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Kasutuselt kõrvaldamisel muutub auto romusõidukiks, mida käsitletakse keskkonnaohtliku jäätmena.
Kogu informatsiooni Honda tegevusest ja romusõidukite keskkonnaohutust käitlemisest leiate meie kodulehelt
www.honda.ee

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta. Selle paberi valmistamiseks on kasutatud
taastuvat, täielikult säästvalt toodetud puitu ning paber on toodetud ECF (elementaarkloorita) tselluloosist.

Piltidel on illustreeriv tähendus. Tootja jätab endale õiguse teha mudelite varustuse osas muudatusi.

Veho Eesti AS
Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080
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SEIKLEMISEKS LOODUD
TÄIS UUENDUSLIKKE TEHNOLOOGIAID

Viimistletud, isikupärane, jõuline ja stiilne uus CR-V on täis nutikaid ning
abistavaid ideid ja uuendusi. Auto rahuldab teie seiklusjanu ja annab vabaduse.
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Pildil on CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Executive Navi Passion Red Pearl värvitoonis.

03 : VÄLISDISAIN

JULGE JA ISIKUPÄRANE
DÜNAAMILINE DISAIN

Uue CR-V jõulist ja kaasaegset väliskuju täiustab julge ja dünaamiline iluvõre, erilise kujuga integreeritud esituled
ja kaunid valuveljed. Kus iganes te ka ei sõidaks, olgu selleks siis mägi- või kiirtee, silma jääte te igal juhul.

Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive Passion Red Pearl toonis koos lisavarustusega Honda SENSING.

05 : VÄLISDISAIN

TÄIUSTATUD
ELEGANTNE JA STIILNE

CR-V voolujoonelisust on disaini ja jõudluse
juures hoolikalt arvestatud ning tulemuseks on
elegantne ja dünaamiline efektiivselt õhuvoole
suunav ning kütust säästev kerekuju.
Kroomitud iluliistud ning tagumine põhjakaitse annavad
CRV-le isikupärase ja julgelt eristuva välimuse.
Kumerate servadega külgpeeglid harmoniseeruvad
autokere üldise ülesehitusega ning vähendavad
pimeala auto ümber. Suured aknad tagavad hea
nähtavuse mitte ainult aknast välja, vaid ka sisse.

ELEKTRILINE TAGALUUK
Üks nupuvajutus ja tagaluuk
tõuseb üles, veel üks
nupuvajutus ning see sulgub
sujuvalt.
* Lisateavet eri mudelite võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lehekülgedelt 45-48.
Näidatud on 1.6 i-DTEC 4WD Executive mudel Lunar Silver metalses värvitoonis.

SALONGI VAR USTUS : 08

HÄSTI
VARUSTATUD
JA LÄBIMÕELDUD

Viimistletud, ruumikas ja intuitiivne.
CR-V salongis võite olla kindel, et iga juhtimiseks vajalik
element asub just seal, kus seda kõige enam vajate. Nii on
kõige üle alati hea kontroll.
Puhta ja elegantse paigutusega näidikute blokis on kogu
jutimiseks vajalik info esitatud lihtsalt otse juhi vaateväljas
ja on hetkega mõistetav. Mugavust lisab intelligentne
multifunktsionaalne näidik (i-MID), mis annab Teile kasulikku
infot sõiduteekonna kohta ja on vaistlikult juhitav roolil
olevate nuppude abil*. Kõik see ning uus Honda CONNECT
puuteekraaniga meelelahutussüsteem tagavad, et Teil on igal
hetkel auto üle täielik kontroll.

MOOTORI KÄIVITAMISE NUPP*
CR-V teeb Teie elu lihtsamaks ka juba
enne autosse istumist, sest saate nutika
võtmeta sisenemise süsteemi* abil uksi
lukustada ja avada kui ka käivitada
mootor, otsimata seejuures taskutest
võtmeid.

* ”Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.
Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive automaatkäigukasti ja musta nahksisuga.
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HOIDES TEID ÜHENDUSES
JA LAHUTADES MEELT

Oleme arendanud välja innovatiivse ja nutika tehnoloogia, mis muudab iga
sõidu täiuslikuks.
CRV-s on kasutatud uut Honda CONNECT audio- ja infosüsteemi, mis aitab kõigi
tähtsate asjadega kursis olla – näiteks suhelda sõpradega ja kuulata muusikat – seda
on lihtne teha nutitelefonilaadse puuteekraani kaudu.
ISIKUPÄRASTATUD AVAKUVA
Laadige taustapildiks oma lemmikfoto ja muutke Honda
CONNECT isikupäraseks. Ekraani saab kohandada teie
eelistustele ja soovidele vastavaks.
* Honda CONNECT-i kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida
oma sidelepingut.
** Funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui auto ei liigu.
*** Funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga.
See tehnoloogia võimaldab peegeldada nutitelefoni ekraani ja seega kasutada nutitelefoni rakendusi.
Δ Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
† ”Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.
Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive

Honda CONNECT hoiab teid võrgus Wi-Fi-ühenduse* või mobiilse Wi-Fi ruuteriga. Honda
CONNECT 7-tollise puuteekraani saab isikupäraseks muuta oma fotodega. AHATM raadio
abil on lihtne sõidu ajaks muusikat valida. Saate kuulata oma lemmik-internetiraadiot ja
muid raadiosaateid tervest ilmast, sh uudiseid, ilmateateid, spordiuudiseid, netisaateid ja
heliraamatuid.
Bluetooth-ühendusega saate oma nutitelefoni auto handsfree telefonisüsteemiga
siduda. Lisaks saate puuteekraani kaudu Internetis** surfata. Garmini auhinnatud
satelliitnavigatsioonisüsteem on saadaval Honda CONNECT lisavarustusena ning see
kasutab reaalajas liiklusteabe, kiiruspiirangute esitamiseks lihtsat ikoonmenüüd – lisaks
saate viie aasta pikkuse ligipääsu tasuta kaardiuuendustele. Honda CONNECT on
MirrorLink-võimalusega***.

