
Офіційний дистриб’ютор
Honda Motor Co.,Ltd в Україні

«ТОВ Прайд Мотор»
www.honda.ua
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Оздоблення салону



НОВИЙ HONDA HR-V
Витончений та спокусливий, 
новий Honda HR-V здатний 
надати багатовимірне задо-
волення від володіння з міні-
мумом компромісів, та мак-
симумом вражень та емоцій.  
Один з найкращих у світі  
компактних SUV поєднує  
прекрасні лінії купе з практич-
ним внутрішнім простором і 
міцністю позашляховика, ство-
рюючи автомобіль, який вам 
пасує, куди б вас не занесло 
життя.

ДИНАМІЧНИЙ СТИЛЬ
Сучасний дизайн HR-V звер-
не на себе вашу увагу та  
розбурхує пристрасть у ва-
шому серці. Його стрімкі лінії 
були розроблені не тільки для 
того, щоб автомобіль виглядав  
вражаюче, але й для того, щоб 
він був досконалим з точки 
зору аеродинаміки та еконо-
мічності.

Такі елементи дизайну, як тем-
на хромована передня решітка, 
гострі фари, заднє хромова-
не оздоблення та спортивний  
передній бампер надають  
елегантний, але потужний ви-
гляд. Отже, незалежно від того, 
на якій дорозі ви знаходитесь, 
ваш HR-V буде доречним.

РОЗРОБЛЕНО СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС
Максимально відповідаючи 
вашому способу життя, HR-V 
забезпечить вас комфортом 
та вражаючим простором.  
Завдяки центральному роз-
ташуванню паливного бака 
автомобіль отримав надзви-
чайно місткий інтер’єр , а наші 
нові Magic Seats (Меджік Сітс) 
стали додатковим свідченням 
здатності інженерів Honda пе-
ревищити очікування клієн-
тів щодо функціональності та 
практичності.

Ці оригінальні сидіння з кон-
фігурацією складання 60:40 
можуть лягти на підлогу, за-
вдяки чому створюється вели-
чезний простір, або піднятись 
(як показано на фото), щоб до-
зволити бокове завантаження 
негабаритних вантажів, таких 
як велосипед. Більше того, ви  
можете легко скласти ці сидін-
ня однією рукою за допомогою  
одного руху.





ВСЕ НАВКОЛО ВАС
Ми ретельно розробили місце 
водія HR-V таким чином, щоб ви 
інтуїтивно знаходили те, що вам 
потрібно там, де це вам зручно. 
Нова елегантна панель прила-
дів містить найновіші технології, 
та їх неймовірно легко розуміти 
і використовувати. Двозонний 
клімат-контроль*, зовнішні дзер-
кала з електроприводом, підігрів 
передніх сидінь*, ергономічна 
центральна консоль - це лише 
деякі елементи, які гарантують, 
що ви будете насолоджуватися 
кожною мандрівкою.

НАДРОЗУМНИЙ, 
НАДБЕЗПЕЧНИЙ
Безпека ваших пасажирів, інших 
учасників дорожнього руху та  
пішоходів завжди була одним з 
наших пріоритетів.
Ось чому ми зібрали багато  
нових технологій в новому HR-V, 
більшість з яких входить в стан-
дартну комплектацію. Ми вва-
жаємо, що найкращий спосіб  
уникнути зіткнень – це бути на 
один крок попереду дорожньої 
ситуації. Тому ми пропонуємо 
комплекс наших систем допо-
моги водію – Advanced Driver 
Assistance System. Використо-
вуючи спеціальні сенсори, вони 
допомагають водієві, – попе-
реджаючи і реагуючи там, де це  
необхідно.

Як і кожен автомобіль Honda, 
новий HR-V був всебічно  
протестований, щоб перевищи-
ти суворі стандарти безпеки, і  
отримав максимальний п’яти- 
зірковий рейтинг безпеки Euro 
NCAP.

