


UPPLEV HELT 

NYA CR-V

Den mest sålda* SUV:en i världen har förbättrats och designats 

om. Resultatet är en unik blandning av ett djärvt, unikt utseende 

och avancerad teknik. En bil designad för äkta körglädje med 

vår nya 1,5-liters bensinmotor VTEC TURBO eller nya 2,0-liters 

i-MMD-hybridversion. För första gången finns det även ett 7-sitsigt 

alternativ för CR-V till utvalda modeller med bensinmotor.

*Källa: JATO Dynamics (försäljningsperiod januari 2015–december 2017). Innefattar marknaderna: EU 

+ EFTA, NAFTA, Kina, Japan, Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Australien, Argentina, Sydafrika, 

Sydkorea, Thailand och Vietnam. 

Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic 01
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KÄNSLOLADDAD 

DESIGN

Den nya CR-V:s profil kanske verkar bekant, men designen är 

helt ny. Var och en av bilens alla snygga och dynamiska linjer, 

från de kraftfulla hjulhusen till den skulpterade motorhuven, 

har konstruerats för att öka prestandan och maximera den 

aerodynamiska effektiviteten.
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Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.04



*Mer information om vilka utföranden som har denna och   

andra funktioner finns i specifikationen på sidorna 41–44.

Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic med svart läderinteriör. 05



INRE 

LUGN

CR-V:s interiör har designats för att optimera 

känslan av tillhörighet mellan dig och 

bilen. Rena linjer ger en känsla av rymd 

som känns större tack vare kontrasterande 

material med vackert utformade ytskikt. 

Reglagen har placerats på ett intuitivt sätt 

och är enkla att använda, så även om 

du omges av smart teknik är de aldrig 

påträngande. 

Tack vare vår aktiva brusreducering (Acitve 

Noice Cancellation), som är standard i hela 

serien, är miljön i kupén både tyst och 

lugn. Det är även mycket bekvämt med 

ett elektriskt svankstöd som kan justeras 

på fyra olika sätt, sätesvärmare (som även 

finns för baksätena) och rattvärme*. Detta 

garanterar att varje resa görs på det mest 

bekväma och mest avkopplande sättet.
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SÄTESVÄRME I FRAM- & BAKSÄTENΔ

Vi tycker att alla som färdas i den nya 

CR-V:n ska få en varm känsla och känna 

sig bekväma. Det är därför det finns 

sätesvärme för både baksätena och 

framsätena.

APPLE CARPLAY® OCH ANDROID AUTO™ *Δ

Du kan sömlöst integrera din Android eller iPhone med 

Honda CONNECT-infotainmentsystemet som har en 7-tums 

pekskärm, så att du kan ringa samtal, lyssna på musik  

eller skicka och ta emot meddelanden.

RATTVÄRMEΔ

Njut av känslan av en varm ratt en kall dag. 

Det är små detaljer som detta som gör 

körningen med CR-V till ett rent nöje.

HEAD-UP DISPLAYΔ

Head-up-displayen med förstärkt verklighet 

(Augmented Reality, AR) visar viktig 

information som föraren kan se utan att ta 

blicken från vägen.

BACKKAMERA MED FLERA 

VINKLARΔ

Kamerabilden visas automatiskt på 

Hondas 7-tums CONNECT-skärm när 

du lägger i backväxeln.
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*Honda CONNECT finns endast som standard i utförandena Elegance, Lifestyle och Executive. Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning 

sker via WiFi-anslutning eller mobil WiFi-router. Dataanvändnings- och roamingavgifter kan tillkomma vid användning av Honda CONNECT. Vi rekommenderar att 

du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsökning är endast möjlig när bilen står stilla. Endast iPhone 5 eller nyare versioner med iOS 8.4 eller senare är 

kompatibla med Apple CarPlay®. Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och tjänster är kanske inte tillgängliga i alla områden och kan komma att ändras. Om du vill 

använda Android Auto™ måste du hämta appen Android Auto™ från Google Play™ till din smarttelefon. Endast Android 5.0 (Lollipop) eller senare versioner är kompatibla 

med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma att ändras och kan variera på olika geografiska platser. Apple CarPlay® är ett varumärke som tillhör 

Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder.

ΔMer information om vilka utföranden som har dessa och andra funktioner finns i specifikationen på sidorna 41–44.

ENGAGERANDE TEKNIK  

Vi har utvecklat en mängd olika tekniker som gör att det är en sann glädje att köra nya  

CR-V. Den nya head up-displayen visar viktig information i ditt synfält, så att du inte 

behöver släppa blicken från vägen. Mängder av färddata visas samtidigt tydligt på den 

smarta multiinformationsdisplayen, som du kommer åt via rattreglagen. 

Ett centralt monterat infotainmentsystem, Honda CONNECT*, med en 7-tums färgpekskärm kan 

enkelt kopplas till din smarttelefon. Så nu kan du komma åt dina appar, kontakter och e-post, 

strömma musik och annat. Håller dig uppkopplad med din värld och med det du älskar.
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7-SITSIGT ALTERNATIV†

Smart utnyttjande av kupéutrymmet ger möjlighet att lägga till en tredje sätesrad, 

vilket gör att ni kan vara upp till sju personer i bilen. När det inte behövs är det 

bara att fälla ned de här sätena för att få största möjliga bagagerumsyta.