BLUETOOTH™ HANDSFREE TELEFONISÜSTEEM†
Mobiiltelefoni kontaktidele juurdepääsuks kasutage intuitiivset
puuteekraani.

AHA™

GARMIN NAVIGATION
Garmin PhotoRealTM kuvab selgete juhiste andmiseks lähenevate
ristmike ja maha-/pealesõitude fotole sarnanevad kujutised
koos noolega. Süsteem võimaldab kasutada ka ennustatavaid
marsruute, vältida liiklusummikuid, kuvab kiiruspiirangud, 3D hooned,
maastikuvaateid ja palju muud.

Rakendus AHA™ võimaldab kasutada
interneti-raadiot, annab ligipääsu
Facebooki™ ja Twitteri™ kontodele
ning aitab leida lähedal olevaid
restorane ja hotelle.

11 : SALONGI MUGAVUS

MUGAVUS
ÜKSIKASJADES

Tere tulemast rahulikku keskkonda kiirustavast maailmast!
CR-V ruumikas salong on disainitud nii, et see looks vaikse, rafineeritud
ja lõõgastava atmosfääri. Sellises ruumis on ülimeeldiv sõita nii juhi kui ka
kaasreisijana.
Uste paneelide ja armatuurlaua materjalid muudavad salongi veelgi
kvaliteetsemaks, valikus olevad kangad, sh klassikaline must või moodne hele
nahksisu lisavad igakülgselt mugavustunnet.
Juhi- ja kõrvalistme elektrilist nimmetuge saab mugavamaks reguleerida
ka sõidu ajal, juhiistme elektrooniline mälu* aga jätab meelde kaks
programmeeritavad istmeseadistust.

SOOJENDUSEGA ESIISTMED*
Nii juhi- kui ka kõrvalistmel on
kaheastmeline soojendus.

MÄLUGA JUHIISTE*
Saate mällu salvestada kuni kahe sõitja
eelistatud istmeseadistused.

* ”Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.
Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive beeži nahksisuga.

RUUMIKUS : 14

ÜHE LIIGUTUSEGA
KOKKUKLAPITAVAD
TAGAISTMED

NAUTIGE

PAINDLIKKUST
CR-V on välja töötatud mugavust ja
kohandatavust silmas pidades, et salong oleks
võimalikult ruumikas ja paindlik. Meie insenerid alustasid
tööd esiosast, tehes juhi ja kõrvalistuja jalgadele rohkem
ruumi ning parandades nähtavust igas suunas. Nii
tunnete end roolis istudes mugavamalt ja kindlamalt.

Tänu uuenduslikele istmetele on kogukate asjade
jaoks ruumi tegemine vaid ühe liigutuse kaugusel.
Tõmmake lihtsalt tagumise istme taga olevat kangi või
rihma istme kõrval ja see klapitakse hetkega kokku
siledaks pinnaks. Seega saate pagasiruumi muuta
tõeliselt suureks, mahutades kuni 1146 liitrit.

Tagaistujatel on aga hea lõõgastuda rohkelt ruumi pakkuvail
ja reguleeritavate seljatugedega istmeil, mida ümbritsevad
kaarjad uksejooned. Nende detailide tulemusena moodustub
avar ja hästi ümberkohandatav salong, milles igaüks jõuab
sihtpunkti värskena, olgu sõit kui pikk tahes.

60:40 jaotusega kokkuklapitavate tagaistmetega on
pagasiruum mahukas ja paindlik, nii et selles saab
transportida väga erinevaid asju. Kõike vastavalt Teie
elustiilile.

Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive beeži nahksisuga.

15 : TEHNOLOOGIA

TÄIUSTATUD
TEHNOLOOGIA
TÕELINE EFEKTIIVSUS

CR-V on täis uuenduslikke ja efektiivseid tehnoloogiaid. Toome näiteks
neljarattaveolise CR-V uue innovatiivse 1.6 i-DTEC mootori, millel on 160
hj, pöördemoment 350/Nm ning CO2 heitmed 129g/km manuaalkäigukasti
ja 134g/km automaatkäigukasti puhul. See tähendab keskkonda
kahjustamata rohkem jõudu ja võimsust.
Lisaks on masinal elektrooniliselt juhitav nelikvedu. Standardsõidutingimustes
kasutab CR-V vaikimisi esisillavedu, kuid kui haardumine näiteks märja,
jäätunud või libeda teekatte tõttu väheneb, hakkab automaatselt tööle
nelikvedu. Kuna süsteem jälgib alati teepinda, on sellega nutikal moel tagatud,
et jõud jõuab vaid nendele ratastele, kus seda vaja on. Nii kulutab auto vähem
kütust ning püsib ka paremini teel ja on stabiilsem, andes juurde kindlustunnet.
Sujuv jõuülekanne pole ainult mootori ja 4WD süsteemi teha. Seepärast
kasutame oma täiustatud 1,6-liitrise diiselmootoriga uut 9-käigulist
automaatkäigukasti. Üheksa käiku aitavad valida alati õige jõu ja
pöördemomendi suhte, muutes kiirendamise ja pidurdamise sujuvamaks,
mootori tundlikumaks ning kütusesäästlikumaks ja vähendades heitmeid.

9-KÄIGULINE AUTOMAATKÄIGUKAST
Sportlikus S-režiimis sujuv ja
efektiivne jõu suunamine.

