
CR-V



Förfinad, distinkt och muskulös, nya CR-V är fullpackad med smarta idéer och 
praktiska innovationer. Den har samma känsla för äventyr som du och ger dig 
flexibilitet och frihet att utforska.
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Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive i Passion Red Pearl med Honda SENSING som tillval.



DJÄRV OCH DISTINKT 
DYNAMISK DESIGN

CR-V ligger i tiden med en kraftfull, modern form som förstärks av den djärva, dynamiska grillen, snygga, 
skulpterade integrerade strålkastare och smarta lättmetallfälgar. Så vart än din resa för dig, på bergsvägar 
eller stadsgator, ser du aldrig malplacerad ut.



AVANCERAT  
SNYGG OCH ELEGANT

CR-V:s flytande linjer har noggrant övervägts 
för att förbättra designen och främja prestanda 
vilket resulterar i ett smidigt, dynamiskt 
utseende som också kanaliserar luftflödet mer 
effektivt för att förbättra bränsleekonomin. 

Designdetaljer som kromdekor och hasplåt bak 
ger CR-V ett eget och målmedvetet utseende. 
Dörrspeglarnas rundade kanter harmoniserar med 
designen i stort, samtidigt som de döda vinklarna runt 
bilen minskas. Till och med parkeringssensorerna är 
utformade för att se ut att vara en del av de främre och 
bakre stötfångarna, för att få ett rent och sofistikerat 
utseende, oavsett vinkel.

ELDRIVEN BAGAGELUCKA

Ett enda tryck på nyckelknappen 
öppnar bagageluckan, ett till 
tryck stänger luckan smidigt 
och säkert igen.
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* Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive i färgen Lunar Silver Metallic.







MOTORSTARTKNAPP*

CR-V gör livet lättare redan innan 
du stiger in, då det nyckellösa 
dörr- och startsystemet* låser 
och låser upp dörrarna, du kan 
även starta motorn – utan att 
behöva leta efter nyckeln.

Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive med automatlåda och inredning i svart läder.

VÄLUTRUSTAD 
OCH GENOMTÄNKT

Förfinad, rymlig och intuitivt designad.

CR-Vs förarplats ser till att varenda funktion finns exakt där 
du behöver den, så att föraren alltid har full kontroll.

Den tydliga och elegant utformade instrumentpanelen 
presenterar avancerad körteknik på enklast möjliga sätt, där 
viktig information placeras direkt i synfältet för omedelbar 
läsbarhet. Bland de olika praktiska funktionerna finns också 
en skärm av typen intelligent-Multi Information Display 
(i-MID), som ger användbar information om din körning, med 
intuitiv användning via knappar på den läderklädda ratten. 
Det, tillsammans med det nya underhållningssystemet Honda 
CONNECT med pekskärm, ger dig full kontroll.
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HÅLLER DIG UPPKOPPLAD 
GER DIG UNDERHÅLLNING

Vi har utvecklat innovativ och intelligent teknik som förhöjer varje resa. 

I CR-V från modell Elegance, ingår nya Honda CONNECT ljud- och informationssystem 
för bilar, så att du har tillgång till allt du tycker om i livet, som musik och vänner. Allt 
finns tillgängligt via en central pekskärm som kan styras som en smarttelefon*.

Med Honda CONNECT har du utmärkta anslutningsmöjligheter så att du kan hålla 
kontakten medan du kör med Wi-Fi-delning eller trådlös mobilrouter. Du kan göra 
Honda CONNECT 7-tums pekskärm mer personlig med dina egna favoritbilder. Det är 
också enkelt att välja ett soundtrack för din resa med AhaTM-radio. Du kan lyssna på 
dina favoriter bland internetbaserade musiktjänster och radioprogram från hela världen, 
inklusive nyheter, väder, sport, podcaster och ljudböcker. 

Med Bluetooth-anslutning kan du ansluta din smarttelefon till bilens handsfree-
telefonsystem. Det går också att surfa på internet** via pekskärmen. Garmins 
prisbelönta satellitnavigeringssystem finns som tillval i Honda CONNECT och använder 
en enkel ikonmeny för att ge dig trafikinformation, hastighetsvarningar samt åtkomst till 
5 års kostnadsfria kartuppdateringar. Honda CONNECT är också MirrorLink-aktiverat***.

PERSONLIG STARTSKÄRM

Gör Honda CONNECT mer personligt genom att lägga upp din favoritbild 
som bakgrund. Displayen kan anpassas efter din egen personliga stil.

BLUETOOTH™ HANDSFREE-TELEFON†

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

GARMIN-NAVIGERING

Garmin PhotoRealTM visar kommande vägkorsningar med 
fotorealistiska bilder av korsningar och avfarter, med pilanvisningar 
för tydlig vägledning. Systemet kan dessutom förutse resvägar, 
undvika trafikproblem, visa hastighetsbegränsningar, 3D-byggnader 
och terrängvyer, med mera. *För mer info om vilka modeller denna funktion är tillgänglig se sidan 27-33.

* 
Avgifter för dataanvändning och roam

ing kan uppstå när du använder program
 på Honda CONNECT. Vi rekom

m
enderar att du kontrollerar

 
ditt m

obiltelefonabonnem
ang.

** Funktionen kan bara användas när bilen står still.
*** Den här funktionen är endast tillgänglig när användarens sm

arttelefon är kom
patibel m

ed Honda CONNECT M
irrorLink.

 
M

ed den här tekniken kan användaren spegla skärm
en på sin sm

arttelefon och få åtkom
st till sina telefonappar.

