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PRECISIONSTILLVERKAD  
– EFTERSOM LIVET OCKSÅ ÄR DET

Nya djärva HR-V ger dig mer. Snygg, mångsidig och praktisk med 
en flerdimensionell körupplevelse som inte kompromissar i smått 
men slösar i njutning. Med kupémodellens vackra linjer och SUV:ens 
praktiska utrymmen och tuffhet är det en bil som kan hålla jämna steg 
med ditt liv. 
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INTRODUKTION



Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive i färgen White Orchid Pearl. *För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.
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DESIGN



Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive i färgen White Orchid Pearl. *För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.

STOR OCH VACKER 
STILREN DESIGN  

En förkärlek för design. HR-V:s moderna form drar till sig blickar, 
men den går också rakt till hjärtat. Dess robusta utseende och 
sportiga profil har utformats för att göra det till en bil som du kommer 
att älska att se och synas i. Oavsett vad du väljer, från en tur över 
helgen till att träffa vänner på stan, så är HR-V väl anpassad. 

Vi har tänkt på allt. De små detaljerna som gör skillnad, som t.ex. de 
infällda dörrhandtagen och de avsmalnande bakrutorna. Det är en 
bil med ambitiöst utseende; anslående ljusramp och distinkta linjer, 
en sportig spoiler i bilens färg på bakluckan och eleganta takrelingar* 
och med HR-V:s öppningsbara panoramaglastak*, lika imponerande 
att titta ut ur som att titta in genom. 



Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive i färgen White Orchid Pearl. 



SNYGGT YTTRE 
KRÄVER EN NÄRMARE TITT 

Formgivning som får dig att synas. HR-V:s utseende sitter inte bara på 
utsidan. All vår förfining har ett syfte. De utmejslade linjerna har tagits fram för 
att göra bilen mer aerodynamisk och bränslesnål. 

Men det finns inget att spara på när det gäller stil. Design berör, den fylliga 
grillen och den skarpskurna profilen ger HR-V ett fartfyllt utseende, även när 
den står stilla. Den är smidig men samtidigt stabil. Detaljer som karossens 
utbuktande nedre del och de distinkta stötfångarna ger den en robust stil. 
Kombinationen av sofistikerade men ändå njutbara köregenskaper och låg 
bränsleförbrukning gör att HR-V håller vad den lovar. 
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Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive med manuell växellåda och Honda CONNECT. *För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.



ATT TÄNKA STORT 
GÖR DET HELA LITE ENKLARE  

Byggd runt dig. När du behöver hålla ögonen på 
vägen känns det tryggt att veta att du har allt nära till 
hands. Vi har byggt förarplatsen i HR-V helt intuitivt, 
så att alla funktioner finns där du vill ha dem. Den 
eleganta instrumentpanelen har den senaste tekniken, 
men är ändå enkel att förstå och använda. Med det 
nya infotainmentsystemet Honda CONNECT med 
pekskärm har du full kontroll. 

Andra funktioner är också nära till hands. Dubbla 
klimatreglage* betyder att det inte är bara du 
som har det bekvämt på en långresa, utan också 
dina passagerare. Lägg till elektriskt justerbara 
ytterbackspeglar, elfönsterhissar och elvärmda 
framsäten så ska du se att HR-V får dig att känna dig 
varm i kläderna. 

RATTMONTERADE 
LJUDREGLAGE

SMART ENTRY & START
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GILLA UTRYMMET
ÄLSKA FLEXIBILITETEN 

1026 liters lastutrymme 
Anpassningsbar, flexibel och rymlig 
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MAGIC 
SEATS

Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive med manuell växellåda och panoramaglastak. 
*För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.

Byggd för att anpassa sig till och ändra ditt 
liv. HR-V är konstruerad för att passa in i ditt liv. 
Det ger inte bara dig mycket plats utan också  
en massa användbart utrymme. Den mittmon te-
rade bränsletanken frigör mer plats i bagage-
utrymmet och ger plats för Hondas innovativa 
Magic Seats-system. 

De 60:40-delbara Magic Seats är lätta att 
anpassa. Baksätena kan ställas in på många 
användbara sätt. Med ett enkelt handgrepp kan 
sätet fällas upp mot nackskyddet och ge gott om 
plats bakom framsätena. 

