IEPAZĪSTIET PILNĪGI
JAUNO CR-V
Pasaulē pirktākais* krosovers tika uzlabots, pārveidots un pārstrādāts.
Tā rezultātā drosmīgs un izteiksmīgs dizains ir apvienots ar progresīvu
inženieriju. Šis automobilis ir radīts braukšanai ar prieku, pateicoties
mūsu jaunajam 1.5 VTEC TURBO benzīna dzinējam un jaunajiem 2.0
i-MMD hibrīdajiem spēka piedziņas komponentiem, turklāt pirmo
reizi CR-V vēsturē dažiem automobiļu modeļiem ar benzīna dzinēju ir
pieejama arī septiņu sēdvietu konfigurācija.

DIZAINS 3-6
TEHNOLOĢIJAS 07-08
KOMFORTS UN ĒRTĪBAS 09-10
VEIKTSPĒJA 11-14
DROŠĪBA 15-20
IZVEIDOJIET SAVU CR-V 21-34
AKSESUĀRI 35-40
SAPŅU NOZĪMĪBA 41-42
*Avots: „JATO Dynamics” (pārdošanas periods no 2015. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim). Tirgi ietver ES + EBTA,
NAFTA, Ķīnu, Japānu, Brazīliju, Krieviju, Indiju, Indonēziju, Austrāliju, Argentīnu, Dienvidāfriku, Dienvidkoreju, Taizemi,
Vjetnamu. Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic
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SAVIĻŅOJOŠS DIZAINS
Jaunā CR-V siluets ir jau pazīstams, bet tā dizains ir pilnībā
jauns. Ikviena elegantā, dinamiskā līnija, sākot ar izteiksmīgajām
riteņu arkām, beidzot ar īpaši modelēto motora pārsegu, ir
izveidota tā, lai uzlabotu sniegumu un maksimāli palielinātu
aerodinamisko efektivitāti.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

IEKŠĒJS
MIERS
CR-V salons ir izstrādāts tā, lai maksimāli
palielinātu saiknes izjūtu starp Jums un
automobili. Precīzās līnijas rada telpas
iespaidu, ko vēl vairāk paspilgtina
kontrastējoši materiāli ar skaistu un
prasmīgu apdari. Vadības elementi ir
novietoti, nodrošinot intuitīvu un vienkāršu
lietošanu — Jūs aptver atjautīgas
tehnoloģijas, bet tās nekad nav uzbāzīgas.
Pateicoties mūsu aktīvajai trokšņa kontrolei,
kas šajā klāstā ir ietverta standarta
aprīkojumā, salons ir kluss un mierīgs. Tas ir
arī ļoti ērts, pateicoties priekšējo apsildāmo
sēdekļu gurnu balstam, kas ir elektroniski
regulējams četros virzienos, kā arī ir pieejami
apsildāmi aizmugures sēdekļi un apsildāma
stūre. Automobilis nodrošina maksimālu
komfortu un relaksāciju katrā braucienā.

*Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic melnu ādas salonu.

05

06

APPLE CARPLAY® UN ANDROID AUTO™* Δ

PROJEKCIJAS DISPLEJS Δ

Jūs varat vienkārši integrēt savu Android tālruni vai iPhone
Honda CONNECT informācijas un izklaides sistēmā ar
7" skārienekrānu, kas ļauj Jums veikt zvanus, klausīties
mūziku vai sūtīt un saņemt ziņojumus.

Paplašinātās realitātes projekcijas displejs projicē
svarīgāko informāciju, lai autovadītājs redzētu datus,
nenovēršot skatienu no ceļa.

AIZRAUJOŠAS TEHNOLOĢIJAS
Mēs esam izstrādājuši tehnoloģiju klāstu, lai padarītu braukšanu ar jauno CR-V par patiesi
aizraujošu pieredzi. Jaunā projekcijas displeja sistēma projicē svarīgo informāciju Jūsu acu
augstumā, lai Jums nebūtu jānovērš skatiens no ceļa, savukārt visaptveroši braukšanas
dati tiek skaidri attēloti inteliģentajā daudzfunkcionālajā informācijas displejā, un tam var
piekļūt, izmantojot uz stūres esošās vadības pogas.

APSILDĀMI PRIEKŠĒJIE UN
AIZMUGURĒJIE SĒDEKĻI Δ
Mēs uzskatām, ka visiem, kas brauc ar
jauno CR-V, ir jājūtas silti un komfortabli.
Tāpēc mēs piedāvājam apsildāmus
aizmugurējos un priekšējos sēdekļus.

