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NYA HONDA 
HR-V

Den nya fräcka HR-V, som har förfinats och förbättrats, ger 
en flerdimensionell körupplevelse med få kompromisser 
och en massa kul. Världens mest sålda lilla SUV* har de 
vackra linjerna hos en sedan-kaross och det praktiska 

utrymmet och kraften hos en SUV. Detta gör den till en bil 
som passar alla skeden i ditt liv.

*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. 01 02 Modellen 
som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.01 02



DYNAMISK 
DESIGN

Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.

HR-V:s moderna form drar blickarna till sig och får 
hjärtat att slå ett extra slag. Dess strömlinjeformade 
chassi har inte enbart designats för att ge bilen ett 

dramatisk utseende, utan framförallt för att göra 
bilen mer aerodynamisk och bränslesnål.

Nya designdetaljer, som den distinkta svartkromade 
frontgrillen, de snygga strålkastarna, kromlisterna 
bak och den sportiga stötfångaren fram, ger bilen 

ett elegant men ändå robust utseende. Oavsett vart 
du är på väg, på en weekendresa eller för att träffa 

vänner i stan, passar HR-V perfekt.

03 04



Modellen som visas är HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i Platinum Grey Metallic.

NYA HR-V 
SPORT

Nya HR-V Sport är djärv och självsäker. 
Det märks i allt från dess distinkta 18-

tums svarta aluminiumfälgar och svarta 
stylingdetaljer på karossen, till dess 

dubbla avgassystem – den är designad  
för att göra intryck.

Kraften kommer från vår 1,5-liters VTEC 
TURBO-motor som ger 182 kh och är 
kopplad till vår 6-växlade manuella 

växellåda eller en 7-växlad automatisk 
CVT-växellåda. Kördynamiken har 
förbättrats genom användning av 
prestandastötdämpare, variabla 

utväxlingsförhållanden och vår smidiga 
teknik för manövreringsassistans.

Det sportiga temat fortsätter i kupén 
som fått en ny förarplats i halvläder, 

nya kombisäten och mörk takklädsel. 
En kombination som är utformad för att 
säkerställa att du kan fokusera på att  

njuta av varje körning.
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DESIGNAD 
FÖR DIG

*Mer information om vilka utföranden som har denna och andra funktioner 
finns i specifikationen på sidorna 39–42. Modellen som visas är en HR-V 1,5 

i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.

Vi har designat förarplatsen i HR-V på 
ett intuitivt sätt, för att försäkra oss 
om att allt finns där du behöver det. 

Även om den eleganta instrumentpan-
elen har den allra senaste tekniken 
är den oerhört enkel att förstå och 
använda. Dubbel klimatkontroll*, 

elektriskt justerbara backspeglar och 
uppvärmningsbara framsäten, klädda 
med ett nytt tyg av högsta kvalitet, är 
bara några finesser som garanterar 

att du kommer att njuta av varje resa.
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KONSTRUERAD FÖR 
ATT PASSA IN I DITT LIV
Konstruerad för att anpassa sig efter, och 
förändra, ditt liv. Den är inte bara rymlig, det 
finns även gott om användbara utrymmen. 
Den centralt monterade bränsletanken frigör 
mer plats i bagagerummet och ger plats för 
Hondas innovativa Magic Seat-system.

De smarta baksätena som är delbara 60:40 
kan fällas ned till en plan yta och kan även 
fällas upp mot nackstödet med en enda enkel 
rörelse. Detta skapar ett högt utrymme 
bakom framsätena och ger ännu med 
flexibilitet. Bagagerummet, som är mycket 

rymligt och har en förvånansvärt stor 
lastkapacitet* på 1 533 liter, är smart utformat 
för att passa dina behov. En bagagelucka med 
bred öppning och låg lasthöjd gör att du 
snabbt och enkelt kommer åt bagagerummet. 
Från parkerad till packad på nolltid.

Det är inte bara sätena som är magiska. 
Faktum är att HR-V har samma bekväma 
ben- och huvudutrymme som ofta bara finns i 
större bilar. Känslan av rymlighet förstärks 
ytterligare av det öppningsbara panorama-
glastaket** som släpper in både ljus och luft. 

