καθημερινά σας ψώνια, το νέο HR-V είναι εφοδιασμένο με πρακτικά 
χαρακτηριστικά που σχεδιάστηκαν για να σας μεταφέρουν όπου θέλετε 
με άνεση και ευκολία. Η Hands-Free* πόρτα του χώρου αποσκευών 
κάνει τη φόρτωση μια πολύ εύκολη διαδικασία, ενώ η λειτουργία Walk 
Away Close* σας επιτρέπει να απομακρύνεστε από το αυτοκίνητό σας, 
έχοντας τη σιγουριά ότι είναι κλειδωμένο και απόλυτα προστατευμένο.

* Δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Το νέο HR-V ενσωματώνει καθαρές γραμμές και απλότητα
που συνδυάζουν μοναδικό στυλ με εξαιρετική αποδοτικότητα
και απόλυτη χρηστικότητα. 

Εκτός από την εκπληκτική του εμφάνιση, το HR-V προσφέρει οικονομία,
αλλά και πολλές ευκολίες για την καθημερινότητα, όπως εργονομικά 
σχεδιασμένη θέση για να τοποθετήσετε τον καφέ σας. 

Με άλλα λόγια, αυτό το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε με επίκεντρο
το σύγχρονο τρόπο ζωής.

στη ζωή σας
Ταιριάζει

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic 
με μαύρη οροφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

Δημιουργήσαμε ένα αυτοκίνητο που προσφέρει
μεγάλους χώρους, συνδεσιμότητα, αξιοπιστία, αλλά
και την πρακτικότητα που απαιτείται για πλήρη υποστήριξη
και βελτίωση του σύγχρονου τρόπου ζωής.

KOJIRO OKABE 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ HONDA
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Εξωτερικό
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά,
παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

H χαρισματική του εμφάνιση που συνδυάζει
τη στιβαρότητα ενός SUV με την κομψότητα ενός coupé,
τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης. 

Οι απλές, καθαρές γραμμές προσφέρουν τολμηρή εμφάνιση
στο HR-V, αλλά και τη βεβαιότητα ότι είναι πάντα έτοιμο για δράση. 

Άλλωστε, γιατί να μένεις πίσω, όταν μπορείς να ξεχωρίσεις;

Με γοητευτική
σχεδίαση

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ 3D ΕΦΕ

ΤΡΟΧΟΙ 18”
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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Η έκδοση Advance Style διαθέτει αποκλειστικά, πολυτελή φινιρίσματα
και καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η ενσωματωμένη εμπρός γρίλια,
οι κρυμμένες λαβές στις πόρτες των επιβατών και το σπόιλερ της πίσω 
πόρτας εξασφαλίζουν μια κομψή σιλουέτα που δεν περνά απαρατήρητη, 
στην πόλη, την ύπαιθρο και σε κάθε άλλο σημείο που θα βρεθεί το HR-V. 

Εκπληκτική εμφάνιση, αλλά και πρακτικότητα. Μεταφέρετε τις μεγάλες 
αποσκευές σας με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες ράγες 
οροφής. Σταθμεύστε με άνεση και ευκολία, χρησιμοποιώντας την κάμερα 
πολλαπλών γωνιών θέασης και τους οκτώ αισθητήρες παρκαρίσματος που 
θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, ακόμη και στον πιο περιορισμένο 
χώρο στάθμευσης.

την πιο μικρή 
Μέχρι και

λεπτομέρεια

5 ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ*

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΛΑΣ

* Η δίχρωμη επιλογή και το τρίχρωμο διακοσμητικό είναι διαθέσιμα μόνο στην έκδοση Advance Style.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε
στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Όταν οδηγείτε στην πόλη, η νέα υπερυψωμένη θέση σας προσφέρει
εξαιρετική θέα πάνω από το καπό, με τέλεια ορατότητα που σας κάνει
να αισθάνεστε ότι είστε στην κορυφή του κόσμου. 

Η κομψή, οριζόντια διάταξη του ταμπλό σας επιτρέπει να εστιάζετε στο δρόμο
με ασφάλεια, εκμηδενίζοντας κάθε παρεμβολή, με μια καινοτόμα οθόνη 
infotainment που δίνει νέο ορισμό στη σύγχρονη σχεδίαση.  

Και μια ακόμη καινοτομία: Το μοναδικής σχεδίασης Air Diffusion System του HR-V 
επιτρέπει την κυκλοφορία θερμού ή του ψυχρού αέρα γύρω από εσάς και τους 
επιβάτες σας, κάνοντας κάθε διαδρομή ακόμη πιο άνετη και ξεκούραστη.

θέση οδήγησης
Μια άνετη 

για εσάς

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ L 
ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΥΑ ΠΡΩΙΝΑ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά,
παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Από την καθημερινή μετακίνηση έως και την κάθε απόδραση,
το HR-V θα σας καλύψει πλήρως: διαμορφώστε τα πίσω Magic
Seats με μια μόνο κίνηση και μετατρέψτε αμέσως το προσαρμόσιμο
εσωτερικό σε άνετο χώρο για ποδήλατα, πέδιλα σκι και σανίδες surf. 

Αξίζει να έχεις ευελιξία: Ανεβάστε τα καθίσματα για να δημιουργήσετε
κάθετο χώρο, αναδιπλώστε τα στο δάπεδο με μια μόνο κίνηση ή
χωρίστε τα κατά 60:40 για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. 

Με τόσο μεγάλους χώρους και άφθονο χώρο για τα πόδια σας,
δεν μένουν πολλά που να μην μπορείτε να μεταφέρετε.

τον αγώνα
Κερδίζοντας

της ευρυχωρίας

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1274 ΛΙΤΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ*

60/40 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ
MAGIC SEATS
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

* Χωρητικότητα χώρου αποσκευών – Κατεβασμένα πίσω καθίσματα, φόρτωση έως την οροφή (λίτρα, μέθοδος VDA).
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά,
παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Τεχνολογία
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Χάρη στην οθόνη αφής Honda CONNECT 9”, το HR-V είναι πλήρως 
εξοπλισμένο και έτοιμο να συνδεθεί με Android Auto και ασύρματο
Apple CarPlay, καθώς και να συγχρονιστεί με τις συσκευές σας, ώστε
να απολαμβάνετε τη μουσική σας και να λαμβάνετε μηνύματα εν κινήσει.

Η διαρκής ενημέρωση είναι στη διάθεσή σας. Επιλέξτε ένα πλάνο για
να απολαύσετε το ενσωματωμένο Wi-Fi Hotspot*, πατώντας το εικονίδιο Wi-Fi.

Καλώς ορίσατε σε μια τεχνολογία που μπορείτε να αγγίξετε.