Δ
 Be din återförsäljare om

 en lista över kom
patibla Bluetooth™

-telefoner, ihopparningsprocedurer och kom
patibla specialfunktioner

†  För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.
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odell som
 visas är 1.6 i-DTEC 4W

D Executive

AHA™*

Med AHA™-appen kan du ansluta 
till internetradio, logga in på dina 
Facebook™- och Twitter™-konton och 
hitta restauranger och hotell i närheten.
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*För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.
Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive med inredning i crémefärgat läder.

KOMFORT 
DET LIGGER I DETALJERNA

Välkommen till din fristad i en stressig värld. CR-Vs rymliga interiör har 
utformats för att skapa en tyst, sofistikerad och avslappnad känsla. Den ska 
vara skön att färdas i, både som förare och som passagerare. Den mjuka 
känslan när du rör vid materialet på dörrpanelernas och instrumentpanelens 
yta ger en extra kvalitetskänsla, samtidigt som ett antal olika sätesklädslar, 
bland annat läder i klassiskt svart eller i modern crémefärg, ger en genuin 
känsla av komfort.

Det eldrivna svankstödet i både förar- och passagerarsätet kan justeras för 
bättre komfort under körning och förarsätets elektroniska minne kan spara två 
olika programmerbara inställningar.
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MINNESFUNKTION FÖR FÖRARSÄTET*

Gör det möjligt att spara upp till  
två olika förares sätesinställning. 

UPPVÄRMDA FRAMSÄTEN*

Både förarsätet och det främre 
passagerarsätet är försedda 
med tvåstegsuppvärmning.
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NJUT AV 

FLEXIBILITETEN
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CR-V har utvecklats med tanke på komfort 
och anpassningsbarhet och är utformad för att 
ge maximalt utrymme och maximal flexibilitet. Våra 
konstruktörer startade längst fram, genom att skapa mer 
benutrymme för föraren och passageraren i framsätet 
och bättre sikt åt alla håll, så att du kan känna dig 
bekväm och säker när du kör.

Baksätena är sammankopplade med lutningsbara ryggstöd 
och svängda dörr paneler, som ger mer utrymme att koppla 
av i för passagerarna. Slutresultatet blir ett öppet och 
mycket anpassningsbart utrymme som gör att alla känner 
sig fräscha vid framkomsten, oberoende av hur lång färden 
har varit.

FÄLLBARA 
BAKSÄTEN MED 

ONE-MOTION



AVANCERAD TEKNIK 
VERKLIG EFFEKTIVITET
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CR-V är full av idéer och nydanande teknik, som tillsammans arbetar för att 
öka effektiviteten.  

Ta den nya innovativa 1.6 i-DTEC-motorn som finns på fyrhjulsdrivna CR-V, 
med 160 hk och vridmoment på 350/Nm och CO2-utsläpp så lågt som 129 g/
km för manuell växellåda och 134 g/km för automatlådan. Det är mer kraft och 
vridmoment när du behöver det, utan att kompromissa med bränsleförbrukningen. 

En annan är den elektroniskt styrda 4-hjulsdriften. Då framhjulsdrift är standardläget 
under normala körförhållanden kopplas CR-V:s 4-hjulsdrift automatiskt in 
när minskat väggrepp, beroende på is eller slirig vägbana, upptäcks. Då detta 
uppgraderade system också övervakar vägbanan ser det till att kraft endast överförs 
till de hjul som behöver det, vilket ger en bättre bränsleekonomi, samtidigt som ditt 
förtroende för fordonets väggrepp och stabilitet ökas.

Smidig kraftöverföring kommer inte bara från motorn och fyrhjulsdriften. Det är 
därför som vi har infört en ny 9-växlad automatlåda för vår avancerade 1,6-liters 
diesel som tillval till 4WD. Nio växlar innebär att rätt förhållande alltid finns 
tillgängligt, och gör det mjukare att både öka och minska hastigheten, maximerar 
motorns responsivitet och ekonomi samt minskar utsläppen.

9-VÄXLAD  
AUTOMATLÅDA

Smidig, effektiv kraftöverföring 
med sportläge "S".



Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive i Passion Red Pearl med Honda SENSING som tillval.



Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive i färgen Lunar Silver Metallic, med tillvalet Honda SENSING.



BEPRÖVAD OCH TESTAD 

PRESTANDA
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På Honda tar vi en motor och kör den för fullt.  
Inte i några timmar, utan i flera dagar. Vi kyler ned, 
vi värmer upp den. Igen och igen.   

Sedan monterar vi isär och kontrollerar alla komponenter 
för att se om allt fungerar som det ska. Galet? Det är möjligt. 
Besatt? Definitivt. Men resultaten är talande. 155 hk 2.0 
i-VTEC bensinmotor med variabla ventiltider för optimerad 
effekt vid höga varvtal och bästa bränsleekonomi vid lägre 
varv är ett resultat av dessa tester. Motorn finns tillgänglig 
med 5-stegad AT med 4WD eller 6-stegad MT med antingen 
2WD eller 4WD.

Med vår innovativa 1.6 i-DTEC-dieselmotorer får du 
en finjusterad balans mellan prestanda och effektivitet. 
Tillgänglig med 120 hk på 2WD-versionen och 160 hk 
tillsammans med 4WD, ger de en lättare känsla och mer 
flexibel körning än andra dieselmotorer, med ett vridmoment 
på 350/Nm och CO2-utsläpp så lågt som 115 g/km. 
Automatlådan med 9 växlar erbjuds till 4WD-modellerna.  
Vi tror att 1.6 i-DTEC-motorn kan vara framtidens 
dieselmotorer, vi kallar det Earth Dreams Technology.