Pildil on CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Executive mudel Passion Red Pearl värvitoonis.
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JÄRELEPROOVITUD JA TESTITUD

JÕUDLUS

Paneme Hondas kõik mootorid täisvõimsusel tööle.
Mitte ainult tundideks, vaid päevadeks. Jahutame
need maha ja soojendame uuesti üles. Ja seda kõike
korduvalt.
Seejärel võtame mootori koost lahti ja uurime järele, kas
kõik töötab nagu ette nähtud. Oleme peast segased?
Võimalik. Kas see on meie kinnisidee? Kindlasti. Kuid
tulemused räägivad enda eest. 155-hobujõulise 2,0
i-VTEC bensiinimootori klappide ajastust ja tõusu juhitakse
elektrooniliselt, et optimeerida mootori võimsust kõrgetel
pööretel ja kütusekulu madalatel pööretel. Auto on saadaval
nelikveol 5-käigulise automaatkäigukastiga või 6-käigulise
manuaalkäigukastiga kas esisilla- või nelikveolisena.
Meie innovatiivne 1.6 i-DTEC diiselmootor tagab
tasakaalustatud jõudluse ja efektiivsuse. Saadaval on 120
hj mootor esisillaveoga versioonidel ning 160 hj mootor
nelikveolistel versioonidel – mõlemad pakuvad kergemat
ja väledamat sõitu kui muud diiselmootorid, pakkudes
pöördemomenti 350/Nm ning CO2 heitmeid kuni 115g/
km. 9-käiguline automaatkäigukast on saadaval koos
meie täiustatud nelikveo tehnoloogiaga, 6-käigulist
manuaalkäigukasti pakume nii esisillaveo kui ka
nelikveoga mudelitele. Usume, et 1.6 i-DTEC mootor võib
olla diiselmootorite tulevik – meie nimetame seda Earth
Dreams Technology.

Näidatud on 1.6 i-DTEC 4WD Executive mudel Lunar Silver metalses värvitoonis koos rakendusega Honda SENSING.

19 : EFEKTIIVSUS

ECON-NUPP
Et aidata Teil säästlikumalt sõita ja heitmete
hulka vähendada, vajutage lihtsalt ECON-nuppu.

CR-V MÕTLEB KOKKUHOIDVALT
JA JÄLGIB PIDEVALT TEEOLUSID

CR-V-l on Honda uuenduslik Eco Assist
See süsteem jälgib Teie sõidustiili, aidates Teil sõita säästlikumalt. Kui liigute sujuvalt,
vältides järske kiirendusi ja pidurdamist, on spidomeetri ümber olev taustavalgus
roheline. Kui pidurdate või kiirendate ootamatult, muutub spidomeetri ümber olev
valgus valgeks.
Eri sõiduolukordades aitab kütust võimalikult kokkuhoidlikult kasutada ECON-nupp.
Kui vajutate selle sisse, kasutab auto kütust säästlikumalt, reguleerides mootori tööd,
konditsioneeri tugevust ja püsikiiruse hoidjat, et kokku hoida võimalikult palju kütust.

NB! Fotod on illustratiivse tähendusega ja võivad vastavalt iga varustusastme jaoks saadavale mootorile, käigukastile ja lisavarustusele erineda.
Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 2WD Elegance.

OHUTUS : 22

LIIKUMISEGA KOHANDUV EPS

PÜHENDUNUD

ESITULEDE TAIMER

Liikumisega kohanduv elektriline roolivõimendi (EPS) on uus tehnoloogiline lahendus,
mis töötab koos stabiilsuskontrolliga (lk 27). Kui tekib ülejuhitavus (juhtub tavaliselt
lumisel või jäisel teel), raskendab süsteem auto kurvi sisekülje poole keeramist ja
kergendab keeramist vastassuunas, rakendades samal ajal pidureid vaid välimistel
ratastel. Seega aitab süsteem Teil õigesti ja loomulikult sõita ja olukorrast täie
kindlusega välja tulla.

See süsteem on tuntud ka kojujõudmise
tuledena. Sellega saate jätta esituled pärast
mootori väljalülitamist kuni 60 sekundiks
põlema, et need Teie teed valgustaksid, kui
CR-V-st lahkute.
AKTIIVSED NURGATULED (ACL)

∆

Mida varem näete teel toimuvaid muutusi,
seda kiiremini saate neile reageerida, seda
eriti pimedatel või halvasti valgustatud teedel.
Aktiivsed nurgatuled valgustavad eesseisvat
pööret kohe, kui olete suunatule sisse lülitanud
või pöörate rooli.

LÜLISAMMAST KAITSVAD ESIISTMED

TAGAMA TEIE
OHUTUST

CR-V-s on kasutatud väga paljusid keerulisi
insenerilahendusi, et Teid ja Teie kaasreisijaid kaitsta.
Honda töötab pühendunult välja kõige paremaid ohutuslahendusi.
Seda kinnitavad ka Euro NCAPi sõltumatutes kokkupõrketestides CRV-le antud maksimaalsed viis tärni.

SÕIDUKI STABIILSUSABISÜSTEEM
Süsteem seirab kõiki rattaid eraldi ning
arvutab välja täpse jõu või pidurdusjõu
suunamise, et veojõud taastada. Libedal teel
kontrollib süsteem igasse rattasse suunatavat
mootori pöördemomenti ja pidurdusjõudu,
vähendades nii kiirust ja muutes sõidu
ohutumaks ja ühtlasemaks.

Kokkupõrke korral optimeeritakse seljatoe vedrusid
nii, et iste haaraks sõitjale mõjuvat lööki ühtlasemalt
vähendamaks võimalikult palju lülisamba vigastusi.

HÄDAPIDURDUSE HOIATUSTULED

MÄGIPIDUR*

ESS vilgutab kiiresti ohutuledega ja hoiatab nii tagasõitjaid,
kui Teil on vaja järsku pidurdada, vähendades tagant
sissesõitmise võimalust.

SRS-TURVAPADJAD

KALDPINNA STARDI ABI (HSA)
Kaldpinna stardi abi (HSA) hoiab kallakult sõidu alustamisel
ära tagasivajumist. Kallakuandurit kasutades reguleerib
süsteem pidurdusjõudu, hoides autot pärast piduripedaali
lahtilaskmist 1,5 sekundit paigal.