APSILDĀMA STŪRE Δ
Izjūtiet siltas stūres sniegto komfortu
aukstā dienā. Šādas mazas detaļas
padara braukšanu ar CR-V baudāmu.
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ATPAKAĻSKATA KAMERA AR
VAIRĀKIEM SKATA LEŅĶIEM Δ
7" Honda CONNECT ekrānā varat
automātiski aktivizēt atpakaļgaitu
un atpakaļskata kameru.

Vidusdaļā uzstādītais informācijas un izklaides sistēma Honda CONNECT* ar 7" pilnkrāsu
skārienekrānu spēj vienkārši savienoties ar Jūsu viedtālruni, līdz ar to Jūs varat piekļūt
lietotnēm, kontaktiem, e-pasta ziņām, mūzikas straumēšanai un citām funkcijām. Jūs esat
savienots ar apkārtējo pasauli un visu, kas Jums dārgs.
*Honda CONNECT kā standarta aprīkojums ir pieejams tikai aprīkojuma līmeņos Elegance, Lifestyle un Executive. Savienojums ar Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un
interneta pārlūkošanai tiek nodrošināts caur Wi-Fi piesaistes funkciju vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. Lietojot lietotnes sistēmā Honda CONNECT, var tikt piemērota datu
izmantojuma un viesabonēšanas maksa. Mēs iesakām Jums pārbaudīt sava mobilā tālruņa abonēšanas plānu. Interneta pārlūkošanas funkciju var izmantot tikai tad,
kad automobilis ir novietots stāvēšanai. Ar Apple CarPlay® ir saderīgs tikai iPhone 5 vai jaunāks modelis ar iOS 8.4 vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Apple CarPlay®
funkcijas, lietotnes un pakalpojumi var nebūt pieejami visos reģionos, un tie var mainīties. Lai izmantotu Android Auto™, viedtālrunī nepieciešams atvērt Google Play™
un lejupielādēt Android Auto™ lietotni. Ar Android Auto™ ir saderīga tikai operētājsistēma Android 5.0 (Lollipop) vai jaunākas tās versijas. Android Auto™ pieejamība var
mainīties, un tā var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Apple CarPlay® ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
Δ

Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
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BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVIS AR BRĪVROKU PIEKĻUVES FUNKCIJU*
Automātiskās bagāžas nodalījuma durvis var aktivizēt,
paliekot pēdu zem aizmugurējā bampera.
Šī funkcija ir izcili piemērota situācijās, kad Jums ir pilnas rokas.

JŪSU TELPA

SEPTIŅU SĒDVIETU OPCIJA†
Atjautīgs salona telpas izmantojums sniedz iespēju ievietot trešo sēdekļu rindu,
kas nodrošina elastību, lai Jūs varētu pārvadāt līdz pat septiņiem cilvēkiem. Kad
papildu sēdvietas nav nepieciešamas, šos sēdekļus var nolocīt, lai nodrošinātu
maksimāli lielu bagāžas nodalījuma telpu.
* Pieejamas aprīkojuma līmenī Executive.
† Opcija pieejama aprīkojuma līmeņos Elegance un Lifestyle.
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Jūsu dzīvē ir daudz lietu, tāpēc mēs izstrādājām salonu, kurā visam pietiek vietas. Jaunais CR-V nodrošina
elastīgu un praktisku telpu, kurā iespējama atjautīga uzglabāšana, ir daudz vietas kājām un liels bagāžas
nodalījums — vairāk nekā 1700 litri, ja aizmugurējie sēdekļi ir nolocīti. Automobilis ir izstrādāts arī, lai
padarītu Jūsu dzīvi vienkāršāku — tam ir tādas ērtas funkcijas kā brīvroku piekļuves bagāžas nodalījuma
durvis*, ar vienu kustību nolokāmi sēdekļi un plakana bagāžas nodalījuma grīda, kas maksimāli palielina
bagāžas uzglabāšanai paredzēto telpu. Ja Jums nepieciešams pārvadāt vairāk nekā piecus cilvēkus, tas
nesagādā nekādas problēmas, jo tagad CR-V ir pieejama septiņu sēdvietu opcija†.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

