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7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ИЛИ160.000КМ



Рафиниран и карактеристичен, стил-
скиот нов CR-V е целосно опремен со 
паметни идеи и корисни иновации. 
Ја дели Вашата потреба за авантура и 
Ви дава флексибилност и слобода да 
истражувате.

Префинет, простран и интуитивно 
дизајниран. Кабината на CR-V 
гарантира дека секоја функција е 
поставена таму каде што е потребно, 

за возачот да има целосна контрола во 
секое време.

Развивме иновативна и интелигентна 
технологија што го разубавува секое 
патување. CR-V е опремен со новиот 
Honda CONNECT аудио и информативен 
систем, што Ве одржува во допир со 
сите нешта што ги сакате во животот, 
како Вашата музика и Вашите пријатели, 
сé преку еден централен дисплеј од 

7” со екран на допир, што може да се 
контролира со функции слични на 
смартфон (паметен телефон).

Во Хонда, ние ја тестираме работата 
на моторите под полна пареа. Не 
за време од неколку часа, туку со 
денови. Ги ладиме, ги загреваме. 
Одново и одново. 155КС 2.0 i-VTEC 
моторот на бензин има варијабилно 
време на отворање на вентилот со 

електронска контрола на подигањето за 
оптимизиран капацитет при поголеми 
вртежи во минута на моторот и заштеда 
на гориво при пониски вртежи во 
минута. Достапен е со автоматски 
пренос со пет брзини со 2WD или 4WD 
погонски склопови. Нашите иновативни 
1.6 i-DTEC дизел мотори испорачуваат 
добро наштелуван баланс на изведба 
и ефикасност. Достапни со 120КС на 
верзијата 2WD и 160КС во комбинација 

со 4WD, тие нудат полесно чувство 
и поагилно возење отколку другите 
дизели, со испорака на 350/Nm вртежна 
сила и ниски емисии на CO2 дури до 
115g/km. Автоматскиот пренос со девет 
брзини е достапен со нашата напредна 
4WD технологија, додека рачниот 
пренос со шест брзини е понуден 
и кај двата модела со 2WD и 4WD. 
Ние сметаме дека 1.6 i-DTEC моторот 
е иднината на дизел моторите и ја 

нарекуваме Earth Dreams технологија.

Вашиот CR-V е креиран со помош на 
комплексно инженерство за Вашата 
безбедност и безбедноста на Вашите 
патници. Се работи за системот 
за асистенција на возачот- ADAS, 
кооперативна контрола, со беспрекорно 
заедничко функционирање на секоја 
безбедносна карактеристика за 
постојана поддршка на возачот.
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