*Mått med nedfällt baksäte, last till tak (VDA-metod).
**Mer information om vilka utföranden som har denna och andra funktioner finns i specifikationen på sidorna 39–42.
Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.
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HÅLLER DIG 
UPPKOPPLAD

HR-V har ett inbyggt Honda CONNECT ljud- och informationssystem* med 7-tums färgspekskärm, 
DAB digitalradio och Aha™-app**. Med det här systemet kan du via internettjänster lyssna på 
musik, radioprogram, poddsändningar och ljudböcker och dessutom komma åt dina sociala 

mediekonton. Med Bluetooth™-funktionen kan du ansluta din smarttelefon till Honda HTF-system 
(handsfreetelefonsystem), så att du kan höra av dig när du är på väg.ELEKTRISK PARKERINGSBROMS

SÄTESVÄRMARE

Sätesvärmarna i framsätena håller dig varm 
och skön när det är kallt.

Denna ersätter den manuella handbromsen och ger 
mer utrymme runt föraren. Parkeringsbromsen läggs i 
elektroniskt med en enda knapptryckning och frigörs 
antingen genom ytterligare en knapptryckning eller 

genom att du trycker på gaspedalen.

Kamerabilden visas automatiskt på Hondas 
7-tums CONNECT-skärm när du lägger i 

backväxeln. Detta gör att du får en tydlig 
bild av vad som finns bakom bilen.

Garmin PhotoReal™ visar kommande vägkorsningar 
med fotorealistiska bilder av korsningar och avfarter, 

med pilanvisningar för tydlig vägledning. Systemet 
ger även förslag på resvägar, visar hur du kan 

undvika trafikproblem i realtid och visar dessutom 
hastighetsbegränsningar, 3D-byggnader, terrängvyer 

och mycket mer.

*Mer information om vilka utföranden som har denna och andra funktioner finns i specifikationen på sidorna 39–42.  
**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. 
Modellerna som visas är HR-V 1.5 i-VTEC Executive och HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport.

BACKKAMERA MED FLERA VINKLAR*

GARMIN-NAVIGERING*
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AVSLAPPNANDE 
INTERIÖR 

Ta en paus från din hektiska dag. Koppla av. Vi har  
designat den rymliga interiören i HR-V så att den ska       

vara en riktigt trevlig plats att spendera tid i. 

Även om du bara ska veckohandla behöver det inte 
betyda att du inte kan göra det med plats och stil. Den 

nya sätesklädseln kompletterar den generösa interiören 
och kombineras med sportiga detaljer såsom kromade 
dörrhandtag och läderklädd ratt och växelspaksknopp*, 

vilket ger HR-V en förstklassig känsla.

*Mer information om vilka utföranden som har denna och andra funktioner 
finns i specifikationen på sidorna 39–42.

Modellen som visas är HR-V 1,5 i-VTEC Executive med manuell växellåda.
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NJUT AV 
PRESTANDAN

Avancerad teknik ger dig en storslagen körupplevelse. 
Den följsamma och effektiva 1,5-liters i-VTEC-

bensinmotorn med 130 hk finns med 6-växlade 
manuella alternativ för en raffinerad och mjuk 

körupplevelse.

Dessutom finns 1,5-liters i-VTEC-motorn även med 
en 7-växlad automatisk CVT-växellåda. 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.

Alla HR-V-motorer (förutom Sport CVT) har 
tomgångsstopp, vilket innebär att motorn stängs av 

när bilen står stilla. Den startar igen automatiskt när du 
lägger i en växel och bidrar till så låga CO2-utsläpp från 
bensinmotorn som 148 g/km (WLTP)/121g/km (NEDC)*. Ett 

tryck på ECON-knappen ger ännu bättre bränsleekonomi. 
När funktionen aktiverats kommer växellådan och motorn 
att vara optimerade för att spara bränsle. Du kanske inte 
märker skillnaden direkt, men du kommer att märka den 

genom att du inte behöver tanka lika ofta.

  
*En fullständig redogörelse av bränsleförbrukning och utsläppsnivåer finns på sidan 39. 
Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.
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1: Vid körning i stadstrafik i 
hastigheter mellan 5 och 32 km/h kan 
det här systemet övervaka avståndet 
mellan dig och framförvarande bil och 
därmed ge dig bästa möjliga chans 
att undvika en kollision.

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

3: Om du fortfarande inte reagerar 
och en kollision är nära förestående 
kan det aktiva stadsbromssystemet 
automatiskt tillämpa nödinbromsning 
och minska hastigheten så 
mycket som möjligt. Vid goda 
körförhållanden kan du då helt 
undvika en kollision.