Bagageutrymmet är också rymligt, med en volym 
på 453 liter när baksätena används, och hela 1026 
liter upp till sidorutornas nedre kant när baksätena 
är nedfällda. En bred baklucksöppning och låg 
lasthöjd innebär också att bagageutrymmet går 
snabbt och enkelt att komma åt. Från tomt till fullt 
på nolltid. 

Men det är inte bara sätena som är magiska. 
Faktum är att HR-V har gott om plats för både ben  
huvud, något som man ofta bara finner i större 
bilar. Känslan av rymd förstärks ytterligare av det 
öppningsbara panoramaglastaket*, som släpper in 
både ljus och luft. 



*Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din mobiltelefonileverantör. 
**Funktionen kan endast användas när bilen står stilla. 
***Standard enbart på Executive-modeller. 
****Den här funktionen finns bara om användarens smartphone är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™. Tekniken ger användaren möjlighet att spegla sin smartphone- 
skärm och få tillgång till dess smartphone-appar. 
†För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer. 
ΔHFT-kompatibiliteten kan variera. 

GARMIN-NAVIGERING†

Garmin PhotoReal™ visar kommande kors ningar  
med fotorealistiska bilder på korsningarna och  
avfarter med filangivelser som ger tydlig väg-
ledning. Systemet ger också förslag på rutter, 
visar trafikproblem, hastig hets begränsningar, 
byggnader i 3D, terräng m.m. 

PERSONANPASSAD STARTSKÄRM†

Personanpassa Honda CONNECT genom 
att ladda upp dina favoritfoton som bakgrund. 
Skärmen kan personanpassas till just din stil. 

AHA™*
Aha™-appen ger möjlighet till att koppla upp 
internetradio, logga in på Facebook™- och 
Twitter™-konton och sökning efter närliggande 
restauranger och hotell. 

BLUETOOTH™ HANDSFREE-TELEFON†∆

Använd den intuitiva pekskärmen för att komma 
åt alla kontakterna i din mobiltelefon. 

HÅLLER DIG UPPKOPPLAD 
UNDERHÅLLER DIG 

HR-V har det nya Honda CONNECT ljud- och informations-
systemet som håller dig uppkopplad med allt du uppskattar här i 
livet, som din musik och dina vänner. 

Honda CONNECT erbjuder dig utmärkta möjligheter för att hålla 
kontakt när du är ute och åker tack vare Wi-Fi-uppkoppling* 
eller mobil Wi-Fi-router. Honda CONNECT 7” pekskärm kan 
personanpassas med dina favoritfoton. Det går också lätt att 
välja musik under körningen med DAB*** och Aha™-radio. Du 
kan lyssna till favoritmusik och radioprogram via internet från 
hela världen, inklusive nyheter, väder, sport, podsändningar och 
ljudböcker. 

Med Bluetooth™-funktionen kan du ansluta din smartphone 
till handsfreetelefonsystemet i bilen. Dessutom är det möjligt 
att surfa på internet** på din pekskärm. Garmins prisbelönta 
satellitnavigering finns som tillval i Honda CONNECT och har 
en enkel ikonmeny som ger dig trafikinformation, varning för 
hastighetsbegränsningar såväl som fria kartuppdateringar. Honda 
CONNECT är också MirrorLink™-anpassad****. 
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Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive med manuell växellåda och Honda CONNECT. *För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.



Ta en paus från din hektiska dag. Slappna av. Vi har utformat den 
rymliga interiören i HR-V så att den ska vara en riktigt trevlig plats att 
tillbringa sin tid i. Du kanske bara ska veckohandla, men det behöver 
inte betyda att du inte kan göra det i rymlighet och stil. Den generöst 
tilltagna interiören innefattar kvalitetsdetaljer som kromade handtag 
och läderklädd ratt och växelspak*, som ger HR-V en premiumkänsla. 

Utrymme sägs ofta vara den yttersta lyxen, och i nya HR-V kan förare 
och passagerare färdas i en tyst, bekväm och luftig interiör. Det finns 
gott om plats i baksätet, så långa resor känns mycket kortare. 

TA DET LUGNT 
VI HAR TÄNKT PÅ ALLT 
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INTERIÖR 
KOMFORT



Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive i färgen White Orchid Pearl. 



