
Малопродажна цена во ЕВРА 24,990 25,990
Малопродажна цена во ДЕНАРИ 1,544,382 1,606,182
Ниво на опрема Comfort Elegance

Погон FWD FWD

Тип на менувач E-CVT E-CVT
ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОЗИЛОТО 
Тип на каросерија 5D HBC 5D HBC

МОТОР
Тип на мотор i-MMD i-MMD

Назив на мотор Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive

Зафатнина cm³ 1498cm3 1498cm3

Bore X Stroke (mm) Bore: 73.0mm, Stroke: 89.5mm Bore: 73.0mm, Stroke: 89.5mm

Компресија 13.5 13.5

Тип на осовина
DOHC 4VALVE    IN_VTEC EVTC  (CHAIN 

DRIVE)

DOHC 4VALVE    IN_VTEC EVTC  (CHAIN 

DRIVE)

Стандард за емисија на штетни гасови EURO-6D EURO-6D

Гориво UNLEADED(95) UNLEADED(95)

ПЕРФОРМАНСИ
Максимална јачина kW/rpm 72kW @ 5500-6400 72kW @ 5500-6400

Максимална јачина hp/rpm 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400

Максимален вртежен момент (Nm/rpm) 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000

Моќност на електричен мотор kw/ks 80 (109) 80 (109)

Максимален вртежен момент (Nm) 253 253

Забрзување 0 → 100 km/h (секунди) 9.4 9.4

Максимална брзина (km/h) 175 175

Внатрешна бучава  (dB) 65.0 65.0

Потрошувачка на гориво и емисија на издувни гасови
NEDC *

Градско возење емисија на  CO2 g/km 55 55



На отворено емисија на CO2 g/km 98 98

Комбинирано возење емисија на CO2 g/km 82 82

Градско возење (l/100km) 2.4 2.4

На отворено (l/100km) 4.3 4.3

Комбинирано возење (l/100km) 3.6 3.6

ДИМЕНЗИИ
Должина (mm) 4,044 4,044

Ширина без ретровизори (mm) 1,694 1,694

Ширина со скопени ретровизори (mm) 1,814 1,814

Ширина вклучувајќи ги и ретровизорите (mm) 1,966 1,966

Висина (mm) 1,526 1,526

Меѓуоскино растојание (mm) 2,517 2,517

Траг на тркала напред (mm) 1,487 1,487

Траг на тркала назад (mm) 1,474 1,474

Најниска точка од тлото со возачот (mm) 136.0 136.0

Најниска точка од тлото со максимален товар (mm) 105.2 105.2

Круг на вртење (m) 10.1 10.1

КАПАЦИТЕТ
Капацитет на резервоарот (lit.) 40 40

Максимален капацитет за седење (лица) 5 5

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште кренато (литри, 

методот VDA)
304 304

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до 

покрив (литри, методот VDA)
1205 1205

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до 

прозорци (литри, методот VDA)
844 844

ТЕЖИНА
Максимална тежина (kg) 1228-1246 1228-1246

Максимална дозволена тежина (kg) 1,710 1,710
Максимална дозволена тежина на осовина (kg) - предна/задна FR: 946 / RR:784 FR: 946 / RR:784

