הדגם המוצג הוא  HR-V 1.5 i-VTECבגרסת  Executiveבצבע כחול שקיעה מטאלי.
*התמונה להמחשה בלבד
02

HONDA HR-V

החדשה

הונדה  HR-Vהחדשה ,מעודנת ,משופרת ונועזת יותר.
רכב פנאי שטח הקומפקטי מספק חווית
נהיגה רב מימדית ,משלב את הקווים היפים של מכונית
ספורט עם המרחב היעיל והקשיחות של רכב פנאי שטח.
זו מכונית שמסוגלת לעמוד בקצב שלך.
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סגנון דינמי
העיצוב המודרני של  HR-Vמושך את העין
ומפעים את הלב .קווי המתאר הזורמים תוכננו
לא רק כדי להעניק לו נוכחות דרמטית ,אלא
חשוב אף יותר ,למען אווירודינמיות וחיסכון
בצריכת הדלק.
פרטי עיצוב חדשים כגון סורג קדמי ייחודי בצבע
כרום כהה ,פנסים  LEDראשיים מעוצבים ,עיטורי
כרום מאחור ופגוש קדמי ספורטיבי מעניקים לו
מראה אלגנטי אך בו בזמן קשוח .לכן אין זה משנה
אם אתה בדרך לחופשת סופשבוע או לפגישה עם
חברים בעיר HR-V ,תוכנן להתאים להן.
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הדגם המוצג הוא  HR-V 1.5 i-VTECבגרסת  Executiveבצבע כחול שקיעה מטאלי
*התמונה להמחשה בלבד
05

עוצב עבורך
סביבת הנהג תוכננה באופן אינטואיטיבי
כדי להבטיח שכל דבר נמצא היכן
שתצטרך אותו .כך שלמרות שלוח
המכשירים האלגנטי כולל את הטכנולוגיה
החדשנית ביותר ,הוא פשוט וקל להבנה
ולשימוש .בקרת אקלים דו אזורית ומראות
עם כוונון חשמלי הם רק חלק מהמאפיינים
אשר יבטיחו את הנאתך בכל נסיעה.

הדגם המוצג הוא HR-V 1.5 i-VTEC
בגרסת Executive
בצבע כחול שקיעה מטאלי.
*התמונה להמחשה בלבד
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תוכנן להתאים לסגנון
החיים שלך
HR-V

מתוכנן כדי להתאים לסגנון החיים שלך,
נותן מרחב פנים חכם ,נוח ומרווח .מיכל דלק
שממוקם במרכז הרכב מעניק ל  HR-Vתא
מטען עצום וטכנולוגיית המושבים Magic

 Seatsהחדשנית ,היא עדות נוספת לתכנון
החכם.
המושבים המתוחכמים המפוצלים 60:40
ניתנים לקיפול לרצפה ליצירת חלל נרחב
במיוחד ,או לקיפול מעלה( ,כמוצג בתמונה)
כדי לאפשר הנחת מטען בעל צורה לא
אחידה כגון אופניים .יתרה מכך ,ניתן לקפל
את המושבים ביד אחת ,בתנועה בודדת.

מרחב מטען של  *1,533ליטרים ,ופתח
דלת תא המטען הרחב וגובה טעינה נמוך
מאפשרים גישה קלה לכל מקום.
חניה והעמסת מטען בזמן קצר ביותר.
אך הקסם לא מסתיים במושבים ,גם מרווח
הרגליים ומרווח הראש הנוחים ,שבדרך כלל
מוצאים רק במכוניות גדולות יותר הם טריק
כשלעצמו .התחושה של מרחב מוגברת
באמצעות גג זכוכית פנורמי** ,המאפשר
חדירה של אור ואוויר.

* נמדד כאשר המושבים האחוריים קופלו מטה ,מהרצפה לגג (לפי שיטת .)VDA
**בדגם  Executiveבלבד
*התמונה להמחשה בלבד
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משאירים
אותך מחובר
 HRVמשלב מערכת מולטימדיה בשלל שפות
בעלת מסך מגע צבעוני ,קלה לתפעול.