KNAPP FÖR 
TOMGÅNGSSTOPP

ECON-KNAPP 
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PRESTANDA

GENERÖS PRESTANDA 
BRA BRÄNSLEEKONOMI 

Avancerad teknik för att ge dig en utom-
ordentlig, högeffektiv resa. Det kommer 
helt an på våra nya motorer och teknik som 
innebär att du slipper kompromissa. Välj 
mellan den pigga och effektiva 130 hk 1.5 
i-VTEC-bensinmotorn, eller 120 hk 1.6 i-DTEC. 
Båda motorerna finns med 6-växlad manuell 
växellåda som alternativ för en förfinad, mjuk 
körupplevelse. 

Den nya 1,5-liters i-VTEC finns med en 
CVT automatisk växellåda, som ger optimal 
motoreffekt för din körning. Resultatet är en 
smidig och bekväm bilresa. Med den extra 
fördelen av minskade utsläpp är den pigg och 
dessutom mera hänsynsfull. 

Alla motorer har tomgångsstopp, vilket betyder 
att motorn stängs av när du stannar. Den startar 
igen automatiskt när du lägger i en växel, och 
bidrar till så låga CO2-utsläpp som 104 g/km. 

Ett tryck på ECON-knappen ger ännu bättre 
bränsleekonomi. När funktionen aktiverats 
kommer motor och växellåda att vara opti-
merade för att spara bränsle. Så till exempel 
påverkar ett lättare gaspådrag både effekt och 
vridmoment, och luftkonditioneringen ställs in 
för att förbruka mindre energi. Du kanske inte 
märker skillnaden direkt, men du kommer att 
märka den genom att du inte behöver tanka  
lika ofta. 



BRIGHT AND MODERN

Vi tror att det bästa sättet att undvika kollisioner 
är att ligga steget före, och därför erbjuder vi 
vårt avancerade förarassistanssystem Advanced 
Driver Assistance. Det hjälper föraren genom 
att fungera som extra sensorer och varnar och 
agerar när så behövs. 

Vårt aktiva bromssystem för stadskörning t.ex., 
som är standard på alla modeller, övervakar 
långsamtgående trafik framför bilen och varnar 
för en kollision. Det ger föraren tid att agera, och 
nödbromsar för att sänka hastigheten så mycket 
som möjligt om föraren inte skulle reagera. 

Vår filbytesvarnare Lane Departure Warning* 
larmar om din HR-V avviker från ett körfält 
utan att blinkers är på och den smarta 
kollisionsvarningen fram, Forward Collision 
Warning*, övervakar området runt bilen för att 
hjälpa dig att undvika kollisioner och gör det lite 
säkrare för alla. 

1:  Vid körning i stadstrafik i hastigheter mellan 5 och 32 km/h 
kan det här systemet övervaka avståndet mellan dig och bilen 
framför och ge dig den bästa chansen att undvika en kollision. 

AUTOBROMS I LÅG FART 
(AKTIVT CITY-BROMSSYSTEM) 

2:  Om du fortsätter att närma dig ett upptäckt fordon ger 
HR-V dig en ljud- och visuell varning via i-MID-skärmen. 

3: Skulle du trots detta ändå inte ha reagerat, och kollisions-
risken är överhängande kommer autobromssystemet att 
nödbromsa för att sänka hastigheten så mycket som möjligt. 
Vid normala körförhållanden kan det även undvika en kollision 
helt och hållet. 

SYSTEM FÖR VÄGMÄRKESIGENKÄNNING* EXTRA SMART 
EXTRA SÄKER 

FILBYTESVARNING*

När vägmarkeringar kan identifieras och bilen lämnar 
nuvarande fil utan att blinka aktiveras en filbytesvarning med 
ljud och visuell indikator. 

Alla vill skydda sin familj. 

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE* 

Ställer automatiskt in den hastighetsgräns som 
systemet för vägmärkesigenkänning upptäcker. 

Med den intelligenta hastighetsbegränsaren aktiverad 
körs bilen på vanligt sätt och kan inte överskrida den 
rådande hastighetsbegränsningen såvida inte systemet 
åsidosätts av föraren. STÖDSYSTEM FÖR HELLJUS* 

Stödsystemet för helljus bedömer körförhållandena 
omkring dig och växlar automatiskt mellan hel-  
och halvljus. 

