
 Дискретно префинет и подобрен, новиот HR-V без компромиси овозможува мултидимензионално искуство во возењето. 
Комбинирајќи ги убавите линии својствени за купе возило и практичноста на еден SUV, 

новиот HR-V е автомобил што може да држи темпо со Вашиот динамичен живот, без оглед која е Вашата дестинација.

Направете пауза и релаксирајте се со новиот HR-V.

НОВИОТ 

НАПРАВЕН ДА СЕ ВКЛОПИ ВО ВАШИОТ ЖИВОТ



Современата форма на HR-V 
е впечатлива и прави да Ви 
затрепери срцето. Неговите 
слеани линии не само што се 
дизајнирани така што му 
даваат драматичен изглед, 
туку, што е уште поважно, му 
обезбедуваат и 
аеродинамични својства. 
Прецизно изведените детали 
совршено се вклопуваат со 
карактеристичната 
хромирана маска, 
елегантните светла и 
спортските браници и 
придонесуваат за 
севкупниот елегантен, но 
сепак остар изглед. Токму 
поради тоа, без оглед каде ќе 
тргнете, новиот HR-V секаде 
ќе остави моќен впечаток.

ДИНАМИЧЕН
СТИЛ

При конструирањето на 
новиот HR-V прво ја 
направивме кабината за да 
бидеме сигурни дека сè се 
наоѓа на своето место. 
Елегантната контролна табла 
е со имплементирана 
најнова технологија и е 
неверојатно прегледна, а 
командите се пристапни и 
интуитивни. Honda CONNECT 
системот се одликува со 
7-инчен екран во боја 
чувствителен на допир, 
Bluetooth конекција и сè 
друго што Ви треба за да 
бидете во контакт со светот 
додека патувате.

ДИЗАЈНИРАН 
ОКОЛУ ВАС

ЧУВСТВУВАЈТЕ СЕ 
ДОБРО 

Замислен да се приспособува на Вашите потреби, 
новиот HR-V овозможува паметно да се искористи 
удобната и пространа внатрешност. Резервоарот за 
гориво поставен на средината на возилото го обдарува 
HR-V со голем багажник, а најновите магични седишта 
се уште еден доказ за максималната иновативност при 
конструирањето. Со една рака и со еден потег овие 
генијални седишта може да се нурнат целосно во подот 
создавајќи притоа навистина огромен простор со 
вкупен капацитет од 1.533 литри. Делот за седење 
може целосно да се подигне за да се овозможи 
сместување на габаритни предмети, велосипед на 
пример. Широката задна врата и нискиот праг 
овозможуваат лесен пристап до багажникот.



ЕКСТРА ПАМЕТЕН, 
ЕКСТРА БЕЗБЕДЕН
Безбедноста на патниците, пешаците и 
сите други учесници во сообраќајот 
секогаш претставувала наш приоритет 
при конструирањето на автомобилот. 
Токму затоа во новиот HR-V сите 
најсовремени решенија стандардно се 
достапни кај сите модели. 
Ние мислиме дека најдобриот начин да 
се избегне судир е да бидете еден 
чекор пред случувањето, поради што 
Ви ја нудиме технологијата Advanced 
Driver Assistance System. 
Како и секој друг модел на Honda, 
новиот  HR-V е темелно тестиран за 
најстрогите безбедносни стандарди. 
Затоа е и оценет со максимални пет 
ѕвезди на тестирањата за безбедност 
од страна на EuroNCAP.

 

1 2 3

Систем за активирање на сопирачките при градско возење
1: При возење низ град со брзина од 5-32 km/h, овој систем го 
следи растојанието до автомобилот пред Вашето возило
2: Доколку опасно се приближите кон него, системот реагира 
визуелно и звучно предупредувајќи Ве на опасностата
3: Доколку сè уште не реагирате и доколку судирот е неизбежен, 
системот ги активира сопирачките за да ја намали брзината 
колку што е можно повеќе, дури и до избегнување на судирот

● Предупредување за напуштање на коловозната лента
● Препознавање на сообраќајните знаци
● Автоматски долги светла 
● Предупредување за можен судир
● Интелигентно ограничување на брзината
● Помош при тргнување на нагорници 
●  Помош при итно сопирање, и друго 

Современите технологии на новиот 
HR-V Ви овозможуваат префинето и 
ефикасно возење. Изберете помеѓу 
жилавиот бензински 
1.5 i-VTEC со 130 КС или економичниот 
1.6 i-DTEC со 120 КС. И двата мотора 
стандардно се спарени со 6-степен 
мануелен менувач. Дополнително, 
бензинскиот мотор може да се добие и 
со 7-степен CVT пренос. Тој 
овозможува целосно релаксирано 
возење во автоматскиот режим на 
работа, или пак доколку Ве понесе 
моментот, може да ги менувате 
степените на пренос со рачките 
поставени зад управувачот.

Garmin навигација
Garmin PhotoReal системот за 

навигација прикажува сé што претстои 
на зададената маршрута. Реалните 

слики од раскрсниците и излезите со 
означени стрелки обезбедуваат јасни 

упатства за насоката на движењето.

Електрична рачна сопирачка
Електронски се активира со еден потег 

на прекинувачот и се деактивира 
повторно со еден потег или со 

притискање на педалата за гас. Освен 
тоа, обезбедува и поголем простор 

меѓу седиштата.

Камера за возење наназад
Автоматски се вклучува на 7-инчниот 
екран на Honda CONNECT системот 
овозможувајќи јасна прегледност при 
возење наназад.

Загревани седишта
Загреваните предни седишта Ви 
овозможуваат удобно да отпатувате 
каде сакате и во најстудените зимски 
денови. 

УЖИВАЈТЕ ВО 
ПЕРФОРМАНСИТЕ



Центар Honda
Булевар „Илинден” бб, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788 

Телефон сервис: 02/ 308 3789
http://honda-makpetrol.mk

Изразете ја Вашата 
персоналност и изберете од 
широкиот спектар бои што 
совршено 
го надополнуваат 
динамичниот стајлинг 
на HR-V.

ЖИВЕЈТЕ ГО ЖИВОТОТ 
ВО БОЈА

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED

LUNAR SILVER METALLIC

СОНИШТАТА НАВИСТИНА 
СЕ ОСТВАРУВААТ
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