DINAMISKA
BRAUKŠANA
Jaunāko CR-V darbina mūsu jaunākie
augsto tehnoloģiju dzinēji — benzīna
dzinēji vai benzīna-elektriskie hibrīda
dzinēji*. Mūsu 1.5 VTEC TURBO benzīna
dzinējam ir divas izejas jaudas, un tas
nodrošina izcilu līdzsvaru starp sniegumu
un efektivitāti. To var pasūtīt ar izveicīgu
6 pakāpju manuālo pārnesumkārbu
(173 PS) vai uzlabotu 7 pakāpju CVT
(193 PS) transmisiju. Izvēloties CVT
versiju, Jūs varat braukt automobilī
relaksētā, pilnībā automātiskā režīmā
vai, ja esat sportiskā noskaņojumā,
varat mainīt pārnesumus, izmantojot
stūrē iebūvēto lāpstiņveida pārslēgu,
kas radīts, iedvesmojoties no sacīkšu
automobiļiem.
Zem automobiļa virsbūves ir viegla
šasija, kas ir līdz šim sarežģītākā CR-V
vēsturē, un to papildina mūsu jaunais
MacPherson priekšējās balstiekārtas
statnis, kā arī vairāku sviru aizmugurējā
balstiekārta. Kopā tās nodrošina izveicīgu
braukšanu un izcilu komforta līmeni.
*Hibrīdā spēka piedziņa būs pieejama 2019. gada pavasarī.
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo dīleri.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

HIBRĪDAUTOMOBILIS, KO
VARAT SAJUST
Mūsu nākamās paaudzes hibrīdautomobilis CR-V veidolā
debitē Eiropā. Mēs to dēvējam par inteliģentu vairākrežīmu
automobili (i-MMD), un tajā vienmērīgais, jaudīgais
2,0 litru benzīna dzinējs ir apvienots ar augsto tehnoloģiju
elektromotoriem, nodrošinot Jums bezrūpīgu braukšanu,
ko varēsiet baudīt ik dienu.
i-MMD tehnoloģija ir vieda, jo tā pastāvīgi uzrauga CR-V
sniegumu un ekonomiju, lai noteiktu labāko enerģijas avotu
kombināciju. Pēc tam tā vienmērīgi un nemanāmi pievada
automobiļa optimālo enerģiju, automātiski pārslēdzoties starp
trīs braukšanas režīmiem: dzinēja režīmu, hibrīdo režīmu
un elektroautomobiļa režīmu.

Attēlotais modelis: CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive tonī Platinum White Pearl.
Hibrīdautomobilis būs pieejams 2019. gada pavasarī. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo dīleri.
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NODERĪGAS
TEHNOLOĢIJAS
Daudzi inženiertehniskie darbi ir veikti, lai garantētu
Jūsu un pasažieru drošību. Viedās tehnoloģijas
vienmēr darbojas, kamēr Jūs braucat, un bieži vien
Jūs pat nepamanīsiet to klātbūtni.
INFORMĀCIJA PAR „AKLAJĀM” ZONĀM
Šī viedā ierīce padara joslu maiņu un apdzīšanu
drošāku, brīdinot Jūs, kad Jūsu „aklajā” zonā tiek
konstatēti transportlīdzekļi — Jūsu sānu spogulī
iedegas indikators.
ŠĶĒRSVIRZIENA SATIKSMES PĀRRAUDZĪBA
Braucot atpakaļgaitā, šķērsvirziena satiksmes
pārraudzības funkcija var noteikt no abām pusēm
tuvojošos transportlīdzekļus, un tā brīdina Jūs par
draudošām briesmām.
ĀRKĀRTAS IZSAUKUMS (E-CALL)
Ārkārtas izsaukuma (SOS) slēdzis atrodas viegli
aizsniedzamā vietā blakus atpakaļskata spogulim.
Ārkārtas situācijā palīdzību var izsaukt,
pieskaroties pogai.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.
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PILNPIEDZIŅA
Elektroniski vadāmā pilnpiedziņa ar inteliģento
vadības sistēmu ir radīta, lai tā tiktu automātiski
aktivizēta, konstatējot vilces zudumu.
Piemēram, sistēma var noteikt, kad CR-V brauc
pret kalnu un pievadīt lielāku spēku aizmugurējiem
riteņiem. Kad šis papildu griezes moments vairs
nav nepieciešams, vairāku disku sajūgs automātiski
atvieno dzenskrūves vārpstu no aizmugurējā
diferenciāļa, tādējādi ietaupot degvielu.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