Systemet för vägmärkes-
igenkänning (Traffic Sign 
Recognition System) läser 
av vägmärken på upp till 
100 m avstånd och sänder 
denna information till 
föraren via i-MID när skylten 
passeras. Två skyltar kan 
visas åt gången. 

KOLLISIONSVARNING FRAM* 

Om den främre kameran upptäcker en framförvarande 
bil varnar systemet för en frontalkollision så att du 
hinner vidta åtgärder. 

*Finns endast på Elegance- och Executive-modellerna. För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.
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AUTOBROMS I LÅG FART 
(AKTIVT CITY-BROMSSYSTEM) 



BYGGD
FÖR DIN SÄKERHET 

Säkerheten för dina passagerare, 
andra trafikanter och fotgängare har 
alltid varit ett av våra grundläggande 

krav. Därför vi har byggt in en hel 
del avancerad teknik i nya HR-V, av 

vilket det mesta finns som standard i 
hela modellserien. 

KROCKKUDDAR FÖR FÖRARE  
OCH PASSAGERARE 

För att ge maximalt skydd har de främre krock-
kuddarna tvåstegsutlösning som gör att tidpunkt 

och kraft kan varieras efter hur allvarlig kollisionen är. 
Sidokrockgardiner skyddar föraren och passagerarna  

i både fram- och baksätet vid en kollision från sidan 
och samverkar med 3-punktsbilbältena. 

WHIPLASHMINSKANDE  
NACKSKYDD FRAM OCH BAK 

I händelse av en kollision håller 
nackskydden och bilbältena de åkande 

tryggt och säkert på plats. 

FORDONSSTABILISERINGSSYSTEM 
Övervakar alla fyra hjulen separat och beräknar 

den exakta mängden effekt eller bromskraft som 
krävs för att återta kontrollen om väggreppet 

förloras. På hala underlag reglerar det motorns 
vridmoment och inbromsning av varje hjul, vilket 
sänker hastigheten så mycket att körningen kan 

fortsätta på ett säkert och konsekvent sätt. 
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BROMSASSISTANS  
Bromsassistansen hjälper till att stanna 
fordonet snabbare vid nödbromsning. 

NÖDSTOPPSIGNAL
Nödstoppsignalen blinkar snabbt med 
varnings blinkers som en varning till andra 
trafikanter att du måste bromsa kraftigt, 
och risken för påkörning bakifrån kan 
därmed minskas. 

HJÄLP VID START I BACKE 
Backstartassistansen (Hill Start Assist) hindrar 
att du rullar bakåt vid start i uppförsbacke. 
Med hjälp av en lutningssensor kontrolleras 
bromstrycket och bilen hålls stilla i 1½ sekund 
efter att du släppt upp bromspedalen. 



DIN HR-V
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†Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.
*HFT-kompatibiliteten kan variera. En lista med kompatibla telefoner finns på www.hondahandsfree.com

Comfort
1.6 i-DTEC
6-växlad manuell

1.5 i-VTEC
6-växlad manuell

Radio med CD (1CD)
Fyra högtalare
AUX-ingång
BluetoothTM handsfreetelefon (HFT)*
Rattmonterade ljudreglage
USB-ingång (iPod-kompatibel)†

Tillbehörsuttag
Klimatanläggning Auto A/C
Farthållare med fartbegränsare
Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled
Automatiska strålkastare med skymningssensor
Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar
Eluppvärmda säten (fram)
Magic Seats-säten
Ficka på passagerarsätets baksida
Elfönsterhissar (fram och bak)
Bakre intervalltorkare
Belysta makeupspeglar i solskydd
Ratt justerbar i längd- och höjdled
Halogen-varselljus
Halogenstrålkastare
Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)
Högmonterat LED-bromsljus 
ECON-läge
Elektrisk servostyrning (EPS)
Starthjälp i backar (HSA)
Tomgångsstopp
Rörelseanpassad EPS
Multiinformationsdisplay (MID)
Belyst växlingsindikator (SIL)
Tygklädsel
ABS (låsningsfritt bromssystem)
Bromshjälp (BA)
Aktivt City-bromssystem (CTBA)
Däcktrycksvarnare (DWS)
Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Nödstoppssignal
Främre och bakre bilbälten med tvåstegs 
bältessträckare (ELR)
Starthjälp i backar (HSA)

