ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Тип кузова

HR-V 1.5 Turbo
5D Кросовер

Двигун

Бензиновий, 1.5 л Turbo, 182 к.с.

Привід

Передній

Трансмісія
КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ЦІНИ*
2020 рік виробництва

Автоматична (CVT)
Sport
946 900

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ
Фронтальна подушка безпеки водія

+

Фронтальна подушка безпеки пасажира
(з можливістю відключення)

+

Передні бічні подушки безпеки

+

"Шторки" безпеки для переднього та заднього ряду

+

Передні та задні ремені безпеки з переднатягом
в разі ДТП

+

Передні підголівники із захистом від "хлистової"
травми

+

Система кріплень дитячих сидінь ISO FIX
(задній ряд)

+

Електронна система розподілу гальмівних зусиль
(EBD)

+

Антиблокувальна система гальм (ABS)

+

Система допомоги під час екстреного гальмування
(Brake Assist)

+

Система динамічної стабілізації (VSA)

+

Система контролю тиску в шинах (DWS)

+

Система активного гальмування в умовах міста (City
Brake Assist)

+

Система повідомлення про можливе фронтальне
зіткнення (FCW)

+

Система інформування про виїзд зі смуги руху (LDW)

+

Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)

+

Інтелектуальний обмежувач швидкості (ISL)

+

Автоматичне вмикання аварійного сигналу при
екстреному гальмуванні (ESS)

+

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Sport

Імобілайзер

+

Сигналізація

+

Пульт дистанційного керування ц/з та багажником

+

Полка багажного відділення

+

ОСНАЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ

Sport

Комбінований матеріал оздоблення сидінь: тканина /
шкіра

+

Матеріал оздоблення керма: шкіра

+

Матеріал оздоблення важеля КПП: шкіра

+

Хромовані внутрішні ручки дверей

+

ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Sport

Мультиінформаційний дисплей (MID)

+

Економічний режим трансмісії та двигуна (Econ)

+

Спортивний режим (Sport)

+

Прогресивний стабілізатор поперечної стійкості
(Perfomance Damper)

+

Електропідсилювач керма зі змінним зворотнім
зусиллям (Motion Adaptive EPS)

+

Система допомоги при старті на схилі (HSA)

+

Система допомоги під час маневрування
(Agile Handle Assist)

+

Стоянкові гальма з електроприводом та функцією
автоматичного утримання

+

Рульовий механізм зі змінним передаточним числом

+

Підкермові перемикачі передач (пелюстки)

+

КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ

Sport

Клімат контроль (двозонний)

+

Круїз-контроль з обмеженням макс. швидкості

+

Датчик дощу

+

Паркувальні датчики передні та задні (8 шт.)

+

Камера заднього огляду

+

Електрорегулювання, електрообігрів, та
електропривід складання бічних дзеркал

+

Автоматичний нахил правого бічного дзеркала вниз
при русі авто заднім ходом

+

Автоматичні склопідйомники передні та задні (із
запобіганням затиснення)

+

Дистанційне керування склопідйомниками та бічними
дзеркалами заднього огляду на ключі

+

Регулювання керма по вильоту та нахилу

+

Механічне регулювання сидіння водія та переднього
пасажира по висоті

+

КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ

Sport

Підігрів передніх сидінь (3 положення)

+

Підлокітник у сидіннях заднього ряду

+

Розетка 12В у відкритій частині центральній консолі
(180 Ват)

+

Розетка 12В у багажнику (180 Ват)

+

Кишеня в спинці сидіння водія та переднього
пасажира

+

Косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках з
підсвіткою

+

Технологія складання задніх сидінь "Magic Seats"

+

ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Sport

Лампи освітлення салону для першого та другого
ряду (автоматичні при відкритті дверей)

+

Освітлення багажника

+

Підсвітлення центральної консолі

+

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ

Sport

Мультимедійна система Honda Connect з навігацією
GARMIN (діагональ 7", сенсорний дисплей AM/FM,
Internet browsing)

+

Навігаційна система Garmin

+

USB вхід (1.0 А) у відкритій частині центральної
консолі (2 шт.)

+

HDMI вхід у відкритій частині центральної консолі (1
шт.)

+

Аудіосистема на 6 динаміків (180 Ват)

+

Підтримка Bluetooth-телефонії "HandsFreeLink"

+

Кнопки керування аудіосистемою та Bluetoothтелефонією на кермі

+

Антена на даху типу "акулячий плавник"

+

Спойлер багажнику у колір кузова

+

Оздоблення зовнішніх ручок дверей "темний хром"

+

Тонування задніх вікон та вікна багажника

+

Вихлопна система з двома трубами

+

Спортивний дизайн заднього бампера

+

Оздоблення решітки радіатора "темний хром"

+

Оздоблення двері багажника "темний хром"

+

Пакет стайлінгу "Sport":
Елементи в кольорі "чорний глянець":
1. Накладка на передній бампер
2. Накладки на пороги
3. Накладки на задній бампер
4. Бічні дзеркала заднього виду

+

ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Sport

Світлодіодні фари головного світла

+

Система автоматичного перемикання світла фар:
ближнє/дальнє (AHB)

+

Світлодіодні передні протитуманні фари

+

Світлодіодні денні ходові вогні

+

Датчик світла

+

Світлодіодний центральний стоп-сигнал

+

Задні ліхтарі з димчатим тонуванням та темним
внутрішнім оздобленням

+

Таймер відключення фар головного світла
(функція "Follow me home")

+

ШИНИ ТА ДИСКИ

Sport

Легкосплавні диски діаметром 18" чорного кольору

+

Шини розмірністю 225/50 R18 95V

+

Ремкомплект для шини

+

ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ (Доплата за тип фарби та колір відсутня)

Platinum White

Brilliant Sporty Blue

Midnight Blue Beam

Modern Steel Metallic

Lunar Silver Metallic

Rally Red

ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ (Доплата за тип фарби та колір відсутня)

Crystal Black

Platinum Grey

ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ

* Усі роздрібні ціни наведені в гривні. Роздрібні ціни є рекомендованими та можуть
відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером Honda в
Україні. ТОВ "Прайд Мотор" залишає за собою право змінювати роздрібні ціни без
попереднього повідомлення.

Надана інформація не є комерційною пропозицією (офертою). Дистриб'ютор залишає за
собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього
повідомлення.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у
цьому матеріалі.
Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються
виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.