AKTIVT CITY-BROMSSYSTEM

1 2 3

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.

SYSTEM FÖR VÄGMÄRKESIGENKÄNNING*

Systemet för vägmärkesigenkänning identifierar vägmärken 
och vidarebefordrar informationen till dig på en display. Två 
vägmärken kan visas åt gången.

AUTOMATISK HELLJUSOMKOPPLING

Den automatiska helljusomkopplingen bedömer 
körförhållandena runt omkring dig och växlar 
automatiskt mellan hel- och halvljus.

FRONTALKROCKSVARNARE*

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

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE*

Den här funktionen kombinerar på ett smart sätt den 
befintliga hastighetsbegränsningsfunktionen med systemet 
för vägmärkesigenkänning så att hastighetsgränsen ställs in 
automatiskt på den hastighet som identifieras i systemet.

HJÄLPSYSTEM FÖR START I BACKE

Hjälpen vid start i backe förhindrar bilen från att rulla bakåt 
vid start i en backe. Med hjälp av en lutningsgivare regleras 
bromstrycket så att bilen hålls stilla i 1 sekund efter det att 
du släpper bromspedalen. 

NÖDSTOPPSSIGNAL

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

BROMSASSISTANS

Bromsassistansen hjälper till att stanna bilen snabbare vid 
nödbromsning.

*Enbart tillgängligt för modellerna Elegance, Sport och Executive.  
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner  
är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 39–42.
Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue 
Beam Metallic.

Säkerheten för våra passagerare, andra 
trafikanter och fotgängare har alltid varit ett 
av våra grundläggande designkrav. Vi har 
därför byggt in mycket avancerad teknik i nya 
HR-V, varav det mesta ingår som standard i 
hela serien. Vi anser att det bästa sättet att 
undvika kollisioner är att ligga steget före. 
Vi erbjuder därför våra tekniker i form av 
avancerade förarassistanssystem (ADAS). De 
hjälper föraren genom att fungera som extra 
sensorer som varnar och reagerar vid behov.

I likhet med alla Honda-bilar har den nya 
HR-V genomgått noggranna tester och testats 
om igen för att uppfylla de mest strikta 
säkerhetsstandarderna. HR-V har tilldelats 
den högsta säkerhetsklassificeringen (fem 
stjärnor) i Euro NCAP.

EXTRA SMART, 
EXTRA SÄKER
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Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.

DIN HR-V
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COMFORT 1,5-liters i-VTEC
6-växlad manuell växellåda

♦ 16-tums lättmetallfälgar
♦ Tygklädsel
♦ Bakluckespoiler
♦ LED-strålkastare 
♦ LED-halvljus
♦ Automatiska strålkastare med skymningssensor
♦ Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)
♦ ECON-läge
♦ Ratt justerbar i längd- och höjdled
♦ Multiinformationsdisplay
♦ Tomgångsstopp
♦ Klimatkontroll med automatisk A/C
♦ Farthållare med fartbegränsare
♦ Bakrutetorkare med intervalläge, kopplad till backväxeln
♦ Elektriska fönsterhissar (fram och bak)
♦ Elektriska fönsterhissar med snabböppningsfunktion (fram)
♦ Förarsäte manuellt justerbart i höjdled
♦ Magic Seats
♦ Växlingsindikatorbelysning
♦ Elektriskt justerbara och uppvärmda backspeglar
♦ Rörelseadaptiv elektrisk servostyrning
♦ Elektrisk parkeringsbroms
♦ Bilbälten med nödlåsande upprullningsdon (fram och bak)
♦ i-SRS-krockkudde på förarsidan (utlösning i två steg)
♦ SRS-krockkudde med avstängningskontakt på 

passagerarsidan

♦ Sidokrockkuddar (fram)
♦ Sidokrockgardiner (fram och bak)
♦ Nackstöd med pisksnärtsskydd
♦ Däcktrycksvarningssystem
♦ Nödstoppssignal
♦ Låsningsfritt bromssystem
♦ Elektronisk bromskraftsfördelning
♦ Bromsassistans
♦ Stabiliseringssystem (VSA)
♦ Hjälpsystem för start i backe
♦ Aktivt City-bromssystem
♦ Startspärrsystem
♦ Smidigt insynsskydd
♦ Fjärrstyrt centrallås med två infällbara nycklar
♦ Bluetooth™-handsfreetelefon
♦ Rattmonterade ljudreglage
♦ 1 CD-tuner
♦ AUX-uttag
♦ USB (iPod-kompatibel)
♦ 4 högtalare