ISO Fix fästpunkter
Krockkudde på passagerarsida, SRS med avstängningskontakt
Sidokrockkuddar (fram)
Sidokrockgardiner (fram och bak)
Fordonsstabiliseringssystem (VSA)
Nackstöd med pisksnärtsskydd
Startspärrssystem
Centrallåsning med fjärrkontroll och två hopfällbara nycklar
Insynsskydd
16-tums lättmetallfälgar
Däckreparationssats

BLUETOOTH™ HANDSFREE-
TELEFON (HFT)*

MAGIC SEATS-SÄTEN
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Farthållare med 
fartbegränsare

Elektronisk farthållare som 
gör att du kan hålla en 
jämn hastighet, vilket gör 
det enklare att köra långa 
sträckor.

Automatisk skymnings-
avkännande belysning

Strålkastarna aktiveras 
automatiskt när det börjar 
skymma.

Klimatkontroll med 
automatisk A/C  

Klimatkontrollen håller en jämn 
temperatur i bilen automatiskt.

Elektriskt justerbara och 
uppvärmbara backspeglar

Enkla att justera till rätt vinkel och 
enkla att skrapa en kall morgon.

Uppvärmda säten  

Både förarsätet och det 
främre passagerarsätet har 
tvåstegsuppvärmning.

Modellen som visas är HR-V 1.5 Comfort i färgen Ruse Black Metallic.  
För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.



Elegance
1.6 i-DTEC
6-växlad manuell 

1.5 i-VTEC
6-växlad manuell
CVT-växellåda 

Utöver Comfort:
2x USB/HDMI-ingång†

Sex högtalare
Honda CONNECT med CD-spelare (7-tums pekskärm, 
AM/FM-radio, internetradio, integrering av Aha™-
appen och internetsökning)*
Tillbehörsuttag (mittkonsol)
Klimatanläggning, dubbla auto A/C
Elektriskt infällbara dörrspeglar
Nedvinkling av yttre backspegel vid backning
Parkeringssensorer (fram och bak)
Regnsensorstyrda torkare
Mittre armstöd i baksäte
Fjärrstyrd fönsterreglering av alla fönster (via 
fjärröppnaren)
Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via 
fjärröppnaren)
Främre dimljus
Automatisk helljusomkoppling (HSS)
Läderklädd växelspaksknopp
Läderklädd ratt
Belysning i fack (mittre) 
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Intelligent hastighetsbegränsare
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
Trafikskyltsinformation (TSR)
Larmsystem
Paddelväxling∆

Tillval:
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, 
internetradio, integrering av Aha™-appen och 
internetsökning)*

*Anslutning för Aha™-app (inkl. internetradio) och för internetsurfning via Wi-Fi-uppkoppling eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT. 
Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla.  
Obs: Honda CONNECT är också MirrorLink™-aktiverat (funktionen är endast tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™). 
∆Endast tillgängliga i 1.5 i-VTEC och CVT.  
†Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.

SÄKERHET (MED INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE, 
FRÄMRE KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM (FCW), 
VARNINGSSYSTEM FÖR KÖRFÄLTSAVVIKELSE (LDW), 
TRAFIKSKYLTSINFORMATION (TSR))

HONDA CONNECT



Säkerhetsalarmsystem

Utformat för att hålla din  
HR-V säker.

Främre dimljus

Extra belysning vid 
svagt ljus som gör 
körningen lättare och 
säkrare.

Klimatkontroll med  
dubbel automatisk A/C

Klimatkontrollen håller automatiskt 
en jämn temperatur i bilen med 
separata reglage för förare och 
passagerare.
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Parkeringssensorer

Parkeringssensorer fram och bak 
gör det lättare att parkera i trånga 
utrymmen. Ett återkommande pip 

blir mer ihållande ju närmare du 
kommer ett föremål.

Regnavkännande 
vindrutetorkare 

De regnavkännande vindrute-
torkarna aktiveras när de 
känner av fukt på vindrutan 
och justerar automatiskt 
torkarhastigheten efter 
behov.

Läderratt 

Ger din HR-V en 
lyxig känsla.

Modellen som visas är HR-V 1.5 Elegance i färgen Morpho Blue Pearl. 
För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.