ECON-KNAPP

Om du vill ha ytterligare hjälp att köra effektivt 
och minska utsläppen trycker du helt enkelt på 
ECON-knappen.

CR-V TÄNKER EKONOMISKT 
VÄGFÖRHÅLLANDEN ÖVERVAKAS KONTINUERLIGT

CR-V levereras med Hondas bekväma Eco Assist. 

Genom att trycka på ECON-knappen kan du köra effektivt och reducera utsläppen. 
Om du kör mjukt och undviker kraftiga accelerationer och inbromsningar så kommer 
mätaren runt hastighetsmätaren att lysa grönt; vid hård inbromsning och acceleration 
lyser den vitt.  

ECON-knappen hjälper dig att uppnå full bränsleeffektivitet i verkliga 
körsituationer. När den aktiveras förbättras bränsleekonomin genom att prestanda 
hos motorns kraftöverföring, luftkonditionering och farthållare justeras, så att 
ännu mer bränsle sparas.
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Den här bilden används i syfte att illustrera principen och det faktiska utseendet kan skilja sig åt beroende på motor, kraftöverföring och olika tillval för klassen i fråga.
Den modell som visas är 1.6 i-DTEC 2WD Elegance.





RÖRELSEANPASSAD EPS

Det rörelseanpassade EPS-systemet MA-EPS är en ny teknisk lösning som arbetar 
i nära samarbete med stabiliseringssystemet VSA; vid överstyrning (typiskt på snö 
eller vid halka) krävs det mer kraft för att styra mer mot kurvans insida och mindre 
kraft att styra i motsatt riktning, samtidigt som bromskraften bara läggs på hjulen på 
utsidan. Med andra ord får du hjälp att köra på rätt sätt och får då på ett naturligt sätt 
kontroll över situationen.

FRAMSÄTEN MED WHIPLASH-SKYDD

ELEKTRONISKT STYRT 4-HJULSDRIFTSYSTEM

Allhjulsdrift (AWD) med intelligent styrsystem ger 
CR-V helautomatisk och jämn 4-hjulsdrift i regn 
och snö, på grusvägar och på torr asfalt.

HJÄLPSYSTEM FÖR START I BACKE (HSA)

Hjälpsystemet för start i backe (HSA) hindrar att du 
rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Med hjälp av en 
lutningsgivare regleras bromstrycket, så att fordonet 
hålls stationärt i 1½ sekund efter det att du släpper 
bromspedalen.

Vid en kollision är sätesryggens fjädrar optimerade 
så att sätet absorberar personens vikt på ett mer 
jämnt sätt, så att en whiplashskada blir så lindrig 
som möjligt.

NÖDBROMSSYSTEM 

Nödbromssystemet blinkar snabbt med de bakre körriktnings-
visarna för att varna bakomvarande när du bromsar kraftigt,  
så att risken för en påkörning bakifrån minskar.



STRÄVAR EFTER ATT

HÅLLA DIG SÄKER
Nya CR-V innehåller en stor mängd avancerad teknik, 
för din och dina passagerares säkerhet. 

Honda har bestämt sig för att bygga de allra bästa 
säkerhetssystemen, de flesta är också standard i alla utföranden, 
vilket bevisas av att Euro NCAP gett CR-V 5 stjärnor, vilket är det 
högsta betyget i dessa oberoende krocktester. 
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Vid körning med släp övervakar stabilitets-
assistenten TSA konstant släpvagnens rörelser 
relativt CR-V och om TSA ser att det uppstår 
för stora avvikelser (till exempel vid sidovind 
eller körfältsbyte) ingriper assistenten innan 
situationen blir farlig.

Genom att reglera motorns vridmoment och 
använda exakt rätt mängd bromskraft för 
relevanta hjul ser TSA till att lasten rättas upp.

STABILITETSASSISTANS FÖR SLÄPVAGN (TSA)

SRS-KROCKKUDDAR

För att ge maximalt skydd har de främre 
krockkuddarna 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. De främre nackstöden 
rör sig för att lindra whiplashskador och 
samverkar med 3-punktssäkerhetsbältetenas 
nödupp rullningsfunktion (ELR).

AKTIVT KURVLJUS (ACL)∆

Ju tidigare du ser vad som finns på vägen framför 
dig, ju snabbare kan du reagera på förändringar, 
särskilt på mörka och dåligt upplysta vägar. 
Aktivt kurvljus lyser upp den kurva du är på 
väg in i, i samma ögonblick som du aktiverar 
körriktningsvisaren eller vrider på ratten.

MEDLUTNINGSSTYRNING*

Medlutningsstyrning (HDC) 
tillåter jämn kontrollerad körning 
i nedförsbacke med en enkel 
knapptryckning, utan att föraren 
behöver röra bromspedalen.

Systemet övervakar fordonets 
hastighet i nedförsbacke och om 
fordonet accelererar utan åtgärd 
från föraren bromsar systemet 
automatiskt, för att sänka CR-Vs 
hastighet.

AVSTÄNGNINGSTIMER FÖR STRÅLKASTARE

Dessa kallas ibland ”hemkomstljus”, detta system 
gör att du kan låta strålkastarna vara på i upp till 
60 sekunder efter det att du stängt av motorn, för 
att få belysning när du lämnar din CR-V.

STABILISERINGSSYSTEM

Alla fyra hjulen övervakas var för sig och 
beräknar den exakta kraft eller bromskraft som 
krävs för att återfå kontrollen om väggreppet 
förloras. Under mycket hala förhållanden styr 
systemet motorns vridmoment och varje hjuls 
bromskraft, så att farten reduceras till en nivå där 
färden är säker och under kontroll.

*Endast tillgänglig med manuell växellåda.
∆Endast tillgänglig för utförandena Lifestyle och Executive.