*התמונה להמחשה בלבד
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מצלמה אחורית בזווית רחבה*
תמונה מהמצלמה תופיע באופן אוטומטי על
מסך המולטימדיה כאשר אתה משלב להילוך
נסיעה לאחור ,כדי לאפשר לך מראה ברור של
האזור מאחורי הרכב.
*התמונה להמחשה בלבד

בלם חניה חשמלי
מחליף את בלם היד ומספק מרחב נוסף ליד הנהג.
הוא מפעיל את בלם היד באופן חשמלי בלחיצה
על המתג ,ומתנתק בלחיצה שוב על המתג או על
דוושת ההאצה.

*התמונה להמחשה בלבד
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להרגיש טוב
בפנים
קח הפסקה מהיום .הירגע .תא הנוסעים המרווח של HR-V

תוכנן כך שזו תהיה הנאה מושלמת לבלות בו את הזמן.
גם אם זה רק נסיעה לקניות השבועיות ,אין סיבה לא לעשות
זאת באופן מרווח ובסגנון .הבד החדש של המושבים משלים
את תא הנוסעים המרווח ויחד עם פריטים ספורטיביים כגון
ידיות דלתות מכרום וכיסוי עור לגלגל ההגה ולתפוח ידית
ההילוכים ,מעניקים ל  HR-Vתחושה של יוקרה.

הדגם המוצג הוא  HR-V 1.5 i-VTECבגרסת  Executiveעם תיבת הילוכים ידנית.
*התמונה להמחשה בלבד
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ליהנות
מהביצועים
טכנולוגיה מתקדמת מעניקה לך נהיגה מבריקה ויעילה
ביותר .מנוע בנזין  130כ"ס .i-VTEC 1.5
מנוע  i-VTEC 1.5זמין עם תיבת הילוכים אוטומטית
רציפה .בחירה בתיבת הילוכים רציפה מאפשרת לך
נסיעה רגועה ברכב במצב אוטומטי לחלוטין ,אבל אם
אתה חש בצורך להחליף הילוך ,תוכל לעשות זאת
מידיות החלפת הילוכים בגלגל ההגה ,שנוצרו בהשראת
מכוניות מרוץ.
כל המנועים של  HR-Vכוללים הדממת מנוע בסרק,
אשר מדוממת את המנוע כאשר הרכב עוצר .המנוע
מותנע מחדש אוטומטית כאשר מתחילים בנסיעה,
ומסייע להפחתת פליטות  .CO2לחיצה על ,ECON
מגבירה עוד יותר את החיסכון בצריכת הדלק.
לאחר ההפעלה ,תיבת ההילוכים והמנוע מותאמים
לחיסכון אופטימלי בצריכת הדלק .ייתכן שלא תחוש
בכך מיד ,אבל תרגיש זאת כאשר תפגוש את משאבת
הדלק לעתים רחוקות יותר.

הדגם המוצג הוא  HR-V 1.5 i-VTECבגרסת Executive
בצבע כחול שקיעה מטאלי.
*התמונה להמחשה בלבד

14

15

חכם יותר
בטוח יותר
הבטיחות של נוסעיך ,משתמשים אחרים בדרך
והולכי רגל תמיד הייתה אחת מדרישות הבסיס
של התכנון .זו הסיבה מדוע ארזנו חבילה גדולה
של טכנולוגיה מתקדמת ל  HR-Vהחדש ,שברובו
הוא ציוד סטנדרטי בכל הגרסאות .אנו חושבים
שהדרך הטובה ביותר למנוע תאונות היא לחשוב
צעד אחד מראש ,לכן אנו משלבים את טכנולוגיות
מערכת סיוע לנהג המתקדמת שלנו .הן מסייעות
לנהג בכך שהן מתנהגות כחיישנים נוספים,
המזהירים ומגיבים היכן שנדרש.
כמו כל הונדה HR-V ,החדש עבר בדיקה מקיפה
שבה התעלה מעל תקני הבטיחות המחמירים
ביותר ,וקיבל את הציון המרבי של חמישה כוכבים
במבחני הבטיחות .Euro NCAP

*התמונה להמחשה בלבד
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התרעת סטייה מנתיב

סייען זינוק בעלייה

אם מכונית יוצאת מנתיב הנסיעה מבלי
שהופעל איתות ,תינתן התרעה חזותית בהבהוב
והשמעת צליל ,כדי להסב את תשומת לבך
לסטייה מהנתיב.