Executive
1.6 i-DTEC
6-växlad manuell 

1.5 i-VTEC
6-växlad manuell
CVT-växellåda 

Utöver Comfort och Elegance:
DAB-radio
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, 
internetradio, integrering av Aha™-appen och 
internetsökning)*
Inre backspegel med automatiskt bländningsskydd
Ficka på förarsätets baksida
Passagerarsäte, manuellt justerbart i höjdled
Backkamera med dynamiska hjälplinjer
Öppningsbart panoramaglastak
Premiumyta yttre dörrhandtag
Tonade rutor bak
Rails
LED-varselljus
LED-strålkastare
1/2 tygklädsel/läderklädsel
Smart Entry & Start (via fjärröppnare)
17-tums lättmetallfälgar

ÖPPNINGSBART PANORAMAGLASTAK SMART ENTRY & START  
(VIA FJÄRRÖPPNARE)

*Anslutning för Aha™-app (inkl. internetradio) och för internetsurfning via Wi-Fi-uppkoppling eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT.
Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla.  
Obs: Honda CONNECT är också MirrorLink™-aktiverat (funktionen är endast tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™).
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MODELLPROGRAM

Modellen som visas är HR-V 1.5 Executive i färgen White Orchid Pearl. 
För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.

Tonade rutor bak

Tonade rutor skapar en 
privat sfär och ger din 
HR-V ett sportigt uttryck.

Backkamera

Placerad i bakluckan, detta 
ger dig en klar bild av vad finns 
bakom dig när du backar.

LED-strålkastare  
och varselljus

Ger kraftigt ljus och underlättar 
vid mörkerkörning samt ger din 
HR-V en ikonisk och personlig 
”look”.

Rails

Snyggt och praktiskt,  
nästan som HR-V själv.

Öppningsbart 
panoramaglastak

Ger ljus, luft och en  
känsla av rymd.

Smart Entry & Start

Smart Entry & Start gör  
att du kan låsa, låsa upp  
och starta bilen samtidigt  
som du har nyckeln i fickan.



DIN 
FÄRG

Oavsett om det är ett snyggt tyg eller halvläder 
av premiumkvalitet betyder det att din HR-V 
inte bara ser bra ut, den känns bra också.

Ett urval av färger som låter lika bra som de ser ut. Från Morpho Blue Pearl till Milano Red, 
välj den färg som matchar din personlighet.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

DIN 
BEKVÄMLIGHET

Halvläderklädsel endast i Executive.

Tygklädsel endast i Elegance och Comfort.



Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl
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KLÄDSEL & 

FÄRGER

Modellerna som visas är HR-V 1.5 Executive.  
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TILLVAL

DINA 
TILLVAL

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör kan du hämta tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞

CARGO
PACK
Ett tillbehörspaket som uppgraderar 
bagageutrymmets funktion och utseende.
Paketet innehåller: 
Bagagerumsinsats med avskiljare
Inklädnad i lastutrymme
Bakre ilastningsskydd

ILLUMINATION
PACK
Det här paketet ger bilen en cool atmosfär  
in- och utvändigt.
Paketet innehåller:
Belysning under bilen
Upplysta tröskellister

Robust Pack ger din bil ett kraftfullare och 
mer praktfullt utseende. Det innefattar 
detaljer som har såväl estetiska som 
skyddande funktioner.

Paketet innehåller:
Hasplåt fram
Hasplåt bak
Sidohasplåtar
Modell som visas har 18” Fortis lättmetallfälgar.

Personanpassa din HR-V med originaltillbehör i ett antal olika paket. 
De har inte bara utformats och tillverkats enligt våra höga krav, vart 
och ett är särskilt tillverkat för perfekt passform och för att göra din 
HR-V ännu mer tilltalande.

ROBUST
PACK



Det här tillbehörspaketet kombinerar Milano 
Red-accenter på yttre backspegelkåporna 
och på 18”-fälgarna. Det ger din bil en lekfull 
men ändå elegant framtoning.
Paketet innehåller:
Milano Red yttre backspegelkåpor 
18” Ignis kompletta hjul

MILANO RED  
PACK

AERO  
PACK
Aero Pack ger din bil ett mer sofistikerat utseende. 
Det innehåller artiklar som ändrar bilens yttre 
utseende med hjälp av färgmatchande tillbehör.
Paketet innehåller: 
Främre aerostötfångare
Bakre aerostötfångare
Fotsteg
Modell som visas har 18” Fortis lättmetallfälgar.