Alla vill skydda sin familj. 

Och ingen förstår det bättre än vi och det är därför vi erbjuder 
ett avancerat förarassistanssystem med tekniska lösningar. Det 
aktiva bromssystemet för stadskörning†, som är standard från 
Comfort-modellen, övervakar trafiken framför bilen och varnar 
för kollision framifrån, vilket ger föraren tid att vidta åtgärd. 
Även nödbromsning används för att minska hastigheten så 
mycket som möjligt om föraren inte gör något. Du kan få extra 
sinnesro genom att dra nytta av våra mest avancerade tekniker, 
som filbytesvarningslarmet och den smarta kollisionsvarningen 
framifrån, som övervakar området runt bilen för att hjälpa dig att 
undvika kollisioner och göra alla lite säkrare.

Övervakning av korsande trafik

När du backar kan sidoövervakningen 
identifiera annalkande fordon från endera 
sida, och varnar föraren vid plötslig fara. 
Varningen visas på i-MID-panelen.

Filhållningsvarning

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

Stödsystem för helljus

Helljusstödsystemet bedömer 
körförhållandena kring dig och växlar 
automatiskt mellan halv- och helljus.

ADAS-PAKET

Övervakning av döda vinkeln

Den här innovationen gör det säkrare att 
byta fil och köra om, eftersom du varnas 
när fordon identifieras i din döda vinkel.

AVANCERAD TEKNIK

AVANCERAD 
SÄKERHET

Kollisionsvarning framifrån

Om den främre kameran identifierar en bil 
varnar systemet om en kollision framifrån, 
så att du hinner åtgärda situationen.

Identifiering av trafikskyltar

Trafikskyltsidentifieringssystemet 
identifierar trafikskyltar upp till 100 m bort, 
och förmedlar den här informationen till 
föraren via i-MID-systemet när du åker 
förbi dem. Två skyltar kan visas åt gången.

†Aktivt bromssystem för stadskörning aktiveras 5 km/h – 32 km/h
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Med Honda SENSING kan du känna av saker du kanske missar 
annars när du kör, inte bara fordon utan även fotgängare. Med 
förbättrad kollisionsminimering som hjälper dig att undvika en 
olycka genom att ge föraren visuella och hörbara varningar och 
om nödvändigt, tillämpa automatisk inbromsning.

HONDA SENSING 

KOLLISSIONSMINIMERANDE BROMSSYSTEM ( CMBS)* 

CMBS assisterar din bromsning för att hjälpa dig att undvika 
eller minimera risken att köra på ett framförvarande fordon. 
Även vid låga hastigheter kan den upptäcka fotgängare och 
varna dig om omedelbar fara.

KÖRFÄLTSASSISTANS*

Körfältsassistansen (LKAS) använder en kamera som är 
lacerad bakom backspegeln och som ständigt övervakar 
linjemarkeringen på vägen. LKAS ger en ljudvaring om fordonet 
är på väg att lämna körfältet och justeras automtiskt, så att du 
får hjälp att hålla dig i säkerhet i körfältet.  

Honda SENSING är ett paket med tekniker som innehåller 
alla säkerhetsfunktionerna i ADAS-paketet, plus 
kollisionsminimerande bromssystem, intelligent adaptiv 
farthållare och vår körfältsassistent.

Första & andra stegen: 
Ett larm ljuder och en visuell varning visas på Multi Information Display.

Tredje steget:
Inbromsning sker, och om en olycka fortfarande är på väg att inträffa lägger 
CMBS an bromsarna med full kraft.

Fjärde steget:
Inbromsningen aktiverar E-förspännarna vilka drar åt bilbältena med 
tillräcklig kraft för att hålla fast dig och framsätespassageraren för att 
minska följderna av kollisionen.

INTELLIGENT ADAPTIV FARTHÅLLARE*

Med intelligent adaptiv farthållare kan du ställa in både 
hastighet och avstånd från fordonet framför och hela tiden 
övervaka och justera din hastighet efter behov vilket gör det 
enklare än någonsin att köra på motorväg. 

Hondas engagemang för avancerad teknik och säkerhet visas 
genom att den intelligenta adaptiva fartkontrollen inte bara 
övervakar fordon framför din CR-V, utan även de som finns 
i körfälten bredvid och förutsäger när ett fordon svänger ut 
framför dig upp till fem sekunder innan det inträffar. 

För fullständiga specifikationer av det här utförandet, se separat inlaga.



HUR SER 

DIN CR-V

Modellen som visas är 1.6 i-DTEC Executive i Passion Red Pearl med Honda SENSING som tillval.

UT?





Black Edition
CR-V Black Edition – mörk och dramatisk med 
karaktär – har stylats med specialdetaljer som 
spoiler i Crystal Black och frontgrill.

Designen gör varje resa, oavsett destination, 
till en mycket exklusiv upplevelse. Välj mellan 
18-tums och 19-tums lättmetallfälgar i färgen 
Gunpowder Black.

För ytterligare information om Black Edition, vänligen kontakta din närmsta återförsäljare.

Paketet innehåller:
Takspoiler
Black Edition-emblem
Frontgrill
Främre hasplåt
Bakre hasplåt
Svängda fotsteg
Black Edition-mattor
Lättmetallfälgar, 18-tums Umbra 
eller 19-tums Nox

FRONTGRILL

19-TUMS LÄTTMETALLFÄLG, NOX

18-TUMS LÄTTMETALLFÄLG, UMBRA
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UNIKA MATTORSVÄNGDA FOTSTEG



Unika mattor 

Svarta mattor med 
vävda kanter och 
broderat emblem.Frontgrill 

Frontgrillen ger den lilla 
extra elegansen som 
särskiljer din bil från 
mängden.