ELEKTRISK HANDSFREEBAGAGELUCKA*

Den automatiska bakluckan aktiveras genom att du helt enkelt för in foten under 

den bakre stötfångaren. Perfekt när du har händerna fulla.

*Finns i Executive-utförandet. Funktionen avaktiveras om dragkrok monteras.

† Finns i Elegance- och Lifestyle-versionerna. 09



DITT UTRYMME

Du ska få plats med mycket i ditt liv, så vi ville utforma en interiör där du får plats med allt. Nya CR-V 

har flexibel och praktisk plats, full av smarta förvaringsutrymmen, generöst benutrymme och en stor 

bagagerumskapacitet på över 1 700 liter när baksätena är fällda. Den har även designats för att göra ditt liv 

enklare, med bekväma funktioner såsom elektrisk baklucka med handsfreeåtkomst*, säten som fälls med 

en enda rörelse och ett plant lastgolv för att optimera lastkapaciteten. Om du behöver plats för fler än fem 

personer är det inga problem, eftersom CR-V nu även finns med sju säten†.

Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.10



DYNAMISK 

KÖRNING

Nya CR-V drivs med våra senaste 

högteknologiska motorer – bensin eller 

elhybrid*. Vår 1,5-liters VTEC TURBO-

bensinmotor finns med två uteffekter 

och ger den perfekta balansen mellan 

prestanda och effektivitet. Välj mellan 

en distinkt manuell 6-växlad låda 

(173 hk) eller en avancerad 7-växlad 

CVT-växellåda (193 hk). Om du väljer 

CVT-utförandet kan du köra bilen i 

ett avkopplande, helautomatiskt läge 

eller, om du vill, växla manuellt med de 

tävlingsbilsinspirerade paddlarna på 

ratten.

Undertill har vi utformat ett lätt 

chassi som är det mest sofistikerade 

chassit som någonsin skapats för 

CR-V och som kompletteras med 

vår nya MacPherson-fjädring fram 

och flerlänkskonfigurering bak. 

Tillsammans garanterar dessa 

en smidig körning med utmärkta 

komfortnivåer.

*Hybriddrivlina släpps på marknaden under våren 2019. 

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
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Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.12



HYBRIDEN DU 

KAN KÄNNA

Vår nästa hybridgeneration lanseras i Europa i nya CR-V. Vi 

kallar det intelligent körning i flera lägen (i-MMD, intelligent 

Multi Mode Drive) som är en kombination av en smidig 

och kraftfull 2,0-liters bensinmotor och högteknologiska 

elmotorer, så att du kan köra utan ansträngning och njuta 

varje dag. 

i-MMD-tekniken är smart, eftersom den hela tiden övervakar 

prestandan och ekonomin i din CR-V för att fastställa 

den bästa kombinationen av kraftkällor. Den levererar 

sedan bilens optimala energi smidigt och sömlöst genom 

att automatiskt växla mellan tre körlägen: motordrift,    

hybriddrift eller en ren elektrisk EV-drift.*

*Hybriden släpps på marknaden under våren 2019. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Modellen som visas är en CR-V 2,0 i-MMD Hybrid Executive, i färgen Platinum White Pearl. 13
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TEKNIK SOM 

HJÄLPER

Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.

Vi har använt en massa teknik för att hålla dig och dina 

passagerare säkra. Faktum är att smart teknik utnyttjas hela 

tiden när du kör och oftast vet du inte ens om det.

INFORMATION OM DÖDA VINKELN

Den här smarta funktionen gör filbyten och 

omkörningar säkrare eftersom du varnas när fordon 

upptäcks i döda vinkeln via en kontrollampa som 

tänds i backspegeln.

ÖVERVAKNING AV KORSANDE TRAFIK

När du backar kan funktionen för övervakning av 

korsande trafik identifiera annalkande fordon från 

endera sidan och varna dig vid plötslig fara.

NÖDSAMTAL (E-CALL)

Det finns en nödsamtalsknapp (SOS) inom räckhåll, 

nära backspegeln. I en nödsituation kan du kalla på 

hjälp med en enda knapptryckning.

15
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ALL WHEEL 

DRIVE

Den elektroniskt styrda realtids-AWD:n med Intelligent 

Control System™ har utformats för att aktiveras 

automatiskt om förlust av drivning registreras. 

Systemet registrerar exempelvis att CR-V körs i en 

uppförsbacke och skickar då mer kraft till bakhjulen. 

När det här extra vridmomentet inte  längre 

behövs kopplar flerdrevskopplingen automatisk ur 

kardanaxeln från den bakre differentialen, vilket 

sparar bränsle.

17



Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.18



HONDA SENSING

Honda SENSING är en av de mest avancerade 

sviterna av säkerhetsteknik som är avsedd att 

hålla dig och dina passagerare säkrare.

