
 
Новиот HR-V им носи забава и радост на сите патници. Имавме за цел да создадеме 
автомобил кој ќе им овозможи на сите да уживаат во својот животен стил.

Коџиро Окабе, лидер на тимот за големи проекти на Honda



Инспириран од технологијата 
од формула 1, интелигентниот 
e:HEV хибриден погон на 
новиот HR-V автоматски избира 
меѓу трите режими на возење:

Електричен - работи само 
електромоторот кој обезбедува 
моментално забрзување при 
тргнувања, а бензинскиот мотор 
е исклучен.

Хибриден - бензинскиот мотор 
го задвижува генераторот 
кој произведува струја, а возилото 
го движи електротомоторот 
со високо ефикасни перформанси.

Бензински - се користи при 
поголеми брзини кога бензинскиот 
мотор го движи возилото и воедно 
ги дополнува  батериите со струја 
за идна употреба.

ПОЧУВСТВУВАЈТЕ ЈА 
ХИБРИДНАТА МОЌ

Новиот HR-V секогаш е подготвен да 
одговори на вашите барања, без 
разлика дали сте во град или на 
автопат. Mожете да изберете меѓу 
три различни режими на работа: 
- Sport за динамично возење
- Normal за релаксирани патувања
- Econ за поголема економичност.

Системот за регенеративно сопирање 
ги полни батериите во возење, така 
што HR-V не се приклучува на 
електричната мрежа за полнење. 
За поголема контрола во возењето, 
нивото на забавување може да се 
прилагодува преку копчињата 
на управувачот.

●  Шест воздушни перничиња за возачот и 
      совозачот
●  Ублажување на последиците од судир
●  Контрола на сопирањето при мали брзини
●  Контрола на возењето при мали брзини
●  Ублажување на излетување од пат
●  Препознавање сообраќајни знаци
●  Интелигентен ограничувач на брзина
●  Адаптивен темпомат со функција за следење
●  Задржување во коловозната лента
●  Автоматски долги светла

Honda SENSING технологијата ги детектира 
сообраќајните знаци и условите за возење, 
спречувајќи секакви потенцијални опасности 
со функциите за задржување во коловозната 
лента, ублажување на последиците од судир, 
интелигентниот адаптивен темпомат и друго.

Сето тоа е затоа што сакаме на вас и вашите 
патници да ви биде удобно и да уживате во 
патувањето чувствувајќи се безбедни.

БЕЗБЕДНОСТА ДОАЃА КАКО СТАНДАРД

Сите овие системи кај Honda HR-V
се стандардни:

●  Активни светла за скршнување
●  Предупредување за возило што наидува
●  Предупредување за возило во мртвите агли

Други безбедносни системи достапни во некои пакети опрема:



Новиот HR-V е направен да ги 
одрази вистинските вредности и 
потреби на купувачите со 
современ стил на живот.

Со харизматичен дизајн кој ги 
комбинира самоуверениот став 
на еден SUV и елеганцијата на 
купе, гарантирано ќе ги привлече 
погледите.

Едноставните и чисти линии му 
даваат на HR-V храбар изглед 
со кој ја изразува подготвеноста 
за акција.

Предната маска, тенките светла со  
LED технологија, скриените рачки 
на задните врати и спојлерот на 
вратата од багажникот создаваат 
стилска силуета што ќе биде 
забележана во град, низ селата 
и секаде меѓу нив.

ДИЗАЈНИРАН 
СО СТИЛ 

Новиот HR-V ги комбинира SUV 
предностите со разиграниот 
карактер на купе возилата.

Без разлика дали ги возите децата 
на училиште или одите 
до продавница, HR-V за секоја 
пригода и потреба располага 
со бројни практични 
карактеристики смислени така 
да ви го олеснат животот и 
направат патувањето задоволство.

ОБМИСЛЕН 
ДО ПОСЛЕДЕН ДЕТАЉ

Благодарение на Honda CONNECT 9-инчниот екран 
чувствителен на допир, новиот HR-V доаѓа целосно 
подготвен за поврзување. 

Преку Android Auto или безжичниот Apple CarPlay 
беспрекорно ќе се синхронизира со вашите уреди 
така што никогаш нема да ви недостига вашата музика 
или да пропуштите порака додека патувате.

Со My Honda+ апликацијата може да ги проверите 
виталните статистики на вашиот HR-V, како и 
далечински да го отклучите, заклучите или да ги затворите 
прозорците.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СВЕТОТ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА 
ШТО МОЖЕТЕ ДА ЈА ПОЧУВСТВУВАТЕ!



Центар Honda
Булевар „Илинден” 138, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788 

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

Изразете го вашиот персоналитет 
и изберете од широката палета 
бои, вклучително и двоколорни 
комбинации, кои совршено го 
надополнуваат динамичниот 
стил на HR-V.

ЖИВЕЈТЕ ГО ЖИВОТОТ 
ВО БОЈА

Mi  Blue Beam Metallic dnight

2-Tone со сребрен покривPlatinu hite Pearlm W

Meteoroid Grey c  Metalli

2-Tone со црн покрив

Pr m S ght W t  Pearlemiu unli hi e

Premium Crystal Red Metallic 

Meteoroid Grey c MetalliSan haki Pearld KC earlrystal Black P

Sand Khaki Pearl

2-Tone со црн покрив

C earlrystal Black P

2-Tone со сребрен покрив
Pr m S ght W t  Pearlemiu unli hi e
2-  со црн покривTone

Новиот HR-V е автомобил 
кој ви обезбедува просторност, 
поврзаност, сигурност 
и разновидност 
во секојдневното користење. 

Тој е отелотворение 
на чистата едноставност 
добиена со спојување 
на неговиот впечатлив изглед 
со исклучителната  ефикасност 
и крајната употребливост. 

Накратко, новиот HR-V 
е направен токму како за вас 
и вашиот стил на живот.

НАПРАВЕН ТОКМУ 
КАКО ЗА ВАС


