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Den intelligenta e:HEV-hybriddrivlinan är skapad i enlighet med
Hondas människocentrerade filosofi och väljer automatiskt mellan
tre olika körlägen – el, hybrid eller motor – för en smidig och helt
sömlös körupplevelse.
Den smarta kombinationen av två elmotorer och den smidiga
1,5-liters i-VTEC-bensinmotorn ger synnerligen goda prestanda
och kombinerar responsiv acceleration med låga utsläpp och låg
bränsleförbrukning.
Den självladdande hybridtekniken innebär att du aldrig behöver
ansluta någon sladd – från stadens gator till den vidsträckta
landsvägen, det är dags att ta körningen till en ny nivå.

3 PRESTANDALÄGEN
SPORT, NORMAL & EKONOMI

5 ÅRS BATTERIGARANTI
ELLER 100 000 KM
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Upplev
hybridkraften
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Njut av möjligheterna hos en SUV med sportig attityd.
Den responsiva hybridmotorn har ett sportläge som tillåter
intensiva ögonblick av spännande acceleration – perfekt för
omkörningar och snabba transporter.
Ett helt nytt chassi med noggrant kalibrerad fjädring som
absorberar ojämnheter och kurvor låter dig njuta av bilens
prestanda, vart den än tar dig.

96 KILOWATT
MAX UTEFFEKT

EFFEKTIVA BROMSAR
FÖR TOTAL KONTROLL

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
5,4 L/100 KM (WLTP)
0-100 KM/H PÅ 10,6 SEKUNDER
CO2-UTSLÄPP FRÅN 122 G/KM (WLTP)
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Ett
sportigare
billiv
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Den karismatiska framtoningen, som kombinerar den självsäkra
hållningen hos en SUV med den sportiga känslan hos en coupé,
kommer garanterat att dra till sig uppmärksamhet.
Den horisontellt riktade formen med sin eleganta midjelinje ger
HR-V en självsäker profil och en framåtriktad energi som ger
intryck av att alltid vara redo för nya äventyr.
De omsorgsfullt utformade detaljerna – den integrerade grillen
och de dolda bakre dörrhandtagen – skapar tillsammans en
elegant silhuett som drar till sig blickar i stan, på landet och
överallt däremellan.

FÄRGSCHEMA I TVÅ TONER
MED 5 FÄRGALTERNATIV*

LJUSGRÅTT
SYNTETISKT LÄDER & TYG*

* Endast Advance-versionen.
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En stil
som märks
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Oavsett om du kör barnen till skolan eller åker en sväng till affären
kan det moderna livet hålla dig fullt sysselsatt.
Därför är också din nya HR-V fullspäckad med praktiska funktioner,
framtagna för att ta dig från A till B utan krångel: en baklucka som
öppnas utan händer gör det enkelt att lasta in shoppingkassarna
och funktionen Walk Away Close* gör att du inte ens behöver
vända dig om för att låsa bilen.

KOJIRO OKABE
Hondas projektledare för stora projekt

Vi ville att den nya hybriddrivna HR-V-modellen skulle
återspegla moderna konsumenters behov och höga
krav och tilltala en ny generation av bilägare.

*Tillgänglig på utvalda modeller
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Funktioner
som
förenklar
din vardag
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Oavsett vilka utmaningar livet bjuder på har HR-V lösningen:
Du konfigurerar om Magic Seats-inredningen med ett enkelt
handgrepp och förvandlar inredningen till ett generöst utrymme
för cyklar, skidor – eller till och med för en tupplur.
Från det dagliga pendlandet till en helg på stranden – generösa
utrymmen för såväl ben som bagage gör var dag till en
reseupplevelse.
Hur mycket får du plats med?

MAGIC SEATS MED 60/40-DELNING
OCH EN MÄNGD
VARIATIONSMÖJLIGHETER

GENERÖST BAGAGEUTRYMME
OCH KLASSLEDANDE
KUPÉUTRYMMEN
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En
rymdkapplöpning du
kan vinna
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HR-V levereras fullutrustad och redo att leverera underhållning, tack
vare sömlös synkronisering med t ex din smartphone. Från Android
Auto till Wireless Apple CarPlay – du behöver inte gå miste om
vare sig musik eller meddelanden när du är på väg.
Förbered dig för en åktur och håll koll på din HR-V från den
virtuella instrumentpanelen i appen My Honda+. Funktioner som
fjärrlåsning och fönsterstängning hjälper dig att slappna av och
du kan dessutom dela din digitala nyckel till bilen med upp till fem
familjemedlemmar och vänner.
Teknik som ger dig allt du pekar på.

APPEN MY HONDA+
INTERAGERA MED BILEN FRÅN
DIN SMARTPHONE

NY 9-TUMS PEKSKÄRM
MED DIVERSE SKRÄDDARSYDDA
APPAR OCH GARMIN-NAVIGERING
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Koppla
upp och
koppla av
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Honda SENSING-tekniken läser av vägskyltar och körförhållanden
innan du gör det och skyddar från potentiella faror med funktioner
som död vinkel-övervakning*, kollisionsminimerande bromssystem
och intelligent hastighetsbegränsare.
Allt för att du ska kunna njuta av resan, i trygg förvissning om att du
och din familj är beredda på vad som än kan hända.
Vart du än är på väg – att köra en Honda ger en känsla av trygghet.

AUTOMATISKT HELLJUS
FÖR MER AVSLAPPNAD
NATTKÖRNING

KÖRFÄLTSASSISTANS
HÅLLER DIG PÅ
RÄTT KURS

*Ej tillgänglig på alla modeller
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Säkerheten
är standard

Vill du ha nyheter före alla
andra om HR-V Hybrid?
Anmäl ditt intresse för
nyhetsmejl på
honda.se

Upplev mer av Honda HR-V på honda.se
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
THHRV22SE-EIL
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.