HONDA SENSING
Honda SENSING ir viens no progresīvākajiem
pieejamiem drošības tehnoloģiju komplektiem,
un tas ir standarta aprīkojums visos klāsta
automobiļos.
SADURSMES MAZINĀŠANAS
BREMŽU SISTĒMA
Ja iespējama sadursme ar transportlīdzekli vai
gājēju, šī funkcija brīdina Jūs par briesmām,
kā arī samazina Jūsu braukšanas ātrumu, lai
samazinātu trieciena spēku
JOSLAS MAIŅAS BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis izbrauc no savas joslas un
Jūs neieslēdzat pagrieziena rādītāju, mirgo
vizuāls brīdinājuma signāls un atskan skaņas
brīdinājuma signāls, palīdzot pievērst Jūsu
uzmanību nepieciešamībai koriģēt novirzi.
NOVIRZĪŠANĀS NO CEĻA SEKU
MAZINĀŠANA
Pie vējstikla piestiprināta kamera nosaka,
kad automobilis novirzās no ceļa, un izmanto
elektrisko stūres pastiprinātāju, lai veiktu
nelielas korekcijas, tādējādi noturot Jūsu
automobili joslā. Noteiktos apstākļos var tikt
aktivizētas arī bremzes.
JOSLAS SAGLABĀŠANAS PALĪGSISTĒMA
Palīdz Jums noturēties joslas vidū, nodrošinot
mierīgāku braukšanu un samazinot
nepieciešamību veikt stūrēšanu koriģējošas
kustības, kā arī piepūli, braucot pa autoceļu.

INTELIĢENTĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZA
KONTROLE
Šī funkcija nosaka, vai transportlīdzeklis,
kas brauc blakus esošā joslā, izbrauks
Jums priekšā, un jau iepriekš pielāgo
CR-V braukšanas ātrumu. Tā palīdz arī
saglabāt distanci starp Jums un priekšā
esošo automobili, lai Jums nebūtu jāmaina
braukšanas ātrums.
ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE AR ZEMA
ĀTRUMA SEKOŠANAS SISTĒMU*
Šī funkcija uztur iestatīto kruīza ātrumu un
distanci attiecībā pret transportlīdzekli,
kas brauc Jums priekšā. Ja noteiktais
transportlīdzeklis apstājas, funkcija samazina
braukšanas ātrumu un aptur Jūsu automobili —
Jums nav jātur kāja uz bremžu pedāļa. Tiklīdz
priekšā esošais automobilis atsāk kustību,
vienkārši pieskarieties pie akseleratora, lai
atsāktu darbību.
CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANA
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma nolasa ceļa
zīmes un attēlo šo informāciju uz displeja.
Vienlaikus iespējams attēlot divas ceļa zīmes.
INTELIĢENTAIS ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS
Tas atjautīgi apvieno esošo adaptīvā ātruma
ierobežotāja funkciju ar ceļa zīmju atpazīšanas
sistēmu, lai automātiski iestatītu ātruma
ierobežojumu, ko noteikusi ceļa zīmju
atpazīšanas sistēma.
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*Zema ātruma sekošanas sistēma ir pieejama tikai modeļiem, kas aprīkoti ar CVT automātisko transmisiju.
Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

JŪSU
CR-V

Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.
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COMFORT

1.5 VTEC TURBO
173PS 2WD

♦ 17" vieglmetāla diski

♦ Ceļa zīmju atpazīšana

♦ Autovadītāja pasīvā drošības sistēma, pasažiera pasīvā
drošības sistēma, sānu (priekšējie) un sānu aizkarveida
drošības spilveni

♦ Signalizācija un imobilaizers

♦ Pretbloķēšanās bremžu sistēma un bremžu palīgsistēma
♦ Elektriska stāvbremze ar automātisku bremžu turēšanu
♦ Krēslas jutīga gaismu režīma maiņa
♦ Priekšējo lukturu ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris
(atgriešanās mājās / izbraukšanas no mājām funkcija)
♦ LED dienas gaitas lukturi
♦ LED priekšējie lukturi ar priekšējo lukturu mazgātājiem
♦ Elektriski regulējami apsildāmi spoguļi
♦ Automobiļa stabilitātes palīgsistēma
♦ Piekabes stabilitātes palīgsistēma
♦ Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu

6 pakāpju manuālā transmisija

♦ Ārkārtas izsaukums
♦ ECON režīms
♦ Daudzfunkcionāls stūres rats ar regulējamu augstumu un
attālumu
♦ Auduma apdare
♦ Apsildāmi priekšējie sēdekļi
♦ Ar vienu kustību nolokāms 60/40 sadalījuma aizmugurējais
sēdeklis
♦ Autovadītāja sēdekļa augstuma manuāla regulēšana
♦ Elektroniski regulējams autovadītāja gurnu balsts
♦ Vienas zonas klimata kontrole ar automātisku kondicionieri
♦ Inteliģents daudzfunkcionāls informācijas displejs

♦ Tukšgaitas apturēšanas režīms

♦ Adaptīvā kruīza kontrole / inteliģentā adaptīvā kruīza
kontrole

♦ Frontālās sadursmes brīdinājums

♦ 5" audio displejs ar DAB digitālo radio

♦ Joslas saglabāšanas palīgsistēma

♦ 8 skaļruņi

♦ Joslas maiņas brīdinājums

♦ Audiosistēmas vadība uz stūres

♦ Novirzīšanās no ceļa seku mazināšana

♦ Bluetooth™ brīvroku tālruņa sistēma

♦ Inteliģentais ātruma ierobežotājs

♦ 1 USB ports

♦ Izveicīga vadīšanas palīgsistēma

♦ Priekšējais mērinstrumentu panelis, viduskonsole un
aizmugurējās aksesuāru ligzdas

♦ Riepu spiediena kontroles sistēma
♦ Straujas bremzēšanas uzmanības signāls
♦ Sadursmes mazināšanas bremžu sistēma

♦ Koka imitācijas mērinstrumentu paneļa apdare
♦ Bagāžas nodalījuma pārsegs

Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort tonī Cosmic Blue Metallic.

ELEGANCE
Papildus aprīkojuma līmenī Comfort pieejamām funkcijām
aprīkojuma līmeņa Elegance funkcijas ietver tālāk norādīto.
♦ 18" vieglmetāla diski

1.5 VTEC TURBO
173PS 2WD/AWD

6 pakāpju manuālā transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD

7 pakāpju CVT automātiskā
transmisija

Papildaprīkojums:
♦ 7 sēdvietas

♦ Priekšējie halogēna miglas lukturi
♦ Automātiski stikla tīrītāji ar lietus sensoru
♦ Attāli vadāmi elektriskie logi un nolokāmi sānu spoguļi
(aktivizēšana ar tālvadības pulti)
♦ Automātiska duālā klimata kontrole
♦ Sensori automobiļa novietošanai stāvvietā (priekšā un
aizmugurē)
♦ Atpakaļskata kamera
♦ Atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanu
♦ Zema ātruma sekošanaΔ
♦ Lāpstiņveida pārslēgsΔ
♦ Ādas stūre
♦ Ādas pārnesumu pārslēgs (tikai ar manuālo transmisiju)
♦ Honda CONNECT ar Garmin navigāciju: 7" skārienekrāns,
AM/FM/DAB digitālais radio, Apple CarPlay®, Android Auto™,
interneta radio, Aha™ lietotņu integrācija un interneta
pārlūkošana*
♦ 2 priekšējie USB porti
♦ 2 aizmugurējie USB porti (tikai uzlādei)
*Savienojums ar Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un interneta pārlūkošanai tiek nodrošināts caur Wi-Fi piesaistes funkciju vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. Lietojot
lietotnes sistēmā Honda CONNECT, var tikt piemērota datu izmantojuma un viesabonēšanas maksa. Mēs iesakām Jums pārbaudīt sava mobilā tālruņa abonēšanas
plānu. Interneta pārlūkošanas funkciju var izmantot tikai tad, kad automobilis ir novietots stāvēšanai. Ar Apple CarPlay® ir saderīgs tikai iPhone 5 vai jaunāks modelis ar
iOS 8.4 vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Apple CarPlay® funkcijas, lietotnes un pakalpojumi var nebūt pieejami visos reģionos, un tie var mainīties. Lai izmantotu
Android Auto™, viedtālrunī nepieciešams atvērt Google Play™ un lejupielādēt Android Auto™ lietotni. Ar Android Auto™ ir saderīga tikai operētājsistēma Android 5.0
(Lollipop) vai jaunākas tās versijas. Android Auto™ pieejamība var mainīties, un tā var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
Δ
Pieejams tikai modeļiem, kas aprīkoti ar CVT automātisko transmisiju.
Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
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Model
shownTURBO
is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Attēlotais modelis: CR-V
1.5 VTEC
Elegance tonī Platinum White Pearl.