סייען זינוק בעלייה מונע הידרדרות בעת
התחלת נסיעה בעלייה .הלחץ על הבלמים
מבוקר באמצעות חיישן שיפוע ,ושומר על
הרכב במקומו למשך שנייה וחצי לאחר שחרור
דוושת הבלם.

מערכת זיהוי תמרורים מזהה תמרורים
ומעבירה את המידע בתצוגה חזותית.

אות בלימת חירום

מערכת זיהוי תמרורים

אות בלימת חירום מהבהב במהירות בתאורת
החירום המזהירה נהגים מאחוריך כאשר אתה
בולם בחוזקה ,ומפחיתה את הסיכון להתנגשות
מאחור.

התרעת התנגשות קדמית
אם המצלמה הקדמית מזהה רכב מלפניך,
המערכת מזהירה אותך מפני התנגשות
מלפנים ,ומאפשרת לך זמן להגיב.

תגבור בלימה
תגבור בלימה מסייעת לנהג להגיע מהר יותר
לעצירה בעת בלימת חירום.

מגביל מהירות חכם
מאפיין זה משלב באופן חכם את תפקוד
מגביל המהירות הניתן לכוונון עם מערכת זיהוי
תמרורים ,ומגדיר באופן אוטומטי את מגבלת
המהירות לזו שמערכת זיהוי תמרורים זיהתה.
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מערכת בלימה עירונית אקטיבית
 :1בעת נסיעה בעיר במהירות
שבין  5ל 32 -קמ"ש ,המערכת
מנטרת את המרחק בין רכבך
לרכב שמלפניו ,כדי להעניק לך
את הסיכוי הטוב ביותר להימנע
מתאונה.

 :2אם אתה ממשיך להתקרב
לרכב שהתגלה ,המערכת תפיק
אזהרה קולית וחזותית דרך הצג
הרב תפקודי.
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 :3אם עדיין אינך מגיב והתאונה
בלתי נמנעת ,מערכת בלימה
עירונית אקטיבית יכולה להפעיל
אוטומטית את הבלמים כדי
להפחית את המהירות ככל
האפשר.

חייה את
העולם בצבעים
*בחר ממבחר הצבעים שלנו המשלימים באופן
מושלם את העיצוב בדינמי של  .HR-Vביניהם שני
צבעים חדשים ומרגשים ,כחול שקיעה מטאלי ולבן
פנינה פלטינה

פלדה חדישה מטאלי

*מגוון צבעים בכפוף למלאי
הדגם המוצג הוא  HR-V 1.5 i-VTECבגרסת .Executive
*התמונה להמחשה בלבד
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כחול מטאלי ספורטיבי בוהק

אדום מילנו

שחור מטאלי

שחור פנינה קריסטלי

לבן פנינה פלטינה

כחול שקיעה מטאלי

כסף מטאלי

ריפוד פנים
בין אם זה הבד האיכותי החדש או שילוב עור
פרימיום ,משמעותו שלריפוד שלנו לא יהיה רק
מראה נהדר אלא גם תחושה מצוינת.

משולב עור ובד

שחור בד
♦

♦

ELEGANCE
EXECUTIVE

 02שחור בד
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 01שחור שחור  1/2בד/עור
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*התמונה להמחשה בלבד

סט מסיטי רוח
בעזרת מסיטי הרוח ניתן ליהנות מאוויר צח גם כשמזג האוויר לא אידיאלי.

מגש תא מטען עם מחיצות
מגש תא מטען חסין מים ומונע החלקה מותאם באופן מושלם
לחלל האחסון האחורי ברכבך ,ויגן על תא המטען מלכלוך
ושריטות .יש לו קצוות מורמים ומוטבע עליו סמל .HR-V
המחיצות הכלולות שומרות על המטען במקומו.

*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
*התמונות להמחשה בלבד
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פלסטיק ניקל סף

פלטת דמוי ניקל למגן קדמי
חיפויים אלו שומרים על רכבך ומוסיפים מגע ספורטיבי למראה הרכב.

