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Новиот самоуверен HR-V Ви нуди 
повеќе. Стилски, повеќенаменски и 
практичен, овозможува мултидимен-
зионално искуство во возењето, без 
компромиси, а со многу забава.
Со прекрасни линии на купе и прак-
тичен простор и издржливост на те-
ренско возило, тоа е автомобил што 
ќе биде во чекор со Вашиот живот.

Дизајниран за Вашите потреби. 
Земајќи предвид дека треба да вни-

мавате на патот, одлично е да се знае 
дека сè Ви е при рака. Елегантната 
контролна табла користи најнова 
технологија, но, сепак, е неверојатно 
едноставна за разбирање и 
користење. 

Постојана забава. Заедно со новиот 
Honda CONNECT систем за забава со 
екран на допир, Вие ќе имате цело-
сна контрола. Honda CONNECT нуди 
одлична конекција за да бидете во 

допир додека патувате преку Wi-Fi 
поврзување* или преку мобилен 
Wi-Fi рутер. Екранот на допир од 
7” на Honda CONNECT може да се 
персонализира со Вашите омилени 
фотографии. Исто така, лесно може 
да го изберете саундтракот за 
Вашето патување со DAB и Аха ™ 
радиото. Поврзувањето со Bluetooth 
™ Ви овозможува да го поврзете 
Вашиот смартфон (паметен телефон) 
со хендс фри системот во Вашиот 

ПРЕЦИЗНО КОНСТРУИРАН
БИДЕЈЌИ ЖИВОТОТ НЕ Е 

автомобил. Наградуваната сателитска 
навигација Garmin е достапна како 
опција во Honda CONNECT и користи 
едноставно мени со икони, за да Ви 
обезбеди информации во реално 
време во врска со сообраќајот, 
предупредувањата за дозволена 
брзина, како и пристап до бесплатни 
ажурирања на мапите.

Напредна технологија што ќе 
Ви овозможи извонредно, 

високоефикасно возење.  Изберете 
помеѓу респонсивниот и ефикасен 
130 КС 1,5 i-VTEC мотор на бензин 
или 120 КС 1,6 i-DTEC дизел мотор. 
Двата мотора се достапни во опција 
со рачен менувач со шест брзини 
за рафинирано, елегантно искуство 
во возењето. Исто така, новиот 1,5 
литарски i-VTEC е достапен со CVT 
автоматски менувач, кој гарантира 
оптимален капацитет на моторот за 
Вашата брзина. Заштедата на гориво 

е уште поголема со притискање на 
копчето ECON. Откако ќе се активира, 
преносот и моторот се оптимизираат 
за да штедат гориво.

Секој сака да го заштити своето 
семејство. Ние мислиме дека 
најдобриот начин за да се избегне 
судир, е да се биде еден чекор 
понапред, поради тоа  Ви ги нудиме 
нашите напредни технологии ADAS 
-cистеми за асистенција на возачот.
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