Μείνετε
συνδεδεμένοι

ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 9”
ΜΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΠΡΙΖΕΣ USB ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ 
ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

* Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις συνδρομής. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
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Ξεκινήστε το ταξίδι σας από τον καναπέ του σπιτιού σας
με την εφαρμογή My Honda+, η οποία μετατρέπει το κινητό
σας τηλέφωνο σε μια προέκταση του αυτοκινήτου σας.  

Ετοιμαστείτε να οδηγήσετε και ενημερωθείτε για ζωτικές 
λειτουργίες του HR-V σας από τον εικονικό πίνακα που εμφανίζεται. 
Επωφεληθείτε από το απομακρυσμένο κλείδωμα των θυρών και
το κλείσιμο των παραθύρων. Μοιραστείτε το ψηφιακό κλειδί για 
πρόσβαση στο όχημα με έως και πέντε μέλη της οικογένειάς σας. 

Με μια ευρεία σειρά συνδεδεμένων συσκευών, το HR-V σας 
συνδέει με όλα όσα αγαπάτε, ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητό σας.

Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις συνδρομής. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl. 

My Honda+
Εφαρμογή

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ HR-V ΣΑΣ
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Ασφάλεια
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

6 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ & ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ, ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ 
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η τεχνολογία Honda SENSING αναγνωρίζει τα σήματα των δρόμων 
και τις συνθήκες οδήγησης πριν από εσάς και αντιμετωπίζει πιθανούς 
κινδύνους με λειτουργίες όπως είναι τα Lane Keep Assist, Collision 
Mitigation Brake System και Intelligent Speed Limiter. 

Με προηγμένη τεχνολογία φροντίζουμε να απολαμβάνετε εσείς
και οι επιβάτες σας, την κάθε σας διαδρομή με ασφάλεια, άνεση, 
αλλά και σιγουριά για να αντιμετωπίσετε άμεσα οτιδήποτε βρεθεί
στο δρόμο σας.

Όπου κι αν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο Honda, έχετε έντονη αίσθηση 
ασφάλειας και σιγουριάς.

στον βασικό
Η ασφάλεια

εξοπλισμό
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Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης
(Collision Mitigation Braking System)
Αποτρέπει τη σύγκρουση με προπορευόμενο 
όχημα ή πεζό, προειδοποιώντας τον οδηγό
και μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Έλεγχος Πέδησης σε Χαμηλή Ταχύτητα
(Low Speed Braking Control)
Εντοπίζει πιθανή πρόσκρουση σε εμπόδιο,
κατά την κανονική οδήγηση ή κατά την 
υπερβολική επιτάχυνση.

Έλεγχος Γκαζιού για Μετριασμό Σύγκρουσης
(Collision Mitigation Throttle Control)
Αναγνωρίζει εμπόδια εμπρός από το όχημα και 
ενεργοποιεί οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, 
όταν το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται 
με λιγότερο από 10 χλμ./ώρα και γίνεται 
υπερβολική χρήση του γκαζιού. 

Έλεγχος Γκαζιού για Μετριασμό
Οπίσθιας Σύγκρουσης
(Rear Mitigation Throttle Control)
Αναγνωρίζει εμπόδια πίσω από το όχημα και 
ενεργοποιεί οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, 
όταν το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται 
με λιγότερο από 10 χλμ./ώρα και γίνεται 
υπερβολική χρήση του γκαζιού. 

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας 
(Road Departure Mitigation System)
Ένα πρόσφατα βελτιωμένο σύστημα που 
ανιχνεύει πιθανή παρέκκλιση από τα όρια
του δρόμου ή τη λωρίδα κυκλοφορίας. 

Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας 
(Traffic Sign Recognition System)
Αναγνωρίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας
και ενημερώνει για τα όρια ταχύτητας ή
για σημεία που απαγορεύεται η προσπέραση.  

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας
(Intelligent Speed Limiter)
Ρυθμίζει αυτόματα το όριο ταχύτητας
του οχήματος, ανάλογα με αυτό που έχει 
ανιχνεύσει το σύστημα αναγνώρισης
σημάτων οδικής κυκλοφορίας.

Σύστημα Ελέγχου Σταθερής
Ταχύτητας με Σύστημα
Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control
with Low-Speed Following)
Διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα και 
απόσταση από το αυτοκίνητο που κινείται 
μπροστά η πίσω σας. Όταν είναι απαραίτητο, 
επιβραδύνει και σταματά το όχημά σας 
αυτόματα.

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας 
(Lane Keep Assist System)
Σας βοηθά να παραμένετε στη μέση της λωρίδας 
κυκλοφορίας και ενημερώνει για πιθανή 
παρέκκλιση.

Αυτόματη Μεγάλη Σκάλα Φώτων
(Auto High Beam)
Αναγνωρίζει τις διαφορετικές πηγές φωτισμού 
και αλλάζει αυτόματα μεταξύ μικρής και μεγάλης 
σκάλας φώτων, κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
(ACTIVE CORNERING LIGHTS)* 
Προβολείς κατεύθυνσης που ανταποκρίνονται
στην κίνηση του τιμονιού και φωτίζουν το δρόμο 
μπροστά, καθώς εισέρχεστε σε μια στροφή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(CROSS TRAFFIC MONITOR)* 
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, ανιχνεύει τα πίσω 
πλευρικά σημεία όταν κάνετε όπισθεν και ειδοποιεί 
όταν ανιχνεύσει κάποιο όχημα που πλησιάζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
(BLIND SPOT INFORMATION)* 
Όταν ανιχνευτούν οχήματα που πλησιάζουν πίσω 
από το όχημα και σε διαφορετικές λωρίδες, 
ενεργοποιείται η κατάλληλη ένδειξη, παρέχοντας 
βοήθεια όταν αλλάζετε λωρίδα.

ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά Honda SENSING διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό του HR-V:

Καινοτομία
Honda SENSING

* Διαθέσιμα σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Το δικό σας
HR-V 
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• Honda SENSING
• Honda CONNECT με Πλοήγηση,

9” Οθόνη Αφής, AM/ FM/DAB,

Apple Carplay και Android Auto
• Έξυπνη Είσοδος και Εκκίνηση

(Smart Entry and Start)
• Δυναμικά Φλας LED
• Θερμαινόμενα Καθίσματα Εμπρός
• Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες
• Αισθητήρες Στάθμευσης

(Εμπρός και Πίσω)
• Πίσω Κάμερα Στάθμευσης
• Προβολείς LED
• Magic Seats
• Καθρέπτες στα Σκιάδια

με Φωτισμό

• Σύστημα Υποβοήθησης

Προβολέων
• Εταζέρα
• Σπόιλερ Πίσω Πόρτας
• E-Call
• 4 Ηχεία
• Ηλεκτρικά Παράθυρα