ELEKTROONILISELT JUHITAV NELIKVEDU
Intelligentse juhtsüsteemiga nelikvedu tähendab,
et CR-V kasutab sujuvaks sõiduks täiesti
automaatselt kõigi nelja ratta võimalusi nii vihmas,
lumes, mudastel teedel kui ka kuival asfaldil.

Maksimaalse kaitse tagamiseks täituvad
eesmised turvapadjad vajaduse korral
kaheetapiliselt, varieerides vastavalt
kokkupõrke tõsidusele padja avanemise aega
ja tugevust. Külgkokkupõrke korral kaitsevad
juhti ja reisijaid nii ees kui ka taga külgmised
turvakardinad. Tagantotsasõidu korral liiguvad
eesmised peatoed ette töötades koos s
kolmepunkti kinnitusega ja hädaolukorras
automaatselt lukustuvate turvavöödega, et
vähendada lülisambavigastusi.

HAAGISE STABIILSUSKONTROLL (TSA)

Vajutades vaid ühele nupule,
saate mägipiduriga (HDC)
sujuvalt ja enesekindlalt mäest
alla sõita, ilma et peaksite üldse
piduripedaali puutuma.
Süsteem jälgib kallakul alla
liikuva sõiduki kiirust ja kui see
ilma juhi sekkumiseta tõuseb,
pidurdab süsteem automaatselt,
et CR-V sõitu aeglustada.

Järelkäruga sõites jälgib haagise
stabiilsuskontroll (TSA) pidevalt selle liikumist
võrreldes CR-V-ga ja kui nende vahel tekib
liiga suur erinevus (nt külgtuules sõites või
sõidurada vahetades), asub kontrollsüsteem
tööle, enne kui asjad ohtlikult käest ära lähevad.

* Saadaval vaid automaatkäigukastiga.
∆ Saadaval vaid Lifestyle- ja Executive-varustusega mudelitel.

TSA reguleerib mootori pöördemomenti ja
rakendab õigetele ratastele täpselt parajat
pidurdusjõudu, et järelhaagis tagasi õigele
joonele saada.

OHUTUS : 24

TÄIUSTATUD TEHNOLOOGIA

TÄIUSTATUD
OHUTUS

TÄIUSTATUD JUHIABISÜSTEEMI PAKETT

HONDA SENSING
Honda SENSING on tehnoloogiate komplekt, mis sisaldab
kõiki täiustatud juhiabisüsteemi paketi funktsioone ning lisaks
kokkupõrget leevendav pidurisüsteem, intelligentne distantsi
jälgiv püsikiiruse hoidja ning sõiduraja hoidmise abi.

Igaüks soovib oma perekonda kaitsta. See on kõigile
mõistetav ja just seetõttu oleme töötanud välja täiustatud
juhiabisüsteemi tehnoloogia. Aktiivne linnapidurduse süsteem†,
mis kuulub kõikidel mudelitel standardvarustusse, seirab
auto ees olevat liiklust ja hoiatab kokkupõrgete eest, andes
juhile aega reageerida ning rakendades avariipidurduse,
et vähendada võimalikult efektiivselt liikumiskiirust, kui juht
hoiatusele ei reageeri. Täiustatud tehnoloogiad, nagu sõidurealt
kõrvalekaldumise hoiatus ja auto ümbrust seirav nutikas
otsekokkupõrke hoiatus, aitavad vältida õnnetusi ja pakuvad
täiendavat turvalisust.

Liiklusmärkide tuvastussüsteem
Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab
kuni 100 m kaugusel olevaid liiklusmärke
ja kuvab vastava teabe i-MID ekraanil.
Ekraan võib üheaegselt näidata kaht
liiklusmärki.

Honda SENSING aitab tuvastada sõidu ajal märkamatuks jääda
võivaid elemente, mitte ainult sõidukeid vaid ka jalakäijaid.
Kokkupõrke leevendamissüsteem aitab vältida õnnetusi,
hoiatades juhti nii heli kui visuaaliga ning rakendades vajadusel
automaatpidurdamise.

Sõiduraja hoidmise abi (LKAS)*
LKAS kasutab salongipeegli piirkonda paigutatud kaamerat, mis
„tajub” teekatte märgistust. LKAS annab Teile helisignaaliga
märku, kui sõiduk peaks kõrvale kalduma, ja pöörab
automaatselt rooli, et auto sõidurajale tagasi tuua. Seega aitab
süsteem Teil ohutult oma sõidurajal püsida.

CMBS (KOKKUPÕRGET LEEVENDAV PIDURISÜSTEEM)

INTELLIGENTNE DISTANTSI JÄLGIV PÜSIKIIRUSE HOIDJA*

CMBS annab Teile märku pidurdamiseks, et saaksite vältida
otsasõitu eesolevale autole või muuta kokkupõrke tõenäosust
võimalikult väikseks. Kasutades eesmise iluvõre taha kinnitatud
radarit, aitab see süsteem tuvastada eelseisvat kokkupõrget.
Aeglasel kiirusel suudab see süsteem tuvastada ka jalakäijaid,
hoiatades teid ohu eest.

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja võimaldab määrata
soovitud sõidukiiruse ja pikivahe ees liikuva sõidukiga – süsteem
jälgib ja seadistab kiirust pidevalt, muutes sõitmise maanteel
nauditavaks ja hõlpsaks.

Esimene hoiatus:
Kui tilmneb kokkupõrke oht või on kahe sõiduki vaheline distants
liiga väike, kõlab alarm ja i-MID-ile (intelligentne multifunktsionaalne
näidik) ilmub tekst „BRAKE” („PIDURDA”). See annab juhile märku, et
kokkupõrke vältimiseks tuleb tegutseda.