Tillval
♦ Honda CONNECT med Garmin Navigation,  

CD-spelare och digital DAB-radio*

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 39–42.
*Anslutning för Aha™-appen (inklusive internetradio) och för att surfa på internet sker via WiFi-tethering eller mobil WiFi-router. Användning av appar i Honda 
CONNECT kan medföra dataanvändning och roaming-avgifter. Kontrollera vad som gäller för ditt mobilabonnemang. Funktionen för att surfa på internet kan 
bara användas när bilen står stilla.

Modellen som visas är HR-V 1,5 i-VTEC Comfort, i färgen Platinum White Pearl.21 22



ELEGANCE 1,5-liters i-VTEC
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatisk CVT-växellåda

Utöver de funktioner som finns i Comfort-versionen har 
Elegance-versionen:∆

♦ Parkeringssensorer (fram och bak)
♦ Tonade bakrutor
♦ Främre dimljus
♦ Regnsensorstyrda torkare
♦ Läderklädd ratt och växelspak
♦ Automatisk helljusomkoppling
♦ Dubbel klimatkontroll med automatisk A/C
♦ Rattpaddel ∆

♦ Elektriska fönsterhissar med snabböppningsfunktion 
 (fram och bak)
♦ Elektriskt infällbara backspeglar
♦ Nedvinkling av backspegel vid backning
♦ Backkamera
♦ Frontalkrocksvarnare
♦ System för vägmärkesigenkänning
♦ Intelligent hastighetsbegränsare
♦ Filbytesvarningssystem
♦ Larmsystem
♦ Insynsskydd (bakre hylla)
♦ Honda CONNECT med GARMIN-navigering och CD-spelare: 

7-tums pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio, internetradio, 
inbyggd Aha™-app och internetsökning*

♦ 2 x USB-uttag/HDMI-uttag
♦ 6 högtalare

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 39–42.
*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 i versioner med automatisk CVT-växellåda.

Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Elegance, i färgen Modern Steel Metallic.23 24



SPORT 1.5 VTEC TURBO
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatisk CVT-växellåda

♦ 18-tums svarta aluminiumfälgar
♦ LED-dimljus fram
♦ Svarta kåpor på dörrspeglarna
♦ Svart grill i vaxkakemönster
♦ Sport-dekorlister utvändigt (fram, bak och sidotröskel)
♦ Dubbla avgasrör
♦ Sportpedaler
♦ Klädsel i svart tyg/mörkrött läder
♦ Agile Förarassistans (AHA)
♦ Prestanda dämpare
♦ Variabel Servostyrning

Komplett specifikation för den här modellen finns på sidorna 39–42.

Modellen som visas är en HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i färgen Platinum Grey Metallic.

Utöver funktionerna hos Elegance-modellen 
inkluderar funktionerna i Sport:
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EXECUTIVE 1,5-liters i-VTEC
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatisk CVT-växellåda

Utöver de funktioner som finns i Elegance-versionen har 
Executive-versionen:

♦ 18-tums mattsvarta lättmetallfälgar
♦ Nyckelfri upplåsning och start
♦ Panoramaglastak (öppningsbart)
♦ Takräcken
♦ Läder-/tygklädsel
♦ Backspegel med automatiskt bländningsskydd
♦ Ficka på förarsätets baksida
♦ Passagerarsäte, manuellt justerbart i höjdled
♦ Sport-dekorlister utvändigt (fram, bak och sidotröskel)

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 33–42.

Modellen som visas är en HR-V 1,5 i-VTEC Executive, i färgen Midnight Blue Beam Metallic.27 28



BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL RALLYE RED

Modellerna som visas är HR-V 1.5 i-VTEC Executive förutom  
Platinum Grey Metallic som är HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport. LUNAR SILVER METALLIC

LEV ETT 
FÄRGGLATT 
LIV
Visa din personlighet och välj från vårt 
färgsortiment som kompletterar HR-V:s 
dynamiska styling perfekt. Bland dem finns tre 
spännande nya färger, Midnight Blue Beam 
Metallic, Platinum White Pearl och Platinum 
Grey Metallic.