LIFESTYLE

1.5 VTEC TURBO
173PS AWD

6 pakāpju manuālā transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD

7 pakāpju CVT automātiskā
transmisija

Papildus aprīkojuma līmenī Elegance pieejamām funkcijām
aprīkojuma līmeņa Lifestyle funkcijas ietver tālāk norādīto.
♦ Priekšējie LED miglas lukturi
♦ Jumta reliņi
♦ Tonēti stikli
♦ Ādas apdare
♦ Elektroniski regulējams autovadītāja un pasažiera gurnu
balsts
♦ Salona apgaismojums (autovadītāja/pasažiera kāju daļā /
durvju roktura daļā)
♦ Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma
♦ Vējstikla tīrītāju atkausētājs
♦ Informācija par „aklajām” zonām un šķērsvirziena satiksmes
pārraudzība
♦ Aktīvie pagrieziena lukturi
Papildaprīkojums:
♦ 7 sēdvietas

Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle tonī Modern Steel Metallic.

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO
173PS AWD

6 pakāpju manuālā transmisija

1.5 VTEC TURBO
193PS AWD

7 pakāpju CVT automātiskā
transmisija

Papildus aprīkojuma līmenī Lifestyle pieejamām funkcijām
aprīkojuma līmeņa Executive funkcijas ietver tālāk norādīto.
♦ 19" vieglmetāla diski
♦ Stikla panorāmas jumts (atverams)
♦ Projekcijas displejs
♦ Apsildāma stūre
♦ Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
♦ Elektroniskas bagāžas nodalījuma durvis ar brīvroku
piekļuves funkciju
♦ Elektroniski regulējams (8 virzienos) autovadītāja sēdeklis ar
autovadītāja atmiņas funkciju

Tehniskā informācija un pilns aprīkojuma saraksts pieejams atsevišķā brošūrā.
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Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.

DZĪVOJIET
KRĀSAINU DZĪVI
Katrs tonis ir radīts, lai izcili papildinātu
CR-V stilu. Jums ir tikai jāizvēlas Jūsu
iecienītākais tonis.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC

RALLYE RED**

MODERN STEEL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

MODERN STEEL METALLIC
*Tonis Premium Crystal Red Metallic ir pieejams tikai aprīkojuma līmeņos Lifestyle un Executive.
**Tonis Rallye Red ir pieejams tikai aprīkojuma līmeņos Comfort un Elegance automobiļiem ar
5 sēdvietām un kā īpašs pasūtījums aprīkojuma līmenī Elegance automobiļiem ar 7 sēdvietām,
kā arī aprīkojuma līmeņos Lifestyle un Executive.
Attēlotie modeļi: 1.5 VTEC TURBO Executive.
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JŪSU
IZVĒLE
Izvēlieties no mūsu augstas kvalitātes audumu un
pirmklasīgu ādas apšuvumu klāsta. Tie ir izstrādāti, lai
papildinātu Jūsu CR-V eleganto salonu un, protams, ļautu
Jums justies komfortabli, lai cik ilgs būtu brauciens.

MELNS AUDUMS
COMFORT
ELEGANCE
LIFESTYLE
EXECUTIVE

MELNA ĀDA

ZILOŅKAULA
KRĀSAS ĀDA*

♦
♦

♦
♦

♦
♦

*Ziloņkaula krāsas āda ir pieejama tikai šādiem virsbūves toņiem: Crystal Black Pearl; Modern Steel Metallic; Premium Crystal Red
Metallic un Premium Agate Brown Pearl.

01 MELNS AUDUMS
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02 MELNA ĀDA

03 ZILOŅKAULA KRĀSAS ĀDA*
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JŪSU OPCIJAS
Personalizējiet savu CR-V ar
oriģinālajiem Honda aksesuāriem.
Tie ir izgatavoti atbilstoši mūsu nemainīgi augstajiem kvalitātes
standartiem, un katrs no tiem ir izstrādāts, lai uzlabotu
Jūsu CR-V un būtu tam izcili piemērots.

CARGO PAKOTNE
Ja bieži pārvadājat bagāžu vai
specializētu aprīkojumu, Cargo
pakotne palīdz to organizēt un
nostiprināt. Pakotnē ietilpst
pirmklasīgs bagāžas nodalījuma
organizētājs, bampera sliekšņa
aizsargs un bagāžas nodalījuma
sliekšņa dekoratīvs elements.