Teine hoiatus:
Kui kahe sõiduki vaheline distants väheneb veelgi, pidurdab CMBS kergelt ja
juhi turvavöö eelpingutid tõmbavad vööd kaks või kolm korda pisut rohkem
pingule. Sel hetkel tõmbavad eelpingutid turvavöid piisava jõuga, et nii Teie kui
ka kõrvalistuja oleksite korralikult istmel kinni, andes Teile aega reageerida ja
kokkupõrget vältida.

Pimeda ala informatsioon
See uuendus hoiatab teid pimenurgas
tuvastatud sõidukitest ja muudab seega
sõidurea vahetamised ning möödasõidud
ohutumaks.
Aktiivsed kaugtuled (HSS)
Otsekokkupõrke hoiatus

Aktiivne linnapidurduse süsteem töötab kiirusvahemikus 5km/h – 32km/h

†

Kui süsteem tuvastab teie ees auto, hoiatab
see võimalikust kokkupõrkest ja annab teile
aega reageerida.

Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab
valgusolusid ning lülitab kaug- ja lähituled
automaatselt ümber.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Kui süsteem tuvastab sõidurea märgistuse
ja auto hakkab valitud sõidureast suunda
näitamata välja kalduma, annab süsteem
helilise ja visuaalse hoiatuse.
Kolmas hoiatus.
Sel hetkel on juba tõenäoline, et kokkupõrge toimub. CMBS hakkab rakendab
hädapidurdust, et kiirust vähendada. Samal ajal tõmbuvad turvavööd pingule, et
vähendada kokkupõrke korral selle mõju juhile ja kõrvalistujale.

Ristuva liikluse hoiatus
Ristuva liikluse hoiatus jälgib
tagurdamisel külgedelt lähenevaid
sõidukeid ja hoiatab juhti ohu korral.
Hoiatus kuvatakse i-MID ekraanil.
*”Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.

Honda pühendumust täiustatud tehnoloogiatele ja ohutusele
märkiv intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja seirab
sõidukeid nii Teie CR-V ees kui ka naabersõiduridadel,
hoiatades kuni viis sekundit ette, kui teine sõiduk Teie ette
hakkab reastuma.

MILLINE

TEIE
CR-V
VÄLJA NÄEB?
Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC Executive Passion Red Pearl toonis ja lisavarustusega Honda SENSING.
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Unikaalsed
põrandamatid
Mustad põrandamatid
õmbluste ja embleemiga.

Iluvõre

Black Edition

Iluvõre annab lisasära
ja tõstab auto teiste
omasuguste seas esile.

Tumedates toonides, eristuv ja dramaatiline
CR-V Black Edition on varustatud eriliste detailidega, nagu must spoiler ja eesmine iluvõre.
Iga sõit muutub eksklusiivseks kogemuseks.
Saate valida 18-tolliste ja 19-tolliste Gunpowder mustade valuvelgede vahel.

Tagaluugi spoiler
Sportlik tagaluugi
spoiler lisab autole stiili.

18" UMBRA VALUVELJED

Komplekt sisaldab järgmist
Tagaluugi spoiler
Black Edition embleem
Iluõre
Eesmine kaitseplaat
Tagumine kaitseplaat
Stiilsed astmelauad
Black Edition põrandamatid
18-tollised Umbra või 19-tollised
Nox valuveljed

Black edition
embleem
Tumedas
kroomlahenduses
Black edition
embleem
19" NOX VALUVELJED

Stiilsed astmelauad
Hõlpsamaks ja
meeldivamaks autosse
sisenemiseks. Need
sujuvalt integreeritud
astmelauad täiustavad
disaini ja lisavad
funktsionaalsust.
UNIKAALSED PÕRANDAMATID

STIILSED ASTMELAUAD

ILUVÕRE

Täpsemat informatsiooni Black Edition erimudeli kohta küsi oma lähima edasimüüja juurest.

Mustad valuveljed
Tõstke oma CR-V
mattmustade
valuvelgedega esile.

Eesmine ja tagumine
kaitseplaat
Mustad kaitseplaadid
annavad CR-V-le karmima
välimuse.
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Comfort
1.6 i-DTEC 120 hj 2WD
6-käiguline manuaalkäigukast
2.0 i-VTEC 155 hj 2WD

Automaatne kahetsooniline
kliimaseade

6-käiguline manuaalkäigukast
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega
Külgmised turvapadjad
Külgmised turvakardinad
Aktiivkaitsega esiistemete peatoed
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega
(EBD)
Pidurdusabi (BA)
Stabiilsuskontroll (VSA)
TSA haagise stabiilsuskontrollsüsteem
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised
turvavööd
Lukustuva rulliga tagumised turvavööd
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel
kohtadel
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
HSA kaldtee stardi abi
Hädapidurduse signaaltuled
Aktiivne linnapidurduse süsteem
Muutuva koodiga immobilaiser
Alarmsüsteem
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
Pakiruumi kate
Tekstiilistmed
Kroomkattega ukselingid salongis
Armatuuri iluliist - carbon
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (i-MID)
Käiguvahetuse indikaatorlamp
Elektrilise kiirustundliku võimendusega
hammaslattrool (EPS)
Stop / Start süsteem (ainult MT)
Automaatne kahetsooniline kliimaseade
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
Lainurk uksepeegel

Elektriline juhi
nimme- ja küljetugi

Kaheastmelised
esiistmete soojendused

Juhi nimme- ja küljetugesid
saab mugavuse
suurendamiseks seadistada.

Nii juhi kui kaassõitja
eesmine iste on varustatud
kaheetapilise soojendusega.

Kliimasüsteem hoiab
seadistatud salongitemperatuuri
automaatselt.

Signalisatsioon
Kaitseb teie CRV-d.