(Εμπρός και Πίσω)
• Αυτόματος Κλιματισμός

με Οπίσθιο Αεραγωγό
• Υφασμάτινα Καθίσματα
• Θερμαινόμενοι Καθρέπτες

Θυρών
• BluetoothTM Hands Free

Τηλέφωνο
• Συμβατότητα με My Honda+ App

Η έκδοση Elegance είναι εξοπλισμένη με μια ευρεία σειρά 
χαρακτηριστικών υψηλής ποιότητας:

Elegance

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.5 L I-VTEC
ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Elegance 1.5 i-MMD σε Premium Crystal Red Metallic. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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• Ηλεκτρική Πίσω Πόρτα
• Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου 

με Σύστημα Παρακολούθησης 

Διέλευσης Κυκλοφορίας

• Φώτα ομίχλης LED εμπρός

• Θερμαινόμενο Τιμόνι

• Τιμόνι με Δερμάτινη Επένδυση

• Θερμαινόμενο Παρμπρίζ

(Περιοχή Υαλοκαθαριστήρων) 

• Ενεργά Φώτα Στροφής LED
• Οπίσθιες Πρίζες USB
• Καθρέπτες Θυρών με Αυτόματη

Κλίση για Όπισθεν
• Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός
• Εσωτερικός Καθρέπτης

με Αυτόματη Σκίαση
• Ηχεία+2 Tweeter
• Καθίσματα από Μαύρη

Δερματίνη και Ύφασμα

Επιπλέον των χαρακτηριστικών της έκδοσης Elegance,
η έκδοση Advance περιλαμβάνει: 

Advance

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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• Δίχρωμη Οροφή
• Πακέτο εξωτερικής εμφάνισης

Style: Προφυλακτήρες/Γρίλια/

Διακοσμητικό Θυρών/Καθρέπτες

(περιλαμβάνονται ιδιαίτερα

διακοσμητικά σε Πορτοκαλί,

Λευκό και Μπλε Χρώμα)
• Μοναδικά Φινιρίσματα

Εσωτερικού

• Πίσω Φώτα: Φιμέ

• Καθίσματα από δερματίνη

σε απαλό γκρι χρώμα και ύφασμα

• Ασύρματη Φόρτιση Smartphone

• Ράγες Οροφής 

Επιπλέον των χαρακτηριστικών των εκδόσεων Elegance και Advance,
η έκδοση Advance Style περιλαμβάνει:

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ 

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε
στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.

Style
Advance
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Meteoroid Grey Metallic
διχρωμία με μαύρη οροφή

Εκφράστε την προσωπικότητά σας και επιλέξτε μέσα από
τη γκάμα χρωμάτων που ταιριάζουν απόλυτα με το δυναμικό
στυλ του HR-V. Ανάμεσά τους θα βρείτε τα νέα συναρπαστικά 
χρώματα Meteoroid Grey Metallic και Sand Khaki Pearl.

Βάλτε χρώμα
στη ζωή σας

ELEGANCE ΚΑΙ ADVANCE: ΧΡΩΜΑΤΑ

Premium Sunlight White Pearl

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Meteoroid Grey Metallic

Sand Khaki PearlCrystal Black Pearl

Premium Sunlight White Pearl
διχρωμία με μαύρη οροφή

Sand Khaki Pearl
διχρωμία με μαύρη οροφή

Crystal Black Pearl
διχρωμία με ασημί οροφή

Midnight Blue Beam Metallic
διχρωμία με ασημί οροφή

ADVANCE STYLE: ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ
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Επιλέξτε
το σαλόνι σας

Με νέα έξυπνα υφάσματα ή με συνδυασμούς δερματίνης και
υφάσματος, οι επενδύσεις που έχουμε σχεδιάσει για το HR-V,
το κάνουν εντυπωσιακό σε εμφάνιση, αλλά και σε αίσθηση.

Elegance

Advance

Advance Style

Μαύρη Δερματίνη
και Ύφασμα

Δερματίνη σε Ανοικτό
Γκρι Χρώμα και Ύφασμα

Μαύρο
Ύφασμα

Μαύρο Ύφασμα
Μαύρη Δερματίνη
και Ύφασμα

Δερματίνη σε Ανοικτό Γκρι Χρώμα
και ΎφασμαΤο μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic με μαύρη οροφή. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τις εκδόσεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες των προδιαγραφών 78-83.
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Midnight Black

Dark Brown

Αυτή η πολυτελής επένδυση είναι ένας συνδυασμός κλασικού δέρματος 
και  Alston® που καλύπτει τα εμπρός και πίσω καθίσματα, καθώς και 
το κεντρικό υποβραχιόνιο. Αυτή η αυθεντική επένδυση συνδυάζει την 
ποιότητα κατασκευής Honda με ανθεκτικότητα και εξαιρετικό φινίρισμα.

Πολυτελές 
σαλόνι
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ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΙΛΙΑ 
Αλλάξτε την όψη του εμπρός μέρους του HR-V σας, αντικαθιστώντας
τη στάνταρ εμπρός γρίλια που είναι στο χρώμα του αμαξώματος,
με την εμπρός γρίλια σε Berlina Black. Είναι διαθέσιμη και για την έκδοση 
Style Περιλαμβάνει έμβλημα Style.

ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ SPORT
Δώστε ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση στο αυτοκίνητό 
σας, με τον εμπρός προφυλακτήρα στο χρώμα του 
αμαξώματος. Διαθέτει επιχρωμιωμένο διακοσμητικό.

ΧΑΜΗΛΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
Αυτά τα χαμηλά πλευρικά διακοσμητικά (δύο 
διακοσμητικά για κάθε πλευρά) είναι βαμμένα 
στο χρώμα του αμαξώματος και δίνουν πιο 
μυώδη εμφάνιση στο αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΟΪΛΕΡ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ 
Αν αναζητάτε μια ξεχωριστή σπορ εμφάνιση, αυτή η αυθεντική 
προέκταση Honda για το σπόιλερ της πίσω πόρτας σε Berlina Black 
είναι αυτό που χρειάζεστε. Το αυθεντικό σπόιλερ Honda έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να ταιριάζει με το στάνταρ σπόιλερ της πίσω πόρτας.

Τα περιεχόμενα του πακέτου πωλούνται και ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.

ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ SPORT 
Ενισχύστε το Sport Pack με το πίσω διακοσμητικό 
στο χρώμα του αμαξώματος. Όπως ο εμπρός 
προφυλακτήρας Sport, διαθέτει επιχρωμιωμένο 
διακοσμητικό.

Το Sport Pack δίνει στο αυτοκίνητό σας, μια εκλεπτυσμένη σπορ
εμφάνιση, συνδυάζοντας αξεσουάρ σε χρώμα Berlina Black
και στο χρώμα του αμαξώματος, με επιχρωμιωμένα διακοσμητικά.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: Εμπρός Προφυλακτήρας Sport, Εμπρός
Γρίλια, Πίσω Διακόσμηση Sport, Χαμηλά Πλευρικά Διακοσμητικά
και Προέκταση Σπόιλερ Πίσω Πόρτας.