ЗРУЧНІСТЬ ЩОДНЯ
Широкий отвір багажника і низь-
ка висота завантаження роблять 
доступ в багажне відділення 
максимально легким та зручним.
Від паркування до пакування – 
одна мить!

1 2 3

1: Під час руху містом зі 

швидкістю 5-32 км/год, з метою 

максимального убезпечення 

від зіткнення, ця система 

відслідковує відстань між вами та 

автомобілем попереду.

2: В разі зменшення відстані 

до автомобіля попереду, 

HR-V попереджає про це 

звуковим сигналом та 

візуальним повідомленням на 

інформаційному дисплеї.  

3: Якщо ви не реагуєте на 

попередження, і зіткнення 

неминуче, система може 

автоматично застосовувати 

екстрене гальмування для 

максимального зменшення 

швидкості. За хороших дорожніх 

умов це навіть може допомогти 

уникнути зіткнення взагалі.

АКТИВНА СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ

* залежить від комплектації



1.5 i-VTEC 

ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ

Тип бензиновий, 4-циліндровий, 16-клапанний з прямим впорскуванням

Робочий об’єм, см3 1498

Максимальна потужність (к.с./об.хв.) 130 / 6600

Максимальний крутний момент (Нм/об.хв.) 155 / 4600

Трансмісія CVT (варіатор)

Екологічна норма Euro 6

Пальне Бензин A 95

Ведучі колеса передні

Гальмова система передні гальма: дискові вентильовані / задні гальма: дискові

ПІДВІСКА

Передня стійки МакФерсон

Задня торсіонна балка

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА МАСА 

Тип кузова 5-дверний кросовер (SUV)

Довжина х Ширина (з дзеркалами) х Висота, мм 4334 x 1772 (2019) x 1605

Колісна база, мм 2610

Ширина колії: передньої/задньої, мм 1535/1540

Кліренс, мм 185

Споряджена маса, кг 1241 - 1317

Максимально допустима маса, кг 1790

Місткість багажного відділення, л  393 / 1456 (зі складеними задніми сидіннями та завантаженням до даху згідно  VDA)