Soojendusega elektrilised küljepeeglid
Käetugi laekaga juhiistmel
Tagumine käetugi
Päikesesirmid peeglitega
Prillihoidik
12 V pistik ees
12 V pistik keskkonsoolis
12V pistik pakiruumis
Kinnituskonksud pagasiruumis
Juhiistme kõrguse regulaator
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste
Juhi seljatoes tasku
Kaasreisija seljatoes tasku
Kaheastmelised esiistmete soojendused
Ühe liigutusega 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed
Kaardilugemislambid ees
Pakiruumi valgustus

Aegreleega salongivalgustus (ees ja taga)
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3
AUX sisend
USB/AUX sisend
4 kõlarit
Bluetooth handsfree telefonisüsteem
Roolilt juhitav audiosüsteem
Kroomitud tagaluugu kaunistus
Kere värvi välimised ukselingid
Esilaternate pesu
Lisastopptuli tagaaknal
LED päevasõidutuled (esimesed)
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee
17" valuveljed
Rehvid 225/65 R17
Ajutine varuratas T155/90D17 101M

* Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
† Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
Δ Ainult automaatkäigukastiga mudelid.
u Ainult manuaalkäigukastiga mudelid. Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 2WD Comfort Twilight Blue Metallic toonis ja 17-tolliste valuvelgedega.

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFONISÜSTEEM*

Aktiivse
linnapiduri süsteem

Püsikiiruse hoidja
kiiruse limitaatoriga

Toimib aeglasematel
kiirustel kui 30 km/h ja aitab
vältida aeglastel kiirustel
toimuvaid õnnetusi.

Elektrooniline
püsikiirusehoidja säilitab
seatud liikumiskiirust
ja muudab pikkade
vahemaade läbimise
vähem väsitavaks.

IMAGE BEING CREATED
2WS2012037KG

Pildil on CR-V 1,6 i-DTEC 2WD Comfort mudel Twilight Blue Metallic värvitoonis.
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Elegance Plus
Muudetava
tundlikkusega
vihmaandurid

1.6 i-DTEC 120 hj 2WD
6-käiguline manuaalkäigukast
1.6 i-DTEC 160 hj 4WD
6-käiguline manuaalkäigukast
9-käiguline automaatkäigukast
2.0 i-VTEC 155 hj 2WD
6-käiguline manuaalkäigukast

Honda CONNECT

2.0 i-VTEC 155 hj 4WD

Parkimisandurid
Eesmised ja tagumised
parkimisandurid muudavad
kitsastes kohtades parkimise
hõlpsamaks. Mida lähemale
objektile jõuate, seda
tungivamaks piiksumine
muutub.

Kui tuuleklaasil tuvastatakse
niiskus, aktiveeruvad
vihmaanduritega
klaasipuhastid, mille kiirust
seadistatakse vastavalt
vajadusele automaatselt.

Intuitiivne puuteekraaniga
meelelahutussüsteem.

6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast
Lisaks Comfort varustustasemele
Nahkkattega rool
Nahast käigukangi nupp
Armatuuri iluliist - roostevaba
Salongi tagaosa kütte-ja ventilatsioonisüsteem
Muudetava tundlikkusega vihmaandur
Valgusanduriga tulede automaatika
Automaatselt tumenev sisepeegel

Tagumised toonklaasid

Parkimisandurid ees ja taga

Esimesed udutuled

Tagurdamiskaamera

17" valuveljed - Berlina Black

Võtmelt suletavad küljeaknad
Distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad
küljepeeglid
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid

Lisavarustus
Honda Connect Navi 7" puutetundlik ekraan, CD-MP3,
MirrorLink

Tagurdamisel allapöörduv kõrvalistuja küljepeegel
Suhtluspeegel prillihoidikus

Valgusanduriga
tulede automaatika

Päikesesirmid peeglitega ja valgustusega
Valgustusega kindalaegas

TAGURDUSKAAMERA

Honda Connect 7" puutetundlik ekraan,
MirrorLink

Tagavad kehvas
nähtavuses parema
valgustuse ja muudavad
sõitmise ohutumaks.

2 x USB sisend / HDMI sisend
6 kõlarit
Digiraadio (DAB)
Katusereelingud

Eesmised udutuled

* Rakendusega AhaTM saab luua ühenduse (sh Interneti-raadioga) ja Internetis surfata Wi-Fi ühenduse või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame
kontrollida oma sidelepingut. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).
** Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
† Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
Δ Ainult automaatkäigukastiga mudelid.
u Ainult manuaalkäigukastiga mudelid. Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 2WD Elegance Golden Brown Metallic toonis ja 17-tolliste valuvelgedega.

Näidatud on 1.6 i-DTEC 2WD Elegance Plus mudel White Orchid Pearl Metallic värvitoonis ja 17-tolliste valuvelgedega

Unikaalsed valuveljed.
Need unikaalsed valuveljed
annavad Teie CR-V’le eristuva
ja sportliku välimuse.

Kui valgustase
langeb, süttivad tuled
automaatselt.
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Lifestyle Navi
1.6 i-DTEC 120 hj 2WD
6-käiguline manuaalkäigukast
1.6 i-DTEC 160 hj 4WD

Aktiivsed
nurgatuled

6-käiguline manuaalkäigukast
9-käiguline automaatkäigukast

Aitavad paremini
näha teed,
valgustades suunda,
kuhu kavatsete
pöörata kohe, kui
näitate suunda või
keerate rooli.

2.0 i-VTEC 155 hj 4WD
6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast
Lisaks Elegance Plus varustustasemele

Katusereelingud

Toonitud klaasid

Praktilised, täpselt nagu
CR-V.

Toonitud klaasid
tekitavad turvalise
tunde ja vähendavad
CRV salongi pääsevat
päikesevalgust.

HID esituled

Alkantara/nahkistmed

Võimas valgusvihk
muudab öösel sõitmise
ohutumaks ja annab
CRV-le äratuntava ja
isikupärase välimuse.