PLATINUM GREY METALLIC
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01 SVART TYG/LÄDER (½)

Oavsett om du väljer det nya tyget eller 
halvläder av högsta kvalitet ser din HR-V inte 

bara bra ut, den känns bra också.

INTERIÖRKLÄDSEL

02 SVART TYG 03 HÄLFTEN TYG/LÄDER I SVART OCH MÖRKRÖTT

SVART TYG SVART TYG/
LÄDER (½)

HÄLFTEN TYG/LÄDER I 
SVART OCH MÖRKRÖTT

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
SPORT ♦
EXECUTIVE ♦
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Ge bilen ett starkare och mer kraftfullt utseende med Robust-paketet. 
Paketet innehåller: nedre dekorationer för front, bak och sidor samt 

spegelkåpor.
På bilden syns 18-tums HR1803-lättmetallfälgar. Säljs separat.

DINA TILLVAL
Skapa din egen stil på HR-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 HR-V perfekt.
För att se och läsa mer om alla tillbehör, se honda.se.

Black Edition-paketet ger din bil ett intensivt och kraftfullt nytt utseende. 
Paketet innehåller: en nedre dekoration för front och bak, fotsteg 
med krutsvarta ytor, Black Edition-golvmattor, en bagagerumsmatta, 

Black Edition-emblem och svarta spegelkåpor.
På bilden syns 18-tums HR1804-lättmetallfälgar. Säljs separat.

Aero-paketet ger din bil ett mer sofistikerat och dynamiskt utseende. 
Paketet innehåller: Aero-stötfångare fram och bak, fotsteg och bakluckespoiler.

På bilden syns 18-tums HR1803-lättmetallfälgar. Säljs separat.

AERO-PAKET

BLACK EDITION-PAKET

ROBUST-PAKET
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BAGAGERUMSORGANISERARE AV 
HÖGSTA KVALITET

18-TUMS HR1803-LÄTTMETALLFÄLG

Den här innovativa bagagerumsorganiseraren gör att du 
kan organisera bilens bagagerum så att föremål i bilen inte 

förflyttar sig när du kör.

De 18-tums HR1803-fälgarna har fönster i krutsvart och en 
diamantskuren A-yta med blank klarlack.

BAGAGERUMSMATTA MED AVDELARE

18-TUMS HR1802-LÄTTMETALLFÄLGAR

Den här vattentäta och halkfria bagagerumsmattan är 
perfekt formad för att passa bilens bakre förvaringsutrymme 
och skyddar bagagerummet mot smuts och repor. Den har 
upphöjda kanter och en HR-V-logotyp. Avdelare som håller 

bagaget på plats ingår.

De 18-tums HR1802-fälgarna har fönster i Kaiser Silver och 
diamantskuren A-yta med blank klarlack.

BELYSNINGSPAKET

Belysningspaketet innehåller en belysningskombination som ger en mysig 
atmosfär inuti din bil. 

Paketet innehåller: främre instegsbelysning och upplysta instegslister.

BAKLUCKESPOILER

Skapa ett extra sportigt utseende bak på din HR-V med denna helintegrerade 
bakluckespoiler i karossens färg.

35 36



SPEGELKÅPOR

Förstärk personligheten hos din HR-V med dessa 
spegelkåpor i EU Matte Silver. De har designats för att 
ersätta de befintliga kåporna. Paketet innehåller: två 

spegelkåpor.

ELEGANCE-GOLVMATTOR

Dessa eleganta, bekväma och tuftade golvmattor med 
nubuckkanter är hållbara och har ett invävt HR-V-emblem. 

Paketet innehåller: främre och bakre mattor.

TAKRÄCKE

Den maximala lastkapaciteten för bilar utan takskenor 
(modellerna Comfort & Elegance) är 30 kg (högst 35 kg på 
taket). Vi erbjuder även takräcke till bilar med takskenor 
(Executive modellen), och då är lastkapaciteten 75 kg.

AVTAGBAR DRAGKROK MED 
13-STIFTSKABLAGE

Med den här avtagbara dragkroken behöver du inte kompromissa med 
bilens utseende om du planerar att dra ett släp. Den har en maximal 

dragkapacitet på 1 000 kg och ett kultryck på 70 kg.