Sport
Pack
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ 
Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
Αυτά τα χρωματιστά διακοσμητικά φώτων ομίχλης 
ταιριάζουν απόλυτα με τη ρέουσες γραμμές
του εμπρός μέρους του HR-V. Είναι διαθέσιμα
και σε Ilmenite Titanium και σε άλλα χρώματα
του αμαξώματος.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΙΛΙΑ 
Αλλάξτε την όψη του εμπρός μέρους του HR-V σας, αντικαθιστώντας
τη στάνταρ εμπρός γρίλια που είναι στο χρώμα του αμαξώματος,
με την εμπρός γρίλια σε Berlina Black.Είναι διαθέσιμη και για την
έκδοση Style Περιλαμβάνει έμβλημα Style. 

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
Τα εμπρός και πίσω χαμηλά διακοσμητικά είναι στάνταρ σε αυτό
το αυτοκίνητο και αποκτούν Berlina Black φινίρισμα που μεγιστοποιεί 
την αποκλειστικότητα και την πολυτέλεια του HR-V.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΘΥΡΩΝ 
Κάντε ακόμη πιο ξεχωριστό το αυτοκίνητό σας
με αυτά τα κομψά καλύμματα για τους καθρέπτες
των θυρών σε Berlina Black.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΟΪΛΕΡ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
Αν αναζητάτε μια ξεχωριστή σπορ εμφάνιση, 
αυτή η αυθεντική Honda προέκταση για το 
σπόιλερ της πίσω πόρτας σε Berlina Black είναι 
αυτό που χρειάζεστε. Το αυθεντικό σπόιλερ 
Honda έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει
με το στάνταρ σπόιλερ της πίσω πόρτας.

Το Obscura Black Pack δίνει στο αυτοκίνητο ένα σπορ και ακόμη
πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, συνδυάζοντας αξεσουάρ σε Berlina Black
και στο χρώμα του αμαξώματος. Στο κιτ περιλαμβάνονται: Εμπρός Γρίλια,
Χαμηλή Εμπρός Διακόσμηση, Χαμηλή Πίσω Διακόσμηση, Διακοσμητικά
Φώτων Ομίχλης, Σετ Καλυμμάτων για τους Καθρέπτες των Θυρών και
Προέκταση Σπόιλερ Πίσω Πόρτας.

Obscura Black
Pack

Τα περιεχόμενα του πακέτου πωλούνται και
ξεχωριστά. Οι τροχοί αλουμινίου είναι προαιρετικοί.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance
1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ 
Τα διακοσμητικά της πίσω πόρτας τονίζουν την κομψή 
σχεδίαση των πίσω φώτων. Είναι διαθέσιμα και για άλλα 
χρώματα του αμαξώματος.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ
Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα χρωματιστά 
διακοσμητικά φώτων ομίχλης σε Ilmenite Titanium ταιριάζουν απόλυτα 
με τη ρέουσες γραμμές του εμπρός μέρους του HR-V.
Είναι διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα του αμαξώματος.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΘΥΡΩΝ 
Κάντε ακόμη πιο ξεχωριστό το αυτοκίνητό σας με αυτά τα κομψά 
καλύμματα για τους καθρέπτες των θυρών σε Ilmenite Titanium.
Οι τάπες ταιριάζουν απόλυτα στο αυτοκίνητο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Βελτιώστε τον αποκλειστικό χαρακτήρα του HR-V σας, με το Ilmenite Titanium Pack.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: Διακοσμητικά Πίσω Πόρτας, Διακοσμητικά Φώτων Ομίχλης
και Σετ Καλυμμάτων για τους Καθρέπτες Θυρών.

Ilmenite Titanium
Pack

Τα περιεχόμενα του πακέτου πωλούνται και ξεχωριστά.
Οι τροχοί αλουμινίου είναι προαιρετικοί.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD
σε Premium Sunlight White Pearl.
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ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
Τα πλαίσια σε Ilmenite Titanium των πάνελ που υπάρχουν
στους διακόπτες θυρών διαθέτουν εξαιρετικό φινίρισμα.
Περιλαμβάνονται δύο εμπρός και δύο πίσω πάνελ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
Ολοκληρώστε το πακέτο βελτίωσης του εσωτερικού με το διακοσμητικό τιμονιού 
σε Ilmenite Titanium, για ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
Η διακόσμηση του λεβιέ ταχυτήτων σε Ilmenite Titanium
δημιουργεί ένα εξαιρετικά ελκυστικό περίβλημα για τον κομψά 
σχεδιασμένο λεβιέ ταχυτήτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Βελτιώστε τον αποκλειστικό χαρακτήρα του εσωτερικού του HR-V σας,
με το Ilmenite Titanium Pack. Στο κιτ περιλαμβάνονται: Διακόσμηση Τιμονιού,
Διακόσμηση Λεβιέ Ταχυτήτων και ένα Σετ με Πάνελ Διακοπτών Θυρών.

Ilmenite Titanium
Pack
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ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” HR1813 
Οι τροχοί 18” HR1813 διατίθενται σε χρώμα Gunpowder Black
με γυαλιστερό βερνίκι και διακοσμητικό σε Ilmenite Titanium.

ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” HR1811 
Οι 18” HR1811 διατίθενται σε χρώμα Gunpowder Black με γυαλιστερό 
βερνίκι. Είναι διαθέσιμοι και ως χειμερινοί τροχοί (winter wheels).

ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” HR1812 
Οι τροχοί 18” HR1812 διαθέτουν diamond cut επιφάνεια σχήματος A
και παράθυρα Gunpowder Black με γυαλιστερό βερνίκι.

Τροχοί αλουμινίου για ακόμη πιο εντυπωσιακό στυλ. 
Η συλλογή τροχών από κράμα αλουμινίου που έχουν 
σχεδιαστεί για το HR-V ενισχύουν ακόμη περισσότερο, 
την εξαιρετική παρουσία του στο δρόμο.
Επιλέξτε μεταξύ τριών αποκλειστικών σχεδίων
και προσθέστε στυλ σε κάθε σας μετακίνηση.