Svarta 
lättmetallfälgar

Låt din CR-V sticka 
ut med de matta 
lättmetallfälgarna i 
Gunpowder Black.

Främre och bakre 
hasplåtar 

De svarta hasplåtarna  
bidrar till CR-V-modellens 
kärva yttre.

Black Editions 
specialemblem

Karakteristiskt Black 
Edition-emblem i mörkt 
krom.

Svängda fotsteg

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

Takspoiler

Gör bilen ännu 
snyggare med en 
sportig takspoiler.



BLUETOOTH® HANDS FREE TELEPHONE*
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* Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.
† Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.

Comfort
1.6 i-DTEC 120 hk 2WD
6-växlad manuell växellåda

2.0 i-VTEC 155 hk 2WD/4WD
6-växlad manuell växellåda

Radio med CD (1CD)
Fyra högtalare
AUX-ingång
Bluetooth TM handsfreetelefon (HFT)
Rattmonterade ljudreglage
USB-ingång (iPod-kompatibel)
Delbart baksäte 60/40, fällbart med en rörelse
Tillbehörsuttag (mittkonsol)
Tillbehörsuttag (främre instrumentpanel)
Tillbehörsuttag (bagagerum)
Asfärisk yttre backspegel
Krok för lastnät
Klimatanläggning, dubbla auto A/C
Farthållare med fartbegränsare
Fönster med snabböppningsfunktion, förar- och 
passagerarsida (upp/ned)
Armstöd för förar- och främre passagerarsäte
Ficka på förarsätets baksida
Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled
Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte
Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar
Eluppvärmda säten (fram)
Ficka på passagerarsätets baksida
Elfönsterhissar (fram och bak)
Mittre armstöd i baksäte
Fack för solglasögon
Makeupspeglar i solskydd
Ratt justerbar i längd- och höjdled
Lackerade yttre dörrhandtag
Kromad nummerskyltssarg bak
Hajfensantenn (radio)
Varselljus (glödlampa)
Halogenstrålkastare
Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)
Strålkastarspolare
Högt placerat bromsljus
ECON-läge
Elektrisk servostyrning (EPS)
Tomgångsstopp

Intelligent Multiinformationsdisplay (i-MID)
Rörelseanpassad EPS
Belyst växlingsindikator (SIL)
Kromade inre dörrhandtag
Tygklädsel
Instrumentpanelinlägg - kolfibereffekt
Skymmningsbelysning (tak)
Instegsbelysning
Belyst tändningslås
Kartläsarlampa (fram)
Belysning i bagagerum
ABS (låsningsfritt bromssystem)
Aktivt City-bromssystem (CTBA)
Däcktrycksvarnare (DWS)
Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Nödstoppssignal
Främre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)

Starthjälp i backar (HSA)
ISO Fix fästpunkter
Krockkudde på passagerarsida, SRS med 
avstängningskontakt
Bakre bilbälten med bältessträckare (ELR)
Sidokrockkuddar (fram)
Sidokrockgardiner (fram och bak)
Dragstabiliseringssystem (TSA)
Fordonsstabiliseringssystem (VSA)
Nackstöd med pisksnärtsskydd
Startspärrssystem
Centrallåsning med fjärrkontroll och två 
hopfällbara nycklar
Larmsystem
Insynsskydd
17-tums lättmetallfälgar
Nödreservhjul T155/90D17 101M
Däck 225/65 R17



IMAGE BEING CREATED
2WS2012037KG

Farthållare med 
fartbegränsare

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

Säkerhetsalarmsystem 

Utformat för att hålla din 
CR-V säker.

Aktivt bromssystem 
för stadskörning

Aktiveras när fordonet 
körs under 30 mph, för 

att förhindra olyckor i låga 
hastigheter.

Klimatkontroll med 
automatisk A/C  

Klimatkontrollen håller en jämn 
temperatur i bilen automatiskt.

Uppvärmda säten  

Både förarsätet och det främre 
passagerarsätet är försedda 
med tvåstegsuppvärmning.

Elektroniskt svank- 
och sidostöd på 
förarsidan

Förarens svank- och 
sidostöd kan justeras för 
extra komfort och fäste.

Modell som visas är 1.6 i-DTEC 2WD Elegance i Twilight Blue Metallic med 17-tums lättmetallfälgar.
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BACKKAMERA

Elegance 
1.6 i-DTEC 120 hk 2WD
6-växlad manuell växellåda 

1.6 i-DTEC 160 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
9-växlad automatlåda

2.0 i-VTEC 155 hk 2WD 
6-växlad manuell växellåda

2.0 i-VTEC 155 hk 4WD 
6-växlad manuell växellåda 
5-växlad automatlåda

Utöver Comfort
2x USB/HDMI-ingång
Sex högtalare
DAB-radio
Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/
DAB-radio, internetradio, integrering av Aha™-
appen och internetsökning)
Inre backspegel med automatiskt 
bländningsskydd
Konversationsspegel
Automatiska strålkastare med skymningssensor
Elektriskt infällbara dörrspeglar
Nedvinkling av yttre backspegel vid backning
Belysta makeupspeglar i solskydd
Parkeringssensorer (4 x fram och 4 x bak)
Regnsensorstyrda torkare
Backkamera
Fjärrstyrd fönsterreglering (via fjärröppnaren)
Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via 
fjärröppnaren)
Bakre A/C ventilation
Bakre fönster med snabböppningsfunktion  
(upp/ned)
Främre dimljus
Instrumentpanelinlägg - lättmetalleffekt
Läderklädd växelspaksknopp
Läderklädd ratt
Belysning i handskfack

* Anslutning av AhaTM-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wifi-tjudring eller mobil Wifi-router. Användning av applikationer på Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming. Vi rekommenderar att 
du kontrollerar vad som ingår i abonnemanget för din mobiltelefon. Internetsökningsfunktionen 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). 

** Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.
† Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.
Δ Endast automatlåda. 
u Endast manuell växellåda. 



Honda CONNECT

Underhållning med via 
intuitiv pekskärm.

Automatiska strålkastare 
med skymningssensor

Strålkastarna aktiveras 
automatiskt när det börjar 
skymma.

Regnkänsliga 
vindrutetorkare 

De regnkänsliga 
vindrutetorkarna på 
vindrutan aktiveras när 
de identifierar fuktighet, 
och justerar automatiskt 
hastigheten efter behov.

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.

Läderratt 

Ger din CR-V en extra 
lyxig känsla.

Främre dimljus 

Extra belysning vid 
svagt ljus som gör det 
enklare och säkrare att 
köra.

Modell som visas är 1.6 i-DTEC 2WD Elegance i Golden Brown Metallic med 17-tums lättmetallfälgar.
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BACKKAMERA

Elegance Plus 
1.6 i-DTEC 120 hk 2WD
6-växlad manuell växellåda 

1.6 i-DTEC 160 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
9-växlad automatväxellåda

2.0 i-VTEC 155 hk 2WD 
6-växlad manuell växellåda

2.0 i-VTEC 155 hk 4WD 
6-växlad manuell växellåda 
5-växlad automatväxellåda

Utöver Comfort
2x USB/HDMI-ingång
Sex högtalare
DAB-radio
Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/
DAB-radio, internetradio, integrering av Aha™-
appen och internetsökning)
Inre backspegel med automatiskt 
bländningsskydd
Konversationsspegel
Automatiska strålkastare med skymningssensor
Elektriskt infällbara dörrspeglar
Nedvinkling av yttre backspegel vid backning
Belysta makeupspeglar i solskydd
Parkeringssensorer (4 x fram och 4 x bak)
Regnsensorstyrda torkare
Backkamera
Fjärrstyrd fönsterreglering (via fjärröppnaren)
Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via 
fjärröppnaren)
Bakre A/C ventilation
Bakre fönster med snabböppningsfunktion  
(upp/ned)
Främre dimljus
Instrumentpanelinlägg - lättmetalleffekt
Läderklädd växelspaksknopp
Läderklädd ratt
Belysning i handskfack
Tonade rutor
Takrelingar (lackerade)
17-tums lättmetallfälgar - Berlina Black

Tillval
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
cd-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, 
internetradio, integrering av Aha™-appen och 
internetsökning)
Automatisk helljusomkoppling (HSS)
Tillvalspaket ADAS 
Döda vinkeln information (BSI) inkl backzon-assistans 
(CTW)
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
Trafikskyltsinformation (TSR)

* Anslutning av AhaTM-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wifi-tjudring eller mobil Wifi-router. Användning av applikationer på Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming. Vi rekommenderar att 
du kontrollerar vad som ingår i abonnemanget för din mobiltelefon. Internetsökningsfunktionen 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). 

** Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.
† Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.
Δ Endast automatlåda. 
u Endast manuell växellåda. 



  
Exklusiva 
lättmetallfälgar

Lättmetallfälgarna ger  
din CR-V ett exklusivt  
och sportigt utseende. 

Tonade rutor

Tonade bakrutor 
adderar till den 

sportiga känslan.

  
Takrails

Lackade takrails ger din 
CR-V ett vasst intryck.

Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 2WD Elegance Plus i färgen White Orchid Pearl Metallic med 17-tums lättmetallfälgar.

VI ADDERAR ÄNNU MER UTRUSTNING 
TILL CR-V ELEGANCE OCH GER DEN 
ETT PLUS I KANTEN. DU FÅR EN ÄNNU 
ELEGANTARE BIL FÖR 0 KR EXTRA!
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ALCANTARA KLÄDSEL
* Anslutning av AhaTM-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wifi-tjudring eller mobil Wifi-router. Användning av applikationer på Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming. 

Vi rekommenderar att du kontrollerar vad som ingår i abonnemanget för din mobiltelefon. Internetsökningsfunktionen 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). 

** Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.
† Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.
Δ Endast automatlåda. 
u Endast manuell växellåda. 

Lifestyle
1.6 i-DTEC 120 hk 2WD
6-växlad manuell växellåda 

1.6 i-DTEC 160 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
9-växlad automatväxellåda

2.0 i-VTEC 155 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
5-växlad automatväxellåda

Utöver Elegance
High Power Audio med Subwoofer
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
cd-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-
radio, internetradio, integrering av Aha™-appen 
och internetsökning)
Passagerarsäte, manuellt justerbart i höjdled
Elektriskt justerbart svankstöd i passagerarsäte
Aktiva kurvljus
HID-strålkastare med automatisk höjdjustering
Automatisk helljusomkoppling (HSS)
1/2 Alcantara/läderklädsel
Skymmningsbelysning (dörr)
Skymmningsbelysning (benutrymme förar- och 
passagerarsida)
18-tums lättmetallfälgar
Däck 225/60 R18

Tillval
Tillvalspaket ADAS
Döda vinkeln information (BSI) inkl backzon-
assistans (CTW)
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
Trafikskyltsinformation (TSR)



IMAGE BEING CREATED
2WS2012029KG

Inre belysning av  
dörrficka och fotutrymme 

Diskret blå belysning som 
framhäver området kring 

dörrfickan och fotutrymmet.