KOLLISIONSMINIMERANDE BROMSSYSTEM 

(CMBS) 

Om det finns risk för kollision med ett fordon 

eller en fotgängare kommer den här funktionen 

att varna dig om faran samt minska hastigheten 

för att förmildra eventuell krock.

VARNINGSSYSTEM FÖR 

KÖRFÄLTSAVVIKELSE 

Om bilen kör ur filen utan att du använder 

blinkers kommer larmet att blinka och ljuda 

för att uppmärksamma dig på att du måste 

korrigera filhållningen.

AVKÖRNINGSFÖREBYGGANDE SYSTEM 

(RDM) 

En kamera monterad på vindrutan känner 

av om bilen styrs av vägen och använder 

elektrisk servostyrning för att tillämpa subtila 

korrigeringar som håller bilen i sin fil. Under 

vissa förhållanden kan den även applicera 

bromskraft.

SYSTEM FÖR KÖRFÄLTSASSISTANS (LKAS) 

Hjälper till att hålla dig i mitten av filen, vilket 

ger en mindre stressande körupplevelse 

genom att minska behovet av styrkorrigering 

och ansträngning på motorvägen.

TRAFIKSKYLTSINFORMATION 

Trafikskyltsinformation identifierar trafik-

skyltar och skickar denna information till 

dig via en bildskärm. Två skyltar kan visas 

samtidigt.

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE 

Kombinerar på ett intelligent sätt existerande 

funktion för justerbar hastighetsbegränsning 

med systemet för trafikskyltsinformation för 

att automatiskt ställa in hastighetsgränsen 

till den hastighet som systemet för 

trafikskyltsidentifiering känner av.

INTELLIGENT ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC) 

Den här funktionen känner av om ett fordon i 

en intilliggande fil avser att köra in framför dig 

och anpassar CR-V:s hastighet i förväg. Den 

hjälper dig även att hålla avståndet mellan 

dig och framförvarande fordon, så att du inte 

behöver ändra hastigheten.

ADAPTIV FARTHÅLLLARE VID LÅG 

HASTIGHET (LSF)* 

Denna funktion bibehåller en jämn hastighet 

och följavstånd i förhållande till fordonet 

framför dig. Om fordonet som känns av 

bromsar in kommer funktionen att bromsa 

och stoppa din bil utan att du behöver hålla 

foten på bromsen. När bilen framför börjar 

röra sig igen trycker du helt enkelt ned 

gaspedalen för att återuppta körningen.

*Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) endast tillgängligt på version med CVT-automatlåda. 19



*endast tillgängligt i versioner med automatisk CVT-växellåda.

Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.20



Model shown is CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic. 21



DIN 

CR-V

22
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COMFORT
1,5 VTEC TURBO  
173 HK 2WD
6-växlad manuell växellåda

17-tums lättmetallfälgar

 SRS-krockkudde på förarsidan, SRS-krockkudde 

på passagerarsidan, sidokrockkuddar (fram) och 

sidokrockgardiner

Låsningsfritt bromssystem och bromsassistans

Elektronisk parkeringsbroms med automatiskt bromslås

Automatiska strålkastare med skymningssensor

Automatisk av/på-timer för strålkastare (hemkomst-/

avfärdsljus)

LED-halvljus

LED-strålkastare med strålkastarspolare

Elektriskt justerbara och uppvärmningsbara backspeglar.

Stabiliseringssystem (VSA)

Assistans för släpvagnsstabilitet

Hjälpsystem för start i backe

Tomgångsstopp

Frontalkrocksvarnare

System för körfältsassistans

Varningssystem för körfältsavvikelse

Avåkningskorrigering

Intelligent hastighetsbegränsare

Aktiv väghållningsassistans 

Däcktrycksvarningssystem

Nödstoppssignal

Kollisionsminimerande bromssystem

Larmsystem och startspärr

Nödsamtal

ECON-läge

Flerfunktionsratt justerbar i längd- och höjdled

Tygklädsel

Sätesvärmare fram

Delbart baksäte 60/40, fällbart med en rörelse

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled

Elektroniskt svankstöd i förarsäte

Klimatanläggning med enkel, automatisk A/C

Intelligent multiinformationsdisplay

Adaptiv farthållare/intelligent adaptiv farthållare

5-tumsskärm för ljudsystem och DAB digitalradio

8 högtalare

Rattmonterade ljudreglage

Bluetooth™-handsfreetelefon

1 x USB-uttag

Tillbehörsuttag i främre instrumentpanel, mittkonsol och 

bagagerum

Instrumentpanelsklädsel, träimitation

Insynsskydd

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 41–44.



Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Comfort i färgen Cosmic Blue Metallic.24



ELEGANCE
1,5 VTEC TURBO 
173 HK 2WD/AWD
6-växlad manuell växellåda  

1,5 VTEC TURBO  
193 HK AWD
7-växlad automatisk 

CVT-växellåda

Utöver de funktioner som finns i Comfort-versionen har 

Elegance-versionen:

18-tums lättmetallfälgar

Halogendimljus fram

Regnsensorstyrda torkare

Fjärrstyrd elektrisk fönsterhiss och fällning av backpeglar (via 

fjärröppnaren)

Dubbel automatisk klimatkontroll

Parkeringssensorer (fram och bak)

Backkamera

Backspegel med automatiskt bländningsskydd

Adaptiv farthållare vid låg hastighetΔ

RattpaddelΔ

Läderklädd ratt

Läderklädd växelspak (endast manuell växellåda)

Honda CONNECT med Garmin-navigering: 7-tums pekskärm, 

AM/FM/DAB digitalradio, Apple CarPlay®, Android Auto™, 

internetradio, inbyggd Aha™-app och internetsökning*

2 x USB-uttag fram

2 x USB-uttag bak (enbart laddning)

Tillval: 

7 säten

*Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via WiFi-anslutning eller mobil WiFi-router. Dataanvändnings- och roamingavgifter kan 

tillkomma vid användning av Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsökning är endast möjlig när bilen står stilla. 

Endast iPhone 5 eller nyare versioner med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med Apple CarPlay®. Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och tjänster är kanske inte 

tillgängliga i alla områden och kan komma att ändras. Om du vill använda Android Auto™ måste du hämta appen Android Auto™ från Google Play™ till din smarttelefon. 

Endast Android 5.0 (Lollipop) eller senare versioner är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma att ändras och kan variera på 

olika geografiska platser. 

ΔEndast i versioner med automatisk CVT-växellåda. 

För fullständiga specifikationer, se sidorna 41–44.
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Model shown is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxModellen som visas är en CR-V 1.5 VTEC TURBO Elegance, i färgen Platinum White Pearl. 26



27

LIFESTYLE
Utöver de funktioner som finns i Elegance-versionen har 

Lifestyle-versionen:

LED-dimljus fram

Takräcken

Tonade rutor

Läderklädsel

Elektroniskt svankstöd förar- och passagerarsäte

Skymningsbelysning (benutrymme och dörrhandtag på förar- 

och passagerarsida)

Smart insteg och start

Avisare för vindrutetorkare

Information om döda vinkeln och övervakning av korsande 

trafik

Aktiva kurvljus

Tillval:

7 säten

För fullständiga specifikationer, se sidorna 41–44.

1,5 VTEC TURBO  
173 HK AWD 
6-växlad manuell växellåda

1,5 VTEC TURBO  
193 HK AWD 
7-växlad automatisk CVT-växellåda 

27



Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Lifestyle i färgen Modern Steel Metallic.28



29

EXECUTIVE
Utöver de funktioner som finns i Lifestyle-versionen har 

Executive-versionen:

19-tums lättmetallfälgar

Panoramaglastak (öppningsbart)

Head up-display

Rattvärme

Sätesvärme bak

Elektrisk handsfreebagagelucka

Elektriskt justerbart förarsäte (åtta riktningar) med minne för 

förarsäte

1,5 VTEC TURBO  
173 HK AWD 
6-växlad manuell växellåda

1,5 VTEC TURBO  
193 HK AWD
7-växlad automatisk 

CVT-växellåda

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 41–44.



Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic.30



LEV ETT 

FÄRGGLATT 

LIV

COSMIC BLUE METALLIC

*Premium Crystal Red Metallic är endast tillgänglig för utförandena Lifestyle och Executive.

**Rallye Red är endast tillgänglig för utförandena Comfort och 5-sitsig Elegance och som 

specialbeställning för 7-sitsig Elegance, Lifestyle och Executive.

Modellerna som visas är 1,5 VTEC Executive.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Varje färg har skapats för att komplettera   

CR-V:s styling perfekt. Allt du behöver göra   

är att välja din favorit.

MODERN STEEL METALLIC

31



PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL PREMIUM AGATE BROWN PEARL

RALLYE RED**
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01 SVART LÄDER

Välj från vårt sortiment av högkvalitativt tyg och läder. De 

är designade för att komplettera den eleganta interiören i 

din CR-V och självklart även för att du ska ha det bekvämt, 

hur långt du än reser.

DIN 

KLÄDSEL

SVART TYG SVART LÄDER
ELFENBENSFÄRGAT 

LÄDER*

COMFORT

ELEGANCE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

03 ELFENBENSFÄRGAT LÄDER*

*Elfenbensfärgad läderklädsel är endast tillgänglig med följande karossfärger: Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Premium 

Crystal Red Metallic och Premium Agate Brown Pearl.

34

02 SVART TYG



Skapa din egen stil på CR-V med   

originaltillbehör.

De har inte bara tillverkats enligt exakt samma 

standarder, utan vart och ett av dem är också speciellt 

formgivet för att förstärka och passa din CR-V perfekt.

För att se och läsa mer om alla tillbehör, se honda.se.

DINA TILLVAL

AERO-PAKET

Aero-paketet ger din bil ett mycket mer sofistikerat och dynamiskt utseende 

genom en kombination av förfinade karossfärgade tillbehör. Paketet innehåller: 

Aero-stötfångare fram, Aero-stötfångare bak, fotsteg samt bakluckespoiler.