Τροχοί
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ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ 
Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας από σκόνη και πέτρες
με αυτούς τους ανθεκτικούς εμπρός και πίσω λασπωτήρες.
Στο κιτ περιλαμβάνονται τέσσερις λασπωτήρες.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΑΤΑΚΙ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Το αναδιπλούμενο πατάκι του χώρου αποσκευών παρέχει προστασία στον
χώρο αποσκευών και το δάπεδό του, όταν αναδιπλώνονται τα πίσω καθίσματα.
Αυτό το πατάκι είναι αναστρέψιμο. Στη μια πλευρά υπάρχει παχιά μοκέτα,
ενώ η άλλη πλευρά διαθέτει αδιάβροχο και αντιολισθητικό υλικό. Επίσης,
αυτό το πατάκι διαθέτει ελαστική προέκταση που αποτρέπει τις γρατζουνιές
στον προφυλακτήρα κατά τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ 
Τα διακοσμητικά θυρών προσθέτουν μια προσωπική πινελιά στο 
αυτοκίνητό σας και προστατεύουν από σημάδια και γρατζουνιές. 
Είναι κατασκευασμένα από βουρτσισμένο, ανοξείδωτο ατσάλι
και διαθέτουν ένα πολύ ελκυστικό, γυαλισμένο λογότυπο HR-V.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: εμπρός και πίσω διακοσμητικά.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
Ο ασύρματος φορτιστής Honda εξασφαλίζει ότι το smartphone
σας θα είναι πάντα φορτισμένο. Απλά, τοποθετήστε το τηλέφωνό σας 
στην ενσωματωμένη βάση φόρτισης και φορτίστε το εύκολα,
χωρίς να ασχολείστε με καλώδια και συνδέσεις. Είναι συμβατός
με όλα τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργία ασύρματης φόρτισης.

Τα περιεχόμενα αυτού του πακέτου πωλούνται και ξεχωριστά.

Αν αναζητάτε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που να ταιριάζει απόλυτα
με τις καθημερινές σας ανάγκες και να τονίζει τον αποκλειστικό 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας, το Active Lifestyle Pack θα σας καλύψει 
απόλυτα. Στο κιτ περιλαμβάνονται: Διακοσμητικά Θυρών, Εμπρός
και Πίσω Λασπωτήρες, Αναδιπλούμενο Πατάκι Χώρου Αποσκευών
και Ασύρματος Φορτιστής.

Active Lifestyle
Pack
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1. Drive Recorder*
Το γνήσιο Honda Drive Recorder δεν είναι απλά μια συσκευή
καταγραφής. Είτε οδηγείτε στην πόλη, είτε κάνετε ελιγμούς
για να σταθμεύσετε, αυτή η χρήσιμη τεχνολογία θα είναι
ένας πολύτιμος βοηθός σας.

2. Πλευρικά Προστατευτικά Αμαξώματος
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από μια γρατζουνιά
ή ένα σημάδι στο αυτοκίνητό σας. Τα πλευρικά προστατευτικά
αμαξώματος είναι κατασκευασμένα από μαλακό υλικό που
είναι ανθεκτικό στις προσκρούσεις. Παρέχουν πλευρική
προστασία στο αυτοκίνητό σας και αποτελούν ένα επιπλέον
στοιχείο που προσθέτει στυλ στο HR-V.

3. Κάλυμμα Παρμπρίζ
Το κάλυμμα παρμπρίζ αποτελεί μια ασπίδα από τα καιρικά
φαινόμενα. Προστατεύει τους καθρέπτες και τα εμπρός
παράθυρα από την έντονη κακοκαιρία, όταν το αυτοκίνητο
είναι σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο. Διαθέτει λογότυπο HR-V.

1

3

Σας καλύπτουμε για τα πάντα. Με το σύστημα καταγραφής
(Drive Recorder) μπορείτε να αποτυπώσετε τη διαδρομή σας.
Τα πλευρικά προστατευτικά του αμαξώματος προστατεύουν το HR-V σας 
και απομακρύνουν σημάδια και γρατζουνιές. Το κάλυμμα του παρμπρίζ 
εξασφαλίζει τέλεια ορατότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Προστασία
& Ασφάλεια

* Το Drive Recorder εμφανίζεται σε όχημα με το τιμόνι στη δεξιά πλευρά.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
Το αδιάβροχο σύστημα οργάνωσης αποσκευών ταιριάζει τέλεια
στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σας και τον προστατεύει από 
σκόνη και γρατζουνιές. Τα διαχωριστικά αποτρέπουν την μετατόπιση
των αποσκευών και τις διατηρεί στη θέση τους σε κάθε περίπτωση.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Αυτά τα πρακτικά και στυλάτα αξεσουάρ προστατεύουν τον χώρο 
αποσκευών από γρατζουνιές και σημάδια. Τοποθετούνται με ακρίβεια 
στο εξωτερικό πλαίσιο του χώρου αποσκευών και διαθέτουν ένα 
κομψό, γυαλισμένο φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ 
Ο φωτισμός της πίσω πόρτας σχεδιάστηκε από τη Honda για να αυξήσει
την άνεση και την ασφάλειά σας, φωτίζοντας όχι μόνο τον χώρο αποθήκευσης, 
αλλά και την επιφάνεια πίσω από το αυτοκίνητό σας. Το φως LED έχει 
τοποθετηθεί εσωτερικά της πίσω πόρτας και προσφέρει συνεχή φωτισμό
του εσωτερικού, ακόμη και σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης.
Ανάβει αμέσως μόλις ανοίξει η πίσω πόρτα.

Αν μεταφέρετε συχνά αποσκευές ή ειδικό εξοπλισμό, το Cargo Pack
θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και να ασφαλίσετε το φορτίο σας.
Στο κιτ περιλαμβάνονται:  Σύστημα Οργάνωσης Αποσκευών με Διαχωριστικά, 
Φωτισμός Πίσω Πόρτας και Διακοσμητικά Χώρου Αποσκευών.

Cargo
Pack

Τα περιεχόμενα του πακέτου πωλούνται και ξεχωριστά. Οι τροχοί αλουμινίου είναι προαιρετικοί.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
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4

Εμφάνιση και πρακτικότητα: καθώς και στυλ που 
ξεχωρίζει. Το HR-V είναι εφοδιασμένο με όλα όσα 
θα χρειαστείτε σε κάθε σας μετακίνηση. Το σύστημα 
οργάνωσης του χώρου αποσκευών προστατεύει το 
HR-V σας ανεξάρτητα από το τι μεταφέρετε. Μπορείτε 
να μεταφέρετε ακόμη περισσότερες αποσκευές 
χρησιμοποιώντας τη σχάρα οροφής και τα Cross Bars, 
αλλά και να απολαμβάνετε με ασφάλεια, την παρέα
του τετράποδου φίλου σας με το διαχωριστικό σκύλων.

Μεταφορά

1. Σύστημα Οργάνωσης Χώρου Αποσκευών
Αυτό το αδιάβροχο και αντιολισθητικό σύστημα οργάνωσης
του χώρου αποθήκευσης ταιριάζει τέλεια στον χώρο αποσκευών
του αυτοκινήτου σας και τον προστατεύει από σκόνη και
γρατζουνιές. Διαθέτει υπερυψωμένα άκρα και λογότυπο HR-V.

2. Διαχωριστικό Σκύλων
Το διαχωριστικό σκύλων προσφέρει προστασία και ασφάλεια
στο κατοικίδιό σας, χωρίζοντας τα πίσω καθίσματα από τον
χώρο αποσκευών. Εφαρμόζει τέλεια και καλύπτει το πίσω μέρος
των πίσω καθισμάτων μέχρι την οροφή. Είναι ένα απαραίτητο
αξεσουάρ για όσους έχουν κατοικίδιο.

