ДОЖИВЕЈТЕ ГО КОМПЛЕТНО НОВИОТ

Најпрoдаваниот на светско нивo SUV е редефиниран, реструктуиран и редизајниран. Направен е за чисто уживање
во возењето, со новоконструираниот 1.5 VTEC TURBO мотор и новата 2.0 i-MMD хибридна погонска група.
За првпат CR-V е достапен и во конфигурација со седум седишта.

Со новиот CR-V, соништата навистина се остваруваат.

АКТИВНИ
ТЕХНОЛОГИИ

ВПЕЧАТЛИВ
ДИЗАЈН

Новата силуета на CR-V може да е препознатлива, но дизајнот
е целосно нов. Секој сегмент од неговите динамични и
елегантни линии и мускулестите облини е развиен за да се
зголемат перформансите и за да се подобри
аеродинамиката. Деталите се стилски обработени, а
можностите за разубавување големи.

ВАШИОТ ПРОСТОР
Внатрешноста на новиот CR-V е
дизајнирана максимално да го
зголеми чувството на поврзаност меѓу
Вас и Вашиот автомобил. Чистите
линии обезбедуваат пријатен амбиент
облагороден со контрастни
материјали со прекрасно обликуван
финиш. Контролите се интуитивни и
поставени за едноставно ракување.
Активната контрола на бучавата која е
стандардна за целата гама обезбедува
тивко и пријатно возење. За Вашата
удобност се грижат загреваните
предни седишта со електричен
систем за поддршка на лумбалниот
дел со задвижување во 4 насоки.
Загревани можат да бидат и задните
седишта, како и управувачот. Ова и сè
друго со што располага новиот CR-V
Ви овозможува релаксирани
патувања со максимална удобност.

Развивме цел спектар нови
технологии за да Ви
овозможиме вистинско
уживање во возењето на
новиот CR-V. Новиот head-up
дисплеј ги проектира основните
информации во Вашето видно
поле, така што нема потреба да
го оттргнете погледот од патот.
На интелигентниот
мултиинформациски дисплеј
прегледно се прикажуваат
податоците за возењето, а
преку копчињата на
управувачот се контролираат
бројни функции на возилото.

ПОЛНА
ПОГОНСКА СИЛА
ДИНАМИЧНО
ВОЗЕЊЕ
Новиот CR-V е задвижуван од
нашите најнови и технолошки
иновативни мотори - бензински
или хибриден. Современиот 1.5
VTEC TURBO мотор е на
располагање во две верзии и
обезбедува совршена
урамнотеженост меѓу
перформансите и ефикасноста.
Може да го добиете со 173 КС и
мануелен 6-степен менувач и со
193 КС со усовршениот 7-степен
CVT пренос кој може да работи
целосно автоматизирано.

ХИБРИД ШТО МОЖЕ
ДА ГО ПОЧУВСТВУВАТЕ

Електронски контролираниот систем
за погон на сите тркала автоматски се
активира кога се детектира намалена
сила на влечење. Системот
препознава кога автомобилот се
качува по стрмнина и испраќа
дополнителна сила на задните тркала.
Кога тоа не е потребно, спојката со
повеќе плочи автоматски ја исклучува
задната оска, со што се штеди гориво.

Нашата i-MMD хибридна технологија од новата
генерација во себе комбинира моќен дволитарски
бензински мотор со напреден електропогон.
Режимот на возење - бензински, хибриден или
електричен, се избира автоматски.

МАКСИМАЛНА
БЕЗБЕДНОСТ
За Ваша максимална безбедност се
грижи Honda SENSING пакетот
безбедносни технологии,
стандарден за целата гама. Тој во
себе содржи најсовремени
решенија, меѓу кои се и:
● Автоматски систем за сопирање
заради избегнување судир
● Предупредување за напуштање
на коловозната лента со
корекција на управувачот
● Интелигентен адаптивен
темпомат со автоматско
запирање
● Препознавање на сообраќајните
знаци
● Интелигентно ограничување
на брзината, и друго

Apple CarPlay и Android Auto
Honda CONNECT забавно-информативниот систем со
екран чувствителен на допир овозможува непречено
интегрирање на Вашиот паметен телефон.

Седум седишта
Опционалниот трет ред седишта овозможува паметна
употреба на внатрешниот простор и обезбедува
флексибилност за сместување на седум лица.

Hands-free пристап до багажникот
Електричната врата на багажникот може автоматски да
се отвори со еден потег со Вашата нога под задниот
браник. Ова е совршена погодност кога рацете Ви се
зафатени со багаж.
Камера за возење наназад
Камерата на задниот дел која автоматски се вклучува
на 7-инчниот екран на Honda CONNECT системот
овозможува безбедна прегледност при возење
наназад.

СОНИШТАТА НАВИСТИНА
СЕ ОСТВАРУВААТ

ЖИВЕЈТЕ ГО ЖИВОТОТ

ВО БОЈА
PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

MODERN STEEL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

Секоја боја е создадена
совршено да се вклопи
во стајлингот на Вашиот CR-V
Сè што треба да направите
е да ја изберете Вашата

омилена.

COSMIC BLUE METALLIC

RALLYE RED

Центар Honda
Булевар „Илинден” бб, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788
Телефон сервис: 02/ 308 3789
http://honda-makpetrol.mk

