SPECIFICAȚII ȘI DOTĂRI 2019

VARIANTE DE ECHIPARE

MOTOR

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

Transmisie

Manuală

Automată CVT

Motor

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

15,150 € (TVA inclus)

16,350 € (TVA inclus)

Nivel de echipare Trend

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei
se vor calcula la cursul afișat în showroom și nu includ pachetul legislativ
obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
www.hondatrading.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTORIZARE
Transmisie
Capacitate (cc)

1.3 I-VTEC

1.3 I-VTEC

Manuală

Automată CVT

1318

1318

Putere maximă (CP @ rpm)

102 @ 6000

102 @ 6000

Cuplu maxim (Nm @ trpm)

123 @ 5000

123 @ 5000

Accelerație (0-100 km/h) (sec)

11.2

12

Viteză maximă (km/h)

190

182

Benzină

Benzină

Combustibil

WLTP*
Consum fază joasă (l/100 km)

6.9

7.5

Consum fază înaltă (l/100 km)

5

4.9

Consum Mixt (l/100 km)

5.8

5.8

Emisii CO2 Mixt (g/km)

131

131

6.0 / 4.6 / 5.1

5.3 / 4.3 / 4.7

NEDC*
Consum urban/ extraurban/ mixt (l/100 km)
Emisii CO2 (g/km)

117

106

Normă de poluare

Euro 6

Euro 6

MASĂ ȘI DIMENSIUNI
Capacitate rezervor (litri)
Masă maximă autorizată (kg)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)

40

40

1605

1605

3995 x 1694 x 1669

3995 x 1694 x 1669

Ampatament (mm)

2530

2530

Capacitate portbagaj (litri) (VDA)

354

354

Gardă la sol (mm)

110

110

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experienţa
reală de conducere. Honda CR-V a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei
Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de
testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153.
www.hondatrading.ro
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DOTĂRI

TREND
Siguranță
Airbag șofer/ pasager (cu posibilitate de dezactivare)
Airbag-uri laterale (față) și tip cortină (față și spate)
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)
Asistență la frânarea de urgență (BA)
Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)
Sistem de prindere ISO Fix
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem activ de frânare în oraș (CTBA)
Cruise Control cu limitator de viteză
Sistem de alarmă și închidere centralizată
Interior
Tapițerie din material textil
Display multi-informații (i-MID)
Indicator schimbare treaptă de viteză (SIL)
Servodirecție asistată electric (EPS)
Sistem Stop & Start
Confort
Sistem de climatizare manual

www.hondatrading.ro

Senzori de ploaie și lumină
Geamuri electrice (față și spate)
Volan reglabil pe înălțime si adâncime
Oglinzi reglabile electric
Priză accesorii
Covorașe (față și spate) cauciuc originale Honda
Scaun șofer reglabil pe înălțime (manual)
Scaune față încălzite
Spațiu depozitare sub podea portbagaj
Sistem banchetă rabatabilă "Magic Seats"
Funcții și tehnologie
Padele pentru schimbarea treptelor de viteză (doar pentru AT)
Comenzi audio pe volan și Telephone Hands Free Bluetooth™
Sistem audio cu CD și MP3 cu 4 difuzoare
Port USB + Aux-in
Exterior
Faruri cu Halogen
Lumini de zi cu LED
Jante oțel 15" cu anvelope 185/60R15
Kit de reparație pană
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SIGURANȚĂ HONDA
Considerăm că cea mai bună modalitate de a evita coliziunile este să fiți cu un pas înainte, motiv pentru
care vă oferim tehnologiile noastre Advanced Driver Assistance (Standard). Acestea vin în asistența șoferul,
acționând ca senzori suplimentari, avertizând și reacționând atunci când este necesar.

SIGURANȚĂ HONDA (STANDARD)
LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ
Combină inteligent funcția de limitator reglabil de
viteză cu sistemul de recunoaștere a semnelor de
circulaţie pentru a seta automat limita de viteză
la cea detectată de sistemul de recunoaștere a
semnelor.
SISTEM DE RECUNOAȘTERE 			
A SEMNELOR DE CIRCULAȚIE (TSR)
Sistemul Traffic Sign Recognition identifică semnele
rutiere la o distanţă de maxim 100m și afișează
informaţia pe ecranul i-MID, imediat ce este depășit
semnul de circulație. Două semne rutiere pot fi
afișate în același timp.

SISTEM DE AVERTIZARE 		
PĂRĂSIRE BANDĂ DE CIRCULAŢIE (LDW)
Atunci când liniile de delimitare ale benzii de
circulaţie sunt detectate și autovehiculul deviază de
la banda de circulaţie, fără a semnaliza, sistemul
Lane Departure Warning vă avertizează prin
intermediul alertelor sonore și vizuale.
SISTEM DE AVERTIZARE 		
COLIZIUNE FRONTALĂ (FCW)
În cazul în care camera detectează un autovehicul în
faţă, sistemul avertizează producerea unei posibile
coliziuni frontale, oferind șoferului timp suficient
pentru a acţiona.

SISTEM ASISTENŢĂ LUMINI (HSS)
Acest sistem evaluează condiţiile de deplasare
din jurul dumneavoastră și comută automat între
luminile de drum și luminile de întâlnire.
SISTEM ACTIV DE FRÂNARE ÎN ORAȘ
Pentru evitarea riscului de coliziune în oraş, cu
viteză între 5-32 km, sistemul monitorizează distanţa
dintre autovehiculul dumneavoastră şi cel din
faţă. Dacă continuaţi să vă apropiaţi de vehiculul
detectat, sistemul vă va avertiza sonor şi vizual
pe ecramul MID. Dacă totuși nu ați reacționat și
o coliziune este iminentă, sistemul poate aplica
automat frâna de urgență pentru a reduce cât mai
mult posibil viteza. În condiții bune de rulare, poate
chiar evita coliziunea.
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CULORI DISPONIBILE
CULORI EXTERIOR

TVA inclus

Platinum White Pearl

348 €

Crystal Black Pearl

348 €

Lunar Silver Metallic

348 €

Shining Gray Metallic

348 €

Midnight Blue Beam Metallic

348 €

Brilliant Sporty Blue Metallic

348 €

Milano Red

PLATINUM WHITE PEARL

PREȚ EURO

CRYSTAL BLACK PEARL

0€

LUNAR SILVER METALLIC

SHINNING GREY METALLIC

MATERIAL TEXTIL NEGRU

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

MILANO RED

MATERIAL TEXTIL NEGRU / GRI

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei
se vor calcula la cursul afișat în showroom și nu includ pachetul legislativ
obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
www.hondatrading.ro
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Honda Trading România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Aceste specificaţii nu se referă la niciun
produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv prețul și culorile modelelor, cu sau fără notificare prealabilă, la momentul pe care el îl consideră potrivit. Pot fi incluse
modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate în această broșură. Prezenta broșură nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt
efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite
şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul
dealerului, în special dacă materialele prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
Șoseaua București - Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park,
077190, Voluntari, Județul Ilfov, România