3. Σχάρα Οροφής
Αυξήστε τη χωρητικότητα του αυτοκινήτου σας με την ασφαλή
σχάρα οροφής. Περιλαμβάνει τέσσερις μηχανισμούς
ασφάλισης. Μέγιστη φόρτωση: 40 κιλά ή ένα ποδήλατο.

4. Cross Bars
Αυτά τα Cross Bars διαθέτουν κλειδαριές ασφάλισης
και καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Μέγιστη φόρτωση: 45 κιλά ή έως και δύο ποδήλατα.
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ΕΜΠΡΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 
Ο εμπρός χαμηλός φωτισμός δαπέδου ανάβει μόλις ξεκλειδώσουν
οι ανοίξουν οι πόρτες. Τα φώτα προσφέρουν ένα απαλό φως
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.

Τα περιεχόμενα του πακέτου πωλούνται και ξεχωριστά.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ 
Τα φωτιζόμενα διακοσμητικά θυρών είναι κατασκευασμένα από γυαλισμένο 
ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν φωτιζόμενο λογότυπο HR-V. Προστατεύουν
τις πόρτες από σημάδια και γρατζουνιές. Το κιτ περιλαμβάνει φωτιζόμενα
εμπρός και μη φωτιζόμενα πίσω διακοσμητικά.

Το Illumination Pack χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό φώτων και
προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: Εμπρός Φωτισμός Δαπέδου και
Φωτιζόμενα Διακοσμητικά Θυρών.

Illumination
Pack
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Εσωτερικό
& Άνεση
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1. Ηλιοπροστασία
Διατηρήστε τη δροσιά και απολαύστε τη σκιά που προσφέρει η ειδικά
σχεδιασμένη ηλιοπροστασία. Προσφέρει προστασία στους επιβάτες των πίσω
καθισμάτων και είναι εύκολη στην τοποθέτηση και την αφαίρεση.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: 4 σκιάδια και θήκη αποθήκευσης.

2. Πολυτελή Πατάκια Δαπέδου
Αυτά τα πολυτελή, άνετα πατάκια διαθέτουν παχιά μοκέτα με δίχρωμη
μαύρη/ασημί ραφή και μεταλλικό λογότυπο HR-V για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Το σετ περιλαμβάνει πατάκια για τα εμπρός και τα πίσω καθίσματα.

3. Ασύρματος Φορτιστής
Ο ασύρματος φορτιστής Honda εξασφαλίζει ότι το smartphone σας θα είναι πάντα
φορτισμένο. Απλά, τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στην ενσωματωμένη βάση
φόρτισης και φορτίστε το εύκολα, χωρίς να ασχολείστε με καλώδια και συνδέσεις.
Είναι συμβατός με όλα τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργία ασύρματης φόρτισης.

4. Πίσω Πρίζα Φόρτισης USB
Η πίσω πρίζα φόρτισης USB προσφέρει διαρκή παροχή ενέργειας στους επιβάτες
των πίσω καθισμάτων. Στο κιτ περιλαμβάνονται δύο συνδέσεις USB τύπου Α.

5. Ελαστικά Πατάκια
Πολύ ανθεκτικά και εύκολα στο πλύσιμο. Αυτά τα ελαστικά πατάκια διαθέτουν
υπερυψωμένα άκρα και προστατεύουν το δάπεδο εμπρός και πίσω. Διαθέτουν
επίσης, λογότυπο HR-V. Στο κιτ περιλαμβάνονται πατάκια εμπρός και πίσω.

6. Φωτισμός Πίσω Πόρτας
Ο φωτισμός της πίσω πόρτας σχεδιάστηκε από τη Honda για να αυξήσει την
άνεση και την ασφάλειά σας, φωτίζοντας όχι μόνο τον χώρο αποθήκευσης, αλλά
και την επιφάνεια πίσω από το αυτοκίνητό σας. Το φως LED έχει τοποθετηθεί
εσωτερικά της πίσω πόρτας και προσφέρει συνεχή φωτισμό του εσωτερικού, ακόμη
και σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης. Ανάβει αμέσως μόλις ανοίξει η πίσω πόρτα.

7. Τζάμι Υψηλής Σκίασης
Το τζάμι υψηλής σκίασης επιτρέπει στους επιβάτες των πίσω καθισμάτων
να απολαμβάνουν την ησυχία τους και είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο αξεσουάρ
για το HR-V σας. Στο κιτ περιλαμβάνονται δύο πλευρικά τζάμια για τα πίσω
καθίσματα και πίσω τζάμι.
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† Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της Ε.Ε.
Το Honda  HR-V έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών WLTP CO2 και οι μετρήσεις καυσίμου WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική απόδοση του οχήματος.

Τύπος κινητήρα i-MMD i-MMD i-MMD

Όνομα Κινητήρα Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Κυβισμός (κ.εκ.) 1498 1498 1498

Valve Train 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες 4 βαλβίδες

Προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ρύπων EURO6d-final EURO6d-final EURO6d-final

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

Επιδόσεις

Μέγιστη Ισχύς Βενζινοκινητήρα (kW/σ.α.λ.) 79 / 6.000-6.400 79 / 6.000-6.400 79 / 6.000-6.400

Μέγιστη Ισχύς Βενζινοκινητήρα (PS/σ.α.λ.) 107,41 / 6.000-6.400 107,41 / 6.000-6.400 107,41 / 6.000-6.400

Μέγιστη Ροπή Βενζινοκινητήρα  (Nm/σ.α.λ.) 131 / 4.500-5.000 131 / 4.500-5.000 131 / 4.500-5.000

Μέγιστη Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα  (kW [PS]) 96 [131] 96 [131] 96 [131]

Μέγιστη Ροπή Ηλεκτροκινητήρα (Nm) 253 253 253

0 à100 kχλμ./ώρα (δευτερόλεπτα) 10.6 10.7 10.7

Μέγιστη Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 170 170 170

Οικονομία Καυσίμου  & Εκπομπές Ρύπων

- Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)†

Χαμηλή - FC (λτ/100χλμ.) 4.6 4.6 4.6

Μέση - FC (λτ/100χλμ.) 4.1 4.1 4.1

Υψηλή - FC (λτ/100χλμ.) 4.6 4.6 4.6

Πολύ υψηλή - FC (λτ/100χλμ.) 7.1 7.1 7.1

Συνδυασμένη - FC (λτ/100χλμ.) 5.4 5.4 5.4

Συνδυασμένη - CO2 (γρ./χλμ.) 122 122 122

Διαστάσεις

Μήκος (χιλ.) 4,34 4,34 4,34

Πλάτος (χιλ.) 1,79 1,79 1,79

Πλάτος (χιλ.) με αναδιπλωμένους καθρέπτες θυρών 1866 1866 1866

Πλάτος συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών (χιλ.) 2,028.17 2,028.17 2,028.17