SIDOSKYDDSLISTER

Det finns inget som är mer irriterande än en repa eller buckla på bilens kaross. De här 
sidoskyddslisterna är tillverkade av ett mjukt och slagtåligt material i karossens färg och ger ett 

heltäckande skydd för din bil.

INSTEGSLISTER

Instegslisterna ger bilen en personlig prägel samtidigt som de skyddar instegen mot repor och 
märken. De är tillverkade av rostfritt stål och har en iögonfallande, etsad HR-V-logotyp. Paketet 

innehåller: främre och bakre lister.

Om du vill ha mer information om hela sortimentet av originaldelar, 
kontakta din återförsäljare eller se honda.se.37 38



16-TUMS COMET 16 X 7J

17-TUMS VIRGO 17 X 7J

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
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♦ Standard      Tillval    - Not available
*Siffrorna för bränsleekonomi, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, är endast avsedda för jämförelse och avviker eventuellt från faktisk körning. Honda HR-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.

* Maximala dragvikter är baserade på en 12 % lutning och är provade i enlighet med EU-förordningar.
‡Bakre hylla.
 Smidigt skydd.

Vikt*

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manual
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
Tjänstevikt (kg) 1243 - 1333 1243 - 1333 1251 - 1340 1342 - 1350 1381 - 1388 1243 - 1333 1251 - 1340
Maximalt tillåten vikt (kg) 1790 1790 1790 1790 1830 1790 1790
Nyttolast (kg) 473 - 549 473 - 549 466 - 541 441 - 449 395 - 402 473 - 549 466 - 541
Maximalt tillåtet axeltryck, fram och bak (kg) 965/865 965/865 965/865 1050/865 1050/865 965/865 965/865 
Maximal släpvikt, bromsat släp (kg) 1000 1000 1000 1400 1400 1000 1000
Maximal släpvikt, obromsat släp (kg) 650 650 650 700 500 650 650
Maximalt tillåtet kultryck (kg) 70 70 70 70 70 70 70
Maximal taklast (kg) 75 75 75 75 75 75 75

Säkerhet

i-SRS-krockkudde på förarsidan (utlösning i två steg) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-krockkudde med avstängningskontakt på 
passagerarsidan 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sidokrockkuddar (fram) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sidokrockgardiner (fram och bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nackstöd med pisksnärtsskydd ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frambroms, 16-tums ventilerad skiva ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bakbroms, 15-tums solid skiva ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Låsningsfritt bromssystem (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk bromskraftsfördelning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bromsassistans ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Stabiliseringssystem (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hjälpsystem för start i backe ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bilbälten med nödlåsande upprullningsdon 
(fram och bak)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-fästpunkter ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nödstoppssignal ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Däcktrycksvarningssystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Aktivt City-bromssystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frontalkrocksvarnare - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

System för vägmärkesigenkänning - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent hastighetsbegränsare - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Varningssystem för körfältsavvikelse - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Säkerhet

Startspärrsystem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Larmsystem - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Insynsskydd ♦   ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ ♦‡ 

Fjärrstyrt centrallås med två infällbara nycklar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

Smart insteg och start - - - - - ♦ ♦

Klädsel

Tygklädsel ♦ ♦ ♦ - - - -

Klädsel i hälften tyg/läder (svart) - - - - - ♦ ♦

Klädsel i hälften tyg/läder (svart/mörkrött) - - - ♦ ♦ - -

Kromade inre dörrhandtag ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Läderklädd ratt - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Läderklädd växelspak - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Motor

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1,5-liters i-VTEC 

Manuell
1,5-liters i-VTEC 

Manuell
1,5-liters i-VTEC 

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manual
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 i-VTEC 

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
Typ Bensin Bensin Bensin Petrol Petrol Bensin Bensin
Cylindervolym 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498
Ventilstyrning DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV+VTEC DOHC 4VLV VTEC & VTC DOHC 4VLV VTEC & VTC
Utsläppsnorm EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP
Bränslekrav Blyfritt Blyfritt Blyfritt UNLEADED(95) UNLEADED(95) Blyfritt Blyfritt