HID-strålkastare

Ger ett kraftfullt ljus 
som underlättar 
mörkerkörning och 
skapar en ikonisk och 
unik stil för din CR-V.

Takbågar

Snygga och praktiska, precis 
som hela CR-V. 

Aktiva kurvljus

Hjälper dig att se 
vägen framför dig 
genom att lysa upp 
kurvan du kör in från 
det ögonblick du 
anger eller vrider på 
ratten.

Tonade rutor

Tonade rutor skapar en 
privat sfär och minskar 
mängden solljus som 
kommer in i baksätet på 
din CR-V.

Ljudsystem med hög effekt

Njut av högkvalitativt ljud från det 
avancerade ljudsystemet på 320 W.

Modell som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle i Polished Metal Metallic.



Executive
1.6 i-DTEC 160 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
9-växlad automatväxellåda

2.0 i-VTEC 160 hk 4WD
6-växlad manuell växellåda
5-växlad automatväxellåda

Utöver Elegance
Förarsäte, elektriskt justerbart (åtta riktningar)
Elektrisk baklucka
Panoramaglastak
Läderklädsel
Tröskelinklädnad i metall
Smart Entry & Start
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
cd-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-
radio, internetradio, integrering av Aha™-appen 
och internetsökning)
High Power Audio med Subwoofer
Passagerarsäte, menuellt justerbart i höjdled
Elektriskt justerbart svankstöd i passargerarsäte
Aktiva kurvljus
Bi-HID-strålkastare med automatisk höjdjustering
Automatisk helljusomkoppling (HSS)
Skymmningsbelysning (dörr)
Skymmningsbelysning (benutrymme förar-  
och passargerarsida)
18-tums lättmetallfälgar
Däck 225/60 R18
 
Tillval
Tillvalspaket ADAS
Döda vinkeln information (BSI) inkl backzon-
assistans (CTW)
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
Trafikskyltsinformation (TSR)

PANORAMAGLASTAK
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Δ Endast med automatisk växellåda    
* Anslutning av AHATM-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wifi-tjudring eller mobil Wifi-router. Användning av applikationer på Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming. Vi rekommenderar att du kontrollerar vad som ingår i abonnemanget för din 

mobiltelefon. Internetsökningsfunktionen 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)
** Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.
† Använd alltid rekommenderade USB-minnen. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med den här ljudenheten.
u Endast med manuell växellåda. 

Tillvalspaket Honda Sensing
Döda vinkeln information (BSI) inkl backzon- 
assistans (CTW)
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)
Trafikskyltsinformation (TSR)
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
System för körfältsassistans (LKAS)
Intelligent adaptiv farthållare (i_ACC)



Panoramaglastak

Panoramaglastaket ger 
ljus, luftighet och en känsla 
av rymd och sträcker sig 
nästan ända till vindrutan.

Läderklädsel

Läderklädseln ger 
en lyxig känsla till en 

redan sofistikerad 
interiör.

Elmanövrerad 
bagagelucka

Praktisk öppning och 
stängning med ett tryck 
för enkel lastning.

Eldrivna säten

Res bekvämt med 
minnesfunktion i 
förarsätet som sparar 
upp till två inställningar 
av sätet.

Honda CONNECT  
med Navigering

Bilunderhållningssystem 
med intuitiv pekskärm, med 
inbyggd satellitnavigering 
som hjälper dig att ta dig från 
punkt A till punkt B.

Smart insteg 
och start

Med smart insteg 
och start kan du 
låsa, låsa upp och 
starta bilen med 
nyckeln i fickan.

Modellen som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive i Passion Red Pearl med Honda SENSING som tillval.



Eftersom färgen på din bil är viktig för dig är den 
också viktig för oss.

Är du Crystal Black eller White Orchid, Passion Red eller 
Twilight Blue? Med det stora antal färger du har att välja på 
finns det alltid en som passar din stil och personlighet.

Polished Metal Metallic

Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic
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LEV LIVET 

I FÄRG

Modeller som visas är 1.6 i-DTEC 4WD Executive med Honda SENSING som tillval.



White Orchid Pearl

Urban Titanium Metallic

Twilight Blue Metallic

Rally Red

Crystal Black Pearl

Lunar Silver Metallic 



Oavsett vilken färg du väljer för din CR-V 
kan du vara säker på att klädseln, med sin 
höga kvalitet, passar perfekt ihop med denna.

Svart Tyg Svart Alcantara 
och Läder Svart Läder Beigt Läder

Executive – – • •

Lifestyle – • – –

Elegance Plus • – – –

Comfort • – – –

SVART LÄDER

SVART TYG SVART 50/50 ALCANTARA OCH LÄDER

BEIGT LÄDER

• Standard   – Inte tillgängligt

KLÄDSEL
EN SKÖN KÄNSLA INUTI
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PAKET OCH ENSKILDA 

TILLVAL

Framhäv CR-Vs elegans genom att lägga till 
flera kromade detaljer.

INNEHÅLLER:
•  Frontgrill 
•  Avgasslutrör 
•  Dörrlister i krom-look 
•  Dekor för baklucka
Bild som visas har 18" Hydra alloy wheels  

CHROME PACK

CARGO PACK
Om du ofta behöver transportera 
saker i jobbet eller privat 
kan du välja Cargo Pack till 
din CR-V. Paketet erbjuder 
dig en unik kombination av 
förvaringslösningar.

INNEHÅLLER:
•  Bagagerumsindelare
•  Dekorationspanel 
•  InlastningsskyddUtrusta din CR-V för att passa din personlighet med originaltillbehör, det finns många paket 

att välja mellan

Tillbehören har designats tillsammans med bilen för att säkerställa att utrustningen bidrar till säkerhet, 
utseende och kvalité. Allt med en perfekt passform. 