Ύψος - χωρίς φορτίο (χιλ.) 1,582 1,582 1,582

Μεταξόνιο (χιλ.) 2,61 2,61 2,61

Εμπρόσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1,535 1,535 1,535

Οπίσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1,54 1,54 1,54

Απόσταση από το έδαφος - με τον οδηγό (χιλ.) 188 188 188

Απόσταση από το έδαφος - με πλήρες φορτίο (χιλ.) 150.17 150.68 150.60

Κύκλος στροφής αμαξώματος (m) 11.3 11.3 11.3

Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 2.4 2.4 2.4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Κινητήρας

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Χωρητικότητα

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Δεξαμενή καυσίμου (λίτρα) 40 40 40

Αριθμός καθισμάτων (άτομα) 5 5 5

Χώρος αποσκευών - Όρθια πίσω καθίσματα (λίτρα, μέθοδος VDA) 
περιλαμβάνονται υποδαπέδιος χώρος αποσκευών

335 335 320

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

1289 1289 1274

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα, φορτίο μέχρι 
την οροφή  (λίτρα, μέθοδος VDA) περιλαμβάνονται υποδαπέδιος 
χώρος αποσκευών / επιδαπέδιο κουτί αποσκευών

1305 1305 1290

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

971 971 956

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα, μέχρι το παράθυρο 
(λίτρα, μέθοδος VDA) περιλαμβάνονται υποδαπέδιος χώρος 
αποσκευών / επιδαπέδιο κουτί αποσκευών

987 987 972

Βάρος

Απόβαρο (κιλά) 1380 – 1401 1380 – 1401 1380 – 1401

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (κιλά) 1.870 1.870 1.870

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) 469-490 469-490 469-490

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος στους άξονες - Εμπρός / Πίσω (κιλά) 1030 / 890 1030 / 890 1030 / 890

Μέγιστη φόρτωση οροφής (κιλά) – – 50
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Ασφάλεια

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Εσωτερικό

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών - ABS ♦ ♦ ♦

Αερόσακοι εμπρός - Οδηγός & Συνοδηγός ♦ ♦ ♦

Αερόσακος συνοδηγού SRS με διακόπτη απενεργοποίησης ♦ ♦ ♦

Πλευρικοί αερόσακοι (μπροστά) ♦ ♦ ♦

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

Αερόσακος Οδηγού SRS (ενός σταδίου) ♦ ♦ ♦

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου & Παρακολούθηση Κυκλοφορίας 
Διασταυρώσεων - BSI & RCTM

– ♦ ♦

Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Μετριασμού Σύγκρουσης - CMBS ♦ ♦ ♦

Έλεγχος Γκαζιού για Μετριασμό Σύγκρουσης (εμπρός & πίσω) ♦ ♦ ♦

Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών - DWS ♦ ♦ ♦

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

Ηλεκτρονική Κατανομή Ισχύος Πέδησης - EBD ♦ ♦ ♦

Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης - ESS ♦ ♦ ♦

Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης - FCW ♦ ♦ ♦

Μπροστινές και Πίσω Ζώνες Ασφαλείας με Emergency Locking 
Retractor - ELR ♦ ♦ ♦

Ρυθμιζόμενος Περιοριστής Ταχύτητας - ASL ♦ ♦ ♦

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας - ISL ♦ ♦ ♦

Βάσεις πρόσδεσης ISO Fix για παιδικό κάθισμα ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - LKAS ♦ ♦ ♦

Σύστημα Πέδησης Χαμηλής Ταχύτητας - Low Speed Brake System ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας - Low Speed Following ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας - RDM ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας - TSR ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας - VSA ♦ ♦ ♦

Εμπρός Προσκέφαλα Μετρίασης Αυχενικού Τραυματισμού 
(Whiplash Lessening Front Headrests) ♦ ♦ ♦

Προστασία

Σύστημα Immobiliser ♦ ♦ ♦

Τηλεχειριζόμενο Κεντρικό Κλείδωμα με 2 Κλειδιά ♦ ♦ ♦

Συναγερμός ασφαλείας (Security Alarm System) ♦ ♦ ♦

Ξεκλείδωμα Θυρών κατ΄επιλογή ♦ ♦ ♦

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

Εταζέρα ♦ ♦ ♦

Εσωτερικά Πάνελ – Ασημί Ασημί

Εσωτερικές Λαβές Θυρών Ασημί Ασημί Ασημί

Πεντάλ Κανονικά Κανονικά Κανονικά

Δερμάτινη Επένδυση Τιμονιού – ♦ ♦

Επένδυση Καθισμάτων Μαύρο Ύφασμα Μαύρη Δερματίνη και Ύφασμα Ανοιχτή γκρι Δερματίνη και Ύφασμα

Αποκλειστική Σχεδίαση (Θέση) – –
Πορτοκαλί Διακοσμητικό 

Έμπρος Κονσόλας, Πορτοκαλί Ραφές 
στο Τιμόνι και τα Καθίσματα

Άνεση & Ευκολία

Βοηθητική πρίζα (μπροστά) ♦ ♦ ♦

Αυτόματος Κλιματισμός A/C ♦ – –

Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C – ♦ ♦

Πίσω Αεραγωγός A/C ♦ ♦ ♦

Εσωτερικός Καθρέπτης με Αυτόματη Σκίαση 
(Auto Dim Rear View Mirror)

– ♦ ♦

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής ♦ ♦ ♦

Άγκιστρα Διχτυού Αποσκευών x 4 ♦ ♦ –

Άγκιστρα Διχτυού Αποσκευών x 2 – – ♦

 Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας- iACC ♦ ♦ ♦

Καθρέπτες Θυρών - Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι ♦ ♦ ♦

Καθρέπτες Θυρών - Θερμαινόμενοι ♦ ♦ ♦

Καθρέπτες Θυρών - Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι ♦ ♦ ♦

Καθρέπτες Θυρών - Εξωτερικός Καθρέπτης με Κλίση για Όπισθεν – ♦ ♦

Υποβραχιόνιο Καθίσματος Οδηγού και Συνοδηγού ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά Παράθυρα (μπροστά και πίσω) ♦ ♦ ♦

Μηχανική Ρύθμιση Ύψους στο Κάθισμα του Οδηγού ♦ ♦ ♦

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Συνοδηγού ♦ – –

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Οδηγού και του Συνοδηγού – ♦ ♦

Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου με θερμαινόμενη περιοχή παρμπρίζ – Υαλοκαθαριστήρες Υαλοκαθαριστήρες