Prestanda

Motorns maxeffekt (kW vid v/min) 96 @ 6600 96 @ 6600 96 @ 6600 134@5500 134@6000 96 @ 6600 96 @ 6600 
Motorns maxeffekt (hk vid v/min) 130 @ 6600 130 @ 6600 130 @ 6600 182@5500 182@5500 130 @ 6600 130 @ 6600 
Motorns maximala vridmoment (Nm vid v/min) 155 @ 4600 155 @ 4600 155 @ 4600 240@5000 220@5500 155 @ 4600 155 @ 4600
0 –100 km/h (sekunder) 10.2 10.2 11.2 7.8 7,8 10.7 11.4
Maxhastighet (km/h) 191 191 187 215 200 191 187

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

Låg – bränsleförbrukning (l/100 km) 8.2 8.2 8.6 8.5 10.5 8.3 8.7
Hög – bränsleförbrukning (l/100 km) 5.7 5.7 5.6 5.8 5.9 5.8 5.8
Blandad – bränsleförbrukning (l/100 km) 6.6 6.6 6.6 6.7 7.2 6.8 6.9
Blandad – CO2 (g/km) 148 149 150 151 162 153 156

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

Stadskörning (l/100 km) 7.0 7.0 6.1 7.3 7.6 7.0  6.1
Landsvägskörning (l/100 km) 4,9 4,9 4.8 5.1 5.1 4,9 4.8
Blandad körning (l/100 km) 5.7 5.7 5.3 5.9 6.0 5.7 5.3
Blandad – CO2 (g/km) 130 130 121 135 137 130 121

Dimensioner

Totallängd (mm) 4335 4335 4335 4346 4346 4346 4346
Totalbredd (mm) 1772 1772 1772 1790 1790 1790 1790
Totalbredd, inklusive backspeglar (mm) 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Totalhöjd vid karossen, olastad (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605
Hjulbas (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610
Spårvidd fram (mm) 1535 1535 1535 1536 1536 1535 1536
Spårvidd bak (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Markfrigång, med förare (mm) 185 185 185 180 180 185 185
Maximalt antal sittplatser (personer) 5 5 5 5 5 5 5
Svängradie, vid kaross (m) 11,4 11,4 11,4 11,8 11,8 11,8 11,8
Ratt mellan fulla utslag (rattvarv) 2.79 2.79 2.79 2.38 2.38 2.71 2.71

Volym

Bagagerummets volym, baksäte uppfällt (liter, VDA-
metoden) 393 393 393 431 431 393 393

Bagagerummets totalvolym, inklusive fack i bagag-
erumsgolv/fack i bagagerum, baksäte uppfällt (liter, 
VDA-metoden) 

448 470 470 448 448 470 470

Bagagerumsvolym, baksäte nedfällt, lastad upp till 
fönstren (liter, VDA-metoden) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026

Bagagerumsvolym, inklusive fack i bagagerumsgolv/
fack i bagagerum, baksäte nedfällt, lastad upp till 
fönstren (liter, VDA-metoden) 

1043 1103 1103 1043 1043 1103 1103

Total bagagerumsvolym, baksäte nedfällt, lastad upp 
till taket (liter, VDA-metoden) 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

Bagagerumsvolym, inklusive fack i bagagerumsgolv/
fack i bagagerum - Nedfällt baksäte, last till tak (liter, 
VDA-metoden)

1473 1533 1533 1473 1473 1533 1533

Bränsletank (liter) 50 50 50 50 50 50 50

Dieselversion släpps på marknaden under våren 2019. 
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 41 42



♦ Standard     Tillval    - Not available
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. 
ΔEn USB-flashenhet på 256 MB eller högre rekommenderas. Vissa enheter kanske inte är kompatibla.

Ljud och kommunikation

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manual
1.5 VTEC TURBO

CVT
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT

1 CD-tuner ♦ - - - - - -

Honda CONNECT med GARMIN-navigering och CD-spelare 
(7-tums pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio, internetradio, 
inbyggd Aha™-app och internetsökning)*

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

AUX-uttag ♦ - - - - - -

USB-uttag (iPod-kompatibel)∆ ♦ - - - - - -

2 x USB-uttag/HDMI-uttag∆ - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

4 högtalare ♦ - - - - - -

6 högtalare - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rattmonterade ljudreglage ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™-handsfreetelefon ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Exteriör

Hajfensantenn ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tonade bakrutor - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sport-dekorlister utvändigt  
(fram, bak och sidotröskel)

- - - ♦ ♦ ♦ ♦

Dubbla avgasrör med slutrör - - - ♦ ♦ - -

Bakluckespoiler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kromade yttre dörrhandtag ♦ ♦ ♦ - - - -