סט מדרגות מקורי
לכניסה קלה יותר לרכבך
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פסי צד שחורים

חיפויים לסיפי דלתות

אין דבר מתסכל יותר משריטה או מכה בגוף של הרכב .פסי צד אלו
עשויים מחומר רך ועמיד למכות בצבע הרכב ומעניקים הגנה היקפית
לרכבך.

החיפויים לסיפי דלתות מוסיפים מגע אישי לרכבך ,ותוך כדי כך
מגנים על סיפי הדלתות מסימנים ושריטות .הם מעוטרים בסמל
מושך לעין של  HR-Vועשויים בפלדת אל חלד .הערכה כוללת:
חיפויים לספים הקדמיים והאחוריים.

*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
*התמונות להמחשה בלבד
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גגון מטען

וו גרירה נשלף עם חיבור לשקע  13פינים

הרחב את יכולת הנשיאה של רכבך עם גגון מטען מאובטח
הכולל ארבעה מנעולים .משקל המטען המרבי על הגגון הוא
 30ק"ג (משקל מרבי על הגג  35ק"ג).

עם וו הגרירה הנשלף ,אינך נדרש להתפשר על העיצוב בעת גרירת גרור.
יש לו משקל גרירה מרבי של  600ק"ג.

שטיחי רצפה אלגנטיים
שטיחי הרצפה הארוגים בנעיצה עם פסי חיזוק קצה מנובוק.
הם עמידים ,נוחים ואלגנטיים וכוללים סמל  HR-Vארוג .הערכה
כוללת :שטיחים קדמיים ואחוריים.
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Model shown is HR-V 1.5 i-VTEC Executive in Midnight Blue Beam Metallic.
*התמונה להמחשה בלבד
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"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ :הרצליה :המנופים  .09-9572200 ,10תל-אביב :יצחק שדה  .03-6255625 ,17ירושלים:
פייר קניג  38א.ת .תלפיות .02-6799977 ,חיפה :דרך יפו  .04-9110600 ,139רעננה :התדהר  3א.ת חדש .09-7628700 ,ראשון
לציון :השר חיים שפירא  .03-9433600 ,25אשדוד :האורגים  .08-6223333 ,29באר-שבע" :מאיר" א.ל .שרותי רכב ,הסדנא ,7
 .08-6274333מעלות :רויאל מוסך וסוכנות בע”מ ,שלמה שרירא א.ת .קורן .04-9570320 ,עפולה :א.א .שרותי רכב ,שד' מנחם בגין ,66
 .04-6402404מפרץ חיפה :ארז פרטיות ,האשלג  .04-8477277 ,27חדרה :סוכנות רכב "גילרון" ,צה"ל  .04-6344461 ,44נתניה :א.כ .טופקאר
בע"מ הכדר  ,47א.ת .ישן .09-8610581 ,רחובות :רפי ורפי מוסכים ,משה יתום  ,7א.ת רחובות .08-9362994 ,אשקלון :מוסך בני את דוד,
המרכבה  16א.ת .צפוני .08-6754789 ,מחלקת עסקים וציי רכב :יצחק  17תל-אביב .03-6255630 ,מוקד שירות ללקוחות .03-9182100
כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד .מכוניות הונדה משווקות בכל העולם ,מסיבה זו יש הבדלים
במפרטים ובנתונים לארצות השונות .דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן .התמונות ,המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים
הם כלליים ,ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי .הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת .ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות .התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
*אחריות ל 3-שנים או  100.000ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

honda.co.il

2099

*

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
תיאור דגם
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3

קוד דגם
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HR-V EXECUTIVE
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דגם
HR-V ELEGANCE
HR-V EXECUTIVE

צריכת דלק
בליטרים דרגת זיהום אוויר
ל 100-ק״מ

6.7
6.9

משולב

7

משולב

9

(מהנייד)

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות גבוהה

7

8

6

4

5

2

3

0

1

רמת בטיחות נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום
מזערי

נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן 715/2007 EC

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מספר קטלוגי1 :

HONDA HR-V

מפרט טכני ואבזור
Technical Specification
HR-V Elegance

HR-V Executive

Engine & Transmission
Engine type
Displacement (cc)
Tansmission

מנוע ותיבת הילוכים
VTEC + VTC DOHC Euro 7 VTEC + VTC DOHC Euro 6
1498

1498

אוטו' רציפה

אוטו' רציפה

Steering wheel paddle shift

סוג מנוע
)נפח מנוע (סמ"ק
תיבת הילוכים
העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performance