På bilden syns 19-tums Galena-lättmetallfälgar. Säljs separat.
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LASTPAKET

Om du ofta packar bagage 

eller särskild utrustning hjälper 

lastpaketet dig att organisera 

bagaget och hålla det på plats. 

Paketet innehåller: förstklassig 

bagagerumsorganiserare, 

skydd för stötfångarsteg och 

dekorationslist för bagagerum.

BEKVÄMLIGHETSPAKET

Bekvämlighetspaketet är ett samling elegant utformade tillbehör som 

skyddar din bil från skav, repor, lera och sand. Paketet innehåller: 

sidoskyddslister, instegslister och stänkskydd.

På bilden syns 18-tums Emerald-lättmetallfälgar. Säljs separat.
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BELYSNINGSPAKET

Belysningspaketet innehåller en belysningskombination som ger en mysig 

atmosfär inuti din bil. Paketet innehåller: främre instegsbelysning och 

upplysta instegslister.

SPEGELKÅPOR

Förstärk personligheten hos din CR-V med dessa spegelkåpor 

i färgen Asphalt Silver. De har designats för att ersätta de 

befintliga kåporna. Paketet innehåller: två spegelkåpor.

NEDRE SILVERFÄRGADE SIDODEKORATIONER

 Dessa smarta och eleganta dekorationer ger din CR-V 

ett robust och kraftfullt utseende. De har en yta i färgen 

Asphalt Silver för att komplettera standardstötfångarnas 

nedre dekorationer fram- och baktill. Paketet innehåller: 

två delar per sida.
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FOTSTEG

För att lättare kunna stiga in i och ut ur bilen kan du välja våra fotsteg. De har 

utformats för skarvfri integrering med den eleganta designen hos din CR-V 

och har en aluminiumyta med svarta detaljer. De finns även i helsvart, om du 

vill ge bilen extra stil.

DEKORATION FÖR BAKLUCKAN

Framhäv bilens utvändiga utseende med en snygg 

bakluckedekor. Det distinkta kromutseendet ger din CR-V 

lite extra stil och finess.

BAKLUCKESPOILER

Lägg till en extra sportig detalj bak på din CR-V med en 

bakluckespoiler i ”svävande stil”.
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BELYSNING UNDER BILEN

LED-belysningen under bilen ger en effektiv 

liten belysningskälla precis under framdörrarna 

och lyser upp området bredvid bilen. Endast 

tillsammans med fotsteg.

BAGAGERUMSORGANISERARE AV HÖGSTA KVALITET

Den här innovativa bagagerumsorganiseraren gör att du 

kan organisera bilens bagagerum så att föremål i bilen inte 

förflyttar sig när du kör.

VINDRUTESKYDD

Det här vindruteskyddet skyddar mot både väder 

och vind samt även speglar och främre sidorutor mot 

väderpåverkan när bilen står parkerad utomhus. Med 

CR-V-logotypen.

TÅLIG BAGAGERUMSMATTA 

Den här vattentäta bagagerumsmattan är tillverkad av ett tåligt, 

förstklassigt material och är perfekt utformad för att passa din 

bils bagagerum. Den skyddar bagagerummet mot smuts och 

repor, har upphöjda kanter och CR-V-logotyp.
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INFÄLLBAR DRAGKROK MED 13-STIFTSKABLAGE

Med den här nya, infällbara dragkroken kan du enkelt dra din 

släpvagn eller transportera cyklar. Maximal dragkapacitet: 2 000 kg, 

beroende på typ av växellåda. Maximal vertikal belastning: 100 kg. 

13-stiftskablaget är inbyggt i dragkroken. Öppningsmekanismen är 

placerad i bagagerummet för att underlätta användningen. En 12-volts 

kabel (tillval) ger ditt släp kontinuerlig strömtillförsel. 

18-TUMS EMERALD-LÄTTMETALLFÄLG

Emerald-fälgarna på 18 tum har fönster i krutsvart och 

diamantskuren A-yta med blank klarlack.

VINDAVVISARE

De här dörrskärmarna har monterats högst upp på fram- och 

bakdörrar och avleder luftströmmar på ett effektivt sätt. 

Paketet innehåller: en sats med fyra skärmar.

19-TUMS GALENA-LÄTTMETALLFÄLG

Galena-fälgarna på 19-tum har fönster i Rombo Silver 

och en diamantslipad A-yta med matt klarlack.

Om du vill ha mer information om hela sortimentet av originaltillbehör, 

kontakta din återförsäljare eller se www.honda.se.40



VINTERDÄCK & FÄLGAR

Få grepp om vintern med vårt vinterdäckssortiment. De är specialdesignade för att ge 

överlägset grepp vid temperaturer under 7 °C, vilket optimerar bilens väghållning samtidigt som 

bromssträckan minimeras. Vinterdäck ger en behagligare körupplevelse och minskar till och 

med vägljudet. Förbered dig för vintern och be din återförsäljare om mer information om Honda 

originaldäck och -fälgar.