Utvändiga dörrhandtag i mörk krom - - - ♦ ♦ - -

Svarta dörrspeglar med integrerad körriktningsvisare - - - ♦ ♦ - -

Sportstötfångare bak - - - ♦ ♦ - -

List kring nummerplåten bak i svart krom - - - ♦ ♦ - -

Yttre dörrhandtag av högsta kvalitet med satinfinish - - - - - ♦ ♦

Panoramaglastak (öppningsbart) - - - - - ♦ ♦

Takräcken - - - - - ♦ ♦

Yttre belysning

Halogenstrålkastare ♦ ♦ ♦ - - - -

LED-strålkastare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Automatisk helljusomkoppling - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Halogen Fog Lights - ♦ ♦ - - - -

LED Fog Lights - - - ♦ ♦ ♦ ♦

LED-halvljus ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Högt placerat LED-bromsljus ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Vred till automatisk timer för strålkastare 
(hemkomst-/avfärdsljus)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hjul 

16-tums lättmetallfälgar ♦ ♦ ♦ - - - -

17-tums lättmetallfälgar - - - - - ♦ ♦

18-tums svarta aluminiumfälgar (mattsvarta) - - - - - ♦ ♦

18-tums avarta aluminiumfälgar - - - ♦ ♦ - -

Däck 215/60 R16 ♦ ♦ ♦ - - - -

Däck 215/55 R17 - - - - - - -

Däck 225/50 R18 - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Däckreparationssats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Funktion och teknik

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE SPORT SPORT EXECUTIVE EXECUTIVE
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manual
1.5 VTEC TURBO

CVT
1,5-liters i-VTEC

Manuell
1,5-liters i-VTEC

CVT
ECON-läge ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Multiinformationsdisplay ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Växlingsindikatorbelysning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rörelseadaptiv elektrisk servostyrning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk parkeringsbroms ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgångsstopp ♦ ♦ ♦  ♦ - ♦ ♦

Paddelväxling - - ♦ - ♦ - ♦

Agile Förarassistans (AHA) - - - ♦ ♦ - -

Prestanda dämpare - - - ♦ ♦ - -

Variabel Servostyrning - - - ♦ ♦ - -

Sportpedaler - - - ♦ ♦ - -

Komfort och bekvämlighet

Klimatanläggning med automatisk A/C ♦ - - - - - -

Dubbel klimatanläggning med automatisk A/C - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Farthållare med fartbegränsare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Regnsensorstyrda torkare - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bakrutetorkare med intervalläge, kopplad till 
backväxeln 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Automatiska strålkastare med skymningssensor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Backspegel med automatiskt bländningsskydd - - - - - ♦ ♦

Parkeringssensorer (fram och bak) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Backkamera - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriska fönsterhissar (fram och bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriska fönsterhissar med snabböppningsfunktion 
(fram) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriska fönsterhissar med snabböppningsfunktion 
(bak) 

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fjärrstyrda rutor (hantering via bilnyckel) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fjärrstyrd infällning av backspeglar (via fjärröppnaren) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ratt justerbar i längd- och höjdled ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriskt justerbara och uppvärmda backspeglar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriskt infällbara backpeglar - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nedvinkling av backspegel vid backning - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mittre armstöd i baksäte - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Belysta makeupspeglar i solskydd ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tillbehörsuttag (fram) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tillbehörsuttag (mittkonsol) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tillbehörsuttag (bagagerum) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Passagerarsäte manuellt justerbart i höjdled - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Ficka på förarsätets baksida - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Ficka på passagerarsätets baksida ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sätesvärmare (fram) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fack under bagagerumsgolv - ♦ ♦ - - ♦ ♦

Fack i bagageutrymmesgolv ♦ - - ♦ ♦ - -

Innerbelysning

Kartlampa (fram och bak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Belysning i fack (mittre) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bagagerumsbelysning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Instegsbelysning ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Dieselversion släpps på marknaden under våren 2019.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 43 44



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.

DRÖMMAR 
GÅR VERKLIGEN 
I UPPFYLLELSE

De modeller som visas är CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive i färgen Premium Crystal Red 
Metallic och HR-V 1.5 i-VTEC Executive i färgen Midnight Blue Beam Metallic. 45 46



Modellen som visas är HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport i Platinum Grey Metallic. 47 48



THHRV20SE

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.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

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.