Chrome Pack ger din bil ett mer sofistikerat 
utseende. Det innehåller artiklar som ändrar 
bilens yttre utseende med hjälp av kromade 
tillbehör.
Paketet innehåller:
Främre stötfångardekor
Bakre stötfångardekor
Dekor nedtill på dörrarna
Dekorlist på baklucka
Modell som visas har 18” Potis lättmetallfälgar.

CHROME
PACK

Ett komfortpaket med stilfullt utformade tillbehör 
som skyddar bilen från lera, sand och repor.
Paketet innehåller:
Sidolister
Tröskellister
Främre och bakre stänkskydd
Modell som visas har 18” Potis lättmetallfälgar.

CONVENIENCE  
PACK
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TILLVAL

HÅLLARE FÖR
SURFPLATTA

BAGAGERUMSINSATS
MED AVSKILJARE

TAKLASTHÅLLARE

ILASTNINGSSKYDD
FÖR BAGAGEUTRYMME

Om du vill hålla dina passagerare syssel satta under resan kan 
du nu också mon tera hållare för surfplatta. Hållaren kan ställas 
i olika lägen och gör det möj ligt att titta på film, läsa e-post eller 
spela spel.

Perfekt formad efter bagage utrymmet ger den här 
vatten täta, glidskyddade insatsen med upphöjda kanter 
bra skydd mot smuts och repor. Avskiljare ingår.

Öka bilens lastkapacitet med kraftiga, säkra lastbågar. 
Belastning max 75 kg, eller 2 cyklar.

Tillgängliga tillbehör: 
Skidbox
Takbox
Fästen för skidor och snowboard
Cykelhållare (endast för bilar med rails)
Vi erbjuder även lasthållare för bilar utan rails.

Den här detaljen skyddar karossen från 
irriterande repor som kan uppstå vid i- och 
urlastning av väskor.



FRÄMRE OCH BAKRE
AEROSTÖTFÅNGARE

SPEGEL-
KÅPOR

HÖGTALARINFATTNING
BELYSNING

Förstärk det aktiva utseendet på din bil med främre och bakre aerostötfångare genom att 
montera detaljer i matchande färg eller matt silver vid stötfångarna.

Finns i matt silver och 
Milano Red.

Detta tillbehör ger en modern och upplyst atmosfär i 
bilens interiör.

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör kan du hämta tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞
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TILLVAL

BELYSNING
UNDER BILEN

FOTSTEG
 

LED-ljus på förar- och 
passagerarsidan. 

För att lättare kunna stiga i och ur bilen. Dessa smidigt 
integrerade fotsteg förhöjer utseende och funktion.

FRÄMRE STÖTFÅNGAR- 
DEKOR

VINDRUTE-
SKYDD

Det här kromade tillbehöret ger bilens front ett mer 
sofistikerat utseende.

Skydda bilens vindruta och backspeglar från vädrets makter när 
bilen står parkerad utomhus genom att lägga över originalskydd.

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör kan du hämta tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞



HONDA
3D-LJUD

Honda 3D-ljud ”Musik har aldrig låtit så verklig”. 
Vi vill alla att bilens ljudsystem ska återge musiken från våra favoritartister på ett verklig-
hetstroget sätt. Om du lägger till en kompakt DSP-enhet (digital signalbehandling) 
till det befintliga ljudsystemet i din Honda kan din lyssnarupplevelse ges en riktig 
konsertsalskänsla.

LÄTTMETALL-
FÄLGAR

18-tums lättmetallfälg ”Potis” 18-tums lättmetallfälg ”Ignis” 18-tums lättmetallfälg ”Fortis”

AVTAGBAR
DRAGKROK

Med den avtagbara dragkroken kan du dra släp med högsta 
bogsvikt på 1000 till 1400 kg, beroende på bilens motor- och 
växellådstyp. Fast monterad dragkrok finns också.
Vi erbjuder även cykelhållare för montering på dragkrok.
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TILLVAL

AVBLÄNDANDE 
INNERBACKSPEGEL 

BLÅTT INTERIÖRLJUS 
FRAM

LÅSBARA
HJULMUTTRAR

LAST-
NÄT

TRÖSKEL- 
LISTER

LAST- 
MATTA

VIND- 
AVVISARE

HUND- 
GALLER

DEKORATION FÖR
B-STOLPE 

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör kan du hämta tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞



Vi vet att du vill ha det bästa för din bil – det är därför vi erbjuder Honda Care+ som skyddar lack, 
alufälg, glas och klädsel så din Honda behåller nybilsskick under många år.