Bromssträckan ökar avsevärt vid 

vinterförhållanden. Om du monterar 

originalvinterdäck kan du påverka 

bilens bromsförmåga på ett positivt 

sätt.

VINTERDÄCK

SOMMARDÄCK

19-TUMS GANYMEDES 19 X 7,5J18-TUMS POLLUX 18 X 7,5J 18-TUMS CYGNUS 18 X 7,5J

K

CK

Br

vin

or

bil

sä
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Motor

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten 

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 7 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

Motor Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin

Cylindervolym (cc) 1498 1498 1498 1498 1498 1498

Ventilstyrning  4 ventiler  4 ventiler  4 ventiler  4 ventiler  4 ventiler  4 ventiler

Utsläppsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Bränslevolym Blyfri Blyfri Blyfri Blyfri Blyfri Blyfri

Prestanda

Motorns maxeffekt (kW vid v/min) 127@5600 127@5600 127@5600 / 142@5600 127@5600 / 142@5600 127@5600 / 142@5600 127@5600 / 142@5600

Motorns maxeffekt (hk vid v/min) 173@5600 173@5600 173@5600 / 193@5600 173@5600 / 193@5600 173@5600 / 193@5600 173@5600 / 193@5600

Motorns maximala vridmoment (Nm vid v/min) 220@1900-5000 220@1900-5000
220@1900-5000 / 
243@2000-5000

220@1900-5000 / 
243@2000-5000

220@1900-5000 / 
243@2000-5000

220@1900-5000 / 
243@2000-5000

0 –100 km/h (sekunder) 9.3 9,3 9,8 / 10 9,8 / 10 9,8 / 10 9,8 / 10

Maxhastighet (km/h) 211 211 208 / 200 208 / 200 208 / 200 208 / 200

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer – 
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle 
Test Procedure), det globalt harmoniserade 
provningsförfarandet för lätta fordon†

Låg – bränsleförbrukning (l/100 km) 8.8 8.9 9,4 / 11.4 9,4 / 11.5 9,6 / 11.8 9,5 / 11.7

Hög – bränsleförbrukning (l/100 km) 6.4 6.4 6,8 / 7.3 6,9 / 7.4 7,0 / 7.5 7,0 / 7.5

Blandad – bränsleförbrukning (l/100 km)  7.3 7.4 7,8 / 8.7 7,9 / 8.7 8,1 / 8.9 8,0 / 8.9

Blandad – CO2 (g/km) 166  167 178 / 196 178 / 197 183 / 201 181 / 200

WLTP*

Kolmonoxid CO (mg/km) 153,2 153,2 185,4 / 154,4 185,4 / 154,4 185,4 / 154,4 185,4 / 154,4

Totalt kolväten HC (g/km) 14 14 16,2 / 11,9 16,2 / 11,9 16,2 / 11,9 16,2 / 11,9

Icke-metan-kolväten NMHC (mg/km) 11,4 11,4 13,7 / 9,5 13,7 / 9,5 13,7 / 9,5 13,7 / 9,5

Kväveoxider NOx (mg/km) 12,5 12,5 13,7 / 7,8 12 / 7,8 12 / 7,8 12 / 7,8

Partiklar (mg/km) 0,3 0,3 0,62 / 0,44 0,62 / 0,44 12 / 0,44 0,62 / 0,44

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer – 
NEDC (New European Driving Cycle), den 
nya europeiska körcykeln†

Stadskörning (l/100 km) 7.4 7.4 7,4 / 8.6 7,6 / 8.6 7,6 / 8.6 7,6 / 8.6

Landsvägskörning (l/100 km) 5.6 5.6 5,6 / 6.2 6,0 / 6.2 6,0 / 6.2 6,0 / 6.2

Blandad körning (l/100 km) 6.3 6.3 6,3 / 7.1 6,6 / 7.1 6,6 / 7.1 6,6 / 7.1

Blandad – CO2 (g/km) 143 143 143 / 162 151 / 162 151 / 162 151 / 162

Dimensioner

Totallängd (mm) 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Totalbredd (mm) 1855 1855 1855 1855 1855 1855

Totalbredd, inklusive backspeglar (mm) 2117.2 2117.2 2117.2 2117.2 2117.2 2117.2

Totalhöjd vid karossen, olastad (mm) 1679 1679 1689 1689 1689 1689

Hjulbas (mm) 2663 2663 2662 2662 2662 2662

Spårvidd fram (mm) 1602 1602 1601 1601 1601 1601

Spårvidd bak (mm) 1630 1630 1629 1629 1629 1629

Markfrigång, olastad (mm) 198 198 208 208 208 208

Maximalt antal sittplatser (personer) 5 5 5 5 7 5

Svängradie, vid kaross (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv) 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

Volym

Bagagerummets volym, baksäte uppfällt (liter, 

VDA-metoden) 
561 561 561 / 561 561 / 561 150 / 150 561 / 561

Bagagerumsvolym, baksäte nedfällt, lastad upp till 

fönstren (liter, VDA-metoden) 
1123 1123 1123 / 1123 1123 / 1123 911 / 911 1123 / 1123