AERO PAKOTNE

CONVENIENCE PAKOTNE

Aero pakotne nodrošina Jūsu automobilim elegantāku, dinamiskāku izskatu
apvienojumā ar izsmalcinātiem, krāsainiem virsbūves elementiem.

Convenience pakotne ir aksesuāru kolekcija, kas stilīgi aizsargā Jūsu automobili
no skrambām, skrāpējumiem, dubļiem un smiltīm. Pakotnē ietilpst sānu virsbūves
apdares elementi, durvju sliekšņu apdares elementi un dubļu aizsargi.

Attēlā ietverti 19" Galena vieglmetāla diski. Iegādājami atsevišķi.

Attēlā ietverti 18" Emerald vieglmetāla diski. Iegādājami atsevišķi.
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ILLUMINATION PAKOTNE

SLIEKŠŅI

Illumination pakotne ietver apgaismojuma elementu kombināciju, kas
padara Jūsu automobiļa salonā esošo atmosfēru patīkamāku. Pakotnē
ietilpst priekšējo kāju nodalījuma apgaismojums un izgaismoti durvju
sliekšņu apdares elementi.

Ja vēlaties vieglāk iekāpt automobilī vai izkāpt no tā, izvēlieties mūsu
piedāvātos sliekšņus. Tie ir izstrādāti, lai pilnībā saskanētu ar Jūsu CR-V
eleganto dizainu, un tiem ir alumīnija apdare ar melniem akcentiem vai pilnībā
melna apdare, kas piešķir Jūsu automobilim papildu eleganci.

SPOGUĻU PĀRSEGI

SĀNU APAKŠDAĻAS DEKORI — SUDRABA KRĀSĀ

BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVJU DEKORS

BAGĀŽAS NODALĪJUMA SPOILERS

Akcentējiet sava CR-V individualitāti ar šiem Asphalt Silver
spoguļu pārsegiem. Tie ir izstrādāti tā, lai aizstātu esošos
pārsegus. Komplekts ietver divus spoguļu pārsegus.

Šie gudri izveidotie un stilīgie dekori piešķir Jūsu CR-V
robustu, izteiksmīgu izskatu. Tām ir apdare Asphalt Silver tonī,
kas papildina standarta bampera priekšējo un aizmugurējo
apakšdaļas dekoru. Komplekts ietver divas daļas katrai pusei.

Akcentējiet sava automobiļa ārējo izskatu ar pievilcīgu bagāžas
nodalījuma durvju dekoru. Izteiksmīgā hromētā apdare padara
Jūsu CR-V stilīgāku un elegantāku.

Padariet sava CR-V aizmuguri pievilcīgāku un sportiskāku,
izmantojot „peldoša stila” bagāžas nodalījuma spoileru.

37

38

DURVJU UZLIKAS

PROJEKCIJAS LUKTURI

VĒJSTIKLA PĀRSEGS

LED projekcijas lukturi rada efektīvu, nelielu
gaismas staru kūli tieši zem priekšējām durvīm,
izgaismojot laukumu blakus automobilim.
Pieejami tikai kopā ar sliekšņiem.

Šis vējstikla pārsegs kalpo kā aizsargs pret laikapstākļu
ietekmi, kā arī aizsargā spoguļus un priekšējos sānu
logus no spēcīgiem nokrišņiem, kad Jūsu automobilis ir
novietots stāvēšanai ārā. Tajā ir iestrādāts CR-V logotips.

PIRMKLASĪGS BAGĀŽAS NODALĪJUMA ORGANIZATORS

IZTURĪGS BAGĀŽAS NODALĪJUMA IELIKTNIS

18" EMERALD VIEGLMETĀLA DISKI

19" GALENA VIEGLMETĀLA DISKI

Šis novatoriskais bagāžas nodalījuma organizators ļauj Jums
organizēt Jūsu automobiļa bagāžas nodalījumu un novērst
priekšmetu pārvietošanos braukšanas laikā.

Šis ūdensnecaurlaidīgais, izturīgais bagāžas nodalījuma ieliktnis
ir izgatavots no izturīgs augstas kvalitātes materiāla, un tas ir
izveidots tā, lai perfekti atbilstu Jūsu automobiļa aizmugurējā
bagāžas nodalījuma formai. Ieliktnis aizsargā bagāžas
nodalījumu no netīrumiem un skrāpējumiem, tam ir augstas
sieniņas, un tajā ir iestrādāts CR-V logotips.