ביצועים

Engine maximum power (PS @ rpm)

130/6600

130/6600

)סל"ד/הספק מרבי (כ"ס

Engine maximum torque (Kgm @ rpm)

158/4600

158/4600

)סל"ד/מומנט מרבי (קג"מ

0 - 100 km/h (seconds)

11.2

11.4

) קמ"ש (שניות0 - 100 תאוצה

Maximum speed (km/h)

187

187

)מהירות מרבית (קמ"ש

Dimensions, Capacity & Weights

 קיבולת ומשקלים,ממדים

Overall length (mm)

4335

4346

)אורך כללי (מ"מ

Overall width (mm)

1772

1790

)רוחב כללי (מ"מ

Overall width including door mirrors
(mm)

2019

2019

רוחב כללי כולל מראות צד

Overall height - unladen (mm)

1605

1605

)גובה (מ"מ

Wheelbase (mm)

2610

2610

)בסיס גלגלים (מ"מ

Tread front (mm)

1535

1536

)מפשק גלגלים קדמי (מ"מ

Tread rear (mm)

1540

1540

)מפשק גלגלים אחורי (מ"מ

Ground clearance - with driver (mm)

185

185

) עם נהג (מ"מ- מרווח גחון

Turning circle - at wheel centre (m)

5.3

5.5

)'רדיוס סיבוב מינימלי (מ

Steering wheel lock to lock (wheel
turns)

2.79

2.71

 מנעילה לנעילה (סיבובי,גלגל הגה
)הגה

Trunk capacity (litres, VDA method)

393

393

)VDA  בשיטת,תא מטען (ליטרים

Trunk capacity - Rear Seats Down to
Roof

1456

1456

 עד הגג, מושב מקופל- תא מטען
)VDA(

Fuel tank (litres)

50

50

)מכל דלק (ליטרים

Kerb weight (kg)

1251-1340

1251-1340

)משקל עצמי (ק"ג

Maximum towing weight unbraked
(kg)

650

650

משקל גרירה מרבי ללא בלמי גרור
)(ק"ג

Maximum roof load (kg)

75

75

)עומס מרבי על הגג (ק"ג

Roof rails

)-(

מסילות גג אורכיות

Safety & Security

בטיחות ובטחון

Driver i-SRS airbag

 נוסע+ כרית אוויר לנהג

Side airbags (front)

 וילון+ )כריות אוויר צידיות (קדמיות

Whiplash lessening front headrests

משענות ראש קדמיות להגנה מפני
""צליפת שוט

HR-V Elegance

HR-V Executive

ABS (Anti-Lock Braking System)

) (מערכת למניעת נעילת גלגליםABS

Electronic Brakeforce Distribution
(EBD)

מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית
)EBD(

Brake Assist (BA)

)BA( מערכת עזר לבלימה

Vehicle Stability Assist (VSA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות
 (במושביםISO Fix נקודות קיבוע
)האחוריים החיצוניים

ISO Fix Points (Outer Rear Seats)
Emergency stop signal

איתות מצוקה בעת בלימת חירום
מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים
)DWS(

Deflation Warning System (DWS)
Forward Collision Warning

אזהרה מפני התנגשות חזיתית

Lane Departure Warning

אזהרת סטייה מנתיב

Intelligent Speed Limiter

מגביל מהירות חכם

Cruise contol

בקרת שיוט כולל מגביל מהירות

Traffic Sign Recognition System
Keyless- Smart entry & start

מערכת זיהוי תמרורים
)-(

כניסה והתנעה חכמה

City-Brake active system (CTBA)