Bagagerumsvolym, baksäte nedfällt, lastad upp till 

taket (liter, VDA-metoden) 
1756 1756 1756 / 1756 1756 / 1756 1509 / 1509 1638 / 1638

Bränsletank (liter) 57 57 57 57 57 57

Standard     Tillval    - Ej tillgängligt

†Siffrorna för bränsleekonomi, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, är endast avsedda för jämförelse och avviker eventuellt från faktisk körning. Honda CR-V 

har genomgått den nya WLTP CO2- och bränsleförbrukningsprovningen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1151. WLTP-siffrorna speglar bättre 

den faktiska prestandan hos bilen när den körs på vägen. Under övergångsfasen mellan NEDC (den tidigare provningsrutinen) och WLTP förblir NEDC-värdena för CO2 och 

bränsleförbrukning tillgängliga i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153.
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Vikt*

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten 

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 7 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

Tjänstevikt (kg) 1573 1594 1649 / 1674 1663 / 1688 1726 / 1751 1713 / 1738

Maximalt tillåten vikt (kg) 2150 2150 2150 / 2350 2150 / 2350 2350 / 2350 1573/1642 / 2350

Nyttolast (kg) 577 556 501 / 676 487 / 662 624 / 599 437 / 612

Maximalt tillåtet axeltryck, fram och bak (kg) 1150/1100 1150/1100 1150-1300 / 1150-1300 1150/1300 / 1150/1300 1150/1300 / 1150/1300 1150/1300 / 1150/1300

Maximal släpvikt, bromsat släp (kg) 2000 2000 2000 / 1500 2000 / 1500 1800 / 1500 2000 / 1500

Maximal släpvikt, obromsat släp (kg) 600 600 600 / 600 600 / 600 600 / 600 600 / 600

Maximalt tillåtet kultryck (kg) 100 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100

Maximal taklast (kg) 75 75 75 / 75 75 / 75 75 / 75 75 / 75

Säkerhet

SRS-krockkudde på förarsidan 

SRS-krockkudde med avstängningskontakt på 

passagerarsidan 

Sidokrockkuddar (fram)

Sidokrockgardiner (fram och bak) 

Nackstöd med pisksnärtsskydd 

ABS (låsningsfritt bromssystem) 

Elektronisk bromskraftsfördelning 

Bromsassistans 

Stabiliseringssystem (VSA) 

Assistans för släpvagnsstabilitet 

Främre bilbälten med tvåstegs nödlåsande 

upprullningsdon

Bakre bilbälten med nödlåsande upprullningsdon 

ISOFix-fästpunkter 

Däcktrycksvarningssystem 

Hjälpsystem för start i backe 

Nödstoppssignal 

Aktiv väghållningsassistans 

Kollisionsminimerande bromssystem 

Frontalkrocksvarnare 

System för körfältsassistans 

Varningssystem för körfältsavvikelse 

Avåkningskorrigering 

Intelligent hastighetsbegränsare 

Adaptiv farthållare/intelligent adaptiv farthållare

System för vägmärkesigenkänning 

Adaptiv farthållare vid låg hastighet - -
Information om döda vinkeln, inklusive övervakning 

av korsande trafik 
- - -

Nödsamtal (eCall)

Säkerhet

Startspärrsystem 

Larmsystem 

Fjärrstyrt centrallås med två infällbara nycklar - - -

Smart insteg och start - - -

Insynsskydd -

Klädsel

Tygklädsel - - -

Läderklädsel - - -

Dörrhandtag i färgen Silver - - - - -

Dörr i färgen High Metallic Silver -

Läderklädd ratt -

Läderklädd växelspak -

Uppvärmd ratt - - - - -

Instrumentpanelsklädsel, träimitation

*Maximala dragvikter är baserade på en 12 % lutning och är provade i enlighet med EU-förordningar.

44



Funktion och teknik

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten 

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 7 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

ECON-läge 

Intelligent multiinformationsdisplay 

Head-up Display - - - - -

Växlingsindikatorbelysning 

Elektrisk servostyrning 

Elektronisk parkeringsbroms med automatiskt 

bromslås 

Tomgångsstopp 

Paddelväxling - -

Komfort och bekvämlighet

Klimatanläggning med automatisk A/C - - - - -

Dubbel klimatanläggning med automatisk A/C -

Bakre A/C-ventilation 

Regnsensorstyrda torkare -

Automatiska strålkastare med skymningssensor 

Avisare för vindrutetorkare - - -

Backspegel med automatiskt bländningsskydd -

Parkeringssensorer (fram och bak) -

Backkamera -
Elektriska fönsterhissar med snabböppningsfunktion 

(fram och bak) 