Iegādājoties automobili ar 18" Emerald diskiem, logi ir
Gunpowder Black tonī, tiem ir dimanta forma un A veida virsma
ar mirdzošu, caurspīdīgu pārklājumu.

Iegādājoties automobili ar 19" Galena diskiem, logi ir Rombo
Silver tonī, tiem ir dimanta forma un A veida virsma ar matētu,
caurspīdīgu pārklājumu.
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IZVELKAMA SAKABE AR 13 TAPU PIEKABES
SAVIENOTĀJU

Šīs durvju uzlikas ir paredzētas uzstādīšanai priekšējo un
aizmugurējo durvju augšdaļā, un tās vienmērīgi novirza gaisa
plūsmas. Komplekts ietver četras uzlikas.

Ar šo jauno izvelkamo sakabes sistēmu Jūs varat bez raizēm vilkt
piekabi vai pārvadāt velosipēdus. Maksimālā vilktspēja: 2000 kg
atkarībā no transmisijas tipa. Maksimālā vertikālā slodze: 100 kg.
13 tapu ligzda ir integrēta sakabē. Atvēršanas mehānisms ir
ievietots bagāžas nodalījumā, lai atvieglotu tā izmantošanu.
Papildu 12 V akumulatora kabelis nodrošina Jūsu piekabei
nepārtrauktu barošanu.
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Lai iegūtu papildinformāciju par pilno oriģinālo aksesuāru klāstu,
lūdzu, pieprasiet savam dīlerim CR-V aksesuāru brošūru.

Sapņi var būt jaudīgi, tie liek Jums sasniegt vairāk, izpētīt jaunas idejas, jaunas tehnoloģijas un atklāt jaunus problēmu
risināšanas veidus. Sapnis par labāku pasauli, kuru cilvēki var izbaudīt, ir devis dzīvību humanoīdam robotam ASIMO, ļāvis
izbraukt ar HondaJet un radījis dažus no populārākajiem motocikliem uz šīs planētas. Zināšanas, ko mēs gūstam no visa, ko
darām, un viss, ko mēs mācāmies, tiek ieguldīts visā, ko mēs radām, tai skaitā mūsu jaunajā krosoveru klāstā.

SAPŅI
PATIEŠĀM
PIEPILDĀS
Attēlotie modeļi: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic un
HR-V 1.5 i-VTEC Executive tonī Midnight Blue Beam Metallic.

41

42

Attēlotais modelis: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive tonī Premium Crystal Red Metallic.
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SIA “Nippon Auto“
Krasta iela 42, Rīga, LV-1003, tālr. 67113333

AS “WESS Select”
K. Ulmaņa gatve 123, Mārupe, LV-2167, tālr. 67004702

Vienkāršs, ērts un elastīgs veids, kā finansēt
un apdrošināt Jūsu Honda automobili.

www.honda.lv

Šīs specifikācijas nav attiecināmas uz konkrētu izstrādājumu, kas tiek piegādāts vai piedāvāts tirdzniecībā. Ražotājs patur tiesības mainīt specifikācijas, tostarp krāsu, iepriekš par to paziņojot/nepaziņojot,
turklāt laikā un veidā, ko uzskata par pareizu. Var tikt veiktas lielas un nelielas izmaiņas. Tomēr esam veltījuši lielas pūles, lai nodrošinātu šajā brošūrā iekļautās informācijas precizitāti. Šī publikācija nekādā
veidā nav uzskatāma par uzņēmuma izteiktu piedāvājumu kādai personai. Tirdzniecību veic attiecīgais izplatītājs atbilstīgi standarta tirdzniecības noteikumiem un garantijas nosacījumiem, kādus izplatītājs
piedāvā un kuru kopiju var saņemt pēc pieprasījuma. Lai gan tiek rūpīgi strādāts, lai nodrošinātu specifikāciju precizitāti, brošūras tiek sagatavotas un drukātas vairākus mēnešus pirms izstrādājuma
izplatīšanas, un tāpēc ne vienmēr ir iespējams atspoguļot izmaiņas specifikācijās vai kādos konkrētos gadījumos — īpašas funkcijas. Ražotājs iesaka klientam vienmēr apspriest specifikācijas ar izplatītāju,
kas piegādā izstrādājumu, it īpaši gadījumā, kad modeļa izvēle ir atkarīga no kādas reklamētās funkcijas.

Honda atbildīgi iegādājas papīru no ražotājiem ES valstīs. Lūdzu,
neizmetiet mani! Nododiet mani draugam vai pārstrādājiet.