מערכת בלימה עירונית אקטיבית

Pedestrian Detection

זיהוי הולכי רגל

Comfort & Convenience
Fabric and leather interior

נוחות ונוחיות
FABRIC

FABRIC/LEATHER

Leather steering wheel & knob
seat manual hight adjustment

ידית הילוכים והגה מעור
DRIVER

DRIVER & PASSENGER

כוונן גובה ידני למושב
Magic seats

Magic seats
ECON mode

)ECON( מצב חסכוני

Electronic parking brake with
automatic brake hold

בלם חניה חשמלי עם החזקת בלם
אוטומטית

Idle stop

"מערכת "עצור וסע
 דוA/C בקרת אקלים אוטומטית
אזורית

Climate control auto a/c dual zone
Rain sensing auto wipers

חיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Rear wiper (intermittent)

מגב אחורי

Parking sensors (front and rear)

)חיישני חניה (קדמיים ואחוריים

Electric windows (one touch) & key
fob operation)

 הפעלה באמצעות- חלונות חשמליים
השלט רחוק

Tilt and telescopic steering wheel

כיוון כפול לגלגל ההגה

Electric adjustable and heated door
mirrors

מראות צד חשמליות מתקפלות עם
חימום

Remote retractable door mirrors
(+key fob operation)

מראות צד חשמליות מתקפלות
)הפעלה באמצעות השלט+(

Auto dimming rear view mirror

)-(

Accessory socket (front)

3

Rear seat 60/40 fold down

עמעום אוטומטי של המראה האחורית
3

)12V( שקע אביזרים
60/40 מושב אחורי מתקפל

HR-V Elegance

HR-V Executive

Audio & Communications

מערכות שמע ומידע

Multimedia with WAZE option with
Hotspot connection + rear view
*camera

מולטימדיה הכוללת  WAZEבהפעלת
נקודה חמה  +מצלמת נסיעה לאחור*
שקע USB

HDMI + 2 USB

HDMI + 2 USB

רמקולים

6

6

USB
Speakers
Steering wheel remote audio controls

בקרות שמע על גלגל ההגה

Bluetooth™ Hands Free Telephone
)(HFT

Exterior

גימור חיצוני
()-

חלון שמש חשמלי

sunroof
Privacy glass

חלונות כהים מאחור

Interior Lights

תאורה

Dusk sensing auto lights

חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

Trunk light

תאורת תא מטען
LED

תאורת חזית

Halogen headlights

LED

מערכת תמיכה באורות הדרך
("גבוהים") ()HSS

)Highbeam Support System (HSS
LED

פנסי ערפל קדמיים

)Front fog lights (LED

HALOGEN

LED daytime running lights

תאורת יום קבועה LED

Headlight auto on/off timer (coming
)home/leaving home

קוצב זמן לתאורה ראשית (כניסה
ויציאה)

Wheels

גלגלים
חישוקי סגסוגת  16אינץ'

16" Alloy wheels

חישוקי סגסוגת  18אינץ'

18" Alloy wheels



Tyres 215/60 R16



Tyres 225/50 R18

גלגל חלופי זמני

Spare Temper Tyre

*בהתקנה מקומית
לא קיים )Not included (-

Standard

סטנדרט

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
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3
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HR-V EXECUTIVE

3

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות גבוהה

7

8

6

4

5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

••

דגם
HR-V ELEGANCE
HR-V EXECUTIVE

צריכת דלק
בליטרים דרגת זיהום אוויר
ל 100-ק״מ

6.7
6.9

•

מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים
מערכת זיהוי לתמרורי תנועה
 Xזיהוי הולכי רגל
 Xזיהוי דו גלגלי
 Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 Xהתרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
 Xמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

•
•

משולב

7

משולב

9

3

1

מקרא

••

 6כריות אויר
מערכת בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות
 Xזיהוי ״שטח מת״
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
עזר לבלם
מצלמות רוורס
 Xחיישני חגורות בטיחות מאחור
 Xמערכת סטייה מנתיב אקטיבית

2

0

רמת בטיחות נמוכה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
 Xלא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום
מזערי

נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן 715/2007 EC

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מספר קטלוגי2 :

12/20 500

Model shown is HR-V 1.5 i-VTEC Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד .מכוניות הונדה משווקות בכל העולם ,מסיבה זו יש הבדלים במפרטים
ובנתונים לארצות השונות .דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן .התמונות ,המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים,
ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי .הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים
והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת .ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות .התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
*אחריות ל -3שנים או  100.000ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה

honda.co.il

2099

*

(מהנייד)