Θερμαινόμενα Καθίσματα (μπροστά) ♦ ♦ ♦

Θερμαινόμενο Τιμόνι – ♦ ♦

Τηλεχειρισμός Παράθυρα Παράθυρα & Καθρέπτες Παράθυρα & Καθρέπτες

Επιδαπέδιο Κουτί Αποσκευών ♦ ♦ ♦ + Band

Magic Seats ♦ ♦ ♦

Αισθητήρες Στάθμευσης (4 εμπρός και 4 πίσω) ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρική Πόρτα Χώρου Αποσκευών με λειτουργία 
απομάκρυνσης

– Με απομακρυσμένο Κλείσιμο Με απομακρυσμένο Κλείσιμο

60/40 Διαιρούμενα Αναδιπλούμενα Πίσω Καθίσματα ♦ ♦ ♦

Κεντρικό Υποβραχιόνιο Πίσω Καθισμάτων ♦ ♦ ♦

Πίσω Κάμερα Στάθμευσης ♦ ♦ ♦

Σκιάδιο Οδηγού/Συνοδηγού με Καθρέπτη ♦ ♦ ♦

Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος ♦ ♦ ♦

♦ Στάνταρ        - Δεν είναι διαθέσιμο

† Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της ΕΕ και παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης. 
Ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την οδηγική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.
Το Honda HR-V έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών WLTP CO2 και οι μετρήσεις καυσίμου WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική απόδοση του οχήματος
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Εσωτερικός Φωτισμός

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Δίχρωμη Οροφή – – ♦

Κεραία Shark Fin ♦ ♦ ♦

Έμβλημα e:HEV ♦ ♦ ♦

Εξωτερικές Λαβές Θυρών στο Χρώμα του Αμαξώματος ♦ ♦ ♦

Γρίλια στο Χρώμα του Αμαξώματος ♦ ♦ –

Γρίλια στο Χρώμα του Αμαξώματος & Τρίχρωμο Διακοσμητικό – – ♦

Χρώμα Καθρεπτών Ίδιο με το άμαξωμα Ίδιο με το άμαξωμα Ίδιο με την οροφή

Ράγες Οροφής – – ♦

Σπόιλερ ♦ ♦ ♦

Αποκλειστική Σχεδίαση – – Πακέτο εμφάνισης STYLE

Διακοσμητικό Παραθύρων (Low Gloss) ♦ – –

Διακοσμητικό Παραθύρων (High Gloss) – ♦ ♦

Εξωτερικός Φωτισμός

LED Ενεργά Φώτα Στροφής – – ♦

LED Φώτα Ημέρας ♦ ♦ ♦

LED Εμπρός Φώτα Ομίχλης – ♦ ♦

Προβολείς LED ♦ ♦ ♦

LED Διαδοχικά Φλας ♦ ♦ ♦

Αυτόματη Ενεργοποίηση Φώτων ♦ ♦ ♦

Αυτόματη Ρύθμιση Φώτων – – ♦

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

Σύστημα Υποστήριξης Προβολέων (HSS) ♦ ♦ ♦

Τύπος Πίσω Φώτων
Κόκκινα & Διάφανα 

Κρύσταλλα (LED)
Κόκκινα & Διάφανα 

Κρύσταλλα (LED)
Φιμέ & Διάφανα 
Κρύσταλλα (LED)

Τροχοί & Ελαστικά

Κιτ Επισκευής Ελαστικών ♦ ♦ ♦

Διαστάσεις Ελαστικών (Εμπρός/Πίσω) 225/50 R18 225/50 R18 225/50 R18

Ζάντες Αλουμινίου ♦ ♦ ♦

Διαστάσεις και Σχεδίαση Τροχών 18” Black Cut 18” Black Cut 18” Black Cut

Φωτισμός Περιβάλλοντος (Οροφή) ♦ ♦ ♦

Πλαφονιέρα ♦ ♦ ♦

Σποτ Ανάγνωσης (Εμπρός) ♦ ♦ ♦

Φωτισμός Οργάνων ♦ ♦ ♦

Πίσω Φως Ανάγνωσης ♦ ♦ ♦

Φωτισμός Καθρέπτη στα Σκιάδια ♦ ♦ ♦

Φωτισμός Χώρου Αποσκευών ♦ ♦ ♦

Λειτουργία & Τεχνολογία

Σύστημα Υποβοήθησης Ευελιξίας-Agile Handling Assist ♦ ♦ ♦

Επιλογές οδήγησης (ECON-NORMAL-SPORT) ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο (EPB) ♦ ♦ ♦

Συγκράτηση Φρένου με μνήμη επιλογής- Auto Brake Hold ♦ ♦ ♦

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση 
και μεταβλητή σχέση μετάδοσης - VG EPS ♦ ♦ ♦

Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα - Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης - Hill Descent Control ♦ ♦ ♦

Διακοπή λειτουργίας κινητήρα στο ρελαντί (Idle Stop) ♦ ♦ ♦

Ψηφιακός Πίνακας Πληροφοριών Οδηγού TFT - LCD ♦ ♦ ♦

Αναγεννητική Πέδηση/ Έλεγχος Επιβράδυνσης με χειριστήρια (paddle) ♦ ♦ ♦

Ηχοσύστημα & Επικοινωνία

Bluetooth™ Hands Free Τηλέφωνο ♦ ♦ ♦

DAB ♦ ♦ ♦

Honda CONNECT με Πλοήγηση 
(οθόνη αφής 9”, AM/FM/DAB, Apple Carplay και Android Auto) ♦ ♦ ♦

Ηχεία 4 4 + 2TW

Ηχεία - Premium Ηχοσύστημα – –

Ηχεία - Εμπρός Tweeter – ♦ ♦

Ηχεία - Κέντρο – –

Subwoofer – –

Χειριστήρια Ηχοσυστήματος στο Τιμόνι ♦ ♦ ♦

Εμπρός Πρίζα USB ♦ ♦ ♦

Πίσω Πρίζα USB (αριθμός) – 2 2

Ασύρματο Apple Carplay ♦ ♦ ♦

Ασύρματη Φόρτιση – – ♦

Εξωτερικό

Elegance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance
1.5 i-MMD 2WD eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD 2WD eCVT

♦ Στάνταρ - Δεν είναι διαθέσιμο

† Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της ΕΕ και παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης. 
Ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την οδηγική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.
Το Honda HR-V έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών WLTP CO2 και οι μετρήσεις καυσίμου WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική απόδοση του οχήματος

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 το HR-V Advance Style 1.5 i-MMD σε διχρωμία Meteoroid Grey Metallic
με μαύρη οροφή και το HR-V Advance 1.5 i-MMD σε Premium Sunlight White Pearl.
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ 
ΕΔΩ

Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το Honda HR-V eHEV. 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.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483300, FAX: 210 3483310
www.honda.gr

Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο.
Ανακυκλώστε ή δώστε το σε κάποιον φίλο.

Ανακαλύψτε
το Honda HR-V
AR Experience