Kaasreisija istme kõrguse regulaator
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija
iste
Eesistujate jalaruumi valgustus
Honda Connect Navi 7" puutetundlik ekraan,
CD-MP3, MirrorLink
Premium audiosüsteem ja bassikõlar
HID-gaaslahendusega esituled
Aktiivsed nurgatuled (ACL)
Aktiivsed kaugtuled (HSS)
18" valuveljed
Rehvid 225/60R18
Lisavarustus
Otsekokkupõrke hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Pimeda ala informatsioon
Ristuva liikluse hoiatus

Premium
audiosüsteem ja
bassikõlar

* Rakendusega Aha saab luua ühenduse (sh Interneti-raadioga) ja Internetis surfata Wi-Fi ühenduse või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECT rakenduste
kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma sidelepingut. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda
CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).
** Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
Δ Ainult automaatkäigukastiga mudelitel
† Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
u Ainult manuaalkäigukastiga mudelid. Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle läikivas metalses toonis.
TM

ALCANTARA ISTMED

Nautige kvaliteetset
heli täiustatud 320 W
BEING
CREATED
helisüsteemiga.

IMAGE
2WS2012029KG

Pildil on CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Lifestyle Navi mudel Polished Metal Metallic värvitoonis.

Uksetasku
ja jalaruumi valgustus
Õrn sinine valgus valgustab uste
taskuid ja jalaruumi.
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Executive Navi

Panoraam-klaaskatus

1.6 i-DTEC 160 hj 4WD

Elektrilised istmed

6-käiguline manuaalkäigukast
9-käiguline automaatkäigukast
2.0 i-VTEC 155 hj 4WD
6-käiguline manuaalkäigukast

Nahksisu

5-käiguline automaatkäigukast

Nahksisu muudab niigi
nägusa salongi veelgi
luksuslikumaks.

Lisaks Lifestyle Navi varustustasemele

Juhi elektriline
mälufunktsiooniga iste
salvestab kuni kaks
eelistatud isteasendit
ja muudab sõitmise
mugavamaks.

Valgust ja ruumikust
tagav panoraam
klaaskatus ulatub
peaaegu esiklaasini välja.

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
Nahkistmed
Lävepaku kroomliistud
Distantsjuhtimisega tagaluuk
8 suunas elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste
Klaaskatus
Lisavarustus
Otsekokkupõrke hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Pimeda ala informatsioon
Ristuva liikluse hoiatus
CMBS kokkupõrget leevendav pidurisüsteem
LKAS sõiduraja hoidmis abi
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja
(i-ACC)

PANORAAM-KLAASKATUS

Honda CONNECT koos
navigatsioonirakendusega
Intuitiivne puuteekraaniga
meelelahutussüsteem, kuhu on ehitatud
sisse satelliitnavigatsiooni süsteem, et
hõlbustada punktist A punkti B jõudmist.

* Rakendusega AHATM saab luua ühenduse (sh Interneti-raadioga) ja Internetis surfata Wi-Fi ühenduse või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame
kontrollida oma sidelepingut. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on kasutatav vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub rakendusega Honda CONNECT MirrorLink)
** Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
Δ Ainult automaatkäigukastiga mudelitel
† Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi selle helisüsteemiga toimida.
u Ainult manuaalkäigukastiga mudelid.

Pildil on CR-V 1,6 i-DTEC 4WD Executive Navi Passion Red Pearl värvitoonis koos lisavarustusse kuuluva Honda SENSING paketiga.

Võtmeta lukustus- ja
käivitussüsteem
Nutikas võtmeta
sisenemis- ja
käivitamissüsteem
võimaldab auto
lukustada, lukust
avada ja käivitada võtit
taskust välja võtmata.

Elektriline tagaluuk
Luugi avamine ja
sulgemine ühe
puudutusega.
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ELAGE VÄRVIKAT ELU
Teie auto värv on Teile tähtis. Seega on see tähtis ka meile.
Kas eelistate musta või valget, punast või sinist? Meie värvivalik on
väga lai, nii et leiate sellest kindlasti oma stiili ja iseloomuga sobiva.

Näidatud on mudel 1.6 i-DTEC 4WD Executive koos lisavarustusega Honda SENSING.

Polished Metal Metallic

Crystal Black Pearl

White Orchid Pearl

Golden Brown Metallic

Lunar Silver Metallic

Twilight Blue Metallic

Passion Red Pearl

Rallye Red

Urban Titanium Metallic
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CARGO PAKETT

POLSTERDUS

LISAVARUSTUS

Ükskõik, millise värvi oma CR-V jaoks
välja valite, võite olla kindel, et seda täiustab
ideaalselt salongi kvaliteetne polster.

Muuda oma CR-V isikupärasemaks, valikus on mitu erinevat paketti.

ANNAB HEA ENESETUNDE

MUST NAHKSISU

Muudke oma pagasiruum neid
unikaalseid lahendusi pakkuvate
praktiliste tarvikute abil paremini
organiseerituks.

JA -PAKETID

PAKETI SISU
• Pagasiruumi sektsioonideks
eraldamise süsteem
• Pakiruumi laadimisava 		
alumiiniumist kate
• Tagaluugiesine kaitseliist

Lisavarustus on välja töötatud kõrvuti CR-V-ga, et olla kindle, et kõik lisad sobivad uue mudeliga
ideaalselt ning muudavad selle ohutumaks, turvalisemaks ja vastupidavamaks.

HELE NAHKSISU

CHROME PAKETT
Kroomitud detailid rõhutavad CR-V elegantsi.
MUST KANGASSISU

MUST POOL ALCANTARA- JA POOL NAHKSISU

Must
kangassisu

Must Alcantara
ja nahksisu

Must
nahksisu

Hele
nahksisu

Executive Navi

–

–

•

•

Lifestyle Navi

–

•

–

–

Elegance Plus

•

–

–

–

Comfort

•

–

–

–

• Standard – Pole saadaval

PAKETI SISU:
• Tagaluugi kroomitud kaunistus
• Uste alaosa kroomitud kaunistus
• Kroomitud esivõre
• Ovaalne kroomitud summutiots
Pildil on 18” Hydra valuvelgedega mudel.