Максимална кровна тежина (kg) 35 35

БЕЗБЕДНОСТ
ABS (систем против блокирање на кочниците при кочење) ● ●

Воздушни перничиња -напред централно ● ●

Воздушни перничиња - напред за возач и совозач ● ●



Воздушно перниче - колена (DR) ● ●

Совозачко SRS воздушно перниче со можност за исклучување ● ●

Задни странични воздушни перничиња ● ●

Странични предни воздушни перничиња ● ●

Воздушни завеси за предните и за задните странични стакла ● ●

Дополнителна серво асистенција при нагло кочење (BA) ● ●

Систем за намалување на последиците при потенцијален судир  

(CMBS)
● ●

Сензор за притисок во пневматиците (DWS) ● ●

SRS воздушно перниче за возачот (со едно ниво на полнење) ● ●

Стоп сигнал (идикатор) ● ●

Emergency Call (за Европа) ● ●

Систем за предупредување пред потенцијален судир (FCW) ● ●

Предни каиши со две нивоа за итно затегнување (ELR) ● ●

Адаптибилен ограничувач на брзината ● ●

Интелигентен ограничувач на брзината ● ●

ISOFIX подготовка за детско седиште/ I-size ● ●

Систем за надгледување на коловозната лента (LDW) ● ●

Систем за асистенција при одржување на возилото во коловозната 

лента (LKAS)
● ●

Асистенција при возење со мали брзини ● ●

Систем за асистенција при одржување на возилото во коловозната 

лента во свиоци (RDM)
● ●

Систем за препознавање на сообраќајните знаци (TSR) ● ●

Систем за пролизгување (VSA) ● ●

ЗАШТИТА
Имобилизатор ● ●

Далечинско централно заклучување со два клуча на преклопување ● ●

Алaрмен систем - ●

Покривка на багажниот простор ● ●

ВНАТРЕШНОСТ
Седишта Текстил Текстил/Кожа

ФУНКИОНАЛНОСТ И ТЕХНОЛОГИЈА
Асистеницја за дополнителна стабилност во свиоци (AHA) ● ●



ECON копче- асистенција за поекономично возење ● ●

Електронска рачна кочница ● ●

Копче за автоматска активација на рачна кочница ● ●

Електрoпрогресивен серво управувач (EPS) со VGR ● ●

Помош при тргнување на нагорнина (HSА) ● ●

Старт стоп систем / EV режим ● ●

Mулти-инфо дисплеј (i-MID) ● ●

КОМФОРТ
Автоматска клима ● ●

Автоматски брисачи ● ●

Карго кука во багажник ● ●

Адаптивен темпомат ● ●

Асферични ретровизори ● ●

Електрично подесување на ретровизорите со грејачи ● ●

Електрично преклопување на ретровизорите - ●

Самоподесување на надворешен ретровизор при од наназад - ●

Наслон за раце напред ● ●

Електрика на прозорци (предни и задни) ● ●

Возачко седиште подесиво по височина ● ●

Место за документи на предни седишта Совозачко Возачко и совозачко

Грејачи на седишта (напред) ● ●

Преклопување на седиштата со едно движење ● ●

Паркинг сензори (4 напред: 4 позади) - ●

Деллива задна клупа 60/40 60/40

Огледала на штитниците за сонце ● ●

Волан подеслив по висина и длабина ● ●

ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА
Светло во дел за патници ● ●

Светло за читање (напред) ● ●

Светло во багажник ● ●

АУДИО И КОМУНИКАЦИЈА
BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT) ● ●

DAB ● ●

5'' аудио дисплеј ● -



Honda CONNECT 

(9" touchscreen, AM/FM/DAB,Apple Carplay and Android Auto)
- ●

Звучници 4 4

Јачина на аујдио системот (W) 180w 180w

Аудио команди на воланот ● ●

USB влез напред 1 2 (1 за податоци и 1 за полнење)

Wireless Apple Carplay - ●

НАДВОРЕШНОСТ
Надворешна Shark антена ● ●

Амблем e:HEV e:HEV

Рачки во боја на каросерија ● ●

Ретровизори во боја на каросерија ● ●

НАДВОРЕШНИ СВЕТЛА
Автоматски предни светла ● ●

LED дневни светла ● ●

Автоматско гаснење на светлата (функција доаѓање/заминување од 

дома)
● ●

Предни LED светла ● ●

Автоматско регулирање на долгите светла (High Beam Support 

System)
● ●

Задни LED светла ● ●

ТРКАЛА
Кит за репарација ● ●

Гуми напред/назад 185 / 60 R15 88H 185 / 60 R15 88H

Алуминиумски бандажи - ●

ХОНДА ЦЕНТАР

Булевар Илинден бб, 1000 Скопје

Телефон: 02 3090 707; 3083 788; 3090 796

Факс: 02 3083 795 
https://honda-makpetrol.mk


