МОДЕЛЬ

CR-V 2.0

Тип кузова

5D SUV

Двигун
Тип привода
Трансмісія

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2.0L i-VTEC
4WD (E-DPS)
CVT

Premium

ДВИГУН
Рекомендована роздрібна ціна (2019 р.в), дол.США*

34 900*

Спеціальна ціна (2018 р.в.), дол.США*

33 900

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Фронтальна подушка безпеки водія

•

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира c можливістю відключення
Бічні подушки безпеки (передні)
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього і заднього ряду сидінь)
ABS (Anti-Lock Braking System)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Передні ремені з двоступінчастими преднатяжителями
Задні ремені з функцією блокування при аварії
Нагадування про непристебнуті ремені передніх і задніх сидінь
Кріплення ISO Fix
Підголівники передніх сидінь із захистом від травми хлиста
Hill Start Assist (HSA)
Система контролю тиску в шинах TPMS
Система стабілізації причепа (TSA)
Система моніторингу "мертвих зон" (BSI)
Система сповіщення про фронтальному зіткненні (FCW)
Система розпізнавання знаків (TSR)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ІНТЕР'ЄР - ОЗДОБЛЕННЯ
Салон з тканини
Отделка салона "Алькантара"
Срібляста обробка на центральній консолі
Хромовані внутрішні ручки дверей
Шкіряне оздоблення керма
Оздоблення селектора АКПП шкірою

•
•
•
•
•
•

КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ
Двозональний автоматичний клімат-контроль
Вентиляція для задніх пасажирів
Круїз-контроль з обмеженням максимальної швидкості
Датчик дощу
Датчик світла
Дзеркало заднього виду з автозатемненням
Датчики паркування (спереду і ззаду)
Камера заднього виду
Електропривод склопідйомників (спереду і ззаду)
Автоматичні склопідйомники (спереду і ззаду) з захистом від защімленія
Регулювання рульового колеса по вильоту і нахилу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Електропривод регулювання і електрообігрів зовнішніх дзеркал
Електропривод складання зовнішніх дзеркал на парковці
Електропривід складання зовнішніх дзеркал на парковці
Центральний підлокітник спереду
Центральний підлокітник ззаду з підсклянником
" Переговорне "дзеркало
Косметичні дзеркальця в сонцезахисних козирках
Підсвічування косметичних дзеркал
Відділення для сонцезахисних окулярів
Розетка 12V в ящику центральної консолі
Механічне регулювання сидіння водія по висоті

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФУНКЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ
Панель приладів TFT
Електропідсилювач - Electric Power Steering (EPS)
Режим Econ
Підрульові перемикачі передач

•
•
•
•

ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Ввічлива підсвічування дверних ручок і простору для ніг
Плафони освітлення спереду
Освітлення багажника
Підсвічування бардачку

•
•
•
•

АУДІО І ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ
Аудіосистема Honda Connect з екраном 7 дюймів
Роз'єм HDMI
Роз'єм USB
Антена "акулячий плавник"
6 Динаміків
HFT Bluetooth
Функція AndroidAuto/ Apple Car Play / Mirror Link
Дистанційне керування аудіо-системою на кермі

•
•
•
•
•
•
•
•

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Релінги
Оздоблення решітки радіатора - сірий металік + хром
Зовнішні ручки дверей в колір кузова
Дзеркала заднього виду в колір кузова
Повторювачі повороту в дзеркалах заднього виду
Темне тонування

•
•
•
•
•
•

ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Ксенонові лампи фар головного світла з автоматичним регулюванням
Активна система освітлення повороту
Світлодіодні габаритні вогні
Система автоматичного перемикання дальнього світла (HSS)
Омивачі фар головного світла
Світлодіодні вогні денного світла
Таймер відключення фар головного світла

•
•
•
•
•
•
•

ДИСКИ І ШИНИ

18" легкосплавные диски

•

Шини 225/60R18 100H
Тимчасове запасне колесо
Набір інструментів

•
•
•

*Ціна вказана в доларах США станом на 02.08.2019. Діє до особливого повідомлення ТОВ Прайд Мотор. Розрахунок ціни і
оплата за товар при покупці автомобіля здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 1% на день здійснення платежу. За
додатковою інформацією звертайтеся до найближчого офіційного дилера.
www.honda.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Тип двигуна
Робочий об’єм (см³)
Газорозподільчий механізм
Ступінь стиснення
Стандарт вихлопу
Паливо

Бензиновий
1997
SOHC 16 клапанов
10
Euro 6
А-95

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна потужність (кВт /минˉ¹)
Максимальна потужність (к.с./минˉ¹)
Максимальний крутний момент (Нм/минˉ¹)
Прискорення 0 → 100 км/год (сек)
Максимальна швидкість (км/год)

114/6500
155/6500
192/4300
12,3
182

ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИХЛОП**
Міський цикл (л/100 км)
Шосе (л/100 км)
Комбінований цикл (л/100 км)
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г/км)
ПІДВІСКА
Тип підвіски

10
6
7,5
175
Спереду
Ззаду

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ
Повна довжина (мм)
Повна ширина (мм)
Повна ширина з дзеркалами (мм)
Повна висота- без навантаження (мм)
Колісна база (мм)
Колія передня (мм)
Колія задня (мм)
Кліренс (мм)
Радіус развороту (м)
Кермо – кількість обортів від упору до упору

Макферсон
Двохважільна

4605
1820
2095,2
1685
2630
1585
1590
170
5
2,94

МІСТКІСТЬ
Місткість багажного відділення - задні сидіння підняті (л, VDA метод)
Місткість паливного бака (л)

589
58

ВАГА
Вага в спорядженому стані (кг)
Максимально дозволена вага (кг)
Корисне навантаження (кг)
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню / задню (кг)
Максимально дозволена вага причепа з гальмами (кг)
Максимально дозволений вага причепа без гальм (кг)

1543 - 1645
2100
455-557
1065/1055
1500
600

ТРАНСМІСІЯ
Тип коробки передач
CVT
Тип зчеплення
гідротрансформатор
** Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, регульованих ЄС.
Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов
експлуатації автомобіля. Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Постачальник залишає за собою
право вносити зміни у комплектацію та ціни.