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla Civicu tarvikute rakendus ➞
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CONVENIENCE PAKETT
Convenience pakett koosneb stiilselt disainitud
tarvikutest, mis kaitsevad autot kriimude, muda ja liiva
eest.
PAKETI SISU:
• Kere värvi küljeliistud
• Lävepakuliistud
• Eesmised porikaitsmed
• Tagumised porikaitsmed
• Pagasiruumi põhjamatt

AERO PAKETT
Eriti jõulise ja elegantse välimuse
lisamiseks Teie CR-V-le.
PAKETT SISALDAB:
• Aero eesmine põrkeraud
• Aero tagumine põrkeraud
• Tagaluugi spoiler
• Stiilsed astmelauad
Pildil on 19” Cursa valuvelgedega mudel.

ILLUMINATION PAKETT
Illumination pakett muudab auto salongi
hubasemaks.

Pildil on 19” Sirius valuvelgedega mudel.

RISTI KATUSERAAMID
JA MUUD LISAD

Suurenda oma auto kandevõimet tugeva
ja turvalis katuseraami abil. Maksimum
kandevõime 75 kg
SAADAOLEVAD LISAD:
• Suusaboks
• Katuseboks
• Suusa ja lumelaua hoidja
• Jalgrattahoidja koos katuseraamiga

PAKETI SISU:
• Valgustusega lävepakuliistud
• Lombivalgustus

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla Civicu tarvikute rakendus ➞

TAHVELARVUTI hoidik

VEOKONKSUD

Mugava ja stiilse hodiku abil, mis on kinnitatud peatoe taha
silmade kõrgusele saate vaadata videosid, lugeda e-kirju, mängida
mänge oma tahvelarvutis või erineva suurusega iPad-des. Hoidikut
saab kasutada püstises- või horisontaalasendis, saab kallutada ja
pöörata lõõgastavaks vaatamiseks.

Veokonks võimaldab Teil vedada haagissuvilat või treilerit,
maksimaalne pukseerimisvõimsus 2000kg sõltuvalt Teie auto
mootorist ja käigukasti tüübist. Maksimaalne vertikaalne koormus
on 100kg.
SAADAVAL ON KOLME TÜÜPI VEOKONKSE:
• Fikseeritud • Eemaldatav • Peidetav
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SPORTLIK EESMINE ILUVÕRE

KATUSESPOILER

UDUTULED

Sportlik eesmine iluvõre lisab autole isikupära.

Annab autole sportlikuma ilme.

Täiendavad auto stiilset esiosa disaini.

KATUSERAAM

KÜLJELIISTUD

TAGALUUGI KAUNISTUS

USTE DEKORATIIVSED KAUNISTUSED

OVAALNE SUMBUTIOTS

ÜMAR SUMBUTIOTS

Maksimaalne kandevõime: 75 kg.

Kere värvi küljeliistud kaitsevad autot kriimustuste ja mõlkide eest.

Elegantne täiendus auto tagaosas.

Atraktiivsed liistud lisavad autole isikupära.

Valmistatud roostevabast terasest.

Valmistatud roostevabast terasest.
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ASTMELAUD

PAGASIRUUMI MATT

VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD

Võimaldab mugavamalt autosse siseneda.
Stiilne astmelaud lisab autole isikupära ja funktsionaalsust.
Saadaval kahes valikus:
- Stylish (asümmeetriline)
- Täispikk (sümmeetriline)

Veekindel, libisemisvastane.

Roostevabast terasest, valgustatud CR-V logoga.

KUMMIMATID
Kõrgete servadega

KAUBAVÕRK

SININE SALONGIVALGUSTUS

Võimaldab mugavalt kinnitada pagasi sõidu ajaks.

Loob salongi laheda atmosfääri

HONDA 3D HELISÜSTEEM
Üldiselt eeldame, et auto helisüsteem mängib muusikat moonutusteta, olgu siis tegemist
tehnilise stuudioheli või live-ettekandega.Honda helisüsteemi kompaktne DSP-seade
(digitaalne signaalitöötlus) ei valmista selles osas pettumust.

TAGALUUGIESINE KAITSELIIST

KOERAVÕRK

KOORMARIHMAD

SINISE VALGUSTUSEGA UKSETASKUD

Kaitseb kriimustuste eest

Hoiab lemmiklooma sõidu ajal ohutult pakiruumis.

Aitavad kinnitada pagasi sõidu ajaks.

Loovad salongi laheda atmosfääri.

PÕRANDAMATID
Valikus on standard ja elegantsed matid.

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest
iTunes™ ja Google Play™ alla Civicu tarvikute rakendus ➞
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VALUVELJED
1. 18” PHOENIX
2. 18” HYDRA
3. 19” CURSA
4. 19” SIRIUS
5. 19” VEGA
6. 19” ORION

1.

TAGURDUSKAAMERA

3.

2.

LUME- JA PÄIKESEKAITSE

Tagurdades ilmub i-Mid näidikule kaamerapilt.
4.

SUUSABOKS

EELSOOJENDI

PARKIMISANDURID

225 x 80 x 34 cm. Mõlemalt poolt avatav.

Juhitav puldiga / taimeriga.

Eesmised ja tagumised.

5.

6.
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TÄITKE OMA

UNISTUSED
Unistusel on võimas edasiviiv jõud, mis sunnib katsetama uusi ideid ja tehnoloogiaid
ning lähenema uutmoodi probleemide lahendamisele. Unistused võivad olla
inspiratsiooniallikaks, et luua tõeline superauto, nagu uus NSX.
Unistus paremast maailmast on andnud elu inimrobotile ASIMO, tõusnud lendu
HondaJet abil ning olnud aluseks planeedi kõige populaarsemate
mootorrataste loomisel.