Den avancerade formeln för Honda Care+ binder en skyddande yta till lacken som ger oöverträffad 
hållbarhet. Den glasliknande kemiska ytan skyddar lacken mot extrema temperaturer och kemiska 
lösningsmedel. Ännu bättre – ytan stärks faktiskt med åldern! Inget annat fordonslackskydd fungerar 
på detta sätt.

Honda Care+ stöter bort vätskor och är extremt motståndskraftig mot surt regn, föroreningar, lös- 
 nings medel och vägsalt. Honda Care+ tar bort behovet av tidigare traditionell vaxning eller polym-
förseglingar, det är bara att tvätta bort smuts och sot regelbundet för att upprätthålla nybilskick.

Honda Care+ appliceras hos din Hondaåterför säljare och kommer med en 3 års garanti mot lackför-
sämring. När du säljer din bil kan garantin överföras till nästa ägare och bidra till att höja bilens restvärde.

Alufälgar
Honda Care+ gör dina fälgar lätta att rengöra. Väg smuts och bromsdamm kommer att ligga löst på den 
blanka ytan så det finns ingen anledning att använda starka kemikalier för att rengöra – det är bara en enkel 
tvätt som behövs.

Interiörskydd
Efter en enda applicering av Honda Care+ Interiör skydd kommer mattor och klädsel få en anti- 
allergi beläggning som ger en fläcktålig barriär mot alla överraskningar i en aktiv livsstil.

Honda Care+ fördelar:
• En överförbar 3 års garanti till nästa ägare.
• Enklare och snabbare underhåll – mindre ansträngning och kostnad.
• Miljövänlig.

HONDA CARE+ 
ÖVERLÄGSET SKYDD FÖR LACK, ALUFÄLGAR, GLAS OCH KLÄDSEL

Honda Care+ är utformad för att göra din vardag enklare.

Honda Care+ stöter bort vätskor och är extremt resistent 
mot surt regn, föroreningar och vägsalt.

Behandlad Obehandlad

Honda Care+ avvisar bromsdamm och gör dina hjul lättare  
att rengöra.

Honda Care+ Interiörskydd ger en tålig och fläckresistent 
barriär mot ett brett register av fläckar.

”Honda Care+ tar bort 
behovet av vaxning – 
tvätta bara bort smuts 
och sot regelbundet 
för att upprätthålla 
nybilsskick”



Drömmar kan ha stor kraft – de driver dig att uppnå mer, utforska nya idéer,  
nya tekniker och upptäcka nya sätt att lösa problem. De kan ge inspirationen att 
utforma och bygga en riktig superbil som nya, dramatiska NSX, eller väcka lusten 
att skapa en ny, tekniskt avancerad CR-V. 

Drömmarna om en bättre värld för människor att njuta av har gett liv åt en 
humanoid robot som heter ASIMO, flugit med HondaJet och skapat några av de 
mest populära motorcyklarna på den här planeten. Den kunskap vi får från allt det 
vi gör och allt vi lär oss går in i allt vi tillverkar, precis som HR-V. 

FÖLJ DINA   
DRÖMMAR
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THE POWER  
OF DREAMS

Modellerna som visas är CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive i färgen Polished Metal Metallic och NSX.   









Uppgifterna avser inte någon specifik produkt på marknaden. Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och 
specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. Dessa i 
broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Publikationen utgör inte på något 
sätt något åtagande från företagets sida gentemot annan part. Vid all försäljning gäller leverantörens eller återförsäljarens försäljnings- och 
garantivillkor. Information om villkoren erhålls skriftligt på begäran. Kontakta din Honda-återförsäljare för närmare upplysningar. Återförsäljaren 
kan alltid lämna aktuell information och noggranna beskrivningar av utrustning och funktioner. Ändringar kan ha förekommit sedan senaste 
trycktillfället. Senaste uppdaterade broschyren hittar du på www.honda.se

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige 
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
HR-V 09/15/TH1114001SV
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