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Den intelligente drivlinje i e:HEV-hybrid er designet med Hondas
menneskecentrerede filosofi i tankerne og vælger automatisk
mellem tre køretilstande – elektrisk, hybrid eller kun benzin
motor – så du kan nyde en afslappende køretur.
En smart kombination af to elmotorer og en kvik 1,5-liters
i-VTEC-benzinmotor leverer en meget effektiv ydeevne med
effektiv acceleration, der både er skånsom over for miljøet og
brændstofforbruget.
Dens selvopladende hybridteknologi betyder, at du aldrig behøver
at oplade – så nu er det tid til at løfte din kørsel til et helt nyt niveau,
både i byens gader og på de åbne veje.

3 KØRSELSTILSTANDE
SPORT, NORMAL OG ECO

5 ÅRS BATTERIGARANTI
ELLER DE FØRSTE 100.000 KM

D en nye Ho nda HR-V

Mærk
kraften
i E:HEV
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Nyd fordelene ved en SUV med sporty køreegenskaber.
Den effektive hybridmotor har en sportstilstand til kvik
og medrivende acceleration, der passer til både effektiv
og sporty kørsel.

AVANCERET HYBRIDSYSTEM
131 HESTEKRÆFTER

BRÆNDSTOFØKONOMI
18,5 KM/L (WLTP)
CO2 EMISSIONER FRA 122 G/KM (WLTP)
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Avanceret
Hybridkørsel
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Med et karismatisk design, der kombinerer en SUV's selvsikre
fremtoning og de sporty kendetegn ved en coupé, vil hovederne
helt sikkert vende sig efter dig.
med elegante linjer og et overordnet horisontalt orienteret design
får HR-V et dristigt udseende og et markant design der udtrykker
sporty køreegenskaber.
Opmærksomhed på de mindste designdetaljer – såsom det
integrerede kølergitter, skjulte dørhåndtag bagtil og unik finish –
sikrer en slank silhuet, så du bliver bemærket i byen, på landet 
og overalt derimellem.

TO TONET
FARVEKOMBINATION
I 5 FARVEVALG*

LYSEGRÅ
SYNTETISK LÆDER OG STOF*

* Fås kun i modellen Advance Style.
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SUV med
karakter
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Uanset om du afleverer børnene i skolen eller kører rundt til andre af
dagligdagens gøremål, så kan et moderne liv til tider virke travlt.
Derfor leveres din nye HR-V spækket med praktiske funktioner, der
er designet til at bringe dig fra A til B, problemfrit: Håndfri betjening
af bagklappen gør læsning af poser til en leg, og Walk Away Close*funktionen medfører, at du aldrig behøver at se dig tilbage.

KOJIRO OKABE
Honda Large Project Leader

Vi har designet den helt nye hybrid HR-V, så den afspejler
de krævende værdier og behov hos moderne forbrugere
og appellerer til en ny generation af bilejere.

* Kun tilgængelig på udvalgte modelvarianter.
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Gør det
sjove
funktionelt
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Uanset hvad livet udsætter dig for, vil HR-V hjælpe dig:
Omkonfigurer Magic Seats med en enkelt håndbevægelse, og
omdan straks pladsen bag forsæderne til et rum med god plads til
cykler, ski – eller endda et sted, hvor du kan tage en lur.
Fra den daglige pendling til en weekend ved stranden kan mere
benplads og rigeligt albuerum gøre din hverdag til et køreeventyr.
Hvor meget kan du pakke?

MAGIC SEATS MED
60/40-OPDELING
MED FLERE KONFIGURATIONER

RIGELIG
BENPLADS
OG EN YDERST RUMMELIG KABINE
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Kampen
om plads
kan vindes
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HR-V leveres fuldt udstyret og klar til at spille takket være
forbindelser, der nemt synkroniseres med dine eksisterende
enheder. Fra Android Auto til Wireless Apple CarPlay – du går
aldrig glip af musikken eller en besked på farten.
Gør dig klar til at køre, og tjek din HR-V's vigtige fakta fra det
virtuelle instrumentbræt i appen My Honda+, lad hjernen slappe af
med fjernlåsning og vindueslukning, og del din digitale nøgle for at
give køretøjsadgang til op til fem familiemedlemmer og venner.
Velkommen til teknik, der er til at føle.

APPEN MY Honda+
INTERAGER MED DIN BIL
VIA DIN SMARTPHONE

NY 9" TOUCHSKÆRM
MED FLERE APPS OG
GARMIN-NAVIGATION
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Forbliv
forbundet
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Honda SENSING-teknologien læser vejskilte og kørselsforhold,
før du selv gør det, og foregriber eventuelle farer med funktioner
såsom blindvinkelassistent*, antikollisionssystem og intelligent
hastighedsbegrænser.
Uanset hvor du skal hen, vil du med en Honda køre med følelsen
af sikkerhed.

AUTOMATISK FJERNLYS
TIL NATKØRSEL

LANEKEEPING ASSIST
SÅ DU BLIVER PÅ RETTE VEJ

*Ikke tilgængelig på alle modelvarianter.
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Sikkerhed
leveres som
standard

Vil du have nyheder før alle
andre om HR-V Hybrid?
Skriv dig op til vores
nyhedsbrev på
honda.dk

Udvid Honda HR-V-oplevelsen på honda.dk
Honda Motor Europe – Denmark
Kokholm 13, 6000 Kolding. Tlf. 76 30 55 30
Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