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



ILLUMINATION PACK
Illumination pack bidrar till en mjuk belysning både 
interiört och exteriört.

INNEHÅLLER:
•  Utvändigt led ljus 
•  Instegslister med ljus

AERO PACK
För ett extra sofistikerat och  
starkt uttryck.

INNEHÅLLER:
•  Aero stötfångare fram + bak 
•  Asymmetriska fotsteg 
•  Takspoiler
Modell som visas har 19" Cursa lättmetallfälgar.
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Om du vill se alla tillgängliga tillbehör kan du hämta tillbehörsappen för Civic på iTunes™ och Google Play™  ➞



HÅLLARE TILL TAK Bygg ut din bils lastkapacitet med 
starka och säkra lastbågar. Max last 
75 kg (80 kg på taket)

TILLBEHÖR TILL LASTBÅGAR:
•  Skidbox
•  Takbox
•  Skid och snowboard hållare
•  Cykelhållare

HÅLLARE TILL SURFPLATTA DRAGKROKAR
Titta på film, läs din e-mail, spela spel på din surfplatta med 
ett praktiskt och snyggt system, vilket fästs på baksidan av 
nackstödet i ögonhöjd. Hållaren kan användas i både lodrätt och 
vågrätt läge och kan vinklas för bekvämast läge.

Dragkroken möjliggör för dig att dra en husvagn eller ett 
släp med en vikt på max 2000 kg (beroende på bilmodell). 
Maximalt kultryck är 100 kg.

THREE TYPES OF TRAILER HITCH ARE AVAILABLE:
•  Fast   •  Avtagbart   •  Innställbart

CONVENIENCE PACK
Convenience Pack är ett paket med snyggt designade 
tillbehör vilka skyddar din bil från skrapmärken och 
smuts.

INNEHÅLLER:
•  Stänkskydd fram & bak
•  Bagagerumsinsats 
•  Instegslister 
•  Sidolister i bilens färg
Modell som visas har 19" Sirius lättmetallfälgar.



SPORTGRILL
Sportgrillen tillför det lilla extra som skiljer dig från mängden.

RAILS
Maximal lastkapacitet: 75 kg.

SIDOLISTER
Skyddar karossen mot irriterande repor och dörruppslag.

DEKORLIST FÖR BAKLUCKA
Kompletterar bilens eleganta bakparti.
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DEKORLISTER FÖR DÖRRAR
De attraktiva dörrlisterna ger bilen en personlig prägel.

AVGASRÖRSLUT, OVAL
Gjort av rostfritt stål.

AVGASRÖRSLUT, RUND
Gjort av rostfritt stål.

TAKSPOILER
Förstärker bilens sportiga och robusta utseende.

DEKORLIST FÖR DIMLJUS
Kompletterar bilens eleganta frontdesign.



INLASTNINGSSKYDD
Skyddar mot repor.

HUNDGALLER
Skyddar dina husdjur.

LASTBÄLTE
Säkrar bagaget under färd.

LASTNÄT
Säkrar bagaget under färd.

BAGAGERUMSINSATS
Vattentät, anti-slip.
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FOTSTEG
Ger ett enklare insteg i bilen. De eleganta fotstegen tillför design och funktionalitet.

Fotstegen inns i två utföranden:
- Stylish (asymmetriska)
- Fullängds (symmetriska)



HONDA 3D LJUD
Vi vill alla att ljudanläggningen i bilen skall göra rättvisa åt vår favoritmusik, vare sig det är en högteknologisk studioinspelning eller en inspelad live spelning. Genom att lägga till 
en Compact DSP (Digial Signal Processing) enhet till ditt ljudsystem i din Honda kan du lyfta dina musikupplevelser i bilen till ny nivå.

BLÅTT LJUS TILL DÖRRFICKOR
Ger kupén en cool atmosfär.

BLÅTT INTERIÖRLJUS
Ger kupén en cool atmosfär.

INSTEGSLISTER MED LJUS
Rostfritt stål med upplyst CR-V logga.

GUMMIMATTOR
Med hög kant.

TYGMATTOR
Välj mellan standard och elegance.

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



PARKERINGSSENSORER
Fram och bak.

BRÄNSLEVÄRMARE
Med fjärrkontroll/timer eller med GSM styrning.

BACKKAMERA
När du lägger i backväxeln visas bilden i bilens i-MID display.

SNÖ- OCH SOLSKYDD
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SKIDBOX
225 x 80 x 34 cm. Öppningsbar från båda sidor.

DEFA MOTOR- OCH KUPÉVÄRMARE
Består av en motorvärmare som förvärmer motorn och ger en skonsam start oavsett temperatur. Kupévärmaren ger dig 
en komfortabel start på dagen, och isfria rutor.



FÄLGAR
1. 18” PHOENIX

2. 18” HYDRA 

3. 19” CURSA

4. 19” SIRIUS

5. 19” VEGA

6. 19” ORION 

1. 2.

4. 5. 6.

3.



Modellen som visas är NSX med färgen Nouvelle Blue Pearl.
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Drömmar kan ha stor kraft – de driver dig att uppnå mer, utforska nya idéer och 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 
sportig Civic.

Drömmen om att vi människor ska få njuta av en bättre värld har gett liv åt en 
människoliknande robot som heter ASIMO, fått vingar med HondaJet och skapat några 
av de populäraste motorcyklarna i världen. Kunskaperna inhämtar vi i allt vi gör och allt vi 
lär oss går in i allt vi tillverkar – som CR-V.

FÖLJ DINA

DRÖMMAR



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
CR-V 09/16/TH1113601SV
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