Fjärrstyrd fönsterreglering (via fjärröppnaren) -

Fjärrstyrd fällning av backspeglar (via fjärröppnaren) -

Ratt justerbar i längd- och höjdled 

Rundad backspegel 

Elektriskt justerbara och uppvärmda backspeglar 

Elektriskt infällbara backspeglar -

Nedvinkling av dörrspegel vid backning -

Armstöd för förar- och främre passagerarsäte 

Mittre armstöd i baksäte 

Makeupspeglar i solskydd 

Belysta makeupspeglar i solskydd -

Fack för solglasögon - - - - -

Solglasögonfack med konversationsspegel -

Tillbehörsuttag (fram) 

Tillbehörsuttag (mittkonsol) 

Tillbehörsuttag (bagagerum) 

Elektrisk handsfreebagagelucka - - - - -

Krok för lastnät 

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled 

Elektriskt justerbart förarsäte (åtta riktningar) med 

minne för förarsäte 
- - - - -

Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte 

Ficka på baksidan av förar- och främre passagerarsäte 

Elektriskt justerbart svankstöd i passagerarsäte - - -

Sätesvärme (fram) 

Sätesvärme (bak) - - - - -

Delbart baksäte 60/40, fällbart med en rörelse

Standard     Tillval    - Ej tillgängligt

ΔEn USB-flashenhet på 256 MB eller högre rekommenderas. Vissa enheter kanske inte är kompatibla.

*Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via WiFi-anslutning eller mobil WiFi-router. Dataanvändnings- och roamingavgifter kan tillkomma vid 

användning av Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsökning är endast möjlig när bilen står stilla. Endast iPhone 5 eller 

nyare versioner med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med Apple CarPlay®. Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och tjänster är kanske inte tillgängliga i alla områden och 

kan komma att ändras. Om du vill använda Android Auto™ måste du hämta appen Android Auto™ från Google Play™ till din smarttelefon. Endast Android 5.0 (Lollipop) eller senare 

versioner är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma att ändras och kan variera på olika geografiska platser. Elegance finns utan Garmin-

satellitnavigering.

Apple CarPlay® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder.
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Innerbelysning

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manuell, 5 säten 

1.5 VTEC TURBO 2WD 

Manual 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 7 säten

1.5 VTEC TURBO AWD 

Manuell/CVT, 5 säten

Kartlampa (fram) 

Läslampa bak 

Bagagerumsbelysning 

Belysning i handskfack 

Instegsbelysning 

Skymningsbelysning (tak) 

Skymningsbelysning (benutrymme och dörrhandtag 

på förar- och passagerarsida)
- - -

Ljud och kommunikation

5-tumsskärm för ljudsystem och DAB digitalradio - - - - -
Honda CONNECT med Garmin-navigering (7-tums 

pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio,
-

Apple CarPlay®, Android Auto™, internetradio, 

inbyggd Aha™-app, internetsökning)*
-

1 x USB framΔ - - - - -

2 x USB framΔ -

2 x USB bak, enbart laddningΔ -

8 högtalare - - - -

9 högtalare (inklusive subwoofer) - -

Bluetooth™-handsfreetelefon 

Rattmonterade ljudreglage

Exteriör

Takräcken - - -

Yttre dörrhandtag, i karossens färg 

Panoramaglastak (öppningsbart) - - - - -

Tonade rutor - - -

Hajfensantenn 

Bakluckespoiler

Yttre belysning

LED-strålkastare 

Aktiva kurvljus - - -

Automatisk helljusomkoppling 

Strålkastarspolare 

Halogendimljus fram - - - -

LED-dimljus fram - - -

LED-bakljus 

LED-halvljus 

Automatisk på/av-timer för strålkastare 

(hemkomst-/avfärdsljus)

Hjul

17-tums lättmetallfälgar - - - - -

18-tums lättmetallfälgar - -

19-tums lättmetallfälgar - - - - -

Däck 235/65R17 - - - - -

Däck 235/60R18 -

Reservhjul
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DRÖMMAR 

GÅR VERKLIGEN 

I UPPFYLLELSE

Drömmar kan vara kraftfulla. De driver dig att uppnå mer, att utforska nya idéer, nya tekniker och upptäcka nya sätt att lösa 

problem. Drömmen om en bättre värld för människor har gett upphov till en humanoid robot vid namn ASIMO, flygfärder med 

HondaJet och några av världens mest populära motorcyklar. Kunskapen vi får från allt vi gör och allt vi lär oss överförs till allt 

vi tillverkar, och så även till vår nya SUV-serie.

DeDe e mmmmDeD oooddeellelo ler lelel som visaas äär CR-CR-RCR V 1,V 1 5 VT5 VTEC TEC TURBO Exexecuticutive ive i färfä gen g PPrPremPremremiiumium Crysy tatatala ReRedd 

MMMMMetetaMetaetaMetaMetaMetallillicliclicllic oochochch HHR-R V 1,V 1 5 5 i-VTTEC EExecututive i färfärgen Midnigight BluBlue BeBeaam MMMm etalet lic.c 47
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Modellen som visas är CR-V 1,5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red Metallic. 49
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Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt 

och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte 

under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren 

och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs 

för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid 

omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige

Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

THCRV19SE

Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte 

broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.
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