Місткість паливного бака, л 50

Колісні диски і шини легкосплавні 16’; шини - 215/60 R16

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість, км/год 187

Прискорення від 0 до 100 км/год, сек 11,2

Витрати пального*

Міський цикл (л/100км) 6,3

Заміський цикл  (л/100км) 4,7

Комбінований цикл (л/100км) 5,3

КОМПЛЕКТАЦІЇ Comfort Elegance

БЕЗПЕКА

Подушки безпеки: дві передні, дві бічні та дві навісні l l

Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD + 
Brake Assist

l l

Системи курсової стійкості VSA та допомоги під час 
старту вгору HSA

l l

Електропідсилювач керма EPS l l

Система попередження про фронтальне зіткнення FCW l

Система розпізнавання дорожніх знаків TSR l

Система підтримання дозволеної швидкості ISL l

Активна система гальмування в місті CBAS l l

Система інформування про виїзд зі смуги руху LDW l

Система контролю за тиском в шинах DWS l l

Аварійний сигнал при екстренному гальмуванні ESS l l

Круїз-контроль з функцією обмеження 
максимальної швидкості

l l

ISO Fix l l

Охоронна сигналізація l

Iммобілайзер l l

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ ТА КОМФОРТ

Автоматичний клімат-контроль l

Двозонний клімат-контроль l

Пелюстки перемикання передач на кермі l

Режим Econ l l

Система Айдл-Стоп (Idle Stop) l l

Електричні склопідіймачі l l

Функція дистанційного закриття всіх вікон та 
складання дзеркал на ключі

l

Електричні зовнішні дзеркала з підігрівом l l

Електричне складання завнішніх дзеркал l

Автоматичний нахил дзеркала при русі заднім 
ходом

l

Оздоблення сидінь тканиною l l

Оздоблення керма та важеля КПП шкірою l

Підігрів передніх сидінь l

Comfort – Комфорт; Elegance – Еліганс; CVT – Сі Ві Ті; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; Brake Assist – Брейк Ассіст; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; EPS – І Пі Ес; FCW – Еф Сі Дабл’Ю; TSR – Ті Ес Ер; ISL – Ай Ес Ел; CBAS – Сі Бі Ай Ес; LDW – Ел Ді Дабл’Ю; DWS – Ді Дабл’Ю Ес; 
ESS – І Ес Ес; ISOFix – ІзоФікс; Bluetooth – Блютус; CD Tuner – Сі Ді Тюнер; Honda Connect – Хонда Коннект; Carplay/Android Auto – Каплей/Андроїд Ауто; MID – Ем Ай Ді.

Технічні характеристики

* Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, регульованих ЄС. Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля.

Механічне регулювання сидіння водія по висоті l l

Електромеханічне паркувальне гальмо з функцією 
автоматичного утримання

l l

Сенсори дощу l

Передні та задні сенсори паркування та камера 
заднього огляду

l

Система “Меджік Сітс” (Magic Seats) l l

Мультиінформаційний дисплей (MID) l l

Аудіосистема 1 CD Tuner (дисплей 5’’) l

Мультимедійна система Honda Connect l

Телефонна система HFT Bluetooth l l

Навігаційна система GARMIN l

Дистанційне керування аудіосистемою на кермі l l

Кількість динаміків 4 6

Регулювання керма по висоті і глибині l l

Роз’єми AUX + USB 2 USB + HDMI

Розетка 12V попереду та у багажному відділенні l l

Розетка 12V  в центральній консолі l

Підсвічування внутрішніх ручок та простору для ніг l l

Підсвічування центральної консолі l

Центральний підлокітник задніх сидінь l

Шторка багажного відділення - ролет l

Полиця багажного відділення l

ОПТИКА ТА ЗОВНІШНЄ ОБЛАДНАННЯ

Світлодіодні денні ходові вогні l l

Галогенові фари головного світла l l

Таймер відключення фар головного світла l l

Система автоматичного перемикання дальнього 
світла HSS

l

Сенсори освітлення l l

Протитуманні фари l

Тоновані задні вікна l

Спойлер багажника l l

КОМПЛЕКТАЦІЇ Comfort Elegance



Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне і післяпродажне 
обслуговування здійснюється через мережу уповноважених дилерів 
«ТОВ Прайд Мотор». Виробник залишає за собою право будь-
яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних 
попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе 
можливе, щоб інформація, викладена у цьому буклеті, була повною 
та достовірною. Просимо також звернути увагу, що на деяких 
фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не 
представлені на ринку України. Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб 
надати вам точну інформацію про технічні характеристики виробу, 
макетування і друк здійснюється за кілька місяців до початку продажу 
і, відповідно, буклет може не відображати усіх змін у конструкції чи 
умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати 
певний виріб, радимо вам обговорити деталі з уповноваженим 
дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю 
певних опцій, представлених в цьому буклеті.

«ТОВ Прайд Мотор»
www.honda.ua

Зверніть увагу, що кольори 
на папері можуть дещо 

відрізнятися від того, як вони 
виглядають насправді

1. Міднайт Блу Бім Металлік; 2. Крістал Блек Перл; 3.Мілано Ред; 4. Модерн Стіл Металлік; 5. Лунар Сілвер Металік; 6. Платінум Вайт Перл; 7. Бріліант Спорті Блу Металлік.

Технології

Кольори кузова

Ваш уповноважений дилер:

ЧОРНА ТКАНИНА

Оздоблення салону

Modern Steel METALLICMidnight blue beam METALLIC Crystal Black PEARL Milano Red

Brilliant Sporty Blue METALLICPlatinum White PEARLLunar Silver METALLIC

Багатопроекційна камера заднього огляду* Сенсорна панель клімат-контролю Навігаційна система Garmin*

Електромеханічне паркувальне гальмо з функцією 
автоматичного утримання

Система Айдл-Стоп (Idle Stop) Передові системи безпеки

* Залежить від